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يــک ســال پــيــش در هــمــيــن          
نشريه نوشتيم که کـار نـزاعـهـاي          
درون حکومت به جايي رسيده که      

خيلـي  "  ديگر اسم بردن از جناحها 
آنـهـا کـه      .   از سرشان زيادي اسـت    

امروز يک جنـاح بـودنـد فـردا بـه              
خون هم تشـنـه انـد و بـروي هـم                 

نـقـل بـه      .   ( شمـشـيـر مـيـکـشـنـد          
فکر ميکنم امـروز هـمـه      )   معني

کس دارد هميـن واقـعـيـت را بـه              
. عيـان جـلـوي چشـم مـي بـيـنـد                

اصولگرايان چه کساني هستـنـد؟      
در راس آنها تا کنون خامنه اي و        

اما امـروز در    .   احمدي نژاد بودند 
سه چهار تا سنگر جداگانه دارنـد        

اصـالح  .   به هم شليک مـيـکـنـنـد         

 
 بازتاب هفته

 تعرض مردم مصر و عقب نشيني شوراي نظامي
 محمد شكوهي   

 
  ساله بر عليه رژيم اسالمي۵ادعانامه يگانه 

 بهروز مهرآبادي

 
 بلبشوي حکومت و خيزش مردم 

 
بــحــران جــمــهــوري اســالمــي در جــريــان             

دعواهاي اخير خامنه اي و احمدي نژاد شـدت          
اين تنها شکل معيـن  . بي سابقه اي يافته است 

بروز بن بست هاي عميق اقتصادي، سياسي و         
رژيمي که بـه  .   فرهنگي جمهوري اسالمي است  

زندگي نامربوط است، در محاصره اعتراض و       
انقالب مردم قرار دارد و تنها با تکيه بر چـوبـه            
دار و چماق حجاب و ترور اسالمي سرپا مانـده          

امــا اوضــاع وخــيــم رژيــم و دعــواهــاي           .   اســت
 ۸۸دروني اخير آن براي مردمي که تمام سـال            

عليه جمهوري اسالمـي در خـيـابـان بـودنـد و                 
همينطور پايين کشيدن ديـکـتـاتـورهـا تـوسـط            
انقالب مصـر و تـونـس را ديـده انـد، طـبـعـا                       
فراخواني به گسـتـرش مـبـارزه بـه سـرنـگـونـي                 

درسـت هـمـيـن       .   انقالبي رژيـم اسـالمـي اسـت         
وضعيت جناح مغلوب حکومت از رفسنجاني      
و خاتمي گرفته تا کروبي و موسوي و پامنبري         

راه نـجـات     " هايشان را به تکاپو واداشتـه  کـه             
بـي بـي     " طبـق مـعـمـول         .   است"   انتخابات آزاد 

 –و صــداي آمــريــکــا و صــف پــاســدار             "   ســي
ژورناليست هاي جنبش ملي اسالمي نيز براي       
چندمين بار به حـرکـت درآمـده انـد تـا مـگـر                    
جمهـوري اسـالمـي را از زيـر تـيـغ اعـتـراض                     

 . راديکال مردم به در برند
اما مضـحـکـه انـتـخـابـات در جـمـهـوري                  
اسالمي نخ نما تر و رسوا تر از آنسـت کـه ايـن            
نوع تمهيدات بتواند دردي از اين رژيم پوسيـده         

حضرات عقل خود را     .   و درهم ريخته  دوا کند     
از دست داده اند و مردم را نـادان تصـور کـرده                

به روي مبارک نمي آورند که مردم قبال بـا           .   اند
 به يک انقالب تمـام      ۸۸سال  "   انتخابات" تبديل  

عيار براي سرنگوني جمهوري اسالمـي پـاسـخ          
. قاطع خود را به اينگونـه تـالش هـا داده انـد                

متوجه نيستند که اين تکاپوي سراسيمـه شـان          
حول مضحکه انتخابات مـجـلـس اسـالمـي و             

" اصالح طلبان شرکت بکنند يا نکـنـنـد   "اينکه  

 مـتـر     ۱۵۰وياليـي بـا مسـاحـت           
 ۱۰۰۰مربع در زمينـي بـه مسـاحـت             

متر با باغچه هاي سبزيـکـاري شـده و            
ايـن بـدون شـک رويـاي           .   درختان مـيـوه   

هزاران هزار انساني است که در حـلـبـي          

آباد ها و زاغـه هـاي اطـراف تـهـران و                 
ساير شهرهاي ايران بدون هيچ حفـاظـي        
در مقابل سرما و گرما، بسر مي برند، 
خواست ميليونها نفـر زحـمـتـکـشـانـي             
است که بخش عمده دسـتـرنـج خـود را             

 
 ، تقاليي مضحک در جنگ قدرت "باغشهر"طرح ايجاد 

در اخبار آمده بـود کـه دولـت           
ائتالفي بـريـتـانـيـا تصـمـيـم دارد               

را )   مجلس اعيـان  ( مجلس لردها   
در قالب فعلي اش منحل کـنـد و           
يک نهاد انتخابي را جايگزين ايـن        

تاالر دوم پارلمان بريتـانـيـا سـازد،        
 حـدود    ۲۰۱۵بطوريـکـه از سـال          

 درصد اعضاي ايـن مـجـلـس           ۸۰
انتخابي باشند و در ضمـن تـعـداد          

 ۸۳۱آنها نيز که در حـال حـاضـر            
  . نفر کاهش يابد۳۰۰نفر است به 

 
 !واقعيت دمکراسي

 حسن صالحي   

٥صفحه    

٣صفحه    
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بيانيه حزب کمونيست کارگري در بـاره        

 ":انتخابات"جار و جنجال حول 
انتخاب مردم سرنگوني رژيم 

 ! جمهوري اسالمي است

 بهروز مهرآبادي

طلبان کجا هستند؟ خاتمي نـمـايـنـده         
آن بود االن دارد به خامنه اي چشمـک         
مــيــزنــد و بــه بــقــيــه يــاران قــديــمــش            

ــوفــت   ــرســد           .   ســرک ــظــر مــي ــن ــرا ب زي
ميخواهد شانس خودرا در مضحـکـه       

و دوم   .   انــتــخــابــات آتــي بــيــازمــايــد       
خرداديها هم او را موضوع حمله قرار       

کمي از دايره حکومـتـي هـا         .   داده اند 
” اصـالح طـلـب     ” گنجي.   دور تر شويد  

دارد بساطش را به جبـهـه مشـايـي و           
. احمدي نژاد اصولگرا منتقل ميکند    

 :  زندان اوين۲۰۰۱ ژوئيه ۱۱
مــريــم ايــوبــي بــراي آخــريــن بــار          
آسمان مه گرفته تـهـران را در زنـدان              
اوين نگاه ميکند و از تـرس بـيـهـوش         

به او چند لحظه قـبـل گـفـتـه        .  ميشود
اند که غسل کند و آمـاده سـنـگـسـار             

مريم چند سالـي بـود کـه          .   شدن باشد 
در زنــدان اويــن بــود و بــا  کــابــوس                 
سنگسار شـدن  دسـت و پـنـجـه نـرم                  

 
 ژوئيه روز جهاني عليه سنگسار١١

 روز ابراز نفرت از سنگسار در سراسر جهان   

١٠صفحه    

 مينا احدي

 
 !نمايش انتخاباتي، اينبار در بطن انقالب

 ٩هادي وقفي، صفحه   

 كاظم نيكخواه  

٢صفحه    

 
 عليه اسالم سياسي در هامبورگ

 ٦نازي برومند، صفحه   
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فرخ نگهدار اصالح طلب هم از مدتي       
پيش پشت سـر ولـي وفـقـيـه مـوضـع                
گرفته است و عـلـيـه احـمـدي نـژاد و                 

امنيتي که منظـورش      -باند نظامي   " 
. سپاه پاسداران است گارد گرفته است     

اما سران شناخته شده اين به اصطالح   
هـا عـلـيـه احـمـدي           "   نظامي امنيتي " 

نژاد موضع گرفته اند و حـال مـعـلـوم             
نيست تکليـف امـثـال نـگـهـدارهـا و               

تــوده اي هــا چــه          -ســايــر اکــثــريــتــي   
 !ميشود

وقتي که به موضوعـات جـدال و          
نزاعها نگاه کنيم موضوع جـالـب تـر           

احــمــدي نــژاد زمــانــي خــودرا         .   اســت
نماينده سپاه و بسيج معرفي مـيـکـرد         
که ميخواهد جلوي فساد مالي را بـه          
کــمــک آنــهــا بــگــيــرد و دزدان امــوال            
عــمــومــي را بــه ســزاي اعــمــال خــود           

اکـنـون او     .   برساند و از اين خزعبالت    
بـرادران  " در راس افشاگريهاي ماليش     

را قــرار داده اســت کــه           "   قــاچــاقــچــي 
منظورش گردانندگان سپاه پـاسـداران       

او ميخواست دوم خـرداديـهـا و         .   است
. اصالح طلبان را سرجاي خود بنشاند     

اما اکنون اين خـود اوسـت کـه رفـتـه               
است در سـنـگـر مـخـالـفـت بـا طـرح                  
تفکيک جنسيتي و افشاي بي قانـونـي     
ها، و ديگران مـيـخـواهـنـد او را سـر                

سوال اينـسـت کـه       .   جاي خود بنشانند  
چــه چــيــز ايــن بــلــبــشــو در صــفــوف              

 حکومت را 
توضيح ميدهد؟ چـرا هـنـوز يـک           
نزاع تمام نشده، نزاع و جـنـگ بـعـدي            

 شروع ميشود؟ 
روشن است که در اين دسته بندي       
ها و باند بازيها و حمـالت مـتـقـابـل،             
منافع مالي و جنگ قدرت جاي ويـژه        

هــرکــدام از     .   و مــهــم خــودرا دارد           
جماعت حـکـومـتـي سـرشـان بـه يـک                
ــيــاي دزدي و چــپــاول صــدهــا                مــاف
ميلياردي و نهادهاي قدرت بند اسـت       
و جابجايي ها و تغيـيـرات مـيـتـوانـد             
موازنه را به ضرر آنها به هم بزند و در          
نتيجه مقابل آن مي ايستند و عـربـده        

هـمـه   .   کشي و رجز خواني مـيـکـنـنـد          
کس ميداند که خامنه اي و خـانـواده           
اش با چه دسته اي از مـيـلـيـادرهـاي              

سپاه پـاسـداران را       .   حکومتي وصلند 
هــمــه مــيــشــنــاســنــد کــه اکــنــون بــه            
بزرگترين مافياي اقـتـصـادي تـبـديـل           

محمود احمدي نژاد هم که     .   شده است 

ايــن روزهــا فــقــط نــامــش در کــنــار             
مشايي برده ميشود و تنها تر از بقيـه        
بنظر ميرسد، تـاکـنـون چـنـديـن قـلـم                
عظيـم از دزديـهـاي هـمـکـارانـش از                
صندوق ذخيره مرکزي و بانک مرکـزي       
و اقالم عظيمي از پولهاي گم شـده از           

 . فروش نفت رو شده است
اما منافع مالي و جـنـگ قـدرت          
بتنهايي توضيـح دهـنـده کشـاکشـهـا            

بـنـظـر مـن اسـاس دعـواهـا              .   نيـسـت  
ســيــاســي و مــربــوط بــه وضــعــيــت              

آنـچـه مـا      .   جمهـوري اسـالمـي اسـت        
هميشه تاکيد کرده ايم و فکر ميکـنـم         
اساس نزاعهاي کنوني نيز هست ايـن        
واقعيت است که جمهوري اسالمي در      
بن بست اقتصادي و سيـاسـي کـامـل           

هرکس که اهرم حکومت را در        .   است
دست داشته باشد و بـخـواهـد آنـرا از              

ببرد متـوجـه   "   ب" به نقطه   "   الف" نقطه  
ميشود که اين ماشين بدون يک سـري        
جراحي ها و جابجايي هـا  و حـک و                
اصــالح هــا، از جــا تــکــان نــخــواهــد            

اين حکومت اقتصادش در بـن      .   خورد
بــه انــزواي کــامــل بــيــن       .   بسـت اســت   

و مهمتـر از     .   المللي کشيده شده است   
همه در داخل زير فشار خشم و نـفـرت          

و ايـن آخـري       .   عظيم مردم قـرار دارد      
بـه يـمـن      .     مادر تمام مشکالت اسـت    
 امـروز    ٨٨خيـزش مـيـلـيـونـي سـال              

هيچکس نيست کـه نـدانـد اکـثـريـت              
مردم ايران از اين حکومت مـنـزجـر و         
متنفرند و ميخواهنـد خـودرا از شـر            
اين دسـتـگـاه سـرکـوب و جـنـايـت و                  

بـگـذريـم کـه       .   ( چپاول خـالص کـنـنـد       
هستند يکي دو محفل و جريـان چـپ          
ورشکسـتـه اي کـه هـمـيـن واقـعـيـت                  
آشکار را نيز انکار ميکنند و آنهـا را          

  )ناميد" چپ رژيمي"بايد 
مردم عليه تمام جناحهاي 

 حکومت
 

ــاالي               جــنــگــي کــه اکــنــون در ب
حکومت جريان دارد، براي هيچـکـس       

و اکـنـون تـوضـيـح          .   قابل انتظار نبود  
علت آن به مشـکـلـي بـراي بسـيـاري                

در ايـن زمـيـنـه مـا          .   تبديل شده است  
اما مسـتـقـل    .   جداگانه سخن گفته ايم   

از اينکه انگيزه طرفين اين نزاع را چـه       
بدانيم، بهرحال اين جنگ بطور جـدي         

بـه  .   باال گرفته و قابل انـکـار نـيـسـت            
نحوي که بسيار بعيد است که آنـطـور          

ــکــومــت                   ــران ح ــدام از س ــرک ــه ه ک
ميخواهند، احمدي نژاد بتواند تا آخـر   
دوره قانوني رياست جمهوريش سرکار     

اين کشاکش هـرروز حـادتـر و           .   بماند
حادتر ميشود و همانگونه کـه بـرخـي          
دســت انــدرکــاران حــکــومــت اشــاره           

تا .   ميکنند ميتواند خونين نيز بشود    
همين جا هم به جايي رسيده است کـه          
شماري از نـزديـکـان احـمـدي نـژاد را               
دستگير کرده انـد و حـتـي سـخـن از                 
دستگيري کسـانـي مـثـل مشـايـي و              
رحيمي از ياران بسيار نـزديـک حـلـقـه             

و شـواهـد نشـان        .   احمدي نـژاد اسـت      
ميدهد که طرف مقابل نيز بسـادگـي         
کوتاه نخواهد آمد و قصد ايستـادن و         

 . جنگيدن دارد
سناريوي اين نزاع هرگونـه پـيـش         
رود همچون هميشه فـرجـه اي ايـجـاد            
ميکند که مردم سرنگونـي طـلـب در           
جايي وارد شوند و عـلـيـه حـکـومـت               

اما اين بار يک چيـز      .   حرفشان را بزنند  
بسيار متفاوت است و آن ايـنـکـه ايـن        
بار بخش اعظم مـردم عـلـيـه هـر دو                
جناح حکومت يا بهتر است بـگـويـيـم          
عليه تمام جـنـاحـهـاي حـکـومـت بـه                

دوره اي کــه     .   مــيــدان خــواهــنــد آمــد     
امثال خاتمي و رفسنجاني و موسـوي       
و کروبي بتوانند بخشي از مردم را بـه       
سياهي لشکر خود تبديل کنند سپري     

چه رسد به احـمـدي نـژاد و        . شده است 
شرکايش که سمبل شکـنـجـه گـران و            

خيـزش  .   جنايتکاران حکومت هستند  
بعدي مردم  به  احتمال قوي از جـايـي           

 ٨٨شروع ميشـود کـه خـيـزش سـال               
تــمــام شــد و آن بــا فــريــاد مــرگ بــر                

ايــن کــه   .   جــمــهــوري اســالمــي اســت     
خيزش بعدي در کدام پيچ بعدي آغـاز        
شود را هيچکس نميتواند يش بـيـنـي         
کند اما آنچه مـيـتـوان بـا اطـمـيـنـان                 
گفت اينست که خيزش توده اي مـردم        
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي ايــن بــار          
خــيــزشــي از جــنــس خــيــزش جــوانــان         

حکومـت اسـالمـي      " آرياشهر با شعار    
بـنـظـر    .   اسـت "   نميخواهيم نميخواهيـم  

 کار مـهـمـي کـه کـرد          ٨٨من انقالب  
اين بود که همان حقيقـتـي را کـه مـا               
هميشه تاکيد کرده ايم به مـردم نشـان      

" چــوب دســتــي  " داد کــه اســتــفـاده از          
. جناحهاي حکـومـت زيـان بـار اسـت            

نشان داد که يک ذره ترديد در تـعـرض          
به کل حکومت، ميتواند کل تالش و        
فداکاري و قهرماني ميليوني مردم را      

ما هميشه تـاکـيـد کـرده       .   به هدر دهد  

ايم که جـمـهـوري اسـالمـي بـا تـمـام                  
جناحها و تهادها و دستگاه سـرکـوب         
و تحميق و زندانـهـايـش بـايـد در هـم                

اين کامال بـراي مـردم        .   شکسته شود 
ميليوني امکان پذير است به شـرطـي        
که از ابتدا با همين خواسـت و هـدف            

 . به خيابان بيايند
در ايران يک جنگ همه جانبـه بـا           

. حکومت سالهاست کـه جـريـان دارد         
جنبش زنان براي رهايي و در مـقـابلـه        
با توهين و تـحـقـيـر و پـايـمـال شـدن                   
حقوق خود، جنبش جوانان که زندگـي       
وشادي و کرامت ميخواهند، جنـبـش       
کارگري که جوهر و لب و لـبـاب آنـرا              
يـن شـعــار کــارگـران کـه مـيــگـويــنــد               

" منزلت معيشت حق مسلم مـاسـت       " 
بيـان مـيـکـنـد، و کـال يـک جـنـبـش                     
انساني و بسيار وسيع و روشن عـلـيـه           

اين جـنـبـش    .   حکومت در جريان است 
يا اين جنبش ها خواستهـاي روشـنـي          
دارند که در شرايط کـنـونـي در دنـيـا               
هيچ مبارزه اي وجـود نـدارد کـه ايـن              
ــيــت و                    ــاف درجــه از روشــنــي و شــف

اما .   راديکاليسم را از خود نشان دهد     
نقطه منفي در شرايط سيـاسـي ايـران          
اين بوده است که مردم خـودرا نـاچـار            

ديده انـد از نـيـروهـاي رانـده شـده از                   
" بـهـانـه   " حکومت بعـنـوان حـائـل يـا             

و هـمـيـن يـک عـامـل             .   استفاده کنند 
مهم است که باعث شده است که ايـن          
نيروهاي رژيمي و يـا طـرفـدار حـفـظ              
نظام اسالمي بتوانند سر بزنگاه مانـع       

ايـن  .   ضربه نهايي به حکومـت شـونـد        
ضعف را بايد اين بار بطور قطع کنـار          

و همه چيز حکايت از اين دارد که        .   زد
اين بار اين امر تاريخي انجام خـواهـد         

از هــم اکــنــون روشــن اســت کــه           .   شـد 
حـکـومـتـي در       "   مـغـضـوب   " نيروهاي  

تالش جدي هستند که يک بـار ديـگـر           
همان سـنـاريـوهـاي قـبـلـي را تـکـرار                 

اما ميتوان گفـت کـه ايـن بـار             .   کنند
جنبش انساني گسترده و راديکـال در        
ايران، طبعا با نقش و دخـالـت فـعـال              
حزب کمونيست کارگري قادر خواهـد       
بود از هـمـان شـروع، کـل جـمـهـوري                 
اسالمي را نشانه رود و بـه انـقـالبـي               
عظيم تبديل شود که اين بار نه فـقـط           
حکومت اسالمي را تـمـامـا بـه زيـر               
خواهد کشيد، بلکه يک تحول تاريخي   
و انساني را در منطـقـه و کـل جـهـان                

 .*کليد خواهد زد
 

 
١از صفحه   ... بلبشوي حکومت و  ١از صفحه     

ديد مردم پنهان نمي مانـد و تـنـهـا             از  
بعنوان داغ شدن زمين زيرپاي جـانـيـان      

. به جان هم افتاده قلمداد خـواهـد شـد           
مردم جمهوري اسـالمـي را سـرنـگـون             
خواهند کرد و با سرنگوني اين رژيم از      
گـور بــرآمــده نـه فــقــط خـامــنــه اي و                
احمدي نژاد و رفسنجاني و ساير سـران        
جنايتکار جمهوري اسالمي به دادگـاه       
ــلــکــه هــمــه               ســپــرده خــواهــنــد شــد ب
شارالتانهايـي کـه بـي شـرمـانـه بـراي                
نجات جمهوري اسالمي به تقال افتـاده       

 .اند نيز بايد بمردم  پاسخگو باشند
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران            
همه کارگران و مردم آزاده، همه زنان و         
مردان آزاديخواه در سـراسـر کشـور و             
همه نيروهاي سياسي خواهان آزادي و      
برابري و رفاه را فراميخـوانـد کـه بـراي           
دور جديدي از اعتراض و مبارزه بـراي         
سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي مـهـيـا              

آشوب درون جمهوري اسـالمـي       .   شوند
و تکاپوي جناح مغلوب و امـثـال بـي            
بي سي براي نجـات رژيـم شـان تـنـهـا                
انعکاس وخـامـت اوضـاع حـکـومـت             
اسالمي زير فشار اعـتـراض و نـفـرت             

مـردم اسـت  و  بـنـوبـه خـود فضــاي                     
سياسي را فعالتر خواهد کرد و شرايـط    
ــات و                 ــصــاب ــراي گســتــرش اعــت را ب
ــا،                 ــه ه ــان ــارخ ــراضــات را در ک اعــت
خيابانها، دانشگاه و ادارات مسـاعـد         

راه نجـات جـامـعـه ايـران           .   خواهد کرد 
حفظ و بـقـاي جـمـهـوري اسـالمـي و                  
ماشيـن دولـتـي سـرکـوب و جـنـايـت                   

" انـتـخـابـات آزاد      " تحت عناويني چون    
راه نـجـات ايـران سـرنـگـونـي              .   نيـسـت  

جمهوري اسالمي بـه نـيـروي انـقـالب             
مردم و برقراي حاکمـيـت مسـتـقـيـم و              
بالفصل همه شهروندان و بـراي ايـجـاد          
جامعه اي آزاد، بـرابـر، مـرفـه، غـيـر                 
قومي،غير مذهبي، فارغ از هـرگـونـه          

حزب هـمـه کـارگـران و           . تبعيض است 
مردم آزاده، همه کسـانـي کـه خـواهـان             
رهــايــي از شــر جــمــهــوري اســالمــي            
هستند را به اتحاد و گسترش مـبـارزه          

منشور جـنـبـش انـقـالبـي بـراي              " حول  
ــهــوري اســالمــي              ــونــي جــم ــرنــگ " س

 .فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢۰١١ ژوئيه ١٣، ١٣٩٠ تير ٢٢ 
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 3 ٤٠٩شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

بابت اجاره يک چهارديواري مي پردازند   
و  يا حتي آرزوي بسياري اسـت کـه در            
برجهاي مرتفع مسکوني ساخته شده بر 
روي گسل هاي زلزله زندگي مي کنند،       
ساختمانهايي که حداقل اصول ايـمـنـي         

سخنراني و   .   در آنها رعايت نشده است    
قول هاي دو هفته قبل محمود احـمـدي         
نژاد در مورد مسکن را مـي تـوان بـر               
مبناي آرزوي عمومي براي حق داشتـن       
مسکن و سرپـنـاه بـا شـرايـط انسـانـي                

اما براي رژيـمـي کـه در طـول             .   دانست
 سال حکومت خـود چـيـزي         ۳۱بيش از   

جـز افـزايـش مـداوم فـقـر و فـالکـت و                     
بيخانماني نداشته است، اين سخنان را       
حتـي نـمـي تـوان نـه فـقـط يـک وعـده                      
انتخاباتي  بلکه انکار وقيحانه شکست 
و فالکت در تحقق ساده ترين و ابتدائـي    

ايـنـکـه    .   ترين مايحتاج مـردم، دانسـت      
 ميليون خانوار ۲۰جمهوري اسالمي به 

 متري بدهد تـا    ۱۰۰۰يک قطعه زمين  
هر خانواده در زمين خود در سه طـبـقـه         

 متر محل مسکوني بسازد و در     ۱۵۰
بقيه آن باغچه سبزيکـاري  بـاغ مـيـوه              
ايجاد کند، آنقدر گزاف و غير مـعـقـول          
است که موضوع ديگري براي مسـخـره        
کردن رژيم و ساختن جوک براي آن شـده          

ارائه اين طرح را نـمـي تـوان نـه               .   است
فقط از سر بالهت و جـهـالـت دانسـت،             
بـلـکـه نـمـايـش ديـگـري از وقـاحـت و                     

 .بيشرمي اسالمي است
احمدي نژاد ايـن پـروژه را بـعـد از               

دومين پـيـشـنـهـاد        "  مسکن مهر"طرح  
جدي و مهم براي حل معضـل مسـکـن           

اما اينکه امروز ايـن طـرح بـا           .   دانست
ابعاد بسيار رويايي تر از جانب احمـدي        
نژاد پيش کشيده ميشود هم قرار اسـت        
طرح قبلي الپوشاني شود و هم مهمـتـر     
اينکه در رقابت و جنگ قدرت در باالي 
حکومت جناب احمدي نژاد ميخـواهـد       
جناح خامنه اي را مسبب شکستهـا و         
. بي مسکني اکثريت مردم معرفي کند

اين يعني تـالش بـراي بـازي کـردن بـا                 
طـرح    . کارت مردم عليه جـنـاح رقـيـب          

واگـذاري حـق     "   با هدف    "   مسکن مهر " 
بــهــره بــرداري از زمــيــن بــراي ســاخــت           
مسکن کوچک با متوسط زيربنـاي هـر         

 متر مربع و بـا هـدف           ۷۵واحد تقريبا   
کاهش و حذف هزينه زمين از قـيـمـت            
تمام شده ساختمان براي انطباق با تـوان     
مالي خانواده هاي کم در آمد و مـيـان            

، در اوايل دوره قـبـل حـکـومـت            " درآمد
مـتـقـاضـيــان     .   احـمـدي نـژاد آغـاز شـد           

مسکن که اعضاي تعاوني هاي مسکن 
هستند، بايد در ابتدا مبلغ يک ميليون       
تومان بپردازند و بانک ها حـداکـثـر تـا             

 ميليون تومان با بهره بيش از ۱۵سقف 
 درصد، براي احداث ساختـمـان وام         ۲۵

 ۹۹قرار شد که زمـيـن هـا          .   مي دهند 
ساله با اجاره ساليانه هر متر مربع بين        

.  تا هزار تومان اجـاره داده شـود           ۵۰۰
بسياري از اين زمين ها در نـقـاط دور            
افتاده توسط دولـت بـه تـعـاونـي هـاي                

طبق گـزارشـات    .   مسکن اجاره داده شد   
 ميليون نـفـر بـا         ۳منتشر شده بيش از     

آرزوي داشتن مسکن حـتـي بـا فـروش             
لوازم خانه خـود، پـيـش پـرداخـت يـک                 
ميليون توماني را فراهم کردند و عضو    

بـر اسـاس قـول        .   اين تعاوني ها شـدنـد      
 ۹۲وزير مسکن قرار بود تا پايان سال         

تمام ثبت کنندگان مسکن مهر صاحب 
خانه شوند، اما بر اساس گـزارش هـاي          
اعالم شده تا پايان خـرداد سـال جـاري             

 هزار واحد به مرحلـه نـازک        ۲۹۵تعداد  
بســيــاري از ايــن     .   کــاري رســيــده اســت    

مجتمع ها بخاطر کـمـبـود پـول بـطـور               
اعضـاي ايـن     .     ناتمام، رها شـده اسـت       

تعاوني ها پولي براي پرداخت ندارنـد و         
بانک هـا هـم حـاضـر بـه پـرداخـت وام                    

در مواردي از جـملـه      .     بيشتري نيستند 
در تاکستان قزوين اين ساختمان ها فرو 

در بسياري مـنـاطـق اعـالم         . ريخته اند 
شده است که اين خانه ها فاقد سراميک 
و کاشي، سيم کشي، نقاشـي، کـلـيـد و          
پريز، آيـفـون، آسـانسـور و پـارکـيـنـگ                

انـجـام   .   مستقل تحويل داده مـي شـود        
اين بخش از امور ساختمان يعني نازک       
کاري، بخش عمده مخارج را تشـکـيـل       

و . مي دهد که بدوش خريدارن مي افتد
به اين مخارج بايد  هزينه انشعاب برق، 
آب، گاز، تلفن و تنظيم سند را اضـافـه           

. کرد که بعهده ثبت نام کنندگـان اسـت         
بر اساس گـزارش هـاي مـنـتـشـر شـده                 
وضعيت آب آشـامـيـدنـي، بـرق و گـاز                
بسياري از ايـن سـاخـتـمـان هـا هـنـوز                  

در " مسکن مهر"طرح . مشخص نيست
حقيقت سود هنگفتي به جيب مقاطعه      
کاران، انبوه سازان، مصالح فـروشـان و         

بسياري از ثبت . واسطه ها سرازير نمود
نام کنندگان که از سـر فـقـر و نـاچـاري                
براي خريد اين خانه ها ثـبـت نـام کـرده              
اند، ناچار به فروش خانه هاي نيمه تمام 
خود به دالالن و بـانـدهـاي مـافـيـائـي                 
ساختمان شده اند تا بلکه بتوانند پيـش        
پرداخت خود و يا بخشي از آن را پـس             

گذشته از آن پول هاي پرداخـت       .   بگيرند
شده بيشتر متقاضـيـان بـلـوکـه شـده و               

 . وضعيت آنها معلوم نيست
کارنامه رژيم اسـالمـي در اجـراي           

 ۷۵براي خانه هاي    "   مسکن مهر " طرح  
متري خود گوياي چشم انداز طرح پروژه 

 ۱۰۰۰ايجاد بيـسـت مـيـلـيـون خـانـه                
 مـتـر زيـر بـنـا            ۱۰۰متري با بيش از       

با يک محاسبه سر انگشتي مـي    .   است
توان دريافت براي اجراي چنين طـرحـي         

ــوار                ــيــون خــان ــل ــراي دو مــي  ۲۰۰۰ب
و .   کيلومـتـر مـربـع زمـيـن الزم اسـت               

حداقل به همان اندازه براي خيابـانـهـا و           
ساير خدمات شهري بايد زمين در نظـر       

اجراي اين طرح در تـهـران         .   گرفته شود 
که بيش از دو ميلـيـون خـانـواده در آن               

 هـزار    ۴۰۰۰ساکن هستند، حداقل به      
کيلومتر مربع زمين نيـاز دارد يـعـنـي            
مساحتي بـيـش از پـنـج و نـيـم بـرابـر                     

ناتواني رژيم ! مساحت فعلي شهر تهران
در تامين مسائل و نيازهاي شـهـري از          
جمله آب، برق، شبکه فاضالب، شبکـه      
ترافيک و حمل و نقل عمومي، مدارس، 
درمانگاه و بيمارستان غير ممکن بودن 
چنين طرحي توسط جمهوري اسـالمـي       

مـالـکـيـت     .   را به هرکسي نشان ميدهد    
زمين خود مانع ديـگـر اجـراي چـنـيـن               
طرحهايي در هر رژيم سرمايه داري و از 

ارائه ايـن  .   جمله جمهوري اسالمي است  
طرح اختالفات عميق بـيـن بـانـد هـاي             

.  حــکــومــتــي را بــار ديــگــر نشــان داد           
خامنه اي از ارائـه چـنـيـن طـرح ابـراز                 
نگراني کرد و گفت که قبال بـه احـمـدي       

اما . نژاد در اين مورد هشدار داده است
فرمايشات رهـبـر حـتـي بـراي رئـيـس                
. جمهور برگمارده اش هم اعتباري ندارد

شهـردار تـهـران اعـالم کـرده اسـت کـه                  
 مـتـر     ۱۰۰۰حريم تهران را بـه طـرح           " 

و مـحـمـد حسـيـن          "   زمين نـمـي دهـيـم       
مقيمي رئيس کميسيون شهري مجلس     

آنقدر زمين وجـود     :   اسالمي گفته است  
ندارد مگر اينکه قرار باشد دشت لـوت        

گذشته از همـه    .   را به مردم واگذار کنيم    
اينها باال رفتن مداوم قيمت مسکـن و         
اجاره ها در شهـرهـاي مـخـتـلـف ايـران               
بهتـريـن گـويـاي شـکـسـت طـرح هـاي                  
جمهوري اسالمي و عدم باور مـردم بـه           

 .آن ها است
طرح ايجاد بـاغ شـهـرهـا يـک قـرن              
پيش توسط يک شهرساز انگليسي براي 

اما خيلي زود نـاتـوانـي ايـن           .   ارائه شد 
طرح براي رفع بحران مسکن در آن دوره   

شتاب پرآهنگ صنعـت،   .   مشخص شد 
افزايش سريع جمعيت شهرهـا، بـوجـود         
آمـدن قـطــب هــاي بــزرگ و مـتــمـرکــز               
صنعتي، اين طرح را با شکست روبـرو         

در مناطـق کـم جـمـعـيـت نـظـيـر                 .   کرد
کشــورهــاي اســکــانــديــنــاوي و يــا در            
سرزمين هاي پهناوري نظير اسـتـرالـيـا         
هم نظير چنين طـرح هـايـي نـتـوانسـت              

تراکم ساختمان هاي گران    .     موفق باشد 
قيمت در مـنـاطـق تـجـاري و مـرکـزي                
شهرها از يک سو و ساختمان هاي ارزان 

قيمت براي طبقات پائـيـن در حـاشـيـه             
شهرها و نزديکي مراکز صنعتـي، يـک          

خانه .   خصوصيت بارز اين شهرها است    
هاي ويالئي با زيربناي کافي و فضـاي          
سبز فقط در اختيار قشر معدودي قـرار     
دارد و دسترسـي بـه آن بـراي اکـثـريـت                 

 . مردم امکان پذير نيست
بافت شهرسازي و وضعيت مسکن     
تابع مستـقـيـم سـاخـتـار اقـتـصـادي و                 

در نـظـام     .   سياسـي هـر جـامـعـه اسـت            
سرمايه داري مسکن نيز مانند هر نياز 
اوليه انسان در اختيار و کـنـتـرل بـازار              

ايجاد مسکن بـخـاطـر آسـايـش،          .   است
رفاه و امنيت افراد جامعه نيست بلکـه        
در درجه اول بخاطر برآوردن نـيـاز هـاي           
سرمايه داري و بخاطر کسب سـود هـر           

بورس بـازي زمـيـن و          .   چه بيشتر است  
مسکن و کسب سود هاي هنگفت  در          
اين زمينه هر چند يک خصيصه عـادي         
اين نظام است اما در کشورهايي نظـيـر         
ايران که اقتصاد آن متـکـي بـه تـولـيـد               
ارزان نفت و مواد خـام اسـت، گـرايـش              
نقدينگي به اين جهت بسـيـار بـيـشـتـر              

رشد سرسام آور قيمت مسکن در . است
ايران در نـيـم قـرن اخـيـر ايـن گـرايـش                    

کــمــبــود .   فــزايــنــده را نشــان مــي دهــد        
مسکن و مشکالت شهري بصورت امر 
ذاتي جوامع تحت سلطه سرمايـه داري        

حل ايـن مـعـضـالت نـه            .  در آمده است 
تنها از سرمايه داري ورشکسته و عقب 
افتاده اسـالمـي بـلـکـه از نـظـام هـاي                   
پيشرفـتـه سـرمـايـه داري هـم سـاخـتـه                  

دهها سال اسـت کـه شـهـرهـاي            .   نيست
بزرگ دچار بـحـران هـاي مـخـتـلـف در                
زمينه تـامـيـن مسـکـن، تـامـيـن آب                  
آشاميدني، تامين سـوخـت، تـرافـيـک،           
سيستم فاضالب، سيستم حمل و نـقـل         
شهري، آلودگي هوا، جمع آوري زبـالـه،         
ارائــه خــدمــات اجــتــمــاعــي از قــبــيــل          

ــهــداشــت، درمــان و آمــوزش و                 . . . ب
ارائه صدها طرح مختـلـف در        .   هستند

چهارچوب قواعد و قراردادهاي سرمايه 
دارانه نتوانسته اين بحران ها را برطرف       

 . کند
بحران مسکن و شهرسازي در ايران 
ويژگي هاي سلطه حکومت اسالمي را       

بخش بزرگي از زميـن     .   هم بر خود دارد   
هاي کشور در اختيار نهاد هايي نـظـيـر          

دولـت بـزرگـتـريـن        .   آستان قـدس اسـت      

مالک زمين اسـت و کشـمـکـش هـاي                
دائمي بين باندهاي مختلـف رژيـم  بـر             
سر تصرف اين زمين ها جريـان داشـتـه          

بخش بـزرگـي از جـنـگـل هـا و                 .   است
منابع طبيعي بخاطر تصرف زميـن آن        

بورس بازي و باال    .   ها از بين رفته است    
بردن قيمت زمين ها يک هـدف اصـلـي           
طراحـي پـروژه هـاي دولـتـي و ايـجـاد                  
مراکزي از قبيل دانشگاهها، ادارات و       

در نــظــر   .   بـيــمــارســتــان هــا بــوده اســت       
نگرفتن ضوابط و استـانـداردهـاي الزم         
براي ايمني ساختمان ها و وجود فسـاد         
گسترده در بخش نظارت و اجراي طـرح        
هاي ساختماني جان ميليونها نفر را در 

نـبـود   .   معـرض خـطـر قـرار داده اسـت             
سيستم حمل و نقـل شـهـري مـنـاسـب،              
ترافيک فشرده و نبودن ضابطـه ايـمـنـي           
براي سوخت مـراکـز صـنـعـتـي، هـواي              
تهران و بسياري از شـهـرهـاي بـزرگ را             

رشوه خواري و نبود    .   مسموم کرده است  
هر گونه کنترل بر فاضالب صـنـعـتـي،            
سطح بزرگي از زمين ها و منابع تامين 
آب را براي ساکنين اطراف اين مـراکـز           

قوانيـن ارتـجـاعـي       . خطرناک کرده است 
اســالمــي حــتــي در ابــتــدائــي تــريــن و            
خصـوصــي تــريـن ســلـيــقـه افـراد بــراي              
ساختن محل مسکوني مردم، دخـالـت       
مي کند هفته گذشته وزير راه و شـهـر             

مــراجــع و     " ســازي رژيــم اعــتــراض             
روحانيون به ساخت آشپزخانه هاي اوپن    

را مـطـرح و بـه          "   در پروژه هاي دولـتـي     
رعايت مـوازيـن اسـالمـي در سـاخـت               

 .مسکن تاکيد نمود
حــل قــطــعــي مســئلــه مســکــن و           
مشکالت شهري فقط در گرو سرنگوني 
جمهوري اسالمي و برپايي يک جامـعـه        

بدون دگرگوني در    .   سوسياليستي است 
اقتصاد و سياست حاکم بر جامعه نمي       
شود انتظار بهبودي جدي در اين زمينه 

عوارض فجايع سرمايه داري . ها داشت
اسالمي در اين زمينه براي سالها باقي       
خواهد ماند، اما معيار قرار دادن حـق         
همه تک تک افراد براي داشتن مسـکـن          
مــنــاســب و اهــمــيــت دادن بــه رفــاه،            
آســايــش و امــنــيــت شــهــرونــدان در             
بازسازي شهرها و ساختـن شـهـرهـاي          
جديد مي تواند آثـار تـوحشـي را کـه              
تاکنون بر جامعه ايران مسلط بوده از        

 .*بين ببرد
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در هفته اي که گذشت صدها هـزار        
نفر در مصر دست به تظاهرات بر عليه         

ــد          ــان زدن ــظــامــي ــت ن ــر اســاس     .   دول ب
گزارشات انتشار يـافـتـه بـيـش از صـد               
هزار نفر در ميدان تحرير قاهره و هزاران 
نفر در شهرهاي اسکندريه و سـوئـز بـه             

از اوايل هفته گـذشـتـه       .   خيابانها آمدند 
جوانان و مردم انقالبي در اعـتـراض بـه           
روند کند اجرا شدن وعده هـاي دولـت،           
بويژه در اعتراض به ناقص بودن و عـدم         
ادامه محاکمات سـران رژيـم مـبـارک،            
فراخوان بازگشت به مـيـدان تـحـريـر را             

هزاران نفر يـک سـاخـتـمـان           .   داده بودند 
دولــتــي مــتــعــلــق بــه وزارت کشــور را            
محاصره کرده و خواهان پـاسـخـگـويـي           

با ادامه . دولت به مطالبات مردم شدند
اعتراضات که از روز يکـشـنـبـه هـفـتـه            
قبل آغاز شـده بـود، دولـت نـظـامـيـان                

بيانيه داد و    .   شروع به تهديد مردم کرد    
از مردم خواست که  به اعـتـراضـاتشـان          
پايان بـدهـنـد امـا مـردم تسـلـيـم ايـن                    

نظاميـان نـاچـار      .   خواست دولت نشدند  
شدند در برابر گسترش اعتراضات وبـا         
اميد آرام کردن مردم دست به تغييراتي      

. در کابينه و درسطح وزاري دولت زدنـد       
 ژوئيه، عصـام شـرف،        ۱۱روز دوشنبه   

نخست وزير دولت موقت در تلـويـزيـون         
چـنـد تـن از        :   " ظاهر شده و اعـالم کـرد       

ي آيـنـده        وزراي کابينه، طي يک هـفـتـه        
همچنين قرار است   .   تغيير خواهند کرد  

ــاري از                    ــاري، شــم ــاه ج ــان م ــاي ــا پ ت
هاي مصر نيز تـغـيـيـر          فرمانداران ايالت 

 ".کنند
 همزمان ارتش و شـوراي نـظـامـي          
حاکم مصر بيانيه تندي برعليه انقـالب       
مردم صادر کرد و تاکيد کردنـد کـه تـا             
برگزاري انتخابات جديد کماکان دولـت       

اين بـيـانـيـه     . را در دست خواهند داشت 
اگر مـردم  بـا         " مردم را تهديد کرد، که      

اقــدامــاتشــان، در حــيــات اقــتــصــادي         
جامعه اخالل ايجاد کـنـنـد، بـا پـاسـخ               

  در بـيـانـيـه      " .   ارتش روبرو خواهنـد شـد      
ارتش از شهروندان مصر خواسـتـه شـده        

مانع از اقداماتي شوند که بازگشت "که 
کشور به ثبات و آرامـش را نـامـمـکـن              

دولت نظاميان در تـوجـيـه         " .     سازد  مي
ســيــاســت خــود اعــالم کــرده  کــه ايــن             

تـريـن      يکي از بزرگ     پاسخي به محاصره  
هـــاي دولـــتـــي تـــوســـط           ســـاخـــتـــمـــان

تظاهرکنندگان در قاهره و تهديد آنان به 
هــاي نشــســتــه بــه          تــبــديــل اعــتــراض    

هاي اعتـراضـي و گسـتـرش            راهپيمايي
 . ها به نقاط ديگر مي باشد  آن

در واکنش به برخوردهـا و تـهـديـد            
هاي دولت نظاميان احزاب و جريـانـات        

"   آوريل۶جنبش جوانان "سياسي، بويژه 
واکنش هاي نظاميان را پوچ دانستـه و         
خواهان ادامه اعتراضـات و بـازگشـت          

مـردم  .   دوباره به ميـدان تـحـريـر شـدنـد            
ضمن استـقـبـال از فـراخـوان گسـتـرش               
اعتراضات از اواخر هفته گذشته دوباره 
به ميدان تحرير برگشتـه و بـا بـرپـايـي               
چادر و اجراي برنامه هـاي مـتـنـوع در             
دفاع از انقالب ناتمام، يـک بـار ديـگـر              
صحنه هـاي پـرشـور روزهـاي انـقـالب              

ــد                   ــردن ــق ک ــه را در مصــر خــل ــوري . ف
خبرگزاريهاي جـهـانـي و حـتـي رسـانـه               
هايي که معموال از ادامه اعـتـراضـات       
مردم نگـران هسـتـنـد و آنـرا سـانسـور                 
ميکنند  ناچار شدند اخبار و گزارشات       
را هر چند محدود بـه جـهـان مـخـابـره                

در هفته اي که گذشت يـک بـار       .   نمايند
ديگر مردم و جوانـان انـقـالبـي بـر ايـن                
نکته تاکيد گذاشتند که انقالب ناتـمـام       
مانده و دولت نظاميان نه مي خواهد و        
نه مي تواند زندگي بهتري بـراي مـردم           

چاره کـار فـقـط مـانـدن در             .   وعده دهد 
خيابان، ادامه انـقـالب تـا رسـيـدن بـه                

. خواستهاي واقـعـي مـردم مـي بـاشـد              
بازگشت دوباره انقالب به ميدان تحرير      
سرنوشت رژيم مبارک را در برابرچشمان 
دولت نظاميان و سرکوبگران مردم قرار      

بدنبال فشار مردم، شوراي نظامي     .   داد
حاکم روز پنجشنبه اعـالم کـرد کـه در             

 مــامــور پــلــيــس کــه در           ۷۰۰حــدود   
سرکوب مردم دست داشته اند، از کـار          

 نـفـر آنـهـا         ۳۷اخراج شده اند و حداقل       
در عـيـن حـال        .   محاکمه خواهـنـد شـد      

اعالم گرديد که انـتـخـابـات بـعـدي بـر                
اساس قولي که قبال داده شـده بـود در             
ماه سپتامبر برگزار نشده و يـک يـا دو            

آنچه روشـن   .   ماه به تعويق خواهد افتاد    
است اکثريت مردم مصر به سرنـگـونـي         
مبارک رضايت نداده و خـواهـان آزادي          

واقــعــي و دخــالــت در ســرنــوشــتــشــان           
فضاي انقـالبـي بـه نـظـامـيـان             .   هستند

اجازه نميدهد که همچون گذشته دسـت        
  .*به سرکوب و جنايت بزنند

 جنايات کهريزک دو ساله شد
دو سال پيش در اوج برآمد انقالبـي   
مردم  کـه جـمـهـوري اسـالمـي را زيـر                  
ضرب گرفته بود، جانيـان اسـالمـي بـه            
دستور دادستـان وقـت تـهـران، سـعـيـد               
مرتضوي دستگير شدگان اعـتـراضـات       
ــازداشــتــگــاه مــخــوف وزارت               ــه ب را ب
اطالعات و سپاه در کهـزيـزک مـنـتـقـل             

از اوايل تيرماه که دستگيـريـهـا    .  کردند
ــيــروي             ــدهــان ن ــرمــان ادامــه داشــت، ف
انتظامي از رادان و احمدي مقدم گرفته       
تــا مســئــوالن دادســتــانــي تــهــران در             

شـعـبـه    " بازداشتگاه مخـوف کـهـريـزک          
به شکنـجـه و تـجـاوز دسـتـگـيـر                "   ويژه

شــدگــان مشــغــول شــدنــد و جــنــايــاتــي         
مرتکب شدند که قابل توصيف نيـسـت        

. و هنوز همه ابعاد آن افشا نشـده اسـت          
دهها نفر به نحو کـامـال وحشـيـانـه اي              
مورد تجاوز قرار گرفتند و زير شکنجه       

وجود فرزندان بعضي از     .   .   کشته شدند 
نزديکان خامنه اي و وابستگان رژيم در  
افشاي وجود چنين شکـنـجـه گـاهـي و             
جناياتي که در آن انجام مي شود، موثر 

 بــراي   ۸۸در اواخــر خــرداد ســال         .   بـود 
اولين بار نام بازداشتگاه کهريزک علني      

بـــا درج اخـــبـــار جـــنـــايـــات و              .   شـــد
وحشيگريهاي جانيـان اسـالمـي، و بـا            
استقامت و مبارزه بـي امـان خـانـواده             
ــزک،              ــازداشــت شــدگــان کــهــري هــاي ب
جمهوري اسالمي که سرانش ابتدا کـال        
جنايات کهريزک را انـکـار مـيـکـردنـد،            
مجبور شد به دستـور خـامـنـه اي ايـن               
زنــدان مــخــوف را تــعــطــيــل کــرده و                
دستگيرشدگان را به زنـدانـهـاي ديـگـر            

 .منتقل نمايند
ابعـاد وحشـيـگـريـهـاي حـکـومـت               
موجي از اعتـراض و ابـراز انـزجـار در              
داخل و در خارج کشور بر عليه رژيم بـه    

جمهوري اسالمي مـحـبـور      .   راه انداخت 
شد دادگاه فـرمـايشـي بـراي مـتـهـمـان               

 نفر ۱۲جنايات کهريزک را برپا نمايد و   
را بعد از چند ماه دستگير و محـاکـمـه           

بعدا اعالم شد کـه ايـن پـرونـده             .   کردند
. احتياج به زمان و تحقيق بيشـتـر دارد         

 رامـيـن پـور انـدرجـانـي            ۸۸اواخر سال   
پزشک وظيفه که در زمان دستگـيـريـهـا        
و انتقال دستگيرشدگان به کهريزک آنجا 
کار مي کرد، دست به افشاگري بر عليه 
مسئوالن نيروي انتظامي  و شيوه هاي       

اذيت و آزار و شـکـنـجـه هـاي رايـج در              
کهريزک زده و به اين ترتيـب  مـوضـوع          
جنايات رژيم بيشتر و بيـشـتـر بـر مـال              

پور اندر جاني اعالم کـرده بـود          .   گرديد
که اگر دادگاه متهمان جنايات کهريزک      
برگزار شود، حـاضـر اسـت بـه عـنـوان                

رامـيـن   .   شاهد در دادگـاه حضـوريـابـد          
دستگير و شکنجه شد و رژيم با صـدور    
اطالعيه اي از طرف بهداري کهريزک و        
دادستاني اعالم کرد که راميـن در اثـر           

جـمـهـوري    .   حمله قبلي درگذشتـه اسـت      
اسالمي تمام امکانات و شگـردهـايـش       
را براي الپوشاني کردن جنايات خود در 
کهريزک، عامالن اصلي اين جنايـات و      

رژيـم در اثـر       .   خريد وقت به کار گـرفـت      
فشــار افــکــار عــمــومــي مــجــبــور شــد           
کميسيون ويژه تحقيق مجلـس را بـراي         
تهـيـه گـزارش از کـهـريـزک بـه جـريـان                    

 دادستاني تهران ۸۹اوايل سال . بيندازد
اعالم کرد که دوبـاره پـرونـده کـهـريـزک               
بازمي شود و نتيجه تحقيقات و تاريـخ        

اين .  محاکمه متهمان اعالم خواهد شد 
گزارش در جلسات غير علني مـجـلـس         
خوانده شد اما مجلس با انتشار علنـي        
گزارش کميسيون تحقيق مخالفت کـرد      
ولي بخش هايي از اين گزارش به بيرون        

ايـن گـزارش     .   درز کرد و انتشـار يـافـت        
سعيد مرتضوي دادستان عمومي وقت     
تهران را مسئول پرونده جنايات کهريزک 

 ۹همچنين اعالم کـرد کـه         .   اعالم کرد 
با اعالم  ايـن       .   نفر ديگر متهم شده اند    

خبر جمهوري اسالمي رسما مجبور شد 
اعتراف بکنـد کـه مـقـامـات قضـايـي               

اين موضـوع  . کهريزک را برپا داشته اند 
تبديل به يک افتضاح سياسي براي کـل         
حکومت شد و بـراي اولـيـن بـار خـود                 
حکومت اعالم کرد که مرتکب جنايت       

شده و در نظر دارد متمهـان را خـودش            
ايـن دادگـاه در واقـع          .   محاکمه نـمـايـد    

محاکمه جمهوري اسالمي توسط خـود      
 . بود

. دوبــاره پــرونــده بــه جــريــان افــتــاد        
اعالم اواسط تابستان سال گذشته رژيم      

کرد که حکم نهايي پـرونـده مـتـهـمـان             
بـر اسـاس     .   کهريزک صادر شـده اسـت      

 نفر محاکمه شده اند کـه  ۱۳اين حکم   
به محکوميتهاي زنـدان و جـريـمـه و             

سعيد مرتضوي  .   اعدام محکوم شدند  
از دادستاني برکنار شـده و در دولـت            
احمدي نژاد مسئول مبارزه با قـاچـاق         

جمـهـوري اسـالمـي تـالش          .   کاال شد 
مي کند بـا انـواع و اقسـام حـيلـه و                   
نيرنـگ پـرونـده را مـخـتـومـه اعـالم                 

عامالن اصلي جنايت کهريزک    .   نمايد
قـرار  "   حاشيه امـن  " نظير مرتضوي در    

گرفته و حـتـي پـاداش گـرفـتـنـد امـا                 
بـعـنـوان نشـانـه جـمـهـوري             "   کهريـزک " 

رژيـم  .  اسالمي به جهانيان معرفي شد 
ناچار شد بـه جـنـايـات خـود در ايـن                  

اين زندان يکي از   .   محل اعتراف کند 
صدها شـکـنـجـه گـاهـهـاي مـخـوف                

تعداد زيـادي   .   جمهوري اسالمي است  
کــهــريــزک نــاشــنــاخــتــه در شــهــرهــاي        
مـخــتــلـف کشــور تــوســط ارگــانــهــاي         
مختلف سرکوب اسالمي برپا شـده و        

پـرونـده   .     شبانه روز کـار مـي کـنـنـد             
کهزيرک و پـرونـده بـيـش از سـه دهـه                 
چنايت و شکنجه و اعـدام جـمـهـوري            

خـامـنـه اي،      .   اسالمي هنوز باز است   
احمـدي نـژاد و تـمـام سـران و دسـت                   
اندرکـاران رژيـم بـايـد مـنـتـظـر قـرار                  
گرفتن در مقابل دادگاه و پاسخگويي       

 .*به جنايات خود باشند
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 ۱۵روزنامه دنيـاي اقـتـصـاد در            
 ۵تير گزارش کوتاهي از دخـتـر بـچـه             

ساله اي داد کـه در تـهـران در کـنـار                   
پدرش بـه کـار سـاخـتـمـانـي مشـغـول                 

پدر کارگر ساختمـانـي و تـنـهـا            .   است
در مـنـطـقـه       .   سرپرسـت يـگـانـه اسـت         

 هـزار    ۱۰۰مامازن اتاقي بـه مـبـلـغ            

 ۶تومان در ماه اجاره کـرده و روزانـه             
ساعت در راه رفت و برگشت به مـحـل          

يگانه بجـاي رفـتـن بـه         .   کار خود است 
کودکستان و بازي با سـايـر کـودکـان،            
کيسه هـاي مصـالـح سـاخـتـمـانـي را                
جابجا مي کند و پا بـه پـاي پـدر کـار                

پـدرم  :   " يـگـانـه مـي گـويـد          .   مي کـنـد   
من هر روز    .   مريض است و پول نداريم    

. با او مي آيم که در خانه تنها نـبـاشـم            
هـر وقـت     .   پدرم پايش درد مـي کـنـد          

کيسه هاي سيمان را بـلـنـد مـي کـنـد               
اذيت مي شود و شب ها از شدت درد          

من زور نـدارم، امـا         .   خوابش نمي برد  
. کمکش مي کنم که کمتر اذيت شـود        

يگانه مـي گـويـد کـه مـادرش مـرده                 
خانه شان  .   است، خاله و عمه هم ندارد     

دور است و يخچال و تلويزيون و تـلـفـن        
يگانه چند روز پـيـش بـخـاطـر             .   ندارد

گرد و خـاک نـاشـي از گـچ و سـيـمـان                   
مريض شده و يک شب تمام تـب کـرده            

داغ سيمان و گچ تا آخر عمر بـر         .   است
ريه هـاي کـوچـک و زنـدگـي او نـقـش                   

خبرنگار در خـواسـت او       .   خواهد بست 
را از مسئـوالن مـي پـرسـد و يـگـانـه                  

پـدرم نـمـي تـوانـد          :   " توضيح مي دهـد   
کار کـنـد، امـا اگـر کـار نـکـنـد پـول                     

. هيچ کس کمکمان نمـي کـنـد        .   نداريم
پــدرم مــي گــويــد اگــر ســرايــدار يــک              
ساختمان شود زندگي مان خـوب مـي         

 ۵و اين منتهاي آرزوي يگانه   . "     شود
شايد خـبـرنـگـار هـم مـي             .   ساله است 

ــکــومــت اســالمــي                  ــه در ح ــد ک دان
ــي  "  ــوالن ــد     "   مســئ ــدارن ــود ن ــراي .   وج ب

جنايتکاراني که در فکر پر کردن جيب       
هاي گشاد هستند، زندگي يگـانـه هـا          

اهميتي ندارد، از ايـنـرو اسـت کـه در              
تـلـفـن    :   پايان گزارش خود مي نـويسـد       

تماس و آدرس مـحـل سـکـونـت پـدر                
يگانـه در روزنـامـه دنـيـاي اقـتـصـاد                 
موجود است و بـدون شـک انسـانـهـاي             
شريفي به کمک يگانه و پـدرش رفـتـه             
اند و دسترنج ناچيـز خـود را بـا آنـهـا                 

 ۵اما سخنان يگـانـه       .   تقسيم کرده اند  
ساله ادعانامه اي بر علـيـه جـمـهـوري            
اسالمي و بـر عـلـيـه سـرمـايـه داري                  

يــگــانــه زبــان پــدر بــيــمــارش و         .   اســت
هزاران کارگري است کـه از هـر گـونـه              

او زبـان    .   تامين اجتماعي محـرومـنـد     
هزاران کودکي است که کـودکـي آنـهـا            
در کـــارگـــاهـــهـــا، در مـــزارع، بـــه               
دستفروشي در کنار خـيـابـانـهـا، پـاک             
کردن شيشه ماشين ها در سـر چـهـار             
راه و يا گدايي بر سر مـعـابـر، دزديـده              

 سـالـه بـار ديـگـر            ۵يگانـه    .   مي شود 

نقض ابتدائي ترين حـقـوق انسـانـي و             
پايمال شدن حقوق کودکان توسط رژيم      
را اعالم مي کند  و هـيـچ حـقـوقـدان                
برجسته اي نمي تواند همچون او سـنـد        
توحش و غارتگري جمهوري اسـالمـي       
 . را در مقابل چشم مردم دنيا بگذارد

 

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 ساله بر ۵ادعانامه يگانه 
 عليه رژيم اسالمي

مجلس لردها  بـخـشـي از نـظـام              
پارلماني بريتانياست که همچون نهـاد    
سلطنت، مـيـراث نـظـام فـئـودالـي و                

دوره اي کـه طـي        .   اشرافي سابق است  
آن مردم حق انتخاب و راي نداشتند و        

يـا هـمـان      "   مابهـتـران  " تنها شماري از    
اشراف سرنخ همـه چـيـز را در دسـت               

انقالبات بورژوا دمکـراتـيـک      .   داشتند
در اروپا  در سده هاي پيشـيـن بسـاط            
قدرت مطلـقـه سـلـطـنـت واشـراف را               

و راي و     "   عـوام " جارو کرد و فـاکـتـور         
انتخاب مردم عادي را وارد فـرهـنـگ         

بـه هـر     .   سياسي جوامع بشـري نـمـود        
ميزان اين انقالبات پيگيرانه به وقـوع        
پيوستند ميراث جامعه کـهـن نـظـيـر           
نهاد سلـطـنـت و تـاالرهـاي تصـمـيـم                
گيري اشراف از جامعه رخت بربستند      
و ساختارهاي نوين حاکـمـيـت شـکـل           

ولي هـر جـا ايـن انـقـالبـات               .   گرفتند
بطور ناقص صورت گـرفـتـنـد نشـانـه             
هاي سازش با نظام هاي سـابـق را از             
خــود بــر جــاي گــذاشــتــنــد کــه نــهــاد            
سلطنت و مجلس اعيان در انگـلـيـس         

 .يکي از آنهاست
تا آنجا کـه بـه مسـئلـه مـجـلـس                
لردها در بريتانيا مربـوط مـي شـود،           
بايد خاطر نشان کـرد کـه ايـن الـبـتـه                
اولين باري نيست که تالشهايي بـراي        
اصالح نظام پارلماني بريتانيا صورت     

اما تـاکـنـون هـر بـار ايـن               .   مي گيرد 

دليل ايـن  .   تالشها نافرجام مانده است  
امر امتيازات ويژه و منحصر بـه فـرد          

چـنـدي پـيـش يـکـي از             .   لردها اسـت   
لردها بنام آرمسترانگ گفت چنانـچـه       
مجلـس لـردهـا بـخـواهـد بـه نـهـادي                  

در رودخانه تـيـمـز    " انتخابي تبدل شود    
مـنـظـور    " !   لندن خون راه خواهد افـتـاد     

او ســرســخــتــي لــردهــا در دفــاع از               
  .موقيعيت ممتاز خود در جامعه بود

مجلس لردها ترکيبي از افـرادي        
 سال عـمـر     ۷۰است که غالبا بيش از      

دارند و از جانب نخست وزير بـعـنـوان       
ايـن جـمـع کـه         .   لرد برگزيده مي شوند   

در بريتانيا بعنوان کـلـوپ عـجـيـب و             
غريب بحث سياستـمـداران شـنـاخـتـه           
مي شود مـرکـب از نـزديـکـان و هـم                 
حزبي هاي نـخـسـت وزيـر، صـاحـبـان              
کمپاني ها، سرمايه داران، ژنرال هـاي     
سابق و کساني اسـت کـه گـفـتـه مـي                

تـالش ورزيـده     "   مـام وطـن    " شود براي   
لرد لـقـبـي مـادالـعـمـر اسـت  و                   .   اند

درميان اعضاي ايـن مـجـلـس هـنـوز             
هستند کساني که اين لقب را به ارث         

جالب اينجاست که نخـسـت   .  مي برند 
وزير کنوني بريتانيا، ديويد کـامـرون،       
که دولت ائتالفي اش اصالحات تـازه        
را پيشنهاد کرده اسـت، خـود رکـورد            

 نـفـر را بـعـنـوان لـرد             ۱۱۷شکسته و   
و امــا  کــار       !   مــنــصــوب کــرده اســت    

مجلس لردها اين است که به بـررسـي          
و بازنگري قوانـيـنـي بـپـردازد کـه در               

به تصـويـب   ) تاالر اول( مجلس عوام  
رسيده و چنانچه نيازي به تغيير باشـد        
اين تغييرات را به مجلس عوام ارائـه         

  .دهد
 نــفــر اعضــاي کــنــونــي         ۸۳۱از   

مجـلـس لـردهـا کـه تـعـدادش رو بـه                   
افزايش است تنها نيمي در بـحـث هـا           

شرکت مي کـنـنـد و بـراي بـقـيـه کـه                   
عمـدتـا پـيـر و بـيـمـار هسـتـنـد ايـن                      

. ماموريت بيشتر جنبه تفزيحي دارد     
اخــيــرا در    "   ايــنــديــپــنــدت  " روزنــامــه    

گزارشي نوشته بود که بـراي بسـيـاري          
از لردها مجلـس اعـيـان يـک کـلـوپ               
تفريحي بحث در مرکز لندن بحـسـاب        
مي آيد که عضويت در آن پارکـيـنـگ          
مجاني، تلفن مجاني، دسـتـرسـي بـه           
يک کتابخانه بزرگ و مجهز و امـکـان         
رفتن به بارها و رستورانهاي لوکس با       
تخفيف قيمت را بـراي اعضـايـش بـه            

البته ايـن روزنـامـه        .  ارمغان مي آورد 
تمام پـولـهـا و مـزايـايـي کـه نصـيـب                   
لردها مي شود را ذکر نکرده و فـقـط            

  .بخشي از آنها را بر شمرده است
اين ها نماينـدگـان انـگـل طـبـقـه              
مفتـخـور سـرمـايـه دار هسـتـنـد کـه                  
اساسا از قـبـل کـار و زحـمـت مـردم                  

حـاضـرنـد    .   شريف ارتزاق مـي کـنـنـد         
خون همان مردم شريف را در رودخانـه      
تيمز لندن جاري کننـد تـا مـوقـعـيـت              
ممتازشان را از گزند هرگونـه تـغـيـيـر            

کسـانـي   .   محافظت کننـد  "   نامطلوب" 
که خرجشان را تا پايان عمـر جـامـعـه            
به دوش مي کشد، کارشان کـمـک بـه            
تصويب قـوانـيـنـي عـلـيـه کـارگـران،                
بازنشستگان، بيماران، دانشجويـان و      
غيره است که منجر به تباهي زندگـي        

مجلـس لـردهـاي      .   انسانها مي گردد    
انگلـيـس بـطـور زمـخـتـي وارونـگـي                
جامعه سرمايه داري را به نمايش مي       

آنها که کار مـي کـنـنـد هـيـچ              .   گذارد
کاره اند و عده اي مفتخور و انـگـل و            

   .بيکاره همه کاره و صاحب قدرت
در شرايطـي کـه در بـريـتـانـيـا و                  
يـونــان و اسـپــانـيــا و جـاهــاي ديــگــر               
سرمايه داري کار و معيشت مـردم را         

مورد تعرضي بيرحمـانـه قـرار داده و            
جنبـشـهـاي اجـتـمـاعـي وسـيـع بـراي                 
مقابله بـا ايـن تـعـرضـات در جـريـان                 
است، طرح اصـالحـات پـيـشـنـهـادي             
دولت بريتانيا براي تـغـيـيـر مـجـلـس              

هـر مـظـهـر و         .   اعيان قابل فهم اسـت     
نهاد زمخت سرمايه داري که فـاصـلـه         
طبقاتي در جامعه را عـريـانـتـر مـي              
سازد بايد قدري تعديل شود تـا خشـم          

ايـن الاقـل     .   مردم را شعلـه ور نـکـنـد          
ولـي  .   يکي از داليل مي توانـد بـاشـد         

مسئله فـقـط بـرسـر مـجـلـس اعـيـان                 
امروز نظام پارلمـانـي و هـمـه           .   نيست

دمکراسي مورد نقد مردم و جـنـبـش          
هاي پيشرو اجتماعـي در اروپـا قـرار            
دارد، ولو آنکه نمايندگان مجالس بـا         

مـردم  !   راي مردم انتخاب مـي شـونـد        
دارند به عينه در زنـدگـي اجـتـمـاعـي             
خود مي بينند که دمکراسي و نـظـام          
پارلماني بيشتر از آنـکـه نـظـر و راي               
آنها را منعکس کند و به مـورد اجـرا           
بــگــذارد، روشــي اســت بــراي احــزاب         
سرمايه داري که قدرت را در بين خود 

روشــي کــه نــهــايــتــا     .   تــقــســيــم کــنــنــد  
حکومت سود و ثروت و سـرمـايـه را             

چرا کـه مـردم      .   مشروع جلوه مي دهد   
ــتــخــاب                  ــد از فــرداي هــر ان ــده ان دي
پارلماني، اين به اصطالح نمايـنـدگـان        
مردم کاري جز تصميم گـيـري عـلـيـه             

آنــهــا .   رفــاه و آســايــش مــردم نــدارنــد        
تصميماتي اتخاذ  مي کـنـنـد کـه نـه              
نظر مردم را پرسيـده انـد و نـه مـورد                

بـازتـاب ايـن بـي         .   قبـول مـردم اسـت       
اعتباري و ستروني دمکراسي و نظـام       
پارلماني را در جنبشهايي مي بيـنـيـم        
که بر اراده و اختيار مستقيم مردم بـر         

بـارقـه   .   سرنوشت  خويش تاکـيـد دارد       
هاي اين جـنـبـش را در اعـتـراضـات               

مردم اسپانيـا در مـاه مـه امسـال و                
منجمله در کـمـپ مـيـدان خـورشـيـد               

. مادريد و يا در باستيل فرانسه ديديم      
در اواخر ماه مه  امسـال در فـرانسـه              

آنها ثروت کشور را در   " مردم با شعار    
 ها را      اند، ما هم خيابان      اختيار گرفته 
اگــر شــمــا از     " و   "   کــنــيــم  تصــرف مــي  

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

ميـدان بـاسـتـيـل پـاريـس را تصـرف                 
باستيل الگوي خود را کـمـون         .   کردند

پاريس قرار داد و نطفه هاي حکومـت        
ديــگــري را در خــيــابــان بــه نــمــايــش             

مردم در بـاسـتـيـل مـجـمـع              .   گذاشت
عمومي ميدان باستيل را برپا کـردنـد        
و هر کس کـه بـه ايـن اعـتـرض مـي                   
پيوست بطور اتوماتيک عضو مجمـع      

براي پيشبـرد امـور     .   عمومي مي شد  
با راي و دخـالـت مسـتـقـيـم مـجـمـع                  

  هايي نـظـيـر بـيـن           عمومي، کميسيون 
الملل، کميسيون خـودسـازمـانـدهـي،         
کميسيون فرانسه، کميسيون تدارکات    

  . هاي ديگري تشکيل شد و کميسيون
چنين جنبشهايي در قـلـب اروپـا          
کل نظام سياسي و اقتصادي سرمـايـه       
داري را هدف گرفته است و در مقابـل      
دمکراسي پارلماني، آزادي واقـعـي و         
اختيار کامل انسان بر سرنوشت خـود        

شبح کمون پاريـس  .   را بشارت ميدهد  
در اروپا و در همه جهـان در گشـت و              
گذار است، شبحي که نه تنها مجلس       

اعيان انگليس را بلکـه  "   از ما بهتران  " 
کل بسـاط ذلـت آور و تـبـاه کـنـنـده                    
سرمايه داران را را روانـه زبـالـه دان                
تاريخ خواهد کرد و فرداي بـهـتـري را            
براي جوامع بشري به ارمغان خـواهـد         

 *.آورد
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ــرک                     ــران را تـ ــه ايـ ــان کـ ــزمـ آنـ
که الاقـل در خـارج از           ميدانستم کردم

جـمـهـوري     رژيـم  ايران امکان مبارزه بـا     
اسالمـي را بـدون تـرس از پـاسـدار و                  

امـا  .   تهديد و زنـدان را خـواهـم داشـت            
ديـدم ايـن        چيزي که خوابش را هم نـمـي       

بود که در خارج از ايران نه تـنـهـا بـايـد               
ــم         ــدازي رژي ــران ــراي ب ــي      ب ضــد انســان

مبارزه کنـيـم بـلـکـه بـايـد بـا                 اسالمي
مرتجعيني کـه مـيـخـواهـنـد قـوانـيـن                

اروپـا بـا      توحش اسالم سـيـاسـي را در         
پياده کردن قـوانـيـن شـريـعـه گسـتـرش               

  .دهند هم دست به گريبان شويم
ژوئيه مصـادف بـا       ۹شنبه گذشته   

در شهر هامـبـورگ روزي بـود            تير ۱۸
ــيــه        ــايــد عــل دو جــبــهــه تــالش          کــه ب

 در آن روز دو تـظـاهـرات کـه            .ميکرديم
مضمونا با هـم تـفـاوت داشـتـنـد امـا                 
نهايتا يک هـدف را دنـبـال مـيـکـردنـد                

 بعد از ظهـر روز شـنـبـه بـه            .برگزار شد 
 در هامـبـورگ    فراخوان چند نهاد ايراني 

تظاهراتـي    تير ۱۸به مناسبت سالگرد    
در مخـالـفـت      اين تظاهرات  . برگزار شد 

اسـالمـي در      و اعتراض بـه حـکـومـت         
ايران بود و سخنرانان هر کدام از زاويـه           

 تــيــر،   ۱۸يـي بــا تشــريــح تــاريــخــچــه          
 افشـا�       جنايات رژيم را به زبان آلـمـانـي         

مبارزات مردم بخصوص از     کردند و از  
ــراي           ۲۰۰۹ســال     کــه مســتــقــيــمــا ب

سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي انـجـام              
حـمـايـت خـودشـان را اعـالم              ميگـردد 
ــد  ــردن ــد          .ک ــع ــدود     دو ســاعــت ب  ۳ح

کــيــلــومــتــر آنــطــرفــتــر در کــنــار پــارک          
معروفي در مـرکـز شـهـر هـامـبـورگ                
سردمدار جريان متعصب اسـالمـي بـه         

کــه از      salafist  "ســلــفــيــســت   " نــام   
سنـگـسـار و دسـت بـريـدن و قـوانـيـن                    

کـرده بـود      شريعه دفاع ميکنـد، اعـالم      
که سخنرانـي خـواهـد کـرد و از هـمـه                  
طرفداران و اعضايش خواسته بـود کـه          

من و تعـدادي از      .آن روز به آنجا بيايند 
 قـبـل از ايـن             نيز که از مدتي    دوستانم

برنامه مطلع شده بوديم بـعـد از اتـمـام             
بـه مـحـل      .   تظاهرات اول به آنجا رفتيـم     

 عصـر بـود     ۶که رسيديم تقريبا ساعت     
 نفر آنجا جـمـع       ۱۰۰و تعدادي بيش از     

شده بودند اما از پير فـوگـل سـردمـدار            
سلفيست ها، شخصي که چنديـن سـال         
ــده و                       ــرويــ ــالم گــ ــه اســ ــت بــ اســ

اسالم سـيـاسـي و قـوانـيـن              مروج حاال
شريعه در آلمان و خارج از آلـمـان اسـت            

ــبــود        الــبــتــه تــعــداد     .   هــنــوز خــبــري ن
 .تظاهرات کنندگان بعـدا بـيـشـتـر شـد            

 فضـا و جـو            آنجا ايستاديـم تـا کـمـي         
تعدادي که يا اتفاقي از      .   دستمان بيايد 

و از    تـمـاشـا    آنجا رد ميشدند و يا براي    
به آنجا آمده بـودنـد بـا           روي کنجکاوي 

شــان هــم      صــداي بــلــنــد کــه اطــرافــيــان      
بشنوند تنفر و مخالفت خودشان را بـا          
اين نمايش اسالميستها در هامـبـورگ       

 مـتـشـنـج          کـمـي   جـو .   بيان مـيـکـردنـد     
يــک مــقــدار بــه ايــن دلــيــل جــو              . بــود

کـه جـريـانـات مـخـتـلـف              متشنج بـود   
قـبـل       از مـدتـي         و غير آلـمـانـي        آلماني

ــور                  ــا حضـ ــود را بـ ــفـــت خـ ــالـ ــخـ مـ
اسالميستها در مرکز شهر هـامـبـورگ       

از جمله مـا نـيـز بـه           .  اعالم کرده بودند 
مسـلـم     -عنوان اعضاي سازمان اکس     

بـا دادن يـک اطـالعـيـه مــطـبـوعـاتــي                 
مخـالـفـت شـديـد خـود را بـه حضـور                   
جــريــانــات مــرتــجــع اســالمــي در                 

  .هامبورگ اعالم کرديم
هاي دولتي و غير دولـتـي         در رسانه 

هايي به طرفداري و عليه برگـزاري         بحث
هـا     خـيـلـي   .   اين تجمـع در جـريـان بـود           

اميدوار بودند که پـلـيـس و شـهـرداري             
آلمان از دادن اجازه بـه آنـهـا خـودداري              

ها مدتيست کـه تـحـت           سلفيست.   کند
نظارت پـلـيـس امـنـيـتـي آلـمـان قـرار                   

ــد ــاه                . دارن ــرودگ ــه در ف ــوري در مــاه ف
 سـربـاز آمـريـکـايـي بـه              ۲فرانکفورت   

دست اعضاي اين جريان ترور شـدنـد و          
 هفته پيش زيرزمين يک خـانـه        ۳همين  

مـرکـز فـعـالـيـت          کـه  در يک شهر آلمـان    
.  آتش کشيده شـد     ها است به    سلفيست

با اين وجود دولت آلمان فـعـالـيـت ايـن             
سکت ضد انسانـي را هـنـوز مـمـنـوع               

 مــن و        مــدتــي  بــعــد از    .نــکــرده اســت  
کــه   مــحــلــي شــديــم        دوســتــانــم راهــي   

هـا رسـمـا اعـالم            مخالفين سلـفـيـسـت     
 .تظاهرات کرده بودند

جا در     پليس گارد ضد شورش همه    
آن منطقه ديده ميشد و تـا چشـم کـار               

هـاي اطـراف        ميکرد پليس در خـيـابـان      
ما باالخره بعد از گـذشـتـن          .   هم پر بود  

از هفت خوان رستم توانستيم خـودمـان        
را بــه مــحــل تــظــاهــرات مــخــالــفــيــن           

تعدادي آنجا ايستاده بودنـد و     .   برسانيم
هنوز تظاهرات آنهـا نـيـز شـروع نشـده              

  .بود
اول مشغول پـخـش اعـالمـيـه            من

شدم و بالفاصله با ديدن لـبـخـنـدي بـه              
روي لبها با شنيدن تشکر و اينـکـه مـا        

. موافقيـم روبـرو شـدم        هم با اين حرفها   

نه بـه اسـالم       " با شعار    ما پارچه سرخي  
همراه داشـتـيـم      "  سياسي، نه به راسيسم 

 .جلوي صـف تـظـاهـرات بـاز کـرديـم               و
  حضور ما در آن تـظـاهـرات دلـگـرمـي            

اکثر تظاهر کنندگـان    .   بود براي ديگران  
 بودند و خوشحال بودند که غـيـر         آلماني
هايي که مـخـالـف پـيـاده شـدن                  آلماني

قوانين شريعه و اسالم سياسي هستـنـد        
. بـيـنـنـد       را در صف اين تظاهرات مـي       

من پارچه ديگري کـه شـعـار مـرگ بـر               
جمهوري اسالمي روي آن بود را نيز باز        

ايــن پــارچــه را در واقــع بــراي              .   کــردم
تظاهرات قبلـي بـا خـودم هـمـراه بـرده                

 !بودم
فـکـر    در آن لحظه بود که بـا خـودم         

. شــده وارونــه اي   کــردم عــجــب دنــيــاي    
اسـت زيـر      سـال     ۳۳مردم در ايران که      

رژيم اسالمي سرکوب ميـشـونـد       خفقان
در حال سرنگون کردن نه تنها اين رژيـم     
بلکه از ريشه خالص کردن جـامـعـه از            

و خـواهـان يـک         خرافات مذهب اسـالم    
سيستم سکوالر هستـنـد و ايـنـجـا در              

 از      اروپايي در يـکـي     "   دمکراسي" قلب  
هاي دنيا بـايـد شـاهـد           ترين کشور   مدرن

سر بلـنـد کـردن مـدافـعـيـن تـوحـش و                   
سنگسار و قـطـع دسـت و کـال پـيـاده                  
کردن قوانين عـقـب مـانـده شـريـعـه و                 

آزادي " تحقير زنان و مردم تحت عنوان     
پنداري که تـا بـه حـال            . باشيم"   مذهب

 ايـن را      .مذهب در اينجا ممنـوع بـوده       
هاي دولتهاي غربـي      هم مديون سياست  
  " نسبيـت فـرهـنـگـي       "هستيم که با علم  

هاي کـوچـک       سالهاست به اين جور فرقه    
و بــزرگ اســالمــي در غــرب آوانــس               
ميدهند تا بتوانند در کشورهاي اسـالم    
زده هژموني سيـاسـي و نـهـايـتـاً بـهـره                

 برداري اقتصادي خود را ببرند
آقاي پير فوگل يا ابو حمـزه رهـبـر           .

اين سکت اسالمي اجازه دارد مثل يک       
 در قـلـب اروپـا تـبـلـيـغ                  ستاره مذهبي 

پياده کردن حکم سنگسار و قطع کـردن        
دست و غيره را براي مسلمانان سـاکـن          
اين کشورها بکند و از آن طـرف دولـت           
آلمان نيز پشت پرده بـا سـران رژيـم در               

در  نشست دارد و   ليبي ايران و سوريه و   
و سـهـم دولـت         مورد سـرنـوشـت مـردم       

هـا تصـمـيـم          ايـن کشـور     در آينده  آلمان
  در ايـن مـاجـرا        تاسف آور تر   .ميگيرند

حتا تعدادي از سازمانـهـاي       اين بود که  
نيز زير پرچم نسبيـت     "   چپ" به اصطالح   
 در اين مورد نه تنها سـکـوت            فرهنگي

کردند بلکه تعدادي از آنها به طرفـداري        
 .ها پردختند از تظاهرات اسالميست

من در سـخـنـرانـي کـه آن روز در                 
تظاهرات کـردم بـه ايـن نـکـات اشـاره                

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        

 
 عليه اسالم سياسي در هامبورگ

کردم که مورد استقبال گرم هـمـه قـرار            
گرفت و بارها به من ميگفتند کـه تـو            

 واقـعـا در       . ما صحبت کـردي      از ته دل  
اين جامعه عليرغم اينکه مـيـلـيـونـهـا           
نفر مردم ضد ارتجاع مـذهـبـي وجـود            

حـزب يـا سـازمـانـي           دارند، اما هـيـچ     
نيست که با پرچم انسانيت در مـقـابـل           

هـاي   اين توحش اسالمـي و سـيـاسـت          
. سود جويانه دولتهاي غـربـي بـايسـتـد         

دخـتـران و      مردم اروپا و خيلي از زنها،     
هـاي اسـالمـي         پسراني که در خـانـواده      

بزرگ شده اند و تحـت فشـار هسـتـنـد              
آنـهـا ايـن      .   تشنه حرفهاي ما هسـتـنـد       

حرفها را فـقـط از زبـان مـا اعضـاي                  

ــران              ــيــســت کــارگــري اي حــزب کــمــون
ميشنوند، از زبان مينا احدي در آلمان       

و مـريـم     بنيانگذار سازمان آکس مسلم   
نمازي بنيانگذار کـمـپـيـن يـک قـانـون               

 پرچم انسانـيـت را       .براي همه ميشنوند  
بايد همه جا از ايران تا سوريه و يمن تا          
لندن و آلمان و کانادا بـلـنـد کـرد، ايـن               
دنياي وارونه را روي سـر آنـهـا خـراب               

، يک حکومـت      کرد و يک دنياي انساني    
ايـن چـيـزي بـه         .    را برقـرار کـرد      انساني

 .غير از سوسياليسم نيست
 ۲۰۱۱ ژوالي ۱۴

 
  ژوئيه ه گذشت۹ ، تظاهرات عليه اسالم سياسي در هامبورگ

 نازي برومند 
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 كمك مالي به تلويزيون كانال جديد

  دالر۱۵۰بابک يزدي 

 
 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 ( 

 http://www.countmein-iran.com: براي کانال جديد است
 Sweden, Post Giro: 639 60 60-3: سوئد      

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            

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

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

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

 :Bank: RABOBANK, Darande hesab: هلند 
FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 Bank of America: آمريکا 

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

 تير تعـدادي از کـارگـران          ٢٢روز  
واحد نساجي مازندران به دلـيـل عـدم           

 ماه دستمزد خـود  اقـدام          ١٣دريافت  
به راهپيـمـايـي از درب کـارخـانـه تـا                  

 در ايـن      .فرمانداري قائمشهر نمـودنـد    
راهپيمايي كارگران پالكـاردهـايـي در        
دست داشـتـنـد كـه در آن بـرخـواسـت                 
دستمزد پرداخـت نشـده خـود تـاكـيـد              

در نــتــيــجــه ايــن حــركــت           .   داشــتــنــد 

اعتراضي به كـارگـران وعـده شـد كـه              
 تير از طـريـق نـمـايـنـدگـان               ٢٥شنبه  

كارگران به خواسـت آنـهـا پـاسـخ داده              
كارگران اين كارخـانـه در       .     خواهد شد 

همين رابطه بارها تـجـمـع اعـتـراضـي            
برپا كرده انـد ولـي عـلـيـرغـم ايـنـكـه                  
استانداري مازندران وعده داده بود كـه    
به خواست آنها رسيدگي شود، ولي تـا        

 . كنون اقدامي نشده است

نساجي مـازنـدران چـنـديـن سـال             
است كه به وضع بـحـرانـي در آمـده و               
ــا مــعــضــل                 كــارگــران آن هــمــواره ب
دستمزدهاي پـرداخـت نشـده و خـطـر              

. تعطـيـلـي كـارخـانـه روبـرو بـوده انـد                 
كـــارگـــران نســـاجـــي مـــازنـــدران بـــر          

 .خواستهاي خود تاكيد دارند

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          

 bahram.soroush@gmail.com                   بهرام سروش
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 رضا شهابي 

 بهنام ابراهيم زاده
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 كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

شاهرخ زماني به زندان 
 تبريز منتقل شد

 تـيـر شـاهـرخ         ٢٢روز چهارشنبه    
زماني، كارگر سـاخـتـمـانـي و عضـو              
كميته پـيـگـيـري ايـجـاد تشـكـلـهـاي                 

 روز   ٣۴كــارگــري بــعــد از گــذرانــدن          
انفرادي، از اداره اطالعات تـبـريـز بـه            

شـاهـرخ   .   زندان اين شهر منـتـقـل شـد         
زماني، که بعد از گذشت يک هفتـه از          
بازداشت، براي اعتراض به بـازداشـت        
خود، دست به اعتصاب غذا زده بـود،        
پس از انـتـقـال بـه زنـدان تـبـريـز، بـا                      
ــه                 ــان، ب ــي ــدان ــگــر زن ــواســت دي درخ

بـه  .   اعتصاب غـذاي خـود پـايـان داد           
گفته خانواده اين فعال کارگري، وي از       
نظر وضعيت جسمي در شـرايـط بـدي          
قرار داشته و نياز به مداوا و رسيدگـي         

شاهرخ زماني، بـنـا بـه         .   پزشکي دارد 
 خـرداد  ١٧گزارش كميته پيگيري روز  

در حالي که در حال مسافرت بود، در         
تـبـريـز تـوسـط          -ميانـه ي راه تـهـران         

مامورين اطالعات جمهوري اسالمي    
از اتوبوس پياده و دستگير و زنـدانـي           

 . شد
 

 ٢يداهللا قطبي در شعبه 
دادگاه جمهوري اسالمي 

 محاكمه شد
 تـيـر يـدالـه         ۲۲روز چهار شـنـبـه        

قطبي فعال کارگـري وعضـو کـمـيـتـه             
 دادگاه انـقـالب     ۲هماهنگي در شعبه  

جمهوري اسالمي در  شـهـر سـنـنـدج              
او چـنـد روز قـبـل از             .     دادگاهي شـد  

مراسم اول ماه مه امسال به همراه سـه   
تن ديگر از اعضاي اين کميته به اداره        

 ۱۲ پـس از        واطالعات احضار شـد       
روز بازداشت با قـرار وثـيـقـه از اداره               

 .اطالعات آزاد شدند
 

 پدرام نصراللهي محاكمه شد
 تــيــر پــدرام     ٢١روز ســه شــنــبــه        

ــه                 ــت ــي ــم ــهــي از اعضــاي ک ــل نصــرال
هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکـل       
هاي کارگري  به اتهام اجتماع وتبانـي        

 دادگاه انـقـالب      ٢عليه نظام در شعبه     
جــمــهــوري اســالمــي تــوســط قــاضــي        

پدرام نصرلـلـهـي    .  طياري محاكمه شد 
 در   ٨٩ دي     ٥همچنـيـن  در تـاريـخ             

منزل پدر حبيب اهللا لطيفي دستـگـيـر         
ومدتي را در اداره اطـالعـات سـپـري            
كــرد وســپــس بــا قــرار وثــيــقــه چــهــل            

  .ميليون توماني از زندان آزاد شد
وفا قادري سنندج محاكمه 

 شد
 تير ساعت ده صـبـح وفـا         ٢١روز  

قادري از فـعـالـيـن كـارگـري و عضـو                
كميته هماهنگي براي كمك به ايـجـاد        

 ٢تشكـل هـاي كـارگـري در شـعـبـه                  
دادگاه انقالب جمهـوري اسـالمـي در          

وفـا بـه     .   شهر سنـنـدج دادگـاهـي شـد          
همراه چند تن ديگر از اعضاي کميـتـه    

 ١٠و فــعــالــيــن کــارگــري در تــاريــخ            

ارديبهشت ماه يعني يک روز قـبـل از           
بــرگــزاري مــراســم اول مــه در شــهــر              
سنـنـدج  اداره اطـالعـات ايـن شـهـر                  
احضار و پس از چند روز با قرار وثيقه         

وفا قـادري هـمـچـنـيـن مـاه              .   آزاد شد 
گذشته همراه بـا يـازده نـفـر ديـگـر از                 
فعالين كارگري بـه اتـهـام شـركـت در               

 در دفاع از كارگـران      ٨٨گلگشت سال   
زنداني، محاكمه و هـمـراه بـا صـديـق             
سبحاني  يكي ديگر از ايـن كـارگـران            
به يك سال زندان محكوم شد كـه ايـن            
محكوميت به پرداخت يـك مـيـلـيـون           

 . تومان جريمه نقدي تبديل گرديد
به غير از شاهرخ زماني منـصـور        
اسانلو، ابراهيم مددي، رضـا شـهـابـي        
از اعضاي سنديكاي شـركـت واحـد و            
بـهــنــام 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           

تهـديـد   .   اجتماعي بايد فورا لغو شوند    
و فشار بر روي فعالين كـارگـري بـايـد             

 .فورا متوقف شود
كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             

  بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ ژوئيه ١٤، ١٣٩٠ تير ٢٣
 

 
 ١١٦اطالعيه شماره 

 زندان و دادگاه عليه فعالين كارگري

اين شعار اعتراضـات مـا كـارگـران و              
اين خواست قلـبـي هـمـه         .   معلمان است 

ما مصمميم انقـالبـمـان      .   ما مردم است  
را تا به زير كشـيـدن كـامـل حـكـومـت                
اسالمي سرمايه داران و آيـت اهللا هـاي           
مفت خور و رسيدن به اهـداف انسـانـي            

ما انسانيم و حق بي .   مان تداوم بخشيم  
چون و چراي خويش ميدانيم در جامعـه        

. اي آزاد و مرفه و برابـر زنـدگـي كـنـيـم               

جامعه اي كه انسان و پاسـخـگـويـي بـه             
. نيازهاي همه انسـانـهـا اسـاس آنسـت             

جامعه اي كه در آن مسـكـن و غـذا و                 
پوشاك و درمان و تحصيل با استاندارد       
قرن بيست و يكم حق تك تك شهرونـدان      

جامعه اي كه در آن آزادي بي قيد . است
و شرط است، انديشيدن بي قيد و شرط        
است، ستم و استثمار و تبعيض عـلـيـه           
شهروندان تحت هـر عـنـوانـي مـمـنـوع               

 .   آينده از آن ماست. است
 

زنده باد انقالب انساني براي يك   
 جامعه انساني  

 زنده باد سوسياليسم  
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ۱۳۸۹ آبان ۵ – ۲۰۱۰ نوامبر ۳

 
 زندگي انساني حق مسلم ماست

 
 تجمع کارگران نساجي مازندران در مقابل فرمانداري قائمشهر



 8 ١٣٩٠ تير ٢٤ انترناسيونال 

پايان موفقيت آميز اعتصاب 
 كارگران فوالد سازان كرج

 كـارگـر      ١٥٠ تير بيش از       ٢١روز  
شركت فوالد سازان كرج واقع در شهـرك   
صنعتي صفا دشـت كـه بـخـاطـر عـدم                

 ماه دستمزد خـود دسـت بـه            ٤دريافت  
اعتصاب زده بودند، با موفـق شـدن بـه            
دريافت طلبهايشان به اعـتـصـاب خـود          

 ٢٨ايـن اعـتـصـاب از           .   خاتـمـه دادنـد     
خــرداد شــروع شــده و طــي ايــن مــدت              
كارگران  هر روز خود را با سـرويـس بـه          
محل كار ميـرسـانـدنـد امـا تـولـيـد را                 
متوقف كرده و بـا اعـتـصـابـي مـتـحـد                

در ايـن    .   اعتراض خود را به پيش بردند     
حركت اعتراضي كارفرما بارها و بارها     
كارگران را مورد تهديد قرار داد، وعـده      
و وعيد داد، آنها را زير فشـار گـذاشـت         
كه تجمعات اعتراضي برپا نكنند، امـا      
كارگران همچنان به اعتراض خود ادامه 

 نماينده انتخاب ٤دادند  و از ميان خود 
كرده و اعتراض خود را به مراجع دولتي 

بدنبال اين  .     مختلف و ادارات كشاندند   
اعتراضات متحـد سـرانـجـام كـارگـران            

 روز   ٢٥شركت فوالدسازان كرج بعد از      
اعتصاب توانستند كارفـرمـا را عـقـب           

 .  زنند و طلبهايشان را نقد كنند
شركت فوالد سازان كـرج ،سـازنـده          
انواع مخزنها و سازه هاي پـتـروشـيـمـي           

سهامدار اين شركت فـردي      .   ونفت است 
چـنـديـن سـال       .   به نام مهدي زاده اسـت       

است كه اين شركت حالتي بحراني پيـدا        
كرده  و به بهانه آن پـرداخـت دسـتـمـزد                

ايـن در    .   كارگران به تعويق افتاده اسـت      
حاليست كه هـمـواره تـولـيـد كـارخـانـه                

 . جريان داشته است
اعتراض كارگران نسوز آذر 

 ذوب آهن اصفهان
بنابه خبري كه به حزب كمونيـسـت        
كارگري رسيده است، سـه هـفـتـه قـبـل               

 كارگر نسوز آذر كه توليد كـنـنـده      ٤٠٠
آجر هستند و به خاورميانه نـيـز صـادر         
ميشود، در ذوب آهن اصـفـهـان كـه در             

 ١٤ تا   ١٢خطر اخراج بودند و هر كدام       
سال سابقه دارنـد بـا خـواسـت قـرارداد               

در .   مستقيم دست به اعـتـصـاب زدنـد          
ادامه اين خبر آمـده اسـت كـه بـه ايـن                  
كارگران وعـده داده شـده اسـت كـه بـه                  

اين خبر  .   خواستشان پاسخ داده ميشود   
قبال كارگران شاغل در بخش : افزايد مي

ــد                   ــنـ ــتـ ــوانسـ ــوز آذر تـ ــي نسـ ــلـ داخـ
قراردادهايشان را به صورت مسـتـقـيـم          

همچنين در ادامه اعتراضاتي    .   درآورند
 ١٢٠٠كه در ذوب آهـن بـوده قـرارداد             

كارگر در شركت مـرآت ذوب آهـن كـه              
 ٧٠٠كار آنها ساختن اسكلـه اسـت و            

انــد بــا      كــارگــر تــابــان نــيــرو تــوانســتــه       
ــاي خــود را              ــرارداده ــارزاتشــان ق ــب م

 .بصورت مستقيم درآورند
 

 تن از ٦اعتراض كارگران 
كارگران اخراجي آزمايش 
 مرودشت را به كار برگرداند

در خبرها آمـده اسـت كـه بـدنـبـال                
اعتراضات يازده روزه كارگران در رابطـه   
با حقوقهاي معوقه و بازگشـت بـه كـار            
كارگران اخـراجـي از شـركـت آزمـايـش              

 كارگر اخـراج شـده بـه سـر كـار                 ٦همه  
برگشتند و پيگيري پرونده اين نفرات از       
دادگاه و قضائيه خارج گرديـد و از روز            

يـكـي از     .    تير به سر كار برگشـتـنـد        ١٢
كـه  :   كارگران در اين رابطه گـفـتـه اسـت           

چهارشنبه اول تيـرمـاه وقـتـي كـارگـران             
 مـاه    ٦كارخانه آزمايش براي پيگـيـري        

حقوقهاي معوقه خود دست بـه تـجـمـع            
زده بودند، مديريت كـارگـران را مـورد            

 نــفــر از     ٦ضــرب و شــتــم قــرارداده و            
كارگران معترض را به بهانه دامـن زدن         
به اعتراضات در بين كـارگـران وايـجـاد           
اغتشاش در كارخانه آزمايـش، از كـار          

اين امر با مخالفـت     .   اخراج كرده بود ند   
جمعي همكاران و راه افـتـادن تـحـصـن             
كارگران معـتـرض در كـارخـانـه ادامـه              
پيدا كرد كه نهايتا اعتراض و تحصن و        
ــا                ــران ب ــارگ ــازده روزه ك اعــتــصــاب ي

 ٦موفقيت به نتيجه رسيـد و تـمـامـي              
 .كارگر اخراج شده به سر كار برگشتند

انـد كـه اگـرچـه بـه               كارگران گـفـتـه     
خــواســتــه كــارگــران در رابــطــه بــا                    
بازنشستگي و حقوقهاي معوقـه هـنـوز         
پاسخ كامل داده نشـده، امـا اگـر ايـن                
حقوق بر اساس قولهايـي كـه داده شـده             
پرداخت نگردد، مجددا كارگـران دسـت        

  .به تجمع و اعتراض خواهند زد
تجمع اعتراضي كارگران 
 شهرداري خرمشهر

 
كارگران نواحي مختلف شـهـرداري       

 وخرمشهر و بويژه كارگران فضاي سبز        
 ١٣كارگران آتش نشاني  روز دوشـنـبـه        

 ٤تير بخاطر اينكه حق اضافه كاري و          
ماه حقوق معوقه خود را دريافت نكرده       
بودند دست به تجمع اعتراضي مـقـابـل         

در ادامه ايـن    .   فرمانداري اين شهر زدند   
حركت اعتـراضـي بـا وعـده مـقـامـات               
فرمانداري، كارگران موقتـا بـه تـجـمـع            

اما هيچ پـاسـخـي بـه         .   خود پايان دادند  
آنان داده نشد و از تمام آن وعده ها تنها   
حقوق پايه دوماه  بـخـشـي از كـارگـران              

. شــهــرداري مــركــزي پــرداخــت كــرديــد        
 كارگـر دارد     ١٠٠٠شهرداري خرمشهر   

 .دارندكه عموما حقوق معوقه 

اعتصاب كاركنان شركت چاپ  
وانتشارات وابسته به وزارت 

 ارشاد ادامه دارد
بنا بر اخبار منتشر شـده بـيـش از            
 نفر از  كـارگـران  شـركـت چـاپ                  ٨٠٠

وانتـشـارات وابسـتـه بـه وزارت ارشـاد               
دراعتراض به افزايش ساعت كار بـدون        
حقوق و حقوق معوقه وساير مطـالـبـات         
خــود از هــفــتــم تــيــرمــاه تــا كــنــون در              

كارگران اعـالم  .   اعتصاب به سر ميبرند   
داشته اند كـه تـا احـقـاق حـقـوق خـود                   
اعــتــصــاب خــود  را ادامــه خــواهــنــد             

شركت چـاپ و انـتـشـارات وزارت             . داد
ارشاد در جاده مخصوص كـرج مـقـابـل        

   . كارخانه شيشه مينا واقع ميباشد
کارگران مجتمع گوشت فارس 

 دست به اعتراض زد
در خبرهاي اين هفته آمده است كه       

 ١٨کارگران مجتمع گوشت فـارس کـه          
ماه حقوق معوقه خود را طلب دارنـد و          
وضعيت بازگشت به کار آنها نيز تعيين       
تکليف نشده در اعتراض به سر ميبرند       
و خواهان حقوق خود و بازگشت به کـار     

يکي از کارگران اين شـرکـت        .   ميباشند
گفته است هدف مقامات حل مشـکـل         

آنها فـقـط بـا وعـده و             .   کارگران نيست 
وعيدهايي که ميدهند ميخواهند زمان 
بيشتري از ما بگيرند و کـارگـران را بـا             

اما . گذشت زمان خسته و منفعل کنند
اي اسـت و مــا           ايـن ســيـاســت لــورفـتــه       

کـارگــران از حــق طــلـبــي خـود خســتــه              
اي جـز پـيـگـيـري و               ما چـاره  .   نميشويم

به همين خاطر اگر اين     .   اعتراض نداريم 
هــاي مــقــامــات جــهــاد         بــار هــم وعــده    

کشاورزي به کارگران مجـتـمـع گـوشـت           
هايمان تجمع    حل نشود، ما با زن و بچه      

بعدي را شکل خواهيم داد و اگر باز هـم      
ــراي ادامــه                ــدهــنــد الجــرم ب جــوابــي ن
اعتراضـات و پـيـگـيـري حـقـوقـمـان و                  

بر اساس . کارمان به تهران خواهيم رفت
هــمــيــن گــزارش گــروهــي از کــارگــران            
مجتمع گوشت در هفته گذشته سه روز        
متوالي در تهران تجمع اعتراضي داشته 
و در نهايت به آنها وعـده حـل و فصـل               

در خـبـر     .     مشکالتشـان داده مـيـشـود        
 ١٩ديگري آمده است كه روز يكشنبـه         

تير دهها نفر از كارگران مجتمع گوشت      
فارس در مقابل اداره جـهـاد کشـاورزي          
رژيم در شهر شيراز تجمع اعتراضي برپا 

کارگران معـتـرض کـه از شـهـر             .   کردند
مرودشت به شيراز آمده بودند در تجمع       

 ١٨اعتراضي خود خواستـار پـرداخـت          
ماه دستمزدهاي مـعـوقـه خـود تـوسـط             

 .مقامات رژيم شدند

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران

 
  تير۱۸تظاهرات به مناسبت : فرانكفورت

 :بدون شرح
   به ايران به دليل استفاده در اعدام  توقف فروش جرثقيل   

روزنـامـه نـيـويـورک        :   دويچه وـلـه      
تـــايـــمـــز خـــبـــر از تـــوقـــف فـــروش              

بـه  "   تادانو" هاي ساخت شرکت      جرثقيل
به نقل از اين روزنـامـه        .   دهد  ايران مي 

 ۱۲( شـنـبـه         شرکت تادانو از روز سـه      
معامله بـا ايـران را       )    تير۲۱/   ژوئيه

اين شرکت اعـالم     .   متوقف کرده است  
هــاي تصــويــري       کــرده اســت گــزارش      

مــخــتــلــفــي دريــافــت کــرده کــه نشــان         
دهد جمهوري اسالمي براي اعـدام        مي

هـاي تـادانـو         در مالعام از جـرثـقـيـل         
هــاي     گــزارش  .اســتــفــاده کــرده اســت      

تصويري که به شرکت فرستاده شـدنـد         
متـحـد   " از قرار توسط  کمپيني به نام        

. تـهـيـه شـدنـد       "     اي   عليه ايران هسـتـه     
رئيس اين کمپين، مارک واالس چـنـد         

اي در روزنـامـه          روز پيشتر در مـقـالـه      
خاطر نشـان کـرده      "   لس آنجلس تايمز  " 

بــود کــه شــرکــت تــادانــو از مــعــدود             
فروشندگان جرثقيل به ايران است و از        

ها براي اعدام در مـالعـام         اين جرثقيل 
متحد عليه  "  کمپين   .شود  استفاده مي 

نــام هشـت شـرکــت       "     اي   ايـران هســتـه    
المللي فروشنده جرثقيل به ايران را        بين

همراه تصاوير اعـدام در مـالعـام در             
اين کـمـپـيـن       .   ايران منتشر کرده است   

 شرکت ترکـس،  ۲۰۱۰موفق شد سال  
المللي جرثيقل را کـه       ديگر سازنده بين  

در تکـزاس آمـريـکـا مسـتـقـر اسـت،                
متقاعد به توقف فروش جـرثـقـيـل بـه            

 *.ايران کند
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

  تير۱۸تظاهرات به مناسبت : هامبورگ

حکومت اسالمي بـاز هـم سـرگـرم           
برنامه ريـزي و سـازمـانـدهـي نـمـايـش                
انتخاباتي ديگري است و اينبـار الـبـتـه           
در شرايطي بسـيـار مـتـفـاوت از تـمـام                
دوره هايي کـه بـاصـطـالح انـتـخـابـات                

شرايـطـي کـه از هـم           .   برگزار کرده است  
اکنون نشاندهنده همـان سـيـاسـت سـي            
ساله حاکمين مذهبي در سـرکـوب، بـه           
اختناق کشاندن جامعه و تحميل فقـر و         
بيحقوقي به مـردم اسـت و انـتـخـابـات               
کــذايــي اش نــيــز کــامــال و بــطــرز بــي              
شرمانه اي بسته و مـتـمـرکـز در مـيـان               
دار و دسته اي اسـت کـه در هـر حـال،                  
صداقت خود را در خـوش خـدمـتـي بـه              
بزرگان نظام و تعهد خود را در دفـاع از            
جمهوري اسالمي و شخص خـامـنـه اي          

اين تعـداد ايـنـبـار       . به اثبات رسانده اند 
ــد                ــروه ان ــشــکــل از دو گ ــت ــکــي  .   م ي

که در ميان آنها اشـخـاصـي    " جامعتين" 
، آيـت اهللا يـزدي و          " مهدوي کني " مثل  

احتماال احمد جنتي يا يـکـي ديـگـر از             
ريـش سـفــيـدان نــظـام حضــور دارنـد و                

کـه  "   اصولگرايـان تـحـول خـواه        " ديگري  
ظاهرا گروه هاي مختلف اصـولـگـرا يـا           
شايد بتوان گفت محافظه کـاران سـابـق          
را دربر مي گيرند و در تالشند کـمـيـتـه         

 نفره اي را با هدف ايجـاد اتـحـاد و              ١٥
و "   جـريـان انـحـرافـي       " جلوگيري از ورود    

حاميان احمدي نژاد به مـجـلـس آيـنـده             
کميته اي مـتـشـکـل از          .   تشکيل دهند 

نمايندگان جامـعـه روحـانـيـت مـبـارز،             
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جبـهـه        
پــيــروان خــط امــام و رهــبــري، جــبــهــه           
ايثارگران و رهپويان انقالب اسالمـي و        

، هــمــان   " رايــحــه خــوش خــدمــت     " نــيــز   
تشکيالتي که احمدي نژاد را روي کـار           

در مـــيـــان جـــريـــانـــاتـــي از                  .   آورد
کـــه "   اصـــولـــگـــرايـــان تـــحـــول خـــواه        " 

نمايندگانشان در ايـن کـمـيـتـه حضـور              
خواهند داشت، تاکنون نـامـهـاي عـلـي           
الريجاني و قاليباف، شـهـردار تـهـران،            

محمدرضـا  " بعنوان نمايندگان مستقل،    
بنمـايـنـدگـي     "   منوچهر متکي" و "   باهنر

از جبهه پيروان خـط امـام و رهـبـري و                

عـلـيـرضـا     " و   "   حسين فـدايـي   " همچنين  
بــنــمــايــنــدگــي از جــمــعــيــت         "   زاکــانــي

ايثارگران و رهپويان انقالب اسالمـي و        
ــي     "  ــران ــه ــا ت ــدي     " و   "   آق ــرن ــار ه ، " صــف

. نمايندگان دولت، بچـشـم مـي خـورنـد           
نقطه اتحاد تمام اينها فـعـال ايـن اسـت             
که تالش مي کننـد بـرائـت خـود را از                

و جـريـانـي کـه بـزعـم             "   جريان انحرافي " 
اينها درصدد تضعيـف قـدرت خـامـنـه            
ـــ بـقـول                  اي است، اعالم کرده و ديـگـر ـ
ــ حاضر به پـذيـرش و            محمدرضا باهنر 
دخالت چيزي بنام تشـکـيـالت احـمـدي           

در آيـنـده     "   رايحه خوش خدمـت   " نژاد يا   
مـي خـواهـنـد       .   سياسي ايران نيـسـتـنـد      

نگراني از حضور رقيب اصالح طلـب و         
جــريــان " دغــدغــه حضــور نــمــايــنــدگــان       

را با هم حل و فصل کـنـنـد و             "   انحرافي
بااينحال، گاه يکي از مـيـان خـودشـان             

، از شـاگـردان      " محسن غرويان " همچون  
سابق آيت اهللا مصـبـاح، اعـتـراف مـي             

شرايط سياسـي و اجـتـمـاعـي           " کند که   
بسيار تأثيرگذارتر از هر مدل سـيـاسـي          

اين جانـيـان    " !   براي انتخابات آينده است   
از .   در نتاقضي عجيب گرفتار آمده انـد    

يکسـو مـي خـواهـنـد بـقـول خـودشـان                  
ايجاد کـنـنـد و از          " وحدتي مثال زدني" 

ـــ بـايـد گـفـت از تـرس و                      جانب ديگر ـ
ــ کــه ايــنــقــدر دايــره                 وحشــت اســت ــــ
خوديـهـايشـان را هـم هـر چـه بـيـشـتـر                     

ــد        ــنــد کــه        !   مــحــدود کــرده ان مــي دان
مدتهاست زمين زير پايشان داغ اسـت         
و  حــتــي در چــارچــوب خــودي هــاي                
جمهوري اسالمي هـم ديـگـر بـه کسـي              

 !اعتماد و اطميناني وجود ندارد
جمهوري اسالمي بـاز هـم درصـدد         
است براي عده اي از برگزيدگان خـود از        

. شوراي نـگـهـبـان صـالحـيـت بـگـيـرد                
نمـايـنـدگـان در درون خـود حـکـومـت                 
انــتــخــاب شــده انــد و در درون خــود                 
حکومت تأييد صالحيت مي گـردنـد و         
در جريان اين پروسه هـم مـدام چـرتـکـه              
مي اندازند، ايـنـطـرف و آنـطـرف مـي                
زنند و در نهايت تعـدادي  را از مـيـان                
کساني که بجلو رانده انـد، کسـانـي کـه              
ديدگاههايشان مثل احمدي نژاد نزديـک      
به مقام واليت بـاشـد، از صـنـدوق هـا                

" ! مضحکه انتخابـات .   " بيرون مي آورند  
هيچ عنواني جز ايـن نـمـي تـوانـد ايـن                 
پـروسـه مسـخـره را در کــاسـت قــدرت                

تـمـام   .   جمهوري اسالمي توضـيـح دهـد       
اين تالش ها و ادعاها با فريـبـکـاري و            

تـنـاقـض و بـحـران          .   تناقض هـمـراهـنـد     
ــ اقتصادي و اجتـمـاعـي، جـزو            سياسي 
الينفک اين حکومت از ابتداي روي کـار    

آمدنش بـوده اسـت کـه نـفـس وجـود و                  
ماهيتش با منـاسـبـات جـامـعـه ايـران              
هيچ خـوانـايـي و تـنـاسـبـي نـداشـت و                   
باصطالح وصله ناجوري بود به تـن ايـن          

هـمـانـطـور کـه        ( و بـاايـنـحـال         .   جامعـه 
اين بحران ها اينبار در شـرايـطـي    )  گفتم

بســيــار مــتــفــاوت از گــذشــتــه بســراغ           
شرايط اينـبـار بـراي       .   حاکميت آمده اند  

جمهوري اسالمي از منظر ديگر و مهـم   
رژيــم اســالمــي   .   تــري مــتــفــاوت اســت     

بخوبي مي داند که اساسا بر روي سـيـل        
عظيم نارضايتي و نـفـرت مـردم سـوار             

تک تک مقاماتش بارها اعـتـراف       .   است
کرده اند که بحران دارند و نظام دوگـانـه           
ــ                    شان مـدتـهـاسـت کـارايـي سـيـاسـي ـ
اقتصادي و اجتماعي خود را از دسـت           
داده است و از تـمـام ايـنـهـا گـذشـتـه،                    
حاکمين اسالمي تنها تصـويـري کـه از           
خود به جهانيان ارائه داده اند، تصويـري    
است خـون آلـود بـا صـحـنـه هـايـي از                    
اعدام، شکنجه، تجاوز، بي حـرمـتـي و          
بيحقوقي جوانان و زنان در خيابـانـهـا و           
غوطه ور کردن مردم در منجـالب فـقـر           
و ناداري در عرصه داخـلـي، و دزدي و             
غارت و صدور ترور و جـنـگ افـزار در           
اقصـي نـقــاط جــهــان در عـرصــه بــيــن              

اين حکومت با تصويري که در       .   المللي
طول بيشتر از دو سال گذشته و پـس از            
ـــ و کشـتـاري کـه               آن انتخابات مسخره 
ــ از خود ارائه داد، اسـاسـا             براه انداخت 
ديگر امکان اين را که از خـودش دفـاع           
کند و حداقل باز هم بـه مـردم وعـده و                

جــمــهــوري  .   اطــمــيــنــان بــدهــد، نــدارد       
اسالمي رژيمي است که بـا آن نـمـايـش            
انتخاباتي و بدنبال آن سرکوب و کشتـار        
و شکنجه گسترده مردم، جوانان و زنـان        

يـا  "   خـاطـره انـقـالب      " و فعاالن، هنوز با     
بهتر است بگوييم بـا کـابـوس انـقـالب              

کـابـوس انـقـالب       !   دست به گريبان است   
مـتـرصـد    .   مردمي که مترصد فرصتند   

فرصتي براي در هم شکستن و برچـيـدن          
. هميشگي بساط جـمـهـوري اسـالمـي          

ايـن مـهـم در کشـوري بـا ويـژگـيـهــاي                   
ــ اجتماعي ايران و بـخـصـوص            سياسي 
با تجربه انقالبات عظيمي که در حيـات    
خــلــوت خــود اســالم ســيــاســي بــوقــوع          
پيوستند، از اين پس هر زمـان مـمـکـن          

جـمـهـوري اسـالمـي        .   است اتفاق بيفتـد   
هنوز همان رژيمي است که از سرنـگـون          
نشدنش در تحوالت خيـابـانـي دو سـال            
پيش، خوشحال است و همچنان نـگـران         
تکرار کـابـوسـي اسـت کـه لـحـظـه اي                   

کــابــوس .   " دســرانــش را رهــا نــمــيــکــن        
 "! انقالب

نمايش انتخاباتي، اينبار 
 !در بطن انقالب
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با يکي از هم سلولهاي مريـم       .   ميکرد
 ،ايوبي که بعدها به آلمان پناهنده شد      

گفتگو کردم و او برايم گفت که مـريـم          
او را   .   مــهــربــان و ســاده و آرام بــود             

دستگير کـردنـد و در روزنـامـه هـاي               
آنزمان نوشتـنـد کـه هـمـسـرش را بـا                 
همدستي يک مرد به قتل رسانده و بـا          
اين مرد رابطه جنسي خارج از ازدواج       

همسر مريم از مقـامـات     .   داشته است 
 !حکومت اسالمي بود

مريم کارمند شرکت نفـت بـود و          
به اتهام رابطه جنسي خارج از ازدواج       

 بايد  ،که امري کامال خصوصي است    
 . سنگسار ميشد

وقتي يک زن دست روي همسـرش       
 وقتي يک زن از حقش دفاع       ،بلند کند 

 وقتي يک زن حجابش را رعايـت  ،کند
نکند و در مقابل سيسـتـم و قـوانـيـن              

 بـه اشـد مـجـازات           ،اسالمي بايستد 
ايـنـجـا حـکـومـت         .   محکوم مـيـشـود    
 ! اسالمي ايران است

مريم به دليل رابطه جنسي خـارج       
بــه "   خــيــانــت "  بــه اتــهــام         ،از ازدواج  

نـامـوس   " همسرش و يـا خـيـانـت بـه               
 به اشد مـجـازات مـحـکـوم           ،"   مردان
 براي زهر چشم کرفتن از زنـان و           ،شد

 ۲۰۰۱ ژوئـيـه       ۱۱کل جامعه   او را  
 �در حاليکه از ترس بيهوش شده بـود      

با برانکارد بـه مـحـل اجـراي مـراسـم               
سنگسار آورده و بـرادران پـاسـدار بـا              

. پرتاب سنگ او را زجر کـش کـردنـد           
مردي که متهم به قتل همـسـر مـريـم             

 .  اعدام شد،بود
" اين واقـعـه در دوره حـاکـمـيـت                

اصالح طلبي آقـاي خـاتـمـي         "   قهرمان
 مـا   ۲۰۰۱در همان سال    .   اتفاق افتاد 

کميته بين المللي عليه سـنـگـسـار را           
بنيان گذاشتيم و بـا کـمـپـيـن نـجـات                

.  اين کميته مـتـولـد شـد         ،مريم ايوبي 
کميته اي که بـا درد و خـون مـتـولـد                 

ــد از ســراســر دنــيــا بــه حــکــم                  .   ش
 مادر دو   ،جنايتکارانه سنگسار مريم  

 مـادر دو پسـر         ، سالـه     ۸ و   ۶کودک  
 اعـتـراضـات زيـادي         ،زيبا و کوچـک      

 ٣۰۰در يک دانشگاه در تـرکـيـه          .   شد
دانشجو يـک نـامـه اعـتـراضـي بـراي               
خاتمي و شرکا فـرسـتـادنـد و مـعـاون              

 نـامـه     ،پارلمان آلمان خـانـم بلـه س             
اعتراضي شديدالـلـحـنـي بـراي سـران            
حکومت اسالمي فـرسـتـاد و اجـراي            

يـک روز    .   حکم يکبار به تعويق افـتـاد      
 در محل کارم در شـهـر     ،سرد پائيزي   

 تلفنم به صدا در آمد و از         ،کلن آلمان 
از دفتر آقـاي     :    زني گفت  ،آنسوي خط 

از . .     خاتمي با شما تمـاس مـيـگـيـرم          
خـانـم مـيـنـا احـدي           :   من سـوال کـرد      

و صـداي  . . .   بله بفرمائيد . . .   هستيد؟  
زن جوان از آنسـوي خـط عصـبـي تـر               

خانم شـمـا وکـيـل        :   شده و به من گفت    
زنان ايران هستيد؟ زياد متوجه نشـدم       

 پرسيدم منظورتان   ،منظورش چيست 
چيه؟ منظورم اينـه کـه وکـيـل مـريـم               
ايوبي هستيد که در دنيا سـر و صـدا             
ميکنـيـد بـه شـمـا چـه کـه در ايـران                     

 مــا خــودمــان        ،ســنــگــســار هســت     
پـاسـخـش    .   ميخواهيم سنگسار باشـد   

بله من وکـيـل زنـان ايـران            .   را ميدهم 
 بويژه وکيل زنان مـحـکـوم بـه          ،هستم

 من نميخواهم بـگـذارم زن         ،سنگسار
را تــاســيــنــه در خــاک فــرو کــرده و                  
بيشرمانه سنگسار کنيد اين جـنـايـت        

به شـمـا چـه کـه کسـي رابـطـه                  .   است
 . خارج از ازدواج دارد يانه

فکر نـکـنـيـد کـه مـن             :   ميگويد  
من در آلمان هـم بـوده ام و             .   بيسوادم

مـن  .   ميدانم در اروپا چـه خـبـر اسـت            
متاهلم ولي خودم ميخـواهـم اگـر بـه             

. . . همسرم خيانت کردم مجازات شـوم     
ــاري                   ــدهــم شــمــا هــر ک ــاســخ مــي پ
مــيــخــواهــيــد بــا خــودتــان بــکــنــيــد           
مختاريد ولي اجازه نـداريـد مـردم را            
شکنجه و آزار دهيد و اين ساديسم را         

به رهـبـرتـان و بـه           .   قانون اعالم کنيد  
خاتمي و به همه اطرافيان بگوييد مـا       
نميگذاريم اين وحشـيـگـري را ادامـه            

 ... گوشي را ميگذارم .. . دهيد
 ۱۱ساعت چهار بعد از ظهر روز        

 در منزل يکـي     ،ژوئيه در لندن هستم     
ازدوستانم  در آشـپـزخـانـه نشـسـتـه و               

خـبـر را از راديـو          .     قهـوه مـيـخـوريـم       
امروز صـبـح يـک       .   اسرائيل مي شنوم  

زن به اسم مريم ايوبي در زنـدان اويـن            
 با صداي بلـنـد گـريـه          . . . سنگسار شد 

يـاد  . .   چطور ممکنـسـت ؟؟؟     .   ميکنم
قيافه رهبران اکثريت و حـزب تـوده و           
اصالح طلبان و برخي فعالين سياسي      
در خارج از کشور مي افتـم کـه بـراي              
خاتمي سيـنـه چـاک مـيـکـنـنـد و در                  
مقابل سفارتخانه هاي رژيم براي راي       
دادن به او صف ميکشـنـد  و امـروز              
نميدانم چرا قيافه مسيح علي نژاد در        
ذهنم نقش بسته و بعضا فکر ميکـنـم    

 جـر و      ،شايد او بود با من پشت تلفن      
بحث ميکرد و از اصالحات در ايـران         

و فراگيري مدارا در دوره خاتمي دفاع       
  !!! ميکرد
کنفرانس عليه سنگسار     -برلين
 ۲۰۰۲ دسامبر ۱۰

 در   ،به دعوت بنياد هاينريش بل    
برلين در کنفرانسي علـيـه سـنـگـسـار            

نمايندگان عـفـو بـيـن        .   شرکت ميکنم 
 ســازمــان جــهــانــي عــلــيــه           ،الــمــلــل 

 ســازمــان تــره ده فــام  و              ،شــکــنــجــه
نــهــادهــاي ديــگــري در آنــجــا حضــور         

ــد ــيــه            .   دارن بــحــث روز جــهــانــي عــل
چـه  .   سنگسار در آنجا مطرح ميـشـود   

روزي بايد روز جهاني عليه سنگـسـار        
ــاشــد  ــجــات آمــنــه الوال از             .   ب روز ن

 روز سـنـگـسـار       ،سنگسار در نيجريه    
 روز اعــالم     ،يــک زن در افــغــانســتــان      

اينـهـا   . . .   حکومت اسالمي در ايران و    
 .پيشنهادهايي است که مطرح است

پـيــشــنــهـاد مــن روزي اســت کــه           
مــعــطــوف بــه ايــران بــاشــد چــرا کــه              
بيشترين سنگسارها در ايـن دوره در          

 و بسيار مـهـم اسـت         ،ايران انجام شده  
روزي را انتخاب کـنـيـم  کـه يـک زن                  
سنگسار شده باشد چرا که اين طـوري        
عمق وحشيگري و بربـريـتـي را نشـان            
ميدهيم که متاسفانه تعداد زيادي را       

 ۱۱من پيشنـهـاد      .   قرباني کرده است  
ژوئيه روز سنگسار شدن مريم ايـوبـي         
در ايــران و در دوره اصــالح طــلــبــان              
يعني ريـاسـت جـمـهـوري خـاتـمـي را                

.  و اين روز تصويب مـيـشـود        .   ميدهم
اميد ما اينست که در سالهاي آيـنـده          

 هـمـواره در ايـن روز            ،و در آينده دور   
کارخـانـه هـا يـک دقـيـقـه از حـرکـت                    
بيايستند و ساعتها يک دقـيـقـه تـيـک           
تيک نکنند و هـمـه مـردم دنـيـا يـک                  
دقيقـه بـه يـاد قـربـانـيـان سـنـگـسـار                    
سکوت کنند و ياد اين عزيزان را کـه           

 جـز اتـهـام         ،هيچ جرمي نداشـتـه انـد       
رابطه جـنـسـي خـارج از ازدواج  کـه                 
امري است کـامـال شـخـصـي چـنـيـن               

  . بيرحمانه به قتل رسيده اند
 دنـيـا بـه پـا           ۲۰۱۱ ژوئيه    ۱۱

 نــه بــه     ،خــاســت و اعــالم کــرد      
 سنگسار در همه جا 

 ،از طرف نهاد ايران سـولـيـدارتـي        
قانون برابر براي همه و کـمـيـتـه بـيـن                
المللي عليه سنگسار سه هفـتـه قـبـل        
فراخوان داده و از دنيا دعـوت کـرديـم           

 ژوئـيـه روز       ۱۱به سنگسارها در روز     
 . جهاني عليه سنگسار اعتراض کنند

يک روز بعد از انتشار علنـي ايـن          

فراخوان ريچارد داوکـيـنـز در سـايـت             
خــود از ايــن فــراخــوان دفــاع کــرد و              

مريم نمازي يکـي از فـراخـوان          :   گفت  
. دهندگان اين حرکت جـهـانـي اسـت            

مريم يک زن فوق العـاده و يـک چـهـره               
مهم دفاع از حقوق زنان تحت ستم در      

 .کشورهاي اسالم زده است
ــعــد در                 ــراخــوان مــا دو روز ب ف

و بـتـدريـج      .   واشنگتن پست چاپ شـد    
موجي از حمايت و همبستگي به ايـن        

 . فراخوان  جلب شد
 ، لــنــدن  ،در شــهــرهــاي پــاريــس     

  ،بـرلـيـن     ، ونـکـور   ، کلن ،فرانکفورت
ــاوا ــمــو    ،اوت ــگــتــن و       ، مــال . .  واشــن

در شـهـر سـقـز        .   ميتينگهايي برپا شد  
هزار عدد اطالعيه روز جهاني عـلـيـه        

 . سنگسار پخش شد
دولت انـگـلـيـس اعـالم کـرد کـه                
خليل اللهي دادستان سکينه محمدي     
آشتياني در ليست تحريـم شـدگـان از           

مـالـک   .   سوي دولت انگـلـيـس اسـت           
اژدر شـــريـــفـــي دادســـتـــان اســـتـــان           
آذربايجان شرقي با عجله و دستپـاچـه        

سکينـه مـرخصـي رفـتـه و در              .   گفت
مراسم عزاداري مادرش شرکت کـرده       
و حالش خوب اسـت و از امـکـانـات              

. . . خوبي در زندان بـرخـورد دار اسـت           
يکبار ديگر توجه هـا بـه سـکـيـنـه و                 
سنگسارها و به جـنـايـات حـکـومـت             

يکبا رديـگـر     .  اسالمي ايران جلب شد 
موجي از همبستگي نثار سـکـيـنـه و           
موجي از نفرت نثار سـران حـکـومـت           

 . اسالمي شد
پيامهاي همبستگي از جـملـه از         

 ،روسل بالکفورد نويسنده و فيلسـوف     
هــارتــمــوت کــراوس مــارکســيــســت          

 آن بروسل نـمـايـنـده پـارلـمـان             ،آلماني
 سونيا اگريکس رئيس جامـعـه       ،اروپا

بين المللي آتيست ها که نـمـايـنـدگـي           
 ســازمــان آتــئــيــســت در چــهــل          ۱۰۰

"  از پـروفسـور    ،کشور جهان را ميکند   
از اونـتـاريـو اسـتـاد         "   اودو شوکلنکس 

  هـل مـرت         ،کرسي پژوهشي فلسفـه   
 ســازمــان بــزرگ     ،بــريســک نــويســنــده  

 اشـتـفـن الو        ،ابتکار فمينيستي اروپا  
 جرج بـرد    ،از موسسه سلطنتي فلسفه   

هيت معاون انجمن همـجـنـسـگـرايـان          

ــيــس        ــگــل ــيــســت ان  مــهــوش    ،اومــان
عالسوندي مادر مـحـمـد و عـبـداهللا             

 سـيـروس نـورسـتـه کـارگـردان            ،فتحي
 آنـتـونـي      ،فيلم سنـگـسـار ثـريـا مـيـم            

  ،توماس کـارگـردان فـيـلـم بـراي نـدا               
نهـاد آتـيـسـتـهـا و اومـانـيـسـتـهـا از                     

  فـرد ادواردمـديـر مـلـي در              ،امريکا
  ،نهاد ائتالف بين المللي خـردمـنـدان        

مگ هيکـسـن فـعـال مـدافـع حـقـوق                
  اوپليا بنسـون سـردبـيـر نشـريـه            ،بشر

اومانـيـسـتـهـا  و تـعـداد ديـگـري از                    
شخصيت هاي سرشناس بين المـلـلـي        

 .بود
استقبال از ايـن روز بسـيـار زيـاد             
بود چرا که از يکسال قبل توجه ها در         
دنيا به سوي ايران و سکينه مـحـمـدي         

. آشتياني و سنگسار جلب شـده اسـت        
عکس سکينه امـروز در دنـيـا نـمـاد              
اعتراض به سنگسار است و در دفـاع         
از سکينـه مـيـلـيـونـهـا نـفـر طـومـار                   
اعتراضي امضـا کـرده و در صـدهـا              
شهر اعتراض و تـظـاهـرات سـازمـان             

 . يافته است
بر شانه هاي  کمپـيـن گسـتـرده و             
موفق امسال در اعـتـراض بـه حـکـم               

 ،سنگسار سکينه محمدي آشـتـيـانـي     
امسال روز جهاني عليه سنـگـسـار را          

. با شکوه تر از هميشه برگـزار کـرديـم          
بايد بکوشيم اين روز را در هـمـه جـا               

آيندگان بايد بدانند کـه     .   تثبيت بکنيم 
ما متحدانه بـه پـا خـاسـتـه و نـقـطـه                   
پاياني به اين وحشـيـگـري و بـربـريـت              

روز جهانـي عـلـيـه       . اسالمي گذاشتيم 
سنگسار سمبل اعتراض مـا بـه ايـن            

 . جنايت بيشرمانه بود
بدين وسيله از همه عـزيـزانـي کـه           
در اقصـي نـقـاط جـهـان در ايـن روز                  

 ،برنامه هاي اعتراضي سازمـان داده      
پيام همبستگي داده و يـا پـوسـتـر و               
پالکارد تهيه کرده و يا به ياد سکيـنـه          
آهنگ اجرا کرده و براي نجات سکينه  
و همه محکومين به سنگسار و بـراي        
ممنوعيت سنگسار در همه جا تالش      

  .  صميمانه تشکر ميکنيم،کردند
 مينا احدي 

   ۲۰۱۱ ژوئيه ۱۴

 
١از صفحه   ...ژوئيه روز جهاني عليه سنگسار١١  

  
International Committee Against Stoning (http://
stopstonningnow.com)  
International Committee Against Execution (http://
notonemoreexecution.org)   
For more information contact: 
Spokesperson: minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413 



 11 ٤٠٩شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

اخباري که از وضعيت سکيـنـه و         طبق  
 ،هوتن يک هفته قـبـل بـه مـا رسـيـده                

سکينه کماکان در زندان مرکزي تـبـريـز       
است و او و خـانـواده اش و از جـملـه                     
فرزندش سجاد اجازه هيچ گونه تـمـاس         
گرفتن با رسانه هـاي بـيـن الـمـلـلـي را                 

حــکــومــت اســالمــي ايــران بــا       .   نــدارنــد
دستگير کـردن سـجـاد و تـحـت فشـار                
گذاشتن سکينه و سجاد آنـهـا را وادار            
کرد در يک فيلم ساختگي بازي کنند و         
هر دو اقرار کنند که سکـيـنـه در قـتـل               

ايـن بـازي     .   همسرش دست داشته اسـت    
در فيلم با دادن قـول آزادي سـکـيـنـه و                
ســجــاد هــمــراه بــوده و ايــن دو فــکــر                 
ميکردند که بعد از بازي در فيلم پـرس          

بعد از اينکه .  آزاد خواهند شد،تي وي 
بـه  "   مدرک"  حکومت اسالمي ايران يک  

 سـکـيـنـه در        ،دست آورد که اعالم کند    
 به هيچيـک    ،قتل همسرش دست داشته   

از قولهايش وفا نکرد و سکينه را نـيـز            
کماکان در وضعيت بـالتـکـلـيـف نـگـه              

 ،خبري که از زندان به ما رسيـد     .   داشت
مبني بر اقدام سـکـيـنـه بـه خـودکشـي               

جـمـهـوري    .   کردن تحت اين فشارها بود    
اسالمي ايران به اين خبر عکس العمـل        
نشــان داد و يــک مــاه قــبــل دادســتــان             
عمومي و انقالب تبريز موسي خـلـيـل          
اللهي در رسانه نصر نيوز گفت سکينـه        
بطور مرتب با اعضـاي خـانـواده خـود              
مالقات دارد و در صـحـت و سـالمـت              

کامل بسر ميبرد و پرونده او هـم هـيـج            
تغييري نکرده است و سير قانوني خـود        

او در مورد خـبـري کـه      !   را طي ميکند  
ما پخش کرده بوديم اعالم کرد که ايـن         
خبر سـيـاسـي و دروغ اسـت و پـرونـده                  
سکينه همچون هزاران پرونده ديگر سير 

واقـعـيـت    .   طبيعي خود را طي ميکـنـد      
اينست که سکينه از طـرف حـکـومـت            
اسالمي ايران به گـروگـان گـرفـتـه شـده              

حکومت اسالمي ايران ميخواهد . است
"  سکينه را      ،با خوابيدن سر و صداها      

خطر سنگسار کماکان . کند " مجازات 
 .بر باالي سر سکينه است

 به چهار �هوتن کيان وکيل سکينه
. سال و نيم زندان مـحـکـوم شـده اسـت              

 کيلو وزن کم ۲۰گفته ميشود که هوتن 
او را بشــدت آزار داده و            .   کــرده اســت  

هوتن بـيـمـاري قـنـد          .   شکنجه کرده اند  

در آغـاز   .   دارد و فشار خون بااليي دارد     
 سـال زنـدان       ۱۱گفتند که هوتن را بـه         

سپس اعـالم کـردنـد        .   محکوم کرده اند  
که او را به دليل داشتن دو شناسنامه و 
فعاليتهاي چپگرايانه به اعدام محکـوم      
کرده اند و بعد از اينکه هوتن نـامـه اي        
به بيرون زندان فـرسـتـاد و از هـمـگـان                 

 ،درخـواسـت کـرد بـه او کـمــک کــنـنــد                
اعتراضات گسترده اي به اين حکم شـد        
و آخرين خبر که يک هفته قـبـل بـه مـا                
رسيده اينست که در دادگاهي نهايي در 
زندان تبريز هوتن را به چهار سال و نيـم          

 .زندان محکوم کرده اند
ما يکبار ديگر از دنيا ميخواهـيـم      

. به اين احکام ظالمانه اعتراض کـنـنـد         
سنگسار وحشيگري مطلق است و بايد      

هـوتـن   .   در همه جا فورا مـمـنـوع شـود           
 .کيان وکيل سکينه بايد فورا آزاد شود

کمپين نجـات سـکـيـنـه مـحـمـدي              
 دنيا را در مـقـابـل جـانـيـان               ،آشتياني

بشريت متـمـدن    .   حاکم بر ايران قرار داد    
به پـا خـاسـت و گـفـت کـافـي اسـت و                      
نميگذاريم کسي را به هيچ بهانه اي در         

   .هيج جاي دنيا سنگسار کنيد
امروز عکس سکينه به يک سمبـل       
اعتراض عليه سنگسار و يـک سـمـبـل            
اعتراض عليه حکومت اسالمـي ايـران      

بايد به پـا خـاسـت و           .   تبديل شده است  
 جوالي را به روز اعتراض عليه  ۱۱روز  

 .سنگسار تبديل کرد
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار
 ايران سوليدارتي

 يک قانون براي همه
 ۲۰۱۱ژوئيه  ۸

 
 ۶اطالعيه مطبوعاتي شماره   

 آخرين اخبار در مورد سکينه محمدي آشتياني و هوتن کيان

  ژوئيه روز جهاني عليه سنگسار در پاريس، لندن، مالمو، اتاوا، فرانكفورت، برلين، كلن، بلژيك، ونكوور، واشنگتن         ١١عكس هايي از آكسيونهاي   
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

نامه سـرگشـاده مـيـنـا احـدي بـه               
رسانه هاي فارسي زبـان از جـملـه بـي            

 راديـو    ، راديـو فـردا      ،بي سي فارسـي   
 راديو فرانسـه و صـداي         ،دوويچه وله   

امريـکـا و دسـت انـدرکـاران بـرنـامـه                 
 ....پارازيت و 

 
پنبه در گوش رسانه هاي فارسي 
زبان در مورد فعاليت نيروهاي 

   چپ و سرنگوني طلب
دوشنبه ايـن هـفـتـه روز جـهـانـي               

سـنـگـسـار يـک        .   عليه سنگـسـار بـود      
پديده قرون وسطايي و وحشتناک است      
که متاسفانه در ايران و در طول سي و     
دو سال حاکميت فاشيسم اسالمي در       

 صـدهـا نـفـر را قـربـانـي کـرده                  ،ايران
دو سال بعد از سـنـگـسـار شـدن        .   است

 سـالـه و مـادر دو           ٣۱مريم ايوبي زن    
 ساله در زنـدان اويـن در           ۸ و   ۶کودک  

 من پيشنـهـاد     ،دوره حاکميت خاتمي    
 ۱۱به رسمـيـت شـنـاخـتـه شـدن روز                 

ژوئيه يعني روز سنگسار شـدن مـريـم          
ايــوبــي بــعــنــوان روز جــهــانــي عــلــيــه          

ايـن پـيـشـنـهـاد از           .   سنگسار را دادم    
سوي نهادهاي متعدد حقوق بشري بـه       
رسميـت شـنـاخـتـه شـد و امسـال در                  
سراسر جهان به فراخوان کـمـيـتـه بـيـن             

 نـهـاد ايـران        ،المللي عليه سـنـگـسـار      
 و   ،سوليدارتي و يک قانون براي هـمـه        

در دفاع از سکينه محمدي آشـتـيـانـي          
 برنامه هاي متعددي در دنيا برگزار       ،
فراخوان دهندگـان بـرنـامـه هـاي           .   شد

 ژوئـيـه يـعـنـي روز            ۱۱امسال بـراي      
 ، مريم نمازي    ،جهاني عليه سنگسار  

مـجـمـوعـه     .   پتي دوبينتا و من بـوديـم      
اخبار و اطالعات در مـورد ايـن روز             

 :در سايتهاي زير قابل دسترس است
 

www.rowzane.com 
 
www.maryamnamazie.c
om 

 
http://
stopstonningnow.com 

 
onelawforall@gmail.co
m 
www.iransolidarity.o
rg.uk 

از جمله مدافعين حرکت جهـانـي        
امسال عليه سنگسار در روز جـهـانـي         

 ، ريـچـارد داوکـيـنـز         ،عليه سنگـسـار   
شخصيت آتيست و بسيار سـرشـنـاس         

 ســيــروس نــورســتــه       ،بــيــن الــمــلــلــي    
 و يـا      ،م. کارگردان فيلم سنگسار ثريـا    

سازمانهايي نـظـيـر ائـتـالف جـهـانـي              
ــکــار                  ــت ــيــســت هــا و ســازمــان اب آت

 .بود... فمينيستي و
 ۱۰ روز    ،سازمان عفو بين الملل   

ژوئيه با ارسال يک نامه به ما گفت که         
به مناسبت ايـن روز يـک بـيـانـيـه در                 
مورد سکينه محمدي آشتياني داده و     

در .   از حرکت جهـانـي مـا دفـاع کـرد             
 ، فرانکفـورت ، لندن،شهرهاي پاريس 

. . .  مـالـمـو و       ، کـلـن       ، اوتاوا،ونکور
پيکت هاي همبستگي و ميتيـنـگ و        
تظاهرات برگزارشد و رسانه هاي بـيـن        
المللي از جـملـه واشـنـگـتـن پسـت و                 
جاکارتا پست و تـعـداد ديـگـري ايـن               

رسـانـه   .   برنامه را پوشش خبري دادنـد     
هاي فارسي زبان که طبعا بايـد بـيـش           
از بــقــيــه ايــن اخــبــار را مــنــعــکــس              
ميکردند چرا که موضوع مريم ايوبـي       
و يا سـکـيـنـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي و                    
سنگسارموضوعي بسيار مربـوط بـا       

 در اين مورد نيز همـانـنـد         ،ايران است 
موارد بسياري ديگر کـه قـبـال اتـفـاق             

 . سکوت اختيار کردند،افتاده بود
بي بي سي بخـش ازبـکـسـتـان بـا              
مريم نمازي در ايـن مـورد مصـاحـبـه             
کرد که ليـنـک آنـرا ايـنـجـا مـالحـظـه                  

 .ميکنيد 
http://www.bbc.co.uk/
uzbek/
world/2011/07/110711_
stoning.shtml 

 
سوال من مستقيما از مسئـولـيـن        

 ،رسانه هايـي هـمـچـون بـي بـي سـي                
 رادوي   ، صـداي امـريـکـا       ،راديو فردا 

فــرانســه و يــا گــردانــنــدگــان بــرنــامــه           
کــه ظــاهــرا مــدعــي       . . . .   پــارازيــت و   

رفـتـار   "   فـراجـنـاحـي    " هستند مدرن و      
اينست چرا ايـن اخـبـار را           ،ميکنند    

نمي شنويد و چرا در مورد اين وقـايـع           
نمي شنـويـد   .   الم تا کام حرفي نميزنيد 

 ويا پنبه در گوش کرده ايد؟
تــجــربــه مــن در کــمــپــيــن بــزرگ           
سکينه محمدي آشتيـانـي و در طـول            
يکسال فعاليت گسترده و دفاع جانانه       

 با اين رسانـه     ،ميليونها نفر از سکينه   
بـعـد از     .   ها تقريبا شبـيـه امـروز بـود          

اينکه گاردين و سـي ان ان و اشـتـرن                

. . . شپيگل و رسـانـه هـاي بـرزيـلـي و               
 اخـبـار     ،دهها مصاحبه با ما کـردنـد       

 راديو فارسي زبـان      ،آنرا جهاني کردند  
ــا مــن    . . .   و دويــچــه وــلــه و         ،فــردا    ب

مصاحبه هاي کوتاهي ترتيب دادند و      
 آيا اين کـمـپـيـن ربـطـي بـه               ،پرسيدند

وزارت اطالعات حکـومـت اسـالمـي          
دارد آنگونه که شيريـن عـبـادي ادعـا            

 !ميکند؟
سوال اينست که آيـا در پـالتـفـرم             
ايــن رســانــه هــا دفــاع از حــکــومــت             
اسالمي و يا دقيقتر بـگـويـم بـخـشـي              
ازاين حکومت به اسم اصالح طـلـبـان          
حکومتي حک شـده اسـت کـه پـخـش              
گوشه اي از مبارزات برابري طلبانه و        
انساني نيروهاي چپ و انقالبي عـلـيـه         
اين حکومت به سختي امـکـان پـذيـر            

 ،چرا اين رسانه ها جـوالنـگـاه           .   است
افرادي شده اند که قبال سـازنـده سـپـاه           
پاسداران بوده و يـا بـا پـونـز چـادر و                   

" وصــل   "   حــجــاب را بــر ســر زنــان              
ميکردند و امروز اصالح طلب شده و        
ژست دفاع از حقوق بشر ميگـيـرنـد و           
کماکان از کثافتي بـه اسـم حـکـومـت             
اسالمي البته اين بار کمـي بـزک شـده            
وحکومت اسالمي اصالح شـده و رام         

سـوال مـن از دسـت          .     دفاع ميکنـنـد   
اندرکاران و روساي اين موسسـه هـاي         
خبري به اصطالح بيطرف اينسـت چـه         

 ، اين اخبار را نمي شنويد     ،خبر است   
يا گوشهاي خود را محکم گرفتـه ايـد          
تا مبادا گوشه اي از فعاليتهاي چپهـا        
و کمونيستها و کساني را کـه هـمـواره           
عــلــيــه حــکــومــت اســالمــي بــوده و            

 . را منعکس کنيد،هستند
اقال به رسانه هـاي بـيـن الـمـلـلـي               
هــمــچــون گــارديــن و اشــپــيــگــل و                
واشنگتن پست و جاکارتا پست نـگـاه       

دادن بـلـنـدگـو بـه چـهـره هـاي                 .   کنيد
شناخته شده همواره مدافع حـکـومـت        
اسالمي و يا اصالح طلبان حکومتـي       
آبرويي براي شمـا بـاقـي نـگـذاشـتـه و                

مــردم ايــران و جــوانــان         .   نــمــيــگــذارد 
معترض و ضد حکومـت اسـالمـي و           
بويژه زنـان ايـران و هـمـه کسـانـيـکـه                   
قرباني سنگسار و اعـدام و جـنـايـات             
اين حکومت فاشيست اسـالمـي شـده       

 انتظار سياست ديـگـري از شـمـا            ،اند
بــيــش از ايــن آبــروي خــود را            .   دارنــد

  
 نامه سرگشاده مينا احدي به رسانه هاي فارسي زبان               

 آيا تعهد داده ايد هميشه بلندگوي اصالح طلبان  
 حکومتي باشيد؟

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 مــريــم نــمــازي       ٢٠١١در اوت     
سخنگوي كمپين قـانـون بـرابـر بـراي              

ــمـــه      و  "     One Law for All"   هـ
چهره سرشناس سياسي بين المللـي و        
عضو دفتر سياسي حزب كمونـيـسـت        
كارگري ايـران، سـفـري بـه اسـتـرالـيـا                

در ايــن ســفــر او در شــهــرهــاي           .   دارد
بـه ایـراد     ملبورن و سيدني سخنراني     

و در   ســحــنــرانــی خــواهــد پــرداخــت          
مصاحبه هاي مـخـتـلـف راديـويـي و             

 .تــلــويــزيــونــي شــركــت خــواهــد کــرد       
جزئیات بیشتر برنـامـه سـفـر مـريـم             

 :نمازي به قرار زير است
 
  اوت ٢٢

در اين روز طي برنامه ایی مريم       
نــمــازي در مــورد  قــانــون شــريــعــه                

سـپـس سـاعـت       .  صحبت خواهد کرد 
ــامــه شــام                   ــرن ــيــم عصــر ب شــش و ن
فاندريزينگ جهت کمک بـه كـمـپـيـن            
قانون برابر براي  همه برگـزار خـواهـد            

ن بـرنـامـه بـديـن قـرار             يـ محـل ا   .   شد
 :است

Finola’s Restaurant, 
156 Darling St Balmain, 
Sydney 

 
  اوت٢٣

ــرانـــي در          ــنـ ــخـ  Wheelerسـ
Centre            در مــلــبــورن كــه تــوســط 

  . سازمان قلم سازماندهي شده است
  اوت ٢٤

سخنراني در در دانشگاه ملبـورن      

استراليا سـاعـت شـش و نـيـم عصـر                 
تحت عنوان دادگاهـهـاي شـريـعـه در            

 جوامع سكوالر
Melbourne Free 
University’s open 
discussion space at 
Dexter Bar, Clifton Hill, 
Melbourne 

 
  اوت ٢٥

ســخــنــرانــي در دانشــگــاه شــرق          
 عصر در مورد ٨ تا   ٦سيدني ساعت   

 قانون شريعه 
 :آدرس

. University of 
Western Sydney’s Open 
Forum. Building EE 
room G.03 Parramatta 
South campus UWS. 
Convenor: Sev 
Ozdowski, Director, 
Equity and Diversity, 
University of Western 
Sydney 

  اوت ٢٨
 عصـر در      ٤يـكـشـنـبـه ســاعـت           

سيدني، گفتگو با اومانـیـسـتـهـا هـا           
که در خانه اومانیستها انجام خواهد      

اطالعـات بـيـشـتـر بـعـدا داده              . گرفت
 .ميشود

Humanist House in 
Chippendale 

 

يك هفته تور سخنراني 
هاي مريم نمازي در  

 استراليا

 .نبريد
 مينا احدي سخنگوي کـمـيـتـه بـيـن             

 المللي عليه سنگسار
 ۲۰۱۱ ژوئيه ۱٣ –کلن 

  

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب


