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از دو شماره قبل ديـگـر نـام مصـطـفـي             
صابر را به عنوان سردبير در کنار نـويـد     

مصـطـفـي مـدتـهـا         .  مينايي نمي بينيم
براي اين نشريـه کـار کـرد و انـرا سـرپـا                 

. نـگــاه داشـت و انـرا بــديـنــجــا رســانــد                
نـوشـتـن    .  مقاالت زيادي براي ان نوشـت 

در نشريه اي کـه حـتـي نـام مصـطـفـي                  
صابر به عنوان سردبير و يا حتـي يـکـي      
از نويسندگـان ان بـاشـد بـراي مـن يـک                 
افتخار بود و مي دانم که هميشه از ايـن  

 .دوران با خوشي يا خواهم کرد
هــيــچ کــدام از مــا انــتــظــار نــداشــتــيــم              
مصطفي صابر براي هميشه در سازمان 
جوانان بماند، همانطور که احـتـمـاال در      
ايــنــده خــيــلــي از مــا مــانــنــد امــروز                 
مصـطـفـي ديـگـر در سـازمـان جـوانــان                 
نخواهيم بود و مسئوليتهاي ديگـري را    
به عهده بگيريم و افراد ديگري بيـايـد و     

جـا دارد از ايشـان         .  جاي ما را بگيـرنـد  
براي زحماتـي کـه در سـازمـان جـوانـان               
کمونيست و نشريه آن کشيدند تشکـر و    

اما بايـد يـادمـان بـاشـد          . قدرداني کنيم
که ديگر يکي از نويسندگان اصلي ايـن    
نشريه ديگر به صورت مرتب مـطـلـبـي       

البته اين اميد را داريـم      . نخواهد داشت
که هر زمان که ايشان بـرايشـان مـيـسـر          

 .بود براي نشريه بنويسند
ايـن نشـريـه      .  اين نشريه خـودمـان اسـت       

تمام اعضاي سازمان جوانان کمونيست 
کـدام  بايد هر .  و تمام خوانندگان ان است

ــات                  در پــي نــزديــك شــدن بــه انــتــخــاب
!) بخـوانـيـد مضـحـکـه انـتـصـابـات                 (  

رياست جمهوري در ايـران ، سـتـادهـايِ           
تبليغاتيِ كانديداهايِ انتخابات، شـروع    
به فعاليت نموده تا توسط مديـاي خـود     
 بتوانند شعارها و سياستهاي كانديداي 

مــورد حــمــايــت خــود را بــه جــامــعــه                
 .بقبوالنند 

به جـرأت مـي تـوان گـفـت كـه كـانـون                     
تبليغاتي مير حسين مـوسـوي خـامـنـه        

برادر ناتني سيد عـلـي خـامـنـه اي ،            (  
سال زمان جنگ ايـران و     ۸ نخست وزير 

 ۶۰ عراق و ازعوامل كشتـارهـاي دهـه        
با تـوجـه بـه سـيـاسـت و شـعـار                   )  ايران 

تبليغـاتـي آزادي اجـتـمـاعـي ، بـهـبـود                  
روابط بين المللي و اقتصاد ملي پـا بـه       
عرصه گذاشته و مي خواهد بديـن سـان     
قشر جوان محروم از آزادي ، سـركـوب           
شده خفقان ارتجاعي آخونـدي و خسـتـه        
از دولت منفور احمدي نژاد را به سـراب  

 !خود بكشاند، ولي زهي خيال باطل
بـا     ۸۸ ارديبهشت    ۲۷ در روز يكشنبه 

همكاري ستاد تبليغـاتـي او در گـيـالن           
مراسمي براي سخنراني اش ترتيب داده 
شــده بــود و مــن نــيــز تــوانســتــم طــي                 
موقعيتي كه پيش آمد به گـيـالن سـفـر         
كرده و در اين جلسه حضور داشته باشـم  

) تا حد توان خـود    (  تا گزارشي حقيقي 
 .نيز از اين مراسم وجود داشته باشد 

حدود دوساعت و نـيـم از ورود مـن بـه             

اين روزها دانشـگـاه عـرصـه اعـتـراض             
دانشجويـان بـه مضـحـکـه انـتـخـابـات                

دانشگاه مازندران يـکـي     . اسالمي ست
از اولين دانشگاه هايي بود که موسـوي  

ليغات خود رفـت و در مـقـابـل           ببراي ت
سـوال دانشــجـويــان درمــورد جــنـايــات           

. جــمــهــوري اســالمــي قــرار گــرفــت                
دانشــجــويــان مــوســوي را در مــقــابــل            

هفته عمومي اعتراض عليه اعـدام کـه از       
مه ادامـه   ۱۶ مه تا روز شنبه  ۹ روز شنبه 

ـتـهـاي                     ـي ـا مـجـمـوعـه اي از فـعـال داشت ب
ـان          ـاي مختلف در کشورهاي مختلـف بـه پ

پايان هفته عليه اعدام پايان فعاليت .  رسيد
ـيـسـت            بـر  .  و تالش عليه اعـدام در ايـران ن

ــراي                   ــه آغــازي بــود ب عــکــس ايــن هــفــت
ـيـه    سازماندهي گسترده و وسيع جنبش عل

هفته عليه اعدام . اعدام در ابعاد بين المللي
مه و در واقع با فـراخـوان      ۹ عمال زودتر از 

بين المللي امنستي براي اعتراض جهـانـي   
در ايـن    .  مه آغاز شـد    ۶ در روز چهارشنبه 

هفته فعاليتهاي مختلفي با همکاري حزب 

کمونيست کارگري ايران و نـهـاد کـودکـان         
مقدمند، از برگزاري ميزهاي اطالعاتي تا 
مراسمهاي يادبود دالرا و اعتراض به اعدام 

که گزارش آن (کشور جهان  ۲۲ کودکان در 
، از   ) قبـال بـه اطـالع عـمـوم رسـيـده بـود                  

ـا      مالقات با مقامات دولتي و پارلمانـي ت
تماس با مسئولين دادگاه بين لمللي جزايي 

 
 
 
 

. سيرک مضحکي بـه راه انـداحـتـه انـد             
يکي وعده کشف پول هاي گـم شـده را         
مـي دهــد ديـگــري وعــده جـمــع کــردن               
گشت هـاي ارشـاد را آن ديـگـري بـيـن                 
دانشجويـان و مـردم پـول پـخـش مـي                  

يکي وعده آزادي بـيـان مـي دهـد         .  کند

ديگري با سهميه بنـدي جـنـسـيـتـي در           
دانشگاه ها مخالـف اسـت و خـالـصـه            
ايــن روزهــا هــر کــدام از نــامــزدهــاي                
انتخابات با يکي از مصاديق ابـتـدايـي      
سرکوب و چپاول که ماهيت جـمـهـوري    

 13ادامه صفحه   11ادامه صفحه  

 14ادامه صفحه  

 9ادامه صفحه  

 16ادامه صفحه  

 :به سردبیری 
 نوید مینائی

jk.sardabir@gmail.com 

 0046736485117: نوید مینائی

اين نشريه  دانشگاه در مقابل مضحکه انتخابات
 خودمان است

 تھران -آرش بھرامی

 گزارش فعاليتھای ھفته عليه اعدام

 گامی ديگر در سازماندھی 
 جنبش عليه اعدام  در جھان

مضحكه موسوی 
 در رشت

 ايران -رامتين تقوی

 انتخابات و بازيگران جنايتکار  سيرک
 نويد مينائی



 :٢٠٠٩ مه  ١٤ ، ۲ ليست 
ـتـي بـراي          ـاف دومين ليست کمک هاي دري

هــزار دالر را بــه اطــالع             ٣٠٠ تـامــيــن    
در يازده روز گـذشـتـه جـمـعـا             .  ميرسانيم
دالر جمع آوري شده و يا تـعـهـد     ٤٣٢٧٠ 

ـاقـي مـانـده        ٢٥٦٧٣٠ داده شده و  دالر ب
ـيـن       . است هـزار دالري بـراي          ٣٠٠ کـمـپ

 ٤ ادامه کاري کانال جديد از روز دوشنبـه    
ـا           ـتـه ت مه شروع شده و به مدت شـش هـف

صميمانـه  .  نيمه ژوئن ادامه خواهد داشت
ـيـن                      از دوستـان عـزيـزي کـه بـه ايـن کـمـپ
ـان      ـن پيوسته اند قدرداني ميکنيم و اطـمـي
ـال         داريم که شما دوستان و بينـنـدگـان کـان
جديد، شمـا مـردم مـعـتـرض و عـدالـت                
طلب، با کمک هاي خود بار ديـگـر تـداوم      
کانال جديد اين ابزار مـهـم سـازمـانـدهـي           
اعــتــراض و مــبــارزه عــلــيــه جــمــهــوري            
اسالمي، اين وسيله مـتـحـد کـردن تـوده            
هاي ميليوني براي تحـقـق شـريـف تـريـن           

 .آرمانهاي بشري را ممکن ميگردانيد
  

 دالر ۰۰ ٥ حسين آرين                
 دالر ۰۰ ٣  سعيد صالحي نيا      
 دالر ۰۰ ٣ نيما آزاده                   
 دالر ۰۰ ٣ آقاي حميدي              
 دالر ۸۰ ١ کمک واحد داالس       
 دالر ۸۰ ١ محمود هوستون       
 دالر ٥ ۷ ١ يدي محمودي           
 دالر ۰۰ ١ منوچهر داالس        
 دالر ۰ ٦ صحاب                    
 دالر ۰ ٦ قادر                         

 دالر ۰ ٣                         ميترا
 دالر ۰ ٥ پارسا هوستون               
 دالر ۰ ٥ فرهاد داالس                

 دالر ۰ ٥                ناصر اصغري
 دالر ٥ ۲ فريدون فرهي                

 پوند ۰ ٥                کيوان جاويد
دالر در عرض يـک     ٦١٠٠ جليل جليلي  

 سال
پـونـد در عـرض           ١٢٠٠ سهيال شريفي   

 يکسال
کـرون در       ٣٠٠٠٠ کـريـم شـامــحـمـدي          

 عرض ده ماه
کـرون درعـرض      ١٢٠٠٠   جميل فرزان 

 يک سال
کـرون درعـرض      ١٢٠٠٠   صابر نوري 

 يک سال
يـورو ظـرف سـه           ١٠٠٠   سيامک مکي

 ماه
 ١١ دالر ظـرف         ٤٦٠٠ محمد کريمي    

 ماه
کــرون ظــرف      ٢٤٠٠٠ افسـانــه وحــدت      

 يکسال
کـرون ظـرف        ٢٤٠٠٠ محمد اميـري          

 يکسال
 کرون ١٥٠٠٠ صابر رحيمي  

يـورو در عـرض          ٢٤٠٠ بهمن ذاکرنژاد    
 يک سال

 کرون ۰۰۰ ٥               فريده آرمان
 کرون ۰۰۰ ١ رضا از دانمارک           

 کرون ۰۰۰ ١             خليل کيوان
 کرون ۰۰۰ ١ سيامک بهاري           

 کرون  ۰ ٥ ۲ بهروز مهرآبادي           
 کرون   ۰ ٥ ۲ فاطمه ميالني           

 کرون ۰ ٥                                 ژانت
 کرون ۰ ٥ طاهره                             

 کرون  ۲۰۰ فريده جديد االسالم     
جمع آوري کمک مالي توسط فريده آرمـان  

 کرون ۰۰ ١٥ و ميترا آزادي          
 کرون ۲۰۰                            پريا

 کرون ۲۰۰ هومن از مالمو        
 کرون ۰۰ ١           ميترا آزادي

  
 دالر   ٣٥٥٣٥   : ٢ جمع ليست  

 دالر   ٧٧٣٥    :١ ليست  
 دالر   ٤٣٢٧٠ جمع تاکنونی 

  
 :تلفن و آدرس تماس براي کمک مالي

   
 :شهال دانشفر

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
Shahla_daneshfar@yah

oo.com 
  

 :اروپا تلفن تماس در

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
 ١٧١١٠٢ ٠٠٤٦٧٠٣ : حسن صالحي

  
 :کانادا و آمريکا

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 :شماره حساب سوئد

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

  
براي کمک مالي به کانال جديد در سـوئـد       

ـا         ـيـد ب ـتـوان ـا           همچنين مـي فـواد روشـن ب
ـفـن      تـمـاس      ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ شماره تل

بگيريد، تا با دادن شـمـاره حسـاب خـود             
ـاشـيـد از             اتوماتيک هرمقدار که مـايـل ب

 .حساب شما برداشته شود
   

 :شماره حساب آلمان
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

  
 :حساب کانادا شماره

Canada 
ICRC 
Scotiabank 

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

ـيـس ويـژه کـمـک از                  شماره حسـاب انـگـل
 :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 
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مـوسـوي در هــر شــرايـطــي          :  خـرم    
قـرار گــيــرد بــه مــردم دروغ نــمــي             
گــويــد و اطــالعــات غــلــط نــمــي            

  .دهد
از صــداقــت شــمـــا          !  مــعــلــومــه    

  .پيداست
 

آقـاي احـمـدي نـژاد         :  علي تاجرنيـا 
  !،کجاست آزادترين کشور دنيا؟

از ايشان نپرس، از بـي بـي سـي و            
بهنود و مخملباف و دولـت آبـادي       

  !و سروش و از خودت بپرس
 

سـي سـال اسـت        :  محـتـشـمـي پـور       
  .اينطور احساس خطر نکرده ايم

حــاال کــجــاشــو ديــدي جــنــاب                 
  .ميرغضب

ــرات             :  صــدر ــا ج ــژاد ب ــدي ن احــم
  .نيست بي عقل است

. بي عقل نيست، فاشـيـسـت اسـت      
  .عينهو مثل شما
بزودي هـمـه چـيـز         :  رکسانا صابري
  .را فاش مي کنم

  !ببينيم و تعريف کنيم
ــي  ــراي مــا           احــمــدي :  کــروب ــژاد ب ن

  .کند تراشي مي دشمن
تقصير خودته که شـب انـتـخـابـات        

  !کپه مرگت را گذاشتي
ــبـــاف  ــلـــمـ آنـــهـــاي کـــه در        :  مـــخـ

انتخابات شرکـت نـکـردنـد بـاعـث           
  !انتخاب احمدي نژاد هستند

برو آقاي مـخـمـلـبـاف فـيـلـمـت را                
بساز، بـرو جـانـم؛ بـگـذار مـا آرام               

  !باشيم
ســانســور در    :  ســخــنــگــوي دولــت    

  .دولت هيچ جايگاهي ندارد
اه،چـرا؟ حـيــف شـد دولــت بـاعــث             
مــرگ خــالقــيــتــهــاي بــعــضــي هــا         

  .ميشود
   

جــمــهــوري    رابــطــه بــا          :  اوبــامــا  
اسالمي، مـوجـب حـفـظ امـنـيـت              

  .است آمريكا
  !ناامني مردم ايران هم کشک

نـهـادهـايـي در ايـران          : ژنرال آلمانـي 
  .کنند طالبان را حمايت مي

دولـت مــطــبــوع شــمـا هــم الــبــتــه             
 .جمهوري اسالمي را

 پابرھنه ميان حرفھا

 ياشار سھندی

 ھزار دالری  ٣٠٠کمپين 
 برای تامين کانال جديد

 دالر ديگر بايد جمع آوری شود ٢٥٦٧٣٠

مادر و خواهر خـود، در حضـور سـه بـازجـو              
 .مالقات کرد

وضعيت عباس حکيم زاده در ايـن مـالقـات      
حاکي از شـديـدتـريـن فشـارهـاي جسـمـي و                 
روحــي داشــتــه بــگــونــه اي کــه وي در ايــن                  
مالقات بعلت لکنت زبان قادر به تکلم نبـوده  

گفتني اسـت عـبـاس حـکـيـم زاده از                 .  است
بيماري مزمن ستون فقرات رنـج مـي بـرد و            
هرگونه فشار و شکنجه جسمي مي توانـد بـه     

امـري کـه     .  قطع نخاع شدن وي منجـر گـردد    
نــگــرانــي خــانــواده ايــن دانشــجــو و ديــگــر               
دانشجـويـان را پـيـرامـون وضـعـيـت وي دو                   

 .چندان کرده است
روز    ۷۰ مالقات عباس حکيم زاده پـس از        

شکنجه و فشارهاي شديد جسمي در حـالـي       
است که حداد چند هفته پيش در مصـاحـبـه        
خود در اظهاراتي کذب اعالم کـرده بـوده کـه        
دانشجويان براي مالقات با خانواده و وکـيـل       
خود هيچ مشکلي ندارند و به هـر تـعـداد کـه         
. مي خواهند مي توانند وکيل داشته بـاشـنـد   

در حالي که عباس حکيم زاده، پـيـش از ايـن        
يک بار هم موفق به تماس تلفنـي بـا خـانـواده         
خود نشده بود و مهدي مشايخي نيز هفته ي   

روز بـازداشـت        ۶۰ گذشته پـس از گـذشـت          
ــا خــواهـر خـود مـالقــات کــنــد                 .تـوانســت ب

حداد در ايـن مصـاحـبـه خـود بـا تـوسـل بـه                    

اتهاماتي دروغ و کـذب اظـهـار داشـت کـه                  
. دانشجويان در سالمت کامل بسر مي بـرنـد  

در حالي که با آزاد شدن تدريجي دانشـجـويـان    
و گفته هاي آنان مـبـنـي بـر شـکـنـجـه هـاي                  
جسمي و نيز وضعيت دانشجويان دربـنـد در       
مالقات با خانواده هايشان، هم اکـنـون کـذب      
ــودن ايــن ادعــاهــا روشــن شــده اســت                       .ب

از سوي ديگر مسعود دهقان، که در روز اول       
ارديبهشت ماه بازداشت شد نيز هم چـنـان در     

اوين و تحت شکنجـه هـاي شـديـد          ۲۰۹ بند 
وي نيز تاکنـون از    .  نيروهاي امنيتي قرار دارد

دسترسي به خانواده و وکيل خود محروم بـوده  
 .است

 اخبار دانشجويی 



 
 
 
 
 

ـتـخـابـات                         ـتـه اي بـه نـمـايـش ان چـنـد هـف
ـاقـي مـانـده اسـت                . جمهوري اسـالمـي ب

نمايشي که با تشديد درگيري جناح هـا و    
ـيـه                  به اصطـالح افشـا گـري هـايشـان عـل
ـامـه     يکديگر، با  تبديل شدن سفرها و بـرن
هاي تبليغاتي کانديدا ها  ازدانشـگـاهـهـا     
تا صدا و سيماي جمـهـوري اسـالمـي بـه          

صحنه اعتراض عليه جمهوري اسـالمـي     
ـتـرل آن          .  تبديل شد مضحکه اي  که  کـن

. روز به روز  از دست رژيم خارج مـيـشـود     
ـار ايـن                     ـتـه گـذشـتـه در کـن دريکي دوهـف
ـام     مضحکه  حرکتي ازجانب جرياني که ن

ـيـر بـراي بـرابـري          "  را بـروي خـودش       "  تغـي
ـا            ـيـون        " گذاشته و بيشـتـر آنـرا ب ـل يـک مـي

فـرا  .  ميشناسيم فرا خوان داده شـد " امضا
هـمـگـرايـي     : " خواني تحـت ايـن عـنـوان           

ـبـات در                   ـان بـراي طـرح مـطـال جنبش زن
فـراخـوان بـراي اتـحـادي کـه             " .  انتخابات

ظاهرا قراراست با استفاده از آنچه کـه  بـه       
ناميده !  عنوان فرصت و فضاي انتخابات

ـان         ـبـات زن شده است صرفا به طرح مـطـال

بپردازد اما در واقـع ايـن تـالـشـي عـقـب              
مانده         براي توجيه جمهوري اسالمي 
. و انتخاباتش نزد زنان و مردم ايران اسـت   

حمايتهايي که از طرف  تلويزيون، مديا و   
نشرياتي چون وي او اي ، بـي بـي سـي و            
راديو امريکا  ازاين حرکت صورت گرفت 
نشان داد  که اين تکاپويي ازسـوي کـمـپ      

کمپي که در نـهـايـت      . راست جامعه است
چه سر داخل و چه خارجش در يـک کـالم         

ـار   . خواهان حفظ نظم موجود هستند  کـن
اينها البته تالشهاي مضحک کانديـدا هـا     
و قول و قرارهايشان به زنان را که بيشتر به 
ـنـهـا       جک مي ماند  اضافه کنيد و همه اي
درکنارهم نشان از ترس و وحشت اينها از   
نيروي  زنان در جامعـه و حضـورشـان در          

تا .  فعاليتها و اعتراضات اجتماعي است
جايي که به جمهوري اسالمـي و مـديـاي        
ـفـعـشـان اسـت کـه                غرب بر ميگردد بـه ن
سران جريان دو خردادي يک ميليون امضا 

ـان           را به عنوان نمايندگـان اعـتـراضـات زن
درايران در ايران برجسته کنند  و خـواسـتـه    
ها و مطالباتي که ازجانب اينـهـا مـطـرح       
ميشود را به عنوان مطالبات اعتراضات 

ـان جـلــوه دهــنـد        درنــهـايــت هــدفشــان    .  زن
مشروعيت بخشيدن به جمهوري اسالمي 
ـاقـا                 ـف ، قوانين و حاکميـتـي  اسـت کـه ات

فـرصـت و     . "  هويت آن ضديت با زن است
نزد اين جـريـان چـيـزي         "  فضاي انتخابات 

جـز تــالش مــجــدد بــراي مـطــرح کــردن              
جمهوري اسالمي به عنوان رژيمـي قـابـل      

هـرچـنـد کـه ازايـن خـط             .  اصالح نيـسـت  
بيشترازاين انتظارنميرفت اما وقاحتـشـان   
گاهي دوباره به تعجب وادارمان ميکند و 

نکـتـه   !!  ناخود آگاه ميگوئيم تا اين درجه 
ـيـل از         آخردرمورشان اينکه کمپين بـي دل
ـان     ! آش نذري براي رسيدن به مطالبـات زن

ـات                    (   ــدن حـــاجــ بـــه  )  بـــر آورده شـ
در انتخابـات جـمـهـوري       ......  همگرايي 

اسالمي نميرسد چرا که اگر بخواهد سراغ  
ـان آن                    ـبـات واقـعـي زن خواسـتـهـا ومـطـال
ـتـدايـي تـريـن         جامعه برود، تحقق يافتن اب
شان منوط به رفتن جـمـهـوري اسـالمـي          

 .  است
اما  در اين ميان نقشي که  زنان ميتوانند ايفا 
کنند اين است که  اين مضحکه را بر سررژيـم  
خراب کنند و اتفاقا اين وحشتي که به درستي 
از نيروي زنان دردل جريانات مشروعيت بخش 
به جمهوري اسالمي و خود سران اين حکومت 
به وجود آمده است را نمود واقعي و ملـمـوس   

با حضور پر رنگ و بر جسته خـود  .  ببخشند 
ـيـه جـمـهـوري                 در صف اعـتـراض مـردم عـل
اســالمــي و بــه صــورت مشــخــص در                    
روزانتخابات وتالش براي تبديل کردن اين روز 
به روز اعتراض سراسري وتوده اي عليـه رژيـم     
ضد زن ، مـطـالـبـات واقـعـي  خـودشـان را                   

  . نمايندگي کنند 
 ۲۰۰۹  مه ۱۹  
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چهار کنفدراسيون جهاني کـارگـري کـه بـيـش از            
ــيــون کــارگــر       ۱۷۰  ــل سـر جــهــان    ادر ســر     را   مـي
ژوئـن را بـعـنـوان روز              ۲۶ ي مي کنند،   گنمايند

جهاني براي تحقق خواستهـاي پـايـه اي کـارگـران            
در اين روز کارگـران جـهـان بـا         .  ايران اعالم کرده اند

و "  عــدالــت بــراي کــارگــران ايــران           "  خــواســت    
محکوميت جمهوري اسالمـي بـدلـيـل نـقـض           
حقوق اساسي کارگـران ايـران و دسـتـگـيـريـهـاي               
مستمـر در مـقـابـل سـفـارتـخـانـه هـا و دفـاتـر                         
نمايندگي  جمهوري اسالمي  دست به اعـتـراض     

چهار فدراسيون جهاني که انـجـام ايـن      .  خواهند زد
اقدام جهاني در حمايت از کارگـران ايـران را اعـالم          

 :کرده اند بدين قرار هستند
ــانــي اتــحــاديــه هــاي کــارگــري             فــدراســيــون جــه

 )سي.يو.تي.آي(
 )آي.ايي(فدراسيون آموزش بين الملل  

فدراسيون بيـن الـمـلـلـي کـارگـران حـمـل و نـقـل                      
 )اف.تي.آي(

اتحاديه بـيـن الـمـلـلـي صـنـايـع مـواد غـذايـي،                       
  ) اف.يو.آي(کشاورزي و خدمات 

 اقدام اتحاديـه هـا    سازمان عفو بين الملل نيز از اين 
در بخشي از بيانيه مربـوط بـه     . حمايت کرده است

 :اين حرکت بين المللي آمده است
اين تازه تـريـن حـرکـتـي اسـت کـه در ادامـه                   "...  

کمپين تضمين اجراي عدالت و حـقـوق صـنـفـي          
آنـهــا  .  کـارگـران در ايـران صـورت گـرفـتـه اسـت                  

همچنانکه خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط       
از    و رهـبـرانـش     اتحاديه اي زنـدانـي      حقوقفعالين 

منصور اسـانـلـو، ابـراهـيـم مـددي، فـرزاد               :  جمله
کمانگر و پنج تن از نمايندگان اتـحـاديـه کـارگـران          

کـه اخـيـرا بـه يـک سـال                 شرکت نيشکر هفت تپه
خـواسـتـار آزادي         . هستند ،زندان محکوم شده اند

کليه فعاالن اتحاديه اي کـه در اول مـاه مـي در                  
سازمـان عـفـو      . تهران دستگير شده اند مي باشند

 ." بين الملل نيز از اين کمپين حمايت کرده است
تـوضـيـح       گاي رايدر دبيـر کـل آي تـي يـو سـي               

هر کدام از اين نهادها بـراي حـمـايـت از           : "  ميدهد
همکارانشان در ايران کمپين کرده اند و امـروز مـا       
نيروهايمان را به هم پيوند مي زنيم تا ايـن حـرکـت        

 ."را به شکل مؤثرتري پيش ببريم
 :وي مي افزايد

ما تمامي راههاي موجود براي يک گـفـتـگـوي       "  
ل را، جهت ترغيب رژيم ايران براي برسمـيـت   ومعق

شناختن حقوق پايه اي اتحاديه کـارگـري در ايـران        
پاسخ آنها فقط دستگيري و سـرکـوب   .  آزموده ايم

عقيم ماندن اين تالش ها چاره اي بـرايـمـان        . است
نمي گذارد جز آمدن بـه خـيـابـانـهـا بـراي ايـنـکـه                   
بگوئيم که جهان نظاره گر آنـهـاسـت کـه چـه مـي             

 ."    کنند و چه برسر همکاران ما در ايران مي آورند
اين براي چهارمين بار در طول سـه سـال گـذشـتـه            
است که اتـحـاديـه هـاي کـارگـري در جـهـان در                     
همبستگي با کـارگـران ايـران و در اعـتـراض بـه                 

 ۱۵ .  جمهوري اسالمي به خيـابـانـهـا مـي آيـنـد           
مـارس     ۶ و      ۲۰۰۷ اوت      ۹ ،      ۲۰۰۶ فوريه 

بدعوت اتحاديه هاي جهـانـي کـارگـري،        ۲۰۰۸ 
کشور در پنج قـاره جـهـان       ۴۰ کارگران در بيش از 

به ميدان آمدند و با برگزاري ميتينگ در مـقـابـل      
سـفــارتــخـانــه هـاي جــمــهـوري اســالمـي و يــا                  
مکانهاي ديگر و يا از طريق تسـلـيـم نـامـه هـاي           

به جـمـهـوري       ، اعتراضي به سفارتخانه هاي رژيم
اسالمي اعتراض کردند و با کارگران ايـران اعـالم       

 . همبستگي نمودند
در اين همايش ها چـهـره سـرکـوبـگـر جـمـهـوري              
اسالمي در معرض چشم جهانيان قرار گـرفـت و       
کارگران جهان يکصدا از مبارزات کـارگـران ايـران        
براي آزادي و حقوق مسلم کـارگـري بـه حـمـايـت             

  .برپاخاستند
اعـالم شـده     در شـرايـطـي        بين المللي  فراخوان اين 

مپين اعتراضي براي آزادي دسـتـگـيـر         که ک است
شدگان اول مه و در دفاع از خـواسـتـهـاي آنـان در            

اين كمـپـيـن كـه       .  ايران نيز با قدرت به پيش ميرود
تشـكـل و        ٣٢ از سوي كميته برگزاري اول مه و     

مركز كارگري به جريان افتاد همچنـان ادامـه دارد       
مـرکـز و تشـکـل هـاي                  ۵۰ و تا کنون حـدود      

کارگري و همچنين نهادي ديگر در ايـران بـه ايـن            
 . کمپين پيوسته اند

حزب کمونيست کارگري ايران از اين اقدام جهـانـي   
در همبستگي با کارگران ايران و بـمـنـظـور آزادي           
دستگير شدگان اول مه و کليه فعالين کـارگـري و       
همه زندانيان سياسي و عقب راندن رژيم سـرکـوب     
و اعدام در ايـران قـويـا پشـتـيـبـانـي مـيـکـنـد و                     
همانطور که در سالهاي گذشته واحد هـاي حـزب       
در کشورهاي مختلف در آکسيون هـاي جـهـانـي        

 ۲۶ نقش فعالي ايفاء کردنـد، در اقـدام جـهـانـي              
ژوئن نيز حزب در هماهنـگـي بـا اتـحـاديـه هـاي              

 .کارگري با تمام قوا شرکت خواهد کرد
حزب همه انسانهاي آزاديخواه را به شرکت در ايـن      

در .   همبستگي شورانگيز جهاني فرا مـيـخـوانـد    
ژوئن در سراسر دنيا به خيابانها مـي آئـيـم       ۲۶ روز 

تا به رژيم ضد کارگر جـمـهـوري اسـالمـي نشـان           
کارگران ايران در مباررزه براي حقوق پـايـه     دهيم که 

بـدون شـک     .  اي و انساني خـود تـنـهـا نـيـسـتـنـد             
اعتراض کارگران جهان عليه جمهوري اسـالمـي،   
اين رژيم سـرکـوبـگـر را بـراي آزادي فـوري هـمـه                   
دستگير شدگان اول مه و کليه کارگـران زنـدانـي و        
تن دادن به خواستهاي بر حق کـارگـران زيـر فشـار           

 .خواهد گذاشت
 !زنده باد همبستگي جهاني کارگري

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
تشکيـالت خـارج کشـور حـزب کـمـونـيـسـت                  

 کارگري ايران
   ۲۰۰۹ مه  ۱۹ 
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 آش نذری ديروز
 کمپين انتخابات امروز 

 اليا تابش 

 
فدراسيون بين المللـی کـارگـران حـمـل و   فدراسيون آموزش بين الملل  فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری

 :نقل و اتحاديه بين المللی صنايع مواد غذايی، کشاورزی و خدمات

 !ژوئن روز جھانی مبارزه برای احقاق حقوق پايه ای کارگران ايران  ۲۶
 ! ھمه دستگيرشدگان روز جھانی کارگر بايد آزاد شوند

فرزاد کمانگر و رھبران سنديکای نيشکر ھفت تپه بايد فورا آزاد   ابراھيم مددي  منصور اسانلو
 !شوند و احکام زندان عليه فعالين کارگری بايد ملغی گردد
 !سازمان عفو بين الملل از اين کمپين حمايت کرده است



 ٢٨امـــروز     بـــه خـــبـــري كـــه        بـــنـــا
ارديبهشـت تـوسـط کـارگـران ايـران             
خودرو منتشر شده است، اعتصـاب  
كارگران ايران خودرو براي رسيدن به 
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه و تــبــديــل           
وضعيت کـارگـران پـيـمـانـكـاري بـه             

. قراردادي با موفقيت به پايان رسيد
در اين خـبـر آمـده اسـت كـه هـفـتـه                 
گذشته كارگران ايران خودرو مـوفـق   
شدند با اعتصاب خود كه از سـالـن     
مونتاژ آغاز شد و در سـالـن شـاتـل         
ــا اعــتــصــاب كــارگــران                ادامــه و ب
سـالـنـهـاي پـرس خــاتـمـه يـافـت بــه                  
مطالبات پرداخت حـقـوق آكـورد و          
ركورد توليد سال گذشته و همچنين 
تبديل وضعيت كارگران پيمانكـاري  
به قراردادي خود شركت ايران خودرو 

 .برسند
  

: در بخشي از ايـن خـبـر آمـده اسـت           
مديريت جديد شرکت ايران خـودرو  " 

ابتـدا از پـرداخـت رکـورد و آکـورد                
خــوداري کــرده و حــقــوق فــرورديــن           

وقتي کـه    .  کارگران را عقب انداخت
با اعتراض کـارگـران روبـرو گـرديـد          

هــا را پــرداخــت کــرد تــا از                حــقــوق
گسترش اعتراضات جلوگيري کـنـد   

ولي کارگران اعالم کردند زمان صبر 
و انتظـار بـه پـايـان رسـيـده و بـراي                  
رسيدن به خواستهاي خود اعتصاب 

وقــتـي شــروع    .  را انــتـخــاب کـردنــد      
اعتصاب براي مديران ايران خودرو، 
که تازه به اين شـرکـت آمـده بـودنـد          

 ۱۵۰جدي شد، چند سـاعـت بـعـد           
هزار تومان به حساب کارگران واريز 
شد ولي اعتصاب نه تنـهـا فـروکـش       
نکرد بلکه از سالن مونتاز به سالـن  
شاتل رسيد و خطوط توليد متوقف 

هنوز ساعت به شب نرسيـده  .  گرديد
بود که تمام حق رکـورد بـه حسـاب          

در بـخـش     ."  کارگـران واريـز گـرديـد        
ديگري از ايـن خـبـر كـه در سـايـت                 

ــران  "  ، ســايــت       " خــودروكــار "  كــارگ
درج گرديده، آمده است " ايرانخودرو

تمام كارگران پيمانكاري خطوط "كه 
ــر                   ــران خــودرو از زي ــد در اي ــي ــول ت
شركتهاي پـيـمـانـكـاري در آمـده و               
قراردادي خود شـركـت ايـرانـخـودرو        

 ."مي شوند
  

حزب كمونيست كارگري اين پيروزي 
را به كارگران ايرانخودرو صميمـانـه   
تـبــريــك مــي گـويــد و بــه آنـهــا در                  
قاطعيت و پيگـيـري خـواسـت هـاي          

خود و به پيـروزي رسـانـدن مـبـارزه          
كـارگــران  .  خـود درود مـي فــرسـتــد         

ايـرانــخــودرو نشــان دادنــد كــه مــي           
توانند با اتكا به اتحاد و پـيـگـيـري     
خود مديـريـت يـكـي از بـزرگـتـريـن               

هاي توليدي در خاورميانه را،  شركت
كه داراي حمـايـت يـكـي از وحشـي            
ترين رژيمهاي منطقه است، به زانـو  

 .در آورند
  

حزب كـارگـران ايـران خـودرو را بـه              
تشکيل مجمع عمومي و تصميمات 
جمعي و متـحـدانـه بـراي پـيـگـيـري             
ساير خواستهاي خود از جمله بيرون 
انداختن نيروي سرکوب حـراسـت از       

حزب همچنين . کارخانه فراميخواند
کارگران بخش هاي مـخـتـلـف ايـران        
خودرو را به پيوستن به کمپين براي 
آزادي دستگيرشدگان اول مه و دفاع 

 .از قطعنامه اول مه فراميخواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
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قـاتـلـيـن و دزدان اسـالمـي در خــارج                 
کشور در تدارک برگزاري شو انتخاباتي 

بودجه هنگفـتـي بـه ايـن         .  شان هستند
کار اختصاص داده اند و دار و دسـتـه         
هـاي اوبـاش و مـزدور خـود را روانــه                 

بـه هـر     .  کشورهاي مختلـف کـرده انـد       
چيزي متوسل ميشوند تـا وجـودشـان        

. در خارج کشور را به نمايش بگـذارنـد  
بايد با تمام قوا به ميدان آمد و مراکـز  
انتخاباتشان را به مـحـل افشـاگـري و           
رسوائي بيشتر حکومت تبديل کـرد و    

کاري کرد که اساسا جرات راه انداختـن  
 . بساط خود را پيدا نکنند

 
انتخابات در خـارج کشـور، عـلـيـرغـم           
تشبثات و تـالش هـاي زيـاد رژيـم و                 
ايادي شان، هميشه سوت و کور و بـي    

عليرغم  صرف هزينه .  رونق بوده است
هاي گزاف و بـکـارگـيـري تـرفـنـدهـاي             
متعدد بـراي کشـانـدن عـده اي بـپـاي               
صندوق ها، انتخابات رژيـم در خـارج       
کشور همواره محل رسوائي و نمـايـش   

انزواي رژيم بوده است و تعـداد بسـيـار      
اندکي به پاي صندوق هـاي راي رفـتـه        

. امــا راي نــدادن کـافــي نـيــســت           .  انـد 
مضـحـکــه انــتـخــابـات رژيـم فـرصــت              
مغتنمي است تا فعال و پرشوربه تمـام  
جهان نشان دهيم که حکومت اسالمي 

نشان دهيم که حکومـت  .  نمي خواهيم
ضد زن و ضد کـارگـر، حـکـومـت غـم           
وعزا و فقر و بي حقـوقـي بـايـد هـرچـه           
زودتر شرش را از سر جامعه ايـران کـم       

بايد محل صندوق هاي راي را به . کند

صحنه افشاگري و اعـتـراض کـوبـنـده          
مردم بـه رژيـم دزدان و جـنـايـتـکـاران                

 . اسالمي تبديل کنيم
 

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
کمونيست کارگـري ايـران هـمـه مـردم            
آزاده در خارج کشور را فرا مـيـخـوانـد       
که در تظاهرات هائي که در روز جمعه 

در مــحــل    )  ژوئــن   ۱۲ ( خــرداد      ۲۲ 
برگزاري مضحکه انتـخـابـاتـي بـرگـزار         

انـتـخـابـات     .  ميگردد، حضـور يـابـنـد        

مشتي قاتل و دزد و مرتجع را بايد بـه  
صحنه پرشور محاکـمـه آنـهـا تـبـديـل            

 . کرد
 

 آزادي برابري حکومت کارگرى
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
 کمونيست کارگري ايران
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 اطالعيه تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران 
 در خارج کشور اسالمیدر باره مضحکه انتخابات جمھوری 

 روز اعتراض سراسری در خارج کشور) ژوئن ۱۲(خرداد  ۲۲

آي ال   ( اجالس ساالنه سازمان جهاني کار  
ماه ژوئـن در ژنـو بـرگـزار              ١٩ تا  ٣ از )  او

قرار است هيئت نمايندگي رژيـم    .  ميگردد
اسالمي ايران و نمايندگان سازمانهاي دست 
ساز آن، همچون سالهاي گـذشـتـه، در ايـن           

نبايد اجازه داد   . اجالس حضور بهم رسانند
سرکوبگران کـارگـران در آي ال او حضـور              

رژيم اسالمي ايران، بخاطر سرکـوب  .  يابند
کارگران و تحميل بيحقوقي مطلق به آنهـا،  

 .بايد از آي ال او اخراج گردد
در حــمــايــت از مــبــارزات کــارگــران و                   

آزادي دستگيرشدگان اول مه و هـمـه          براي
کارگران زنداني در اين تـظـاهـرات شـرکـت          

 !کنيد
همه مردم آزاديخواه و همچنـيـن سـازمـان        

هاي کارگري را به شرکت در اين تظـاهـرات   
 .فرا ميخوانيم

 ١٢ ژوئن از ساعت  ٣ چهارشنبه : زمان 

ژنو مقابل محل کنفرانس سـازمـان   :  محل
 )آي ال او ( جهاني کار 

دستگيرشدگان اول مه بايد فورا و بيقيد و    
 !شرط آزاد شوند

ـايـد              ـاسـي آزاد ب کارگر زنداني، زندانـي سـي
 !گردد

ـايـد از آي ال او                  جمهوري اسالمـي ايـران ب
 !اخراج گردد

  
ـيـسـت      تشکيالت خارج کشور حزب کمون

 کارگري ايران
 ١٣٨٨ ارديبهشت   ،٢٠٠٩ مه 

ــن هــاي           ـف ــمــاس  تــلـ ــرام ســروش؛      :  ت ــه ب
آرش مهدي زاده؛   ٠٠٤٤٧٨٥٢٣٣٨٣٣٤ 
ـاز مـرتـب؛          ٠٠٤١٧٦٤٠٠٦٩٦٢  شـهـن

 ٠٠٤٩١٧٢٩٧١٦٢٢٧ 
فرشاد   ٠٠٣٣٦٣٦٣٣٩٠٥٤ يدي کوهي؛ 

 ٠٠٣١٦٣٣٦٠٢٦٢٧ حسيني؛ 

 اطالعیه شماره سه
 تظاھرات در ژنو

در ھمبستگی با مبارزات کارگران 
در ایران و برای آزادی 

دستگیرشدگان اول مه در تظاھرات 
ژوئن در مقابل محل  ٣چھارشنبه 

 کنفرانس سازمان جھانی کار
 !شرکت کنید) آی ال او( 

 خودرو  اعتصاب كارگران ايران
 با موفقيت به پايان رسيد



روز جمعه دهها نفر به دعوت كـمـيـتـه       
بين المللي عليه اعدام و سازمان اكس 
مسلم در شهر كلن آلمان گرد هم آمده و 
در مورد يك مـعـضـل مـهـم در ايـران             

جلسه با خوشامد گويي . گفتگو كردند

و توضيحاتي از طرف مينا احـدي در      
مورد كودكاني كه در سلولهاي مـرگ    

. حكومت اسالمي اسيرند، آغـاز شـد      
ميـنـا احـدي گـفـت، تـعـدادي از ايـن                   
كودكان با ما تماس گرفته و ميگويند، 

به مردم آلمان بگو كـه مـن از مـرگ          " 
ميترسم، به ما كمك كنيد نگذاريد ما 

ايـن پـيـام كـودكـان و            "  را اعدام كنـنـد  
نوجواناني است كه در دست حكومـت  

 . فاشيست اسالم اسيرند
بـا نــمـايـش فـيـلــم در مــورد دالرا و                    

كودكان محكـوم بـه اعـدام در ايـران،             
سكوت سنگيني در جلسه حكمفـرمـا   
بود و گـاه گـاه صـداي گـريـه و اشـك                     
ريختن افراد بود كه توجه ها را جـلـب       

وقتي پدر و مـادر رنـجـديـده           .  ميكرد
دالرا حرف ميزدند و يا وقتي نـوجـوان   
محكوم به اعدام آواز ميخواند و از اين 
طريق احساس و  صـداي خـود را بـه                

در . بيرون از سلول زندان منتقل ميكرد
اين جلسه در مـورد يـكـي از دردنـاك             
تريـن مـعـضـالت در ايـران حـرف زده                 

سـالـن مـحـل       .  ميشد، اعدام كـودكـان  
جلسه پر بود از عكس محكوميـن بـه     
اعدام و طوماري براي اعتراض به ايـن  

 . اعدامها نيز در محل نصب شده بود
. در اين جلسه، دو فيلم نمايش داده شد

فيلمي در مورد دالرا دارابي و فيلـمـي   
از زندگي كودكان و نوجوانان محـكـوم   
به اعدام در ايـران، و سـپـس سـه نـفـر                 

هـارتـمـوت كـراووس       .  سخنراني كردند
سردبير نشـريـه هـيـنـتـرگـرونـد و رويـا                
بحريني از نهاد كـودكـان مـقـدمـنـد و           

 . مينا احدي 
هارتموت كراووس در سخنـرانـي خـود      
گفت كه جمهوري  اسالمي ايران نمونه 
بارز بربريت  و وحشيگري و فاشيسم در 

اين حكومت با جنايات .  اين قرن است
غير قابل تصور با دست و پا بريدن و با 
اعدام و سنگسار، نشان داده اسـت كـه     

او .  ضد بشري و قرون وسـطـايـي اسـت      
ــبــش هــاي                   ــران جــن ادامــه داد در اي
اعتراضي مهمي هسـتـنـد و از جـملـه            
جنبش كارگري  بسـيـار گسـتـرده كـه              

. رسانه ها در آلمان آنرا مطرح نميكنند
هارتموت كراوس خواهان انزواي كامل 
جمهوري اسالمي ايران و اعمال فشـار    
به دولت آلمان براي قطع روابط سياسي 

 . با ايران شد

سپس رويا بحريني مسول نهاد كودكان 
مقدمند در آلمان در مورد كودكان در 
ايران و بي حقوقي آنها  و فقر و نداري ،  
در مورد كودكان خـيـابـانـي و ازدواج           
اجباري كـودكـان و هـمـچـنـيـن اعـدام               

او گفت هـم    . كودكان در ايران حرف زد
كودك در ايران در معرض  ۱۷۷ اكنون 

خطر اعدام هستند و بـايـد فـورا بـراي           
 . نجات جان اين كودكان اقدام كرد

مينا احـدي در سـخـنـرانـي حـود، در                 
مورد اهميت مبارزه علـيـه جـمـهـوري        
اسالمي ايران بعنوان سردمدار جنبـش  
اسـالمـي و اسـالم ســيـاسـي و رابـطــه                 
اعتراض عليه حـكـومـت اسـالمـي و            
انـزواي ايـن حـكـومـت بـا مـبـارزه بــا                   
سازمانهاي اسالمي و اسالم سـيـاسـي      
در اروپا حـرف زد و گـفـت جـمـهـوري               
اسالمي ايران بايد بعنوان يك حكومت 

 . آپارتايد جنسي در دنيا منزوي شود
در ايــن جــلــســه جــنــايــات جــمــهــوري            
اسالمي ايران و بويژه دستگيري دهـهـا   
كارگر در اول ماه مه روز جهاني كارگر 
در ايــران مــحــكــوم شــد و حــاضــريــن             
خواهان آزادي فوري دستگـيـر شـدگـان       

 .شدند
ماه مه نمايندگان نهادها  ۱۵ در جلسه 

و ســازمــانــهــاي مــتــعــددي از جــملــه            
نمايندگان سـازمـان جـردانـو بـرونـو و               
همچنين سـازمـان عـفـو بـيـن الـمـلـل                  
حضور داشتند و همبستگي خود را با 
مبارزات مردم و كميته عـلـيـه اعـدام         

 . اعالم كردند
بزودي متن كامل سخنرانيها به فارسي 

 . منتشر خواهد شد
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ارديبهشت حـدود پـنـجـاه          ٢٧روز  
نفر از خانواده هاي دستگير شدگـان  
اول مه در مقابل دادسراي جمهوري 

و خــواهــان   .  اسـالمــي جــمــع شــدنــد      
آزادي فـوري و بـدون قـيــد و شــرط                

طـبـق   .  عزيزان خود از زنـدان شـدنـد       
وعده اي كه به خانواده ها داده شـده    

نـفـر از      ٣٥بود، قرار بوددر اين روز 
امـا در    .  دستگير شدگان آزاد شونـد 

اين روز به خانواده ها اعالم شـد كـه     
نفر از دستگير شدگان كـه     ١١فقط 

همگي زن هستند با قرار كفـالـت از     
زندان آزاد خواهند شد و مابقي براي 

ارديبـهـشـت آزاد       ٢٨روز بعد يعني 
عصـر خـانـواده         ٥ساعت .  ميشوند

ها براي استقبال از عزيزان خـود بـه       
و بـعـد از       .  مقابل زندان اوين رفتند

نـفـر      ١١دو ساعت انتظار سرانجام   
از دستگير شدگان در ميان استقبال 
گرم تجمع كـنـنـدگـان از زنـدان آزاد            

اكـنـون از مـيـان دسـتـگـيــر              .  شـدنـد  
شدگان زن فقط خانم جلوه جـواهـري     

 .در بازداشت بسر ميبرد
كميته مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان      

نـفـر را بـه           ١١اين     سياسي، آزادي
آنها، به خانواده و وابسـتـگـان و بـه           
همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه تـبـريـك               

 .ميگويد
ــراي آزادي              كــمــپــيــن اعــتــراضــي ب
دستگير شدگان اول مه و در دفاع از 

قطعنامه اول مـه      " خواستهاي آنان، 
اين كمپيـن  .  با قدرت به جلو ميرود

كه از سوي كميته برگزاري اول مه و 
تشــكــل و مــركـز كــارگـري بــه               ٣٢

در . جريان افتاد همچنان ادامه دارد
همين رابطه پتيشني بر روي سـايـت     
ــت            ــران شـــركـ ــاي كـــارگـ ســـنـــديـــكـ
اتـوبـوسـرانـي واحــد، گـذاشـتـه شــده              

 .است
كميته مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان      
سـيـاسـي بـا تــمـام قـوا بـراي آزادي                  
دســتــگــيــر شــدگــان اول مــه تــالش            

ــاي                   ــه ــه انســان ــد و از هــم ــكــن مــي
آزاديخواه ميخواهد كه بـه كـمـپـيـن          
اعــتــراضــي بــراي آزادي دســتــگــيــر          
 شدگان اول مه بپيوندند و با امضاي
پتيشني كـه در سـايـت سـنـديـكـاي              
واحد گذاشتـه شـده اسـت، حـمـايـت             
خـود را از ايـن حـركـت اعـتـراضــي                 

 .اعالم كنند
  

براي امضاي اين پتي شن ميتوانيـد  
 :لينك زير را باز كنيد

http://
syndicavahed.info/
petition/show.php?
id=3 

همچنين حمايت ها، بيانيه ها و 
گزارش اقدامات انجام شده خود را 

به اين آدرس كه از سوي فراخوان 
دهندگان كمپين براي آزادي 

دستگير شدگان اعالم شده است، 
  :بفرستيد

campain1may@gm
ail.com 
كميته مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان      
سياسي بـراي آزادي فـوري و بـدون              
قيد و شرط دستگير شدگان اول مـه  
و هــمــه زنــدانــيــان ســيــاســي تــالش            

 .ميكند
  

و    دستگير شدگان اول مه بايد فورا
 بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

  
کميته مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان      

 سياسي
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
زنـده بـاد اول مـه مـه روز جـهـانــي                   

 كارگر
مـــه     ١٨  -  ٨٨ارديـــبــهـــشـــت  ٢٨

٢٠٠٩ 
 

shahla_daneshfar@yahoo.
com 
00447779898968 

 ١٢اطالعيه شماره 

تجمع اعتراضی خانواده 
دستگير شدگان اول مه در 

 مقابل دادسرای جمھوری اسالمی

 كنفرانس عليه اعدام كودكان 
 در شھر كلن آلمان



احضــار گســتــرده دانشــجــويــان پــلــی           
تکنيک به كميته انضـبـاطـی، پـس از           

 ”برای آزادی”برگزاری تريبون 
ـبـون            پس از برگزاري پرشور تـجـمـع و تـري

در صـحـن     “  بـراي آزادي   “ آزاد دانشجويـي 
ـبـه ،             دانشگاه پلي تكنيك در روز دوشـن
كميته انضبـاطـي از يـك روز پـس از آن                 
 .دست به احضار گسترده دانشـجـويـان زد     

ـتــه اخـيـر بــيـش از                    تــن    ۱۰ در طـي هـف
دانشجويان به كميته انضباطي دانشـگـاه     

ـيـز             .  احضار شده اند در اقـدامـي ديـگـر ن
ــه حــراســت                تــعــدادي از دانشــجــويــان ب
ـيـروهـاي         دانشگاه احضار شده و تـوسـط ن
ـنـد             ـت ـازجـويـي قـرار گـرف  .امنيتي مورد ب

ـيـز بـه               دبير كميته انضبـاطـي دانشـگـاه ن
يكي از دانشجويان گفـتـه اسـت كـه پـس            
ـان               ـا دانشـجـوي از برخورد سنگيـنـي كـه ب

ـتـه اسـت،              ۷۰ پلي تكنيك صـورت گـرف
ـازداشـت      ـفـر      ۱۰ بازداشت در يك روز، ب ن

ـفـرادي و                   به مـدت طـوالنـي در سـلـول ان
ابــالغ حــكــم ســي تــرم مــمــنــوعــيــت از              
ـيـن دانشـگـاه، هـرگـز              تحصيل براي فـعـال
ـلـي                   انتظار چنـيـن حـركـتـي در صـحـن پ

 .تكنيك را نداشته اند
الزم بـه ذكـر اسـت كـه در روز بـرگـزاري                   

ـبـون آزاد         تـن از       ۳۵ ،   “ بـراي آزادي   ” تـري
دانشجويان به دانشگاه مـمـنـوع الـورورد         

 .شدند
 

توقيف نشريه دانشجويی 
ھفت نون در دانشگاه صنعتی 

 اصفھان
ــق بــه                        ـل ــعـ ـت ــون مـ ــت ن ــه ي هــف نشــري
دانشجويان دانشگاه صـنـعـتـي اصـفـهـان          
به دليل آنچه توهين به مقدسـات عـنـوان      
شـده بـود، از ســوي هـيــات نــظـارت بــر                  

  .نشريات اين دانشگاه توقيف شد
 

: مادر محمد پورعبدالله
 پسرم نمی تواند راه برود

محمد پورعبداهللا از دانشـجـويـان چـپ،           
ـازداشـت شـده بـود،                      که در بـهـمـن مـاه ب
همچنان در زندان قـزل حصـار نـگـهـداري          

ـتـه مسـئـوالن دادگــاه             .  مـي شـود     بـه گـف
انقالب قرار است، پرونده وي ظـرف چـنـد      
ـبــه شـــود                    ـيــن شـــعـ ـيـ ـنــده تـــعـ  .روز آيـ

اين دانشجوي زنـدانـي دانشـگـاه تـهـران،             
که در جريان بازداشـت دانشـجـويـان چـپ          

نيز بازداشت شده بـود، در       ۸۶ در آذرماه 
شرايطي در زندان قـزل حصـار نـگـهـداري          
ـنـدي                ـقـه ب مي شود که اين زنـدان در طـب
ــدانــهــا، مــحــل نــگــهــداري              ســازمــان زن

… جرايمي چون قتل، قاچاق شـرارت و      
 .است

مادر اين دانشجوي زندانـي کـه طـي سـه           
ماه گذشته بارها با مـراجـعـه بـه دادگـاه،            
خـواهـان آزادي فـرزنـد خـود شـده اســت،                 
درحالي که به شدت از وعـده هـاي دروغ         
قــاضــي دادگــاه شــکــايــت دارد، مــي                

ـاشـد،      “  :گويد چرا بچه من بايد در زنـدان ب

چــون ايــرانــي اســت؟ اگــر خــارجــي بــود              
 ” آزادش مي کردند؟

“ : او در مورد وضعيت محمد مي گـويـد    
بـعـد از ايـن مـدت، ديـروز تـوانسـتـم بــا                     

ـنـد     .  پسرم در زنـدان مـالقـات کـنـم              در ب
عمومي زندان قزل حصار نگـهـداري مـي      

در مالقات متوجه شـدم کـه نـمـي         .  شود
تواند خوب راه برود، هر چه ازاو پـرسـيـدم        

ـتـي شـلـوارش       .  چه شده ، پاسخي نـداد  وق
ـنـد مـاه کـه             ۲۸ را باال زد، ديـدم از       اسـف
ـا            ۲۰۹ بچه من را در بند  کـتـک زدنـد، ت

ـيـن          ـاي حاال هنوز پاي اين بچه از زانو بـه پ
خــودش .  مـتــورم اســت و زخــمــي اســت          

چيزي در اين مورد نمي گـويـد، امـا مـن         
بـه شـدت بـچـه            ۲۰۹ مي دانم که در بند 

ـنــــجـــه کـــرده انـــد                        ”.مـــن را شـــکــ
. االن دندان درد دارد، دارو نـمـي دهـنـد              

ـقـل مـي        ۵ هفته اي  نفر را به بهداري منـت
کنند، در آنـجـا هـم هـيـچ رسـيـدگـي بـه                    

ـنـد                ـان نـمـي کـن دارو نـمــي    .  وضـعـيـت آن
من خـودم دارو خـريـدم بـراي درد             .  دهند

دندانش، اما اجازه نمـي دهـنـد دارو رابـه           
در يـک زنـدانـي کـه وضـعـيـت              .  او برسانم

بهداشتي زير صفر است، پسر من بـه چـه       
ـتـي بـرود دنـدانـش را در                   ـي اعتبار و امـن
بهداري زندان بکشد؟ وضعـيـت غـذا هـم         
ـنـکـه              که افتضاح است، مـن عـالوه بـر اي
بايد براي مايحتاجش بـه او پـول بـدهـم،             

ـيـز پـول مـي                 ۵۰ هفته اي  هـزارتـومـان ن
ـنـد مـواد غـذايـي                ـتـوان ريزم براي اينکـه ب
ـنـد      . تهيه کنند و غذا در زندان درست کـن
 ”!آخـــر ايـــن شـــد وضـــعـــيـــت زنـــدان؟              

اصال جاي بـچـه مـن        “ :او ادامه مي دهد
بچه من بـه چـه جـرمـي           .  در زندان نيست

ـاشــد؟ اگــر                    ـايـد در زنـدان قـزل حصــار ب ب
ـايـد در                    ـاسـي اسـت، چـرا ب اتهامـش سـي
ـاشــد، چــرا بــه اويــن                   زنـدان قـزل حصـار ب
ـقـالب بـه             منتقلش نمي کننـد؟ دادگـاه ان

قـول  )  وکـيـل مـحـمـد       (  آقاي مصطفـايـي  
دو .  داد که برايش وثيقه تعيين مـي کـنـد     

روز پشــت ســرهــم بــچــه مــن را آوردنــد                
 .دادگاه

بعد گفتند گواهي پـزشـک مـتـخـصـص          ”
ـيـد مـيـکـنـد              ـأي مادرش را بياوريد، کـه ت
ـتـوانـد بـراي مـن                 عدم آزادي مـحـمـد مـي
ـاشـد، ايـن گـواهـي را             خطر جاني داشته ب
ـا          هم ضميمه پرونده کرديم و گفتـنـد کـه ب

امــا بــعــد    .  قــرار وثــيــقــه آزاد مــي شــود          
حـرفشـان را تـکـذيــب کـردنـد کـه اصــال                  

سبحـانـي هـم مـي         !  وثيقه اي صادر نشده
گويد من براي آزاديش حـرفـي نـدارم امـا           

ــف اســت                ـتــان مــخــال  ”!مــعــاون دادسـ
ـال                   ـق ـت ـازنشـسـتـه در مـورد ان اين معلـم ب

ــد           ــراي بــار دوم          ۲۰۹ پســرش بــه بــن ب
ـازجـويـي هـاي             “ :ميگويد دوباره هـمـان ب

قبلي را تکرار کردنـد کـه اتـهـامـاتـش را             
بپذيرد، اما محمد مي گويـد مـن کـاري        

ـنـد وبـالگ      . نکردم که امضا کنم مي گوي
نـوشـتـي، االن ديـگـر هـمـه وبـالگ مــي                   
نويسند، فقط مـي خـواهـنـد خـانـواده را             

  ”اذيت کنند، اينها مردم آزارند، 
 

عدم صدور مجوز براي مالقات 
 مسعود دھقان و مادرش

ـقـــان دانشـــجـــوي               ـادر مســعـــود دهـ مـ
بازداشتي که روز گذشته جهـت مـالقـات      
با فرزندش به زندان اويـن مـراجـعـه کـرده            

ـتـه    .  بـود، مـوفـق بـه ديـدار وي نشـد                 هـف

ـقـالب بــه                  گـذشـتـه، مسـئـوالن دادگـاه ان
ـازداشـتـي اعـالم                 مادر ايـن دانشـجـوي ب
ـبـه                       کرده بـودنـد کـه مـي تـوانـد روز شـن

مـالقـات کـنـد،          ۲۰۹ فرزندش را در بند 
با اين حال روز گذشـتـه پـس از مـراجـعـه             
مادر دهقان به زندان اويـن، بـه وي اعـالم          
شـد، کــه فــرزنـدش مـمـنــوع الــمـالقــات               

 .است
ـان            ـان در جـري گفتني است، مسعود دهـق
ـيـک، در              ـلـي تـکـن بازداشت دانشجويان پ
اول ارديبهشت ماه بازداشت و هم اکـنـون     

ـنـد        زنـدان اويـن        ۲۰۹ در سلول انفرادي ب
 .نگهداري مي شود

ـنـج تـن از                   ـاکـنـون پ الزم به ذکر اسـت، ت
ـقـه           ـي ـا قـرار وث دانشجويان بازداشت شده ب

مـجـيـد تـوکـلـي،         .  از زندان آزاد شـده انـد      
عباس حکيم زاده، مـهـدي مشـايـخـي و          
ـنـد کـه        مسعود دهقان دانشجوياني هسـت
ـازداشـت وزارت اطـالعـات          همچنان در ب

  .به سر مي برند
 

نشريه دانشجويی در  ۲توقيف 
 دانشگاه علوم پزشکی مشھد

ـقـد            ـت نشريات دانشجويي مستـقـل و مـن
ـام                  ـا ن دانشگاه علـوم پـزشـکـي مشـهـد ب

ژ توسط مـعـاونـت       گچ پ” و “  روزنه ”هاي 
فرهنگـي ايـن دانشـگـاه بـه صـورت هـم                  
ــد                 ــدنــــ ــف شــــ ــوقــــــيــــ  .زمــــــان تــــ

ـان سـال               اين نشريات کـه از اواخـر زمسـت
پيش شروع به کـار کـرده بـودنـد پـس از                
ـنـه هـاي        چاپ و انتشار دو شماره در زمـي
ـا حـکـم         سياسي و فرهنگي و اجتماعي ب
کميته ناظر مبني بـر تـوقـيـف آن هـا بـه               
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بـا تـاســف و تـالــم بســيـار درگـذشــت                 
نابهنگـام و نـاگـهـانـي رفـيـق مـجـيـد                   
سپاسي کادر حزب کمونيست کارگري 

مــجــيــد .  را بــه اطــالع مــي رســانــيــم          
مــه    ۱۷ سـپـاسـي در روز يـکــشـنـبــه               

) ۱۳۸۸ ارديــبـهــشــت       ۲۷ (   ۲۰۰۹ 
هنگام بـازي فـوتـبـال در لـزلـي پـارک                  
تورنتو در کانادا دچار سکته قلبي شد 
و در راه انـتـقـال بـه بـيـمـارسـتـان جـان                 

 . سپرد
 

بـراي     ۱۳۵۴ مجيد سپاسي در سـال        
تــحــصــيــل در رشــتــه اقــتــصــاد وارد             
دانشگاه تبريز و سپس، با انحـالل ايـن     
رشـتـه در آن دانشـگـاه، بـه دانشـکــده                 

. اقتصاد دانشگاه تهران مـنـتـقـل شـد         
بالفاصله پس از ورود به اين دانشـگـاه     

. مبارزات سياسي خود را شـروع کـرد      

ــا        ۱۳۵۶ در اواخــر ســال          هــمــگــام ب
جنـبـش تـوده اي مـردم، بـه سـازمـان                  
پيـکـار در راه رهـائـي طـبـقـه کـارگـر                    
پــيــوســت و پــس از تشــکــيــل حــزب               
کمونيست ايران فعاليت خود را با ايـن    
حزب و سـرانـجـام حـزب کـمـونـيـسـت                

ــران ادامــه داد          در ســال    .  کــارگــري اي
به تـرکـيـه پـنـاهـنـده          ) ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ 

سال هاي اقامت مجيد در ترکـيـه   . شد
و فعاليـتـش در فـدراسـيـون سـراسـري              
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي دوره درخشــان            
ديــگــري از زنــدگــي ســيــاســي او را                 

مجيد سـپـاسـي طـي       . تشکيل ميدهد
اين سال ها با غمخواري بيمانندي کـه    
از صفات برجسته او بود به تکيـه گـاه     

محـکـمـي بـراي پـنـاهـجـويـان مـقـيـم                    
ترکيه، از زن و مرد و کوچک و بـزرگ،    
تبديل شد؛ چنان که مـقـامـات دولـت         
ترکيه نامش را نشان کردند و انـتـقـال        
او به کشور ثالث را سالهـا بـه تـعـويـق          

 . انداختند
 

فعاليت مجـيـد سـپـاسـي در صـفـوف              
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران در               
کانادا طي سال هاي اقامـتـش در ايـن        
کشور را هيچ چـيـز بـهـتـر از صـفـات                
: شخصي خود او توصيـف نـمـي کـنـد         

شـور انــقــالبــي، صــفــا، صــمــيــمــيــت،          
هوشمندي، ابتکار، از خود گذشتگي، 
و تالش و فـعـالـيـت بـي دريـغ در راه                   

 . آرمانهاي انساني اش
 

از دســت دادن کــادر کــمــونــيــســتــي               
همچون مجيد سپاسي ضايـعـه اي نـه        
تنها براي حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          
بلکه براي کل جنبش آزادي و بـرابـري         

ايـن ضـايـعـه را         .  طلبي در ايران اسـت   
صميمانه به خانواده عزيزش و به هـمـه   
ــک تــک اعضــا و                   آزاديــخــواهــان و ت
دوستداران حزب کمونيـسـت کـارگـري       

يـادش زنـده و       .  تسـلـيـت مـي گـوئـيـم           
 ! راهش پررهرو باد
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 درباره درگذشت مجيد سپاسی

 اخبار دانشجويی در ھفته گذشته
 کيان آذر: تھيه و تنظيم

7ادامه صفحه   



مـدت يــک ســال و مـحــرومــيـت مــديــر                
ــولــيــت هــاي                  ــول آن هــا از مســئ مســئ
مطبوعاتي در دانشگاه به مدت حـداقـل     
ــد                        ــدنــ ــه شــ ــواجــ ــک ســــال ، مــ  .يــ

برخي شنيده ها حاکي از تشـکـيـل شـدن           
جلسه کميته ناظر بـر نشـريـات دانشـگـاه          
پس از تاخير يـک مـاهـه و بـدون حضـور              

   .دانشجويان عضو آن مي باشد
 

حکم تبعيد مددی معاون 
دانشجويی سابق دانشگاه 

 زنجان تاييد شد
ـان،                 ــجـ ـتــان زن ــري اسـ ـت ــس دادگسـ رئــي
اعتراض دادستان نسبت به حذف تبـعـيـد    
معاون وقت دانشجويي دانشـگـاه زنـجـان       
ـان          را از سوي هيات نظارت قضـايـي اسـت

 .وارد ندانست
جــمــال انصــاري، در خصــوص آخــريــن              
وضعيت پرونده دانشـگـاه زنـجـان اظـهـار           

پس از صدور حـكـم دادگـاه بـدوي،           :  كرد
ـان ارسـال         پرونده به دادگاه تجديدنظر اسـت
ـا نـگـاه             شد كه در آن دادگاه تجديد نـظـر ب
 .تـــعـــديـــلـــي حـــكـــم را تـــايـــيـــد كـــرد               

ـا اشـاره بــه                    ـيـس دادگسـتـري زنـجـان ب رئ
در :  حكم دادگاه بـدوي خـاطـرنشـان كـرد           

حكم صادره دادگاه بـدوي، مـعـاون وقـت         
ضربه شـالق تـعـزيـري،        ۳۰ دانشجويي به 

ـبـعـيـد و                    ۳۰  ـقـي و ت ـي ضربه شـالق تـعـل
ضـربـه شـالق         ۳۰ دختر دانشجو نيـز بـه       

دادگاه تـجـديـد نـظـر        . تعزيري محكوم شد
با تاييد مجازات شالق، تنـهـا مـجـازات       
تبعيد معاون وقت دانشجـويـي را حـذف        

 .كرد
حكم دادگاه تجديد نظـر مـورد     :  وي افزود

اعتراض دادستان زنـجـان قـرار گـرفـت و            
اصـالحـي،      ۱۸ براساس مـقـررات مـاده        

ـان           پرونده در هيات نظـارت قضـايـي اسـت
مطرح و ضمن بررسي پـرونـده، اعـتـراض       
دادستان نسبت به نقض حـكـم در مـورد          

 .تبعيد وارد دانسته شد
ــل وارد        :  انصــاري اظــهــار كــرد        ــه دلــي ب

دانســتــن اعــتــراض دادســتــان از ســوي             
استان، پـرونـده بـه حـوزه            ۱۸ هيات ماده 

نظارت قضايـي ويـژه تـهـران ارسـال شـده               
اگــر نـظــر هـيــات قضـايــي حــوزه             .  اسـت 

ـان            تهران بر اين باشد كه نـظـر هـيـات اسـت
زنجان در نقض حكم صحيـح اسـت، ايـن        
ـقـض و          ـيـه ن حكم توسط رئيس قوه قضائ
در شعبه هم عـرض دادگـاه تـجـديـدنـظـر              
اســتــان ، مــجــددا ايــن پــرونــده بــررســي              

به همين دليل حكم شـالق ايـن       .  شود مي
ـامـده اسـت            ـي  .افراد نيز هنوز به اجـرا در ن

ـا مـعـاون             وي در پاسخ به اين سـوال كـه آي
ـفـصـل               وقت دانشجويـي، از خـدمـت مـن

ـنـكـه خـود              :  شده است، گفت ـيـل اي بـه دل
دانشگاه حكم اخـراج وي را صـادر كـرده            
 .بود، دادگاه به ايـن مـوضـوع وارد نشـد            

ـيـن در               رئيس دادگستري زنـجـان هـمـچـن
ـانـي كـه در پـي حـادثـه                    مورد دانشـجـوي
دانشگاه زنجان دستگـيـر شـدنـد، اظـهـار           

مراحل دادرسـي مـقـدمـاتـي طـبـق            :  كرد
مقررات در دادسرا انـجـام و پـرونـده پـس            
ـقـالب         از صدور كيفرخواست به دادگـاه ان

 .ارسال شد
وي با بيان اينكه از متهـمـان ايـن پـرونـده          

در :  آخرين دفـاع اخـذ شـده اسـت، گـفـت              
ـيـل             فروردين ۲۱ جلسه  مـاه دادگـاه بـه دل

ـقـات و جـلـسـات                     ـي كافي دانسـتـن تـحـق
دادرسي، آخرين دفاع از متـهـم را اخـذ و          

 .ختم دادرسي را اعالم كرد
 

چھارمين روز تحصن 
 دانشجويان دانشگاه ياسوج

ـان                ـفـي چـنـد روزه دانشـجـوي تحصن صـن
دانشــگــاه يــاســوج کــه از روز دوشــنــبــه              

صــبــح آغــاز شــده اســت،            ۱۱ ســاعــت   
 .امــروز پــنــج شــنــبــه نــيــز ادامــه يــافــت             

در طــي روزهــاي گــذشــتــه مســئــولــيــن            
دانشگاه نه تنها جوابگوي خواسـتـه هـاي      
ـان را                       ـلـکـه آن ـبـوده انـد، ب ـيـن ن متحـصـن

تحـريـک شـده از        ” و “  دستاويز سياسيون” 
ـاه       ـارج دانشــــگــ ـيــــده انــــد     “  خــ  .نــــامــ

امــروز دانشــجــويــان دانشــگــاه يــاســوج            
ـتـشـر کـرده و               ۳ بيانيه شماره  خود را مـن

ـا رسـيـدن          ضمن تاکيد بر ادامه تحصـن ت
ـبـه شـده        به خواسته هايشان، موارد مطـال

 .از دانشگاه را اعالم کردند
ــحــصــن              مــطــالــبــات دانشــجــويــان مــت
 :دانشــگــاه يــاســوج بــه شــرح زيــر اســت              

ـان تـرم      -۱  به تعويق افتادن امتحانات پاي
در راستاي قانوني شدن مدت تـرم کـه در       

 ۱۴ حال حـاضـر بصـورت غـيـرقـانـونـي               
ـايـد بـه                  ۱۶ هفته در نظر گرفتـه شـده و ب

 .هـــفـــتـــه قـــانـــونـــي خـــود بـــاز گـــردد               

ـاب بـه               -۲  شارژر کارت کتـاب و بـن کـت
 دانشجويان

 تــحــويــل بــن ارزاق بــه دانشــجــويــان            -۳ 
رسـيـدگــي بـه وضــع خـوابــگـاه هــاي               -۴ 

ـيـسـت           (دانشجويي   (!!!خـوابـگـاه زنـدان ن
عدم برخورد با دانشجويان متـحـصـن     -۵ 

 و منتقد
الزم به ذکـر اسـت ايـن تـحـصـن در پـي                    

ـبـه      ، ۲۱/۲/۱۳۸۸ تحصن روز دوشن
ـبـه               ۱۱ از سـاعـت      صـبـح روز چـهـارشـن

ـا هـم اکـنـون            ۱۳۸۸ / ۲۳/۲  آغاز و ت
 ۱۱:۳۰ ساعت (
ـنــــبــــه روز                      ـبــــح روز پــــنــــج شــ صــ

بصــورت بــي وقــفــه      )  ۲۴/۲/۱۳۸۸ 
  .ادامه دارد

 
احضار عباس زاده و شجاع، 
دو دانشجوی دانشگاه تربيت 

 معلم به کميته انضباطی
ـيـت                 مهران عـبـاس زاده از دانشـگـاه تـرب
ـار در       معلم و امين شجاع براي سومين ب
ـاطـي             ـتـه ي انضـب سه ماه گذشته به کـمـي

 .احضار شدند
ـا                 ـيـز ب ـيـش تـر ن اين فعاالن دانشجويـي پ
ـيـه در       اتهامات مختلف نظير پخش بيـان
ـان           ـازداشـت دانشـجـوي اعتراض به تداوم ب
ــم                     در بــنــد و اعــالم حــمــايــت از شــبــن

ـيـــش از                 روز از        ۸۵ مــددزاده، کــه بـ
ـتـه              بازداشت وي مي گذرد، بـه ايـن کـمـي

 .احضار شده بودند
ـنـم       تا کنون و در ارتباط با دستگيري شـب

ـتـه           ۶ مددزاده  نفر از دانشجويان بـه کـمـي
 .ي انضباطي احضار شده اند

برخورد با  ۳روز  ۲ھر 
 ۵۶۱احضار  ؛دانشجويان 

دانشجو در يک سال به 
 کميته ھای انضباطی

براساس اخبار منـتـشـر شـده، دسـت كـم             
ـ از              ٥٦١   ١٦ دانشجو در سال گـذشـتـهـ 

ـــ بــه       ١٣٨٧ آذر      ١٦ تــا      ١٣٨٦ آذر     
ـتــه هـاي انضـبــاطــي و دادگـاه هــا                  كـمــي
ـيـق از تـحـصـيـل،                   ـا تـعـل احضار شده و ي

مــحــرومــيــت، اخــراج، بــازداشــت و در               
ـيـن      .  نهايت زندان مواجه شده انـد    هـمـچـن

ـتـشـر شـده            بر اساس مجموعه اخبـار مـن
آزاد شده دانشگـاه هـاي ايـران          دانشجويان 

ـارد و           ٨ بـراي آزادي خـود          ـلــي  ٤٤٠ مـي
 .مــيــلــيــون تــومــان وثــيــقــه ســپــرده انــد             

نــفــر از       ٥/١ بــر ايــن اســاس هــر روز              
دانشـجـو      ٣ دانشجويان و در هـر دو روز        

هــجـوم قــرار      روز تــحـت         ٣٦٥ در طــي     
ـا     ١٣٨٦ آذر  ١٦ از . گرفته اند آذر    ١٦ ت
سـراسـر     نفر از دانشجويان    ٢٩٢ ، ١٣٨٧ 

كشور به كميته هاي انضباطـي و دادگـاه       
. احضــار شــده انــد     …  هــاي انــقــالب و     
جـــزو   دانشـــجـــو         ١٥ عـــالوه بـــرايـــن        

ـتـه انـد و             دانشجويان ستاره دار قـرار گـرف
ـقـي و مـحـروم از             ـي تعداد دانشجويان تعل

سـوي    انـواع امـكـانـات دانشـجـويـي، از                
  . اســت   ١٠٧ حــراســت دانشــگــاه هــا            

تــعــداد اخــراجــي هــا از دانشــگــاه هــاي              
ــر اســت       ٢٠ كشــور     ـف ــر از     ١١١ .  نـ ـف نـ

ـفـر      ٨٢ دانشجويان بازداشت شـده انـد،        ن
ـارد و          ٨ وثيقه   با  ـي ـل ـيـون        ٤٤٠ مـي ـل مـي

نفر نيـز زنـدانـي       ١٦ تومان آزاد شده اند و 
ـار نشـان مـي                .  شده اند بـررسـي ايـن اخـب

هـمـيـن مـدت تـعـداد نشـريـه                 دهد كه در 
عـدد و       ١٨ هاي دانشجويي توقيف شده 

ـيـت مـلـي            اغلب به دليل اقدام عليـه امـن
  . بوده است

آذر    ١٦ تــجــمــع هــاي دانشــجــويــي از             
ـا     ١٣٨٦  ـقـره      ٨٩ ،   ١٣٨٧ آذر      ١٦ ت ف

ـان          ٣    بوده است كه اگر تعداد  ـابسـت مـاه ت
ـيـم،        را از تعداد يكسال تحصيلي كسـركـن
ـفــت كــه دانشــجــويــان بــراي                      بــايــد گـ

ـفـي،         شعارهايي چون آزادي،  مسايـل صـن
ـتـظـامـي و                    ـيـروهـاي ان … تـوهـيـن بـه ن

تقريبا هر سه روز يك بار دست بـه تـجـمـع       
گفتني است به دليل پـراكـنـدگـي       .  زده اند

منابع خبري و اخبار منتشر شـده در ايـن       
زمينه اين امـكـان قـوي وجـود دارد كـه              

  .آمارها فراتر از اين باشد
 

اعتصاب غذای دانشجويان 
 دانشگاه آزاد نجف آباد

ــه           ـب ـنـ ــهــارشـ ــهــشــت،       ۲۳ روز چ ـب ارديـ
ـاد بـه               دانشجويان دانشگـاه آزاد نـجـف آب
ـيـن غـذاي سـلـف ايـن                   ـاي دليل کيفـيـت پ
 .دانشگاه دست به اعـتـصـاب غـذا زدنـد           

ـارهـا دانشـجـويـان بصـورت            پيش از اين ب
ـيـن           دسته جمعي و يا انفرادي بـه مسـئـول
ســلــف ايــن دانشــگــاه مــراجــعــه کــرده و             
خواستار بهبود کيفيـت غـذاي دانشـگـاه         
ـان        شده بودند اما پس از اينکـه دانشـجـوي

تغييري در وضعيت غـذا نـديـدنـد دسـت            
آنها تـالش کـردنـد      . به اعتصاب غذا زدند

که با چيدين سيني هـاي غـذا و تشـويـق           
ـا              دانشجويان و اساتيد بـه بـه هـمـکـاري ب
ـنـد      . آنان دامنه اعتراض را گسترده تر کـن

ـا چـيـدن              دانشجويان تالش مـي کـردنـد ب
سيني ها به دفتر مـعـاونـت دانشـجـويـي           
دانشگاه که در کتابـخـانـه مـرکـزي اسـت           
ـنـدتـر بـه گـوش           برسند و صداي خود را بل
ـا         مسئولين برسانند اما کارگران سـلـف ب
جمع کردن سينـي هـا مـانـع از ايـن کـار                 

بــه رغــم خــواســتــه دانشــجــويــان         .  شــدنــد
ـيــن و                     ـئـــولـ ـنــي بــر حضـــور مسـ ـبـ مـ
ـنـکـار       پاسخگويي، مسئولين دانشگاه اي

يکي از کارگران هنگـامـي کـه      . را نکردند
با جلوگيري دانشـجـويـان از جـمـع کـردن             

بـه مـا     « : سيني ها روبرو شد، چنين گفت
ـيـم      گفته اند اگر ما سيني ها را جمع نـکـن

 «.ما را از کار اخراج خواهند کرد
 

 ۲۰۹انتقال علی کاليی، به بند 
علي کـاليـي فـعـال دانشـجـويـي کـه روز                 
ـقـالب      يکشنبه در پي حضور در دادگاه ان
ـلـي       جهت رسيدگي به اتهاماتش، بـه دالي
ـنــد                     ـازداشـت شـده بـود، در ب ـامـعـلـوم ب ن

ــرد                    ۲۰۹  ــه ســر مــي ب ــدان اويــن ب  .زن
ـا مـنـزل، از            وي شب گذشته در تماسـي ب

ـا  .  صدور قرار وثيقه براي خود خـبـر داد       ب
اين حال، صـبـح امـروز و در حـالـي کـه                   
ـنـد،          خانواده او قصد تامين قـرار را داشـت
سبحاني، صدور قرار وثيقه بـراي کـاليـي        

وي بـه خـانـواده کـاليـي            .  را تکذيب کـرد 
ـتـه         ـاف ـي ـان ن گفته است، تحقيقات از او پاي

 .است
ـانـي اسـت         علي کاليي از جمله دانشـجـوي
کــه در جـــريـــان بـــازداشـــت گســـتـــرده               

ـازداشـت      ۸۶ دانشجويان چپ در آذرماه  ب
ـنـد            ۵۰ و بيش از  زنـدان     ۲۰۹ روز در ب

قـرار بـود جـلـسـه دادگـاه             .  اوين به سر برد
دادگـاه     ۱۵ وي روز يکشنبـه در شـعـبـه           

  .انقالب برگزار شود
مالقات عباس حکيم زاده با 

روز  ۷۰خانواده خود پس از 
 بازداشت

عـبــاس حــکـيــم زاده دانشـجــوي دربــنــد             
 ۷۰ دانشگاه پلي تکنيک پس از گـذشـت     

ـا خـانـواده خـود مـالقـات                روز توانست ب
ـقـه بـه          ۱۵ در اين مالقات کـه    .  کند ـي دق

طول انجاميد وي بصورت کابيني بـا پـدر و         
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ـار ديـگـر بـه راه                   ـاتـي رژيـم ب پروژه انتخاب
ـا تـمـام         .است  اين بار جمهوري اسالمـي ب

ـا مـردم را بـه هـر                        قوا بـه مـيـدان آمـده ت
ترتيـب کـه شـده پـاي صـنـدوقـهـاي راي                   

ـاحـهـا و               . بکشاند ـان درگـيـري جـن در مـي
ـات                   ـاسـب بحـران فـاحـش مـوجـود در مـن
ـار         اقتصادي اوباشان رژيم تعـدادي بـراي ب
ديگر خود را کانـديـد ريـاسـت جـمـهـوري            

کروبي يا هـمـان شـيـخ مـجـنـون            . کرده اند
همچنان روياي رياست جـمـهـوري در سـر         
دارد و تالش ميکند بازي داده شـود،امـا     
ـار بـي تـرمـز تـر از               شيخ اصالحات اين ب
ـنـد و        ـي ـب سابق گويا زيادي کانال جديد مي
تحت تاثير مبـارزات بـي امـان جـامـعـه             
براي رهايي از شر جمهـوري  اسـالمـي و           
حزب کمونيـسـت کـارگـري در راس ايـن              
مبارزات، مولفـه هـاي ديـگـري را بـراي              
ــرنــامــه هــايــش جــا داده                  پــيــروزي در ب

بـه اعـدام       کـروبـي در ايـن مسـيـر           . است 
کودکان در ايران اعتراض ميکنـد و پـس       
ـيـت و                    ـام تسـل ـي از اعدام دل آرا دارابـي پ
تاثر ميدهد،دبير کل حزب اعتماد مـلـي     
ـا ســاســي                   بـراي جــلـب نــظـر عــمـومــي ب
مانکن ديدار زير زميني ترتيب مـيـدهـد      
و از موزيک زير زميني ميخواهد کـه بـه       
ـتـخـابـات وارد             مناسبت حضـورش در ان

جـمـيلـه کـديـور بـه عـنـوان               . عرصه شوند
ـانـوان وي مـدام در سـفـر                  مشاور امـور ب
ـا ژسـتـهـاي بـه ظـاهـر بـرابـري                      ـا ب است ت
ـان از تــغـيــيـر قـوانــيــن                   ـانــه هــمـچــن طـلــب
ـيـرو        تبعبض آميز بگويد و به اصـطـالح ن

ـانـه اش            . جمع کند  ـي کروبي در دومـيـن ب
ـنـدهـاي                 وارد منـاسـبـات مـادي و زد وب
اقتصادي ميشود و با اشاره بـه صـنـدوق        

در حـال حـاظـر        :    ذخيره ارزي مـيـگـويـد      
چگونگي و محل صرف دالرها به يـکـي     
از مهمترين پرسشهاي بي پـاسـخ در ايـن        

ـقـت ايـن          . کشور تبديل شده است ـي در حـق

صندوق نيازمند نگهباني قدرتمنـد بـوده     
تا دستخوش بي تدبيري نگردد اما رونـد    
برداشت از صندوق ذخيـره در چـنـد سـال           
گذشته نشان داد که چنين نگبانـي وجـود     

خب کامال مشـخـص اسـت      . نداشته است
داستان از چه قرار اسـت ظـاهـرا دهـمـيـن             
انتخابات رياست جمهـوري بـراي کـروبـي         

ـانـي      به معناي آخرين شانس از   در نگـهـب
صندوق دالرهاست و پاسخ دادن بـه ايـن         
ـايـد        سوال بي جواب که پولها را چگـونـه ب

 خرج کرد؟
  

ـيــن                        ـيــر حسـ ــگــر مـ امــا از ســوي دي
ـا     ۶۰ نخست وزيـر سـالـهـاي             موسوي ت

ــده                       ۶۸  ــر وارد بـــازي شـ ــگـ بـــار ديـ
مــوســوي کــه بــا پــا در مــيــانــي               . اســت

الريجاني و برخي چهـره هـاي سـرشـنـاس          
ــگــرايــان پــا بــه عــرصــه                  ــهــه اصــول جــب
انتخابات گذاشت به ناگهان با چـرخـش و       
کناره گيري خاتمي پـرچـم اصـالحـات را           
ــعــي                      ــره واق ــه ــت تــا چ ــرف در دســت گ
ـيـش روشــن                    ـيـش از پ اصـالحـاتـچـيـهـا ب

پايگاههاي تبليـغـاتـي مـيـرحسـيـن          .شود
ـا         موسوي از اصالحات ميگوينـد و گـوي
قرار است درمضحکه ايـن دوره ريـاسـت          

ـبـديـل بـه       "  ۶۷ مـيـرحسـيـن    " جمـهـوري      ت
ـا قـرار اسـت         . شـود " ۸۸ ميـرحسـيـن   "  گـوي

دوباره کميسيون مرگ تشـکـيـل شـود و           
ميرحسين مـوسـوي سـر دسـتـه قـاتـالن                

ميـرحسـيـن ايـن روزهـا اطـالعـيـه               . باشد
ـان           ـان پشـت داسـت پشت اطالعيه و داسـت
ميبندد که بايد حقوق شهروندي رعـايـت     
شود و به کـرامـت انسـانـي ارج گـذاشـتـه              

ـنـروزهـا          . شود اما ميرحسين مـوسـوي اي
از جانب کارگران و دانشـجـويـان دراهـواز         
ـنــده تــمـامــيـت جـمــهــوري                 و بــابـل نـمــاي
اســالمــي و يــکــي از دســت انــدرکــاران              
ـا              قتلهاي زنجيره اي خـوانـده مـيـشـودو ب
ـاتـور در دانشـگـاه                 شعار مرگ بـر ديـکـت
ـيـرون            رازي کرمانشاه با فضـاحـت تـمـام ب

ـيـه هـاي بـه               . اندخته ميـشـود   ـان ـي ديـگـر ب
ظـاهـر دمـوکــرات و ژسـتـهــاي مـظـلــوم                
ـيـف و غـيـر           نمايانه هم نميتواند چهره کـث
ـايـات جـمـهـوري                ـنـدگـان جـن انساني نمـاي

انـــزجـــار از     . اســـالمـــي را بـــپـــوشـــانـــد        
ميرحسين زماني باال ميگيرد که سـرود    
آفتابکاران به عنوان يـکـي از سـرودهـاي           

جنبش اعتراضي چپ روي تصـاويـر وي         
ـاد           ـنـدگـوهـاي سـت ـل مونتاژ ميشود و از ب

ـا    . انتخاباتيش پخش ميشود کيست که ب
شنيدن اين سـرودهـا خـاوران و گـورهـاي              

 دسته جمعي را ياد نکند؟
ـان نـوشـت مـي             ـاي لينک اين ويدئو را در پ

 )۱ (بينيد
ميرحسين موسوي که با خاتمـي در ايـن       
سيرک تبليغاتي دست به يـکـي اسـت بـه           
ــهــادهــا و                      ايــادي و اوبــاش خــود در ن
ـپـوشـنـد         ستادهايش اعالم کرده که سبـز ب
ـنـد و                     ـاده کـن ـف و از پرچـمـهـاي سـبـز اسـت
ـنـروزهـا                    اينگونـه اسـت کـه ايـن رنـگ اي
ـفـور اسـت نـزد                     رنگي تنـفـر آمـيـز و مـن

ــن             . مــردم ــعــمــل مــخــالــفــي عــکــســل ال
ـا تـوجـه بـه                   انتخابات به ايـن حـرکـت و ب
اينکه اصولگرايان هم رنـگ قـهـوه اي را          
با محسن رضائي معرفـي کـرده انـد ،در          
ـا وبـالگـهـا              نهايت رنگ آبي شـده اسـت ت
ـارچـه        ،وبسايتها و آواتورها اينروزها يـکـپ

 .آبي باشند

جــالــب ايــنــجــاســت کــه راديــکــالــتــريــن           
طـرفــداران مــيــرحســيــن و در مــجــمــوع            
ـيـر در          اصالحات مرده هم اميدي به تـغـي
ـنـهـا دل بـه ايـن             هيچ زمينه اي ندارند و ت
ـا گشـتـهــاي                      ـت خـوش کـرده انـد کـه نـهـاي
ـلـي بــراي                   ـي ارشـاد جـمـع شـود،چـنــيـن دل
حــمــايــت از مــوســوي نــمــايــانــگــر اوج              
ــروهــاي               ـي ــدگــي اصــالحــات و نـ درمــان

اما موسوي زمـانـي آب       .طرفدارش است
پاکي را بر دستـان هـمـه مـيـريـزد کـه در                
دانشگاه زنجان اعالم مـيـکـنـد مـن يـک             

ـاي                   بسيجي هسـتـم و تـمـام تـالـشـم احـي
ـقـــالب                  ـنـــگ و انـ ارزشــهـــاي دوران جـ

ـتـر        . فرهنگيست ـب اين داستان زمانـي جـال
ـتـه مـهـنـدسـي               ميشود که مسئـول کـمـي
ستاد ميرحسين مـوسـوي هـمـان احـمـد             
ـيـس سـازمـان مـهـنـدســي                    حـريـمـي و رئ

 .حزب اهللا ايران از آب در مي آيد
اما داستـان احـمـدي نـژاد تـراژيـک تـر از                  

ـا از                . بقيه است احـمـدي نـژاد کـه صـراحـت
جـانــب خــامــنـه اي و در لشــگـر کشــي                 
اخيرش به کردستان مـورد حـمـايـت قـرار          
ـقـدر امـيـدي بـه ادامـه کـارش                      ـتـه آن گـرف

ـلـي      . ندارد احمدي نژاد که اينروزها بـه دالي
ريختـن آبـروي     " و "  دزدين دالرها"از قبيل 

از جـانــب بــانــدهــاي درونــي نــيــز            "  نـظــام 
ـفـورتـريـن              محکوم ميشـود،يـکـي از مـن
چهره هاي تاريخ جمهوري اسـالمـي شـده        

ـنـروزهـا بـي دسـت و            . است احمدي نژاد اي
پا تر از سابق شبانه به خوابـگـاه دانشـگـاه       
ـا پـخـش سـيـصـد هـزار               تهران ميرود تا ب

هزار توماني نيروئـي بـراي      ۵۰ تراول چک 
يکشنبه شب هـمـيـن    . خود دست و پا کند

هفته خوابگاههاي دانشگاه تهـران شـاهـد      
ـيـن                  درگيـريـهـاي دانشـجـويـان و مسـئـول

ـقـر در آن بـود                    ـتـي مسـت ـي نظامي و امـن
،چرا که دانشجويان از گرفتن ايـن پـولـهـا         
ـا شـعـار مـرگ بـر               خودداري ميکنند و ب
ـانـي بـه ايـن                ـار دبسـت ديکتاتور و سرود ي

ـتـر از هـمـه           . حرکت پاسخ ميگويند ـب جـال
ـيــمـه شــب                   ـنــکـه در هــمـان ســاعـات ن اي
ــراض                دانشــجــويــان دخــتــر هــم بــه اعــت
سراسري دانشجويان ميپـونـدنـد و دسـت         
ـيـروهـاي       در دست پسران عليرغم تهديد ن
امنيتي و حـراسـت از پـوشـيـدن حـجـاب              

ـان           . سر باز ميزنند ايـن حـرکـت دانشـجـوي

ــه مــجــمــوعــه                   دهــن کــجــي آشــکــار ب
سياستهاي برده انگارانه و تبعيـض آمـيـز      

خودکشيهاي چـنـد   . جمهوري اسالميست
وقت اخير که بيشتر از مشکـالت مـالـي      
ـنـه                دانشجويان سر چشـمـه مـيـگـيـرد، آي
ـتـي اسـت کـه احـمـدي                تمام نماي وضـعـي
نژاد و در مـجـمـوعـه نـظـام حـاکـم بـراي                  
ــريــن قشــر مــردم ايــجــاد کــرده                 آگــاهــت

اما در حرکتي مشابه احـمـدي نـژاد      . است
ـاصـد             هم قصد دارد سـرودي را بـراي مـق

ـتـخـاب    . انتخاباتي خود مصـادره کـنـد        ان
ـيـر در                   سرود فاشيسـتـي اي ايـران و تـغـي
متن آن نيز عملي متهوع و تنـفـر انـگـيـز        
ـنـهـا           از احمدي نزاد در اينروزهاسـت کـه ت

 .تاسف هر شنونده اي را بر ميانگيزد
ـان نـوشـت مـي             ـاي لينک اين ويدئو را در پ

 )۲ (بينيد
ـا            در ماههاي اخير جـمـهـوري اسـالمـي ب
ـا بـه هـر               تمام توان خود به ميـدان آمـده ت
شکلي شده اين انتخابات را هم با خـيـر و       

حمله بـه آزاديـهـاي        .خوشي از سر بگذراند
فردي و مدني با نام طرحهاي جـمـع آوري       
ـيــت اخــالقــي            خـانــه هــاي مــجــردي،امــن

نمونه بارز اين تعرض به مـردم اسـت     ... و 
اما آشکار تر از ان دسـتـگـيـري گسـتـرده           
ـان و              کارگران در يک مه و اعـدام نـوجـوان

همه اين وحشـيـگـريـهـا        . دل آرا دارابي بود
ـنـد                    ـفـهـمـان براي اين اسـت کـه بـه مـردم ب
هنوز قدرتمند هستنـد و زمـام امـور بـه             

ـيـشـتـر از هـر              . دستشان اسـت  خـودشـان ب
کسي اينرا ميدانند و متوجه هستنـد کـه     
ـلـکـه              ـتـي نـدارنـد ب نه تنها هيچ مشروعـي
ـيـز از           ديگر ادامه اين روند وحشـيـگـري ن

امري کـه بـه خـوبـي           . توانشان خارج است
ـان بـراي حضـور           با پادگاني کردن کـردسـت

ـان نشـان دادنـد             ـي ـا هـمـه      . سر دستـه جـان ب
اينها مـردم بـه خـوبـي تصـمـيـمـشـان را                    

ـتـخـاب خـود را کـرده               . گرفته اند مـردم ان
نه به تماميت جـمـهـوري اسـالمـي و            . اند

مــحــاکــمــه تــمــامــي ايــن جــنــايــتــکــاران          
خواسته مردم شريف و آزاده اي اسـت کـه       
سالها تحت حکومت شالق و شکنجـه و    

هـمـانـطـور کـه        . اعدام اعتراض کـرده انـد      
ـان و                    شاهـد بـوديـم کـارگـران در خـوزسـت
مقابل چشمان موسوي اعالم کـردنـد کـه        

ـا        " همه شمـا از يـک قـمـاشـيـد            "  و رسـمـا ب
بيانيه خود تمامـي مـجـمـوعـه سـرمـايـه             
داري و حکومت اسالمي را به محـاکـمـه    
ــل شــعــار               ــد،دانشــجــويــان بــاب ــدن کشــان
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دادنــد و خـــواســتـــار         " ۶۷ مــوســـوي " 
پـاسـخــگـوئـي در مــورد ايـن کشـتــار                
وحشـيــانــه شــدنــد،درتــهــران حــتــي بــه          
پــيــشــنــهــادهــاي مــالــي بــا مــرگ بــر            

اين پاسخ مردم .ديکتاتور جواب دادند
بــه مضــحــکــه انــتــخــابــات در ايــران              

جمهوري اسالمي نـيـز عـاجـزانـه        . است
تالش ميکند سفرهاي استاني ايادي و 

تجمـع  ( اوباش خود را با زور گاز فلفل 
و ) اعتراضي عليه موسوي در مشـهـد    

مانور نيروهاي بسيجي و نـظـامـي بـه       
پيش ببرد،غـافـل از ايـنـکـه هـرگـونـه               
تعرض به حوزه مـردم در ايـن زمـيـنـه            
تنهـا ضـعـف و نـاتـوانـي خـودشـان و                   
سازماندهي و اتحاد را براي توده مردم 

مردم ايـن رژيـم را       . در بر خواهد داشت
نميخواهند و حاکميت نيـز تـوان اداره       

جامعه را ندارد،و اين زنگهاي انـقـالب   
 .را هرچه رساتر به صدا در مي آورد

نتيجه اين انتخابات هرچه باشد تـنـهـا      
نشـــانـــه ديـــگـــري از شـــکـــســـت و                 
سـرافــکــنـدگــي حــاکـمــيــت جــمــهــوري          
اسالمي مـقـابـل مـردم ايـران خـواهـد              

در سوي ديگرمردم در انتـخـابـات    . بود
خـود شـرکــت مـيــکـنــنــد و پـاســخــي               
قاطع،انساني و پـيـشـرو بـه وضـعـيـت            

مردم در انـتـخـابـات       . موجود ميدهند
خود به اعدام نه گفته انـد ،مـا ايـن را          
ميتوانيم در بسيج عليه اعدام دالرا به 
خوبي ببينيم و شاهد باشيم که چـطـور   
مردم ايران همگام با جنبشـي جـهـانـي       

مردم به .عليه اين جنايت اعتراض کرد 
سرکوب تشکلها و آکسيونهاي مستقل 
نه گفته اند و ايـن را در اعـتـراض بـه               

بازداشت کارگران زنداني در اول ومـاه      
مردم به آيت اهللا . مه به خوبي ميبينيم

هاي مييلياردر نه گفته اند،کـافـيـسـت     
برنامه هاي کانال جديد در اين رابطه را 

از ايـنـرو مـردم انـتـخـاب             . ديده باشيـم 
شان  خودشان را ،افق و آرزوهاي انساني

را در برنامه ها و سـيـاسـتـهـاي کـانـال          
جديد و حزب کمونيست کارگري ديـده    

صداي گرم و با اميد هزاران بينند . اند 
ه اي کــه بــا مشـقــات فـراوان تــمــاس                
ميگيرند و حتي کمکهاي مالي خـود    
را با شور و اشتيـاق اعـالم مـيـکـنـنـد            
ــتــخــاب نســل زحــمــت و                  ــاي ان گــوي

ــا          . کــاراســت      ــهــوري اســالمــي ب جــم
مجموعه سازمانها،نهادها و نيروهائي 
که در اين انتخابات اعالم کرده بيش از 
پيش نشان داد که در پروژه تحـمـيـق و      
سرکوب توده ها مصمم و متحد اسـت  
و در راه چپاول و تاراج مردم دسـت بـه     

پاسخ ما در مقابل .هر کاري خواهد زد
چنين وضعيتي مسلما اتحادي عظيـم  

کابـوسـي کـه رژيـم را           . و راديکال است
خواب را از رژيم گرفته، مـتـحـد شـدن         
مردم براي دست بردن به قدرت سياسي 
و پـائـيـن کشـيـدن ايـن مـفـت خــوران                   

مهمترين گام در رسيـدن بـه ايـن        . است
مهم اتحاد و سازمانيابي حول خواسته 
هـاي راديــکـال و انسـانـيــسـت کــه بــا                 
پيوستن به حزب و حلقه زدن ميليونـي  
زنان ،جوانان،کـارگـران و هـمـه اقشـار            
واليـه هــاي بــه تــنـگ آمــده جــامــعــه               

 امکانپذير است
 

 :۱ لينک
www.youtube.com/
watch?
v=bFeNx02dzZg 

 :۲ لينک
www.youtube.com/

watch?
v=om7BIAuX1RM&e
url=http%3A%2F%
2Fwww.facebook.co
m%2Finbox%2F%
3Fref%
3Dmb&feature=play
er_embedded 

 
 :در حاشيه 

سعيد جان مي دونم منظورت مقايسه  
شرک و دانکي و گربه با اين جانورهـاي  

شـرک و    .  اسالمي جنـايـتـکـار نـيـسـت         
دانکي شخصيت هاي دوست داشتنـي  
و مهربوني هستند که آزارشون به هيچ 
کس نمي رسه، اينـهـا کـجـا کـروبـي و             

فقط فکر کردم . موسوي و رضايي کجا
شايد الزم باشه اين توضيح رو بدم  کـه   
شرک و دانـکـي و گـربـه از دسـت مـا                   

 قربانت نويد. شکايت نکنند
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ســواالتــي در مــورد قــتــل عــام هــاي             
دهـه شـصـت و هــمـچـنـيـن بـازداشــت                 
دانشجويان قرار دادند و عمـال جـلـسـه       
تبليغاتي مـوسـوي را بـه ضـد خـود،                
يعني اعتراض به جـمـهـوري اسـالمـي        

 .تبديل کردند
موسوي همـچـنـيـن بـه دانشـگـاه آزاد              
تهران واحد مرکز رفـت تـا بـراي خـود           

دانشـجـويـان    .  و حکومتش تبليغ کنـد 
که براي اعتـراض بـه جـلـسـه او رفـتـه                
بـودنـد پـوســتـرهـاي دوســتـان زنـدانــي              
شان و پالکاردهايي به همـراه داشـتـنـد       
که اوباش و اراذل تيم مـوسـوي سـعـي         
ــس                  ــکـ ــا و عـ ــاردهـ ــالکـ ــد پـ ــردنـ کـ
دانشجويان زنداني را پاره کـنـنـد ولـي         
با مقاومت دانشجويان مواجـه شـدنـد      
ــوانســتــنــد جــلــســه               و دانشــجــويــان ت
ســخــنــرانــي مــوســوي را بــه صــحــنــه            
اعــتــراض بــه جــمــهــوري اســالمــي و            
زنــدانــي کــردم دانشــجــويــان  تــبــديــل           

 .کنند
جلسه سخنراني کـوچـکـزاده نـمـايـنـده            
احـمـدي نــژاد در دانشــگـاه تـبــريـز بــا                
اعتـراض دانشـجـويـان مـواجـه شـد و                
دانشجـويـان جـلـسـه سـخـنـرانـي او را                  

 .بعد از اعتراض ترک کردند
کرباسچي نيز که از طـرف کـروبـي بـه           
دانشــگــاه قــزويــن رفــتــه بــود نــيــز بــا              

اعــتــراض دانشــجــويــان بــه بــازداشــت         
دانشـجـويـان    .  دوستانشان مواجـه شـد    

بــا نصــب پــوســتــرهــاي دانشــجــويــان           
دانشـجـوي زنـدانـي       " زندانـي و شـعـار          

از کـــربـــاســـچـــي     "  آزاد بـــايـــد گـــردد       
 .استقبال کردند

کروبي نيز که براي تبليغ بـه دانشـگـاه        
آزاد نجـف آبـاد رفـتـه بـود بـا چـنـيـن                    
وضعيتي مواجه شد و با دانشـجـويـان      
مـــعـــتـــرضـــي کـــه خـــواهـــان آزادي              
دوسـتــانشـان از زنـدان هــاي دوســتــان             

سـايـر   .  کروبي هسـتـنـد رو بـه رو شـد             
نمايندگـان ريـز و درشـت نـامـزدهـاي               
انتخاباتي به هر دانشگاهي رفـتـه انـد        
با چنين فضاي اعتـراضـي اي مـواجـه         

 .شده اند
دانشجويان دانشگاه عـلـم و صـنـعـت            
عوامل صدا و سيما کـه بـراي ضـبـط           

مـنـطـقـه آزاد بـه آن            " برنامه اي به نـام    
دانشگاه رفـتـه بـودنـد را از دانشـگـاه               
بـيــرون کــردنـد و مــانــع کــار آنــان در                 

" مـنـطـقـه آزاد      "برنامه . دانشگاه شدند
برنامه ايست براي تـبـلـيـغ مضـحـکـه            
انتخابات اسالمي و مـي خـواهـد بـه             
دانشجويان بگـويـد انـتـخـابـات نـقـش             

 . مهمي در سرنوشت کشور دارد
انتخابات جمهوري اسـالمـي بـا هـيـچ          
معياري انتخابات نيـسـت، چـنـد نـفـر           

از جنايتکارترين سران رژيـم را جـلـوي        
جــامــعــه مــي گــذارنــد و در نــهــايــت              
خودشان يـکـي را از صـنـدوق بـيـرون                 
مــي آورنــد تــا مــاشــيــن ســرکــوب و               
ــي                    ــايــت اســالمــي را در دور آت جــن

 . هدايت کند
دانشجويـان نشـان داده انـد دانشـگـاه               
جاي تـبـلـيـغ و عـرض انـدام عـوامـل                   

. جنايتکار حکومت اسالمـي نـيـسـت      
نشان داده اند مضحکه انـتـخـابـات را         
بـايـد بـر سـر حـکــومـت اسـالمــي بــا                   
اراذل و اوباشش خراب کـرد  و نـبـايـد           
به آنها اجـازه داد جـمـهـوري اسـالمـي             

. را بـــه خـــورد جـــامـــعـــه بـــدهـــنـــد               
دانشــجــويــان نشــان دادنــد جــمــهــوري         
اسالمي را بـا هـيـچ فـرمـول و هـيـچ                    
نــامــزدي نــمــي خــواهــنــد، کــروبــي و            
ــرايشــان                ــژاد ب مــوســوي و احــمــدي ن

بـايـد از امـروز وسـيـعـا             .  يکسان است
ــم و مضــحــکــه                    ــي ــاي ــي ــدان ب ــه مــي ب
انتخابات را بـر سـر حـکـومـت خـراب             
کنيم و هـر مـراسـم آن را بـه صـحـنـه                    
اعتراض به حکومت اسالمي قـتـل و       
سنگسار و زندان و آپـارتـايـد جـنـسـي           

 .تبديل کنيم
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 فستيوال رنگھا، جھنمی برای جمھوری اسالمی

 دانشگاه در مقابل مضحکه انتخابات

ـا        اين مطلب را پس از خواندن مقـالـه صـب
ـام سـرمـايـه داري و وظـايـف مـا در                     به ن

جوانان کمونيست نـوشـتـم و         ۴۰۲ شماره 
ـيـشـتـر مـفـهـوم              هدف تنها روشن کـردن ب

 . کاالست
 : در مورد کاال

کاال شيئي خارجـي اسـت کـه بـه وسـيلـه               
ـازمـنـديـهـاي                ـي خواص خويش يـکـي از ن

ــر مــي آورد                  داراي ارزش    ( انســان را ب
حــال چــه بــه صــورت          ).  مصــرف اســت   

مستقيم مانند خواروبار و چه بـه صـورت     
ـيـد                     ـنـد وسـايـل تـول ـيـم مـان ـق . غير مسـت

محصول کار انسـانـي اسـت و از طـريـق                
مبادله به شخص ديگري تسليم مي شـود  

البته در ايـن مـورد     ).  ارزش مبادله دارد(
مبادله نـکـتـه اي کـه انـگـلـس در چـاپ                   
چهارم سرمايه آورده است خالـي از لـطـف        

 . نيست
دهقانان در قـرون      .  و نه تنها براي ديگري" 

وسطي بهره مالکانه را بـه صـورت گـنـدم         
ـيـد مـي نـمـود و                  ـئـودال تـول براي ارباب ف
عشريه روحانيون را نيز بـه هـمـيـن شـکـل           
ولي نه گندم بـهـره مـالـکـانـه و نـه گـنـدم                  
عشريه از اين جهت که براي ديگري توليـد  

براي کـاال شـدن،       .  شده است کاال نمي شد
ـادـلـه      محصول بايد از  بـه شـخـص         راه مـب

ـبـه ارزش                 ديگري تسليم شـود کـه از جـن
 ."مصرف آن استفاده مي کند

 :و در چاپي ديگر انگلس مي گويد
و اينجـا وارد کـرده       ...  من اين قسمت را "

ام زيرا با عدم توجه بـه ايـن نـکـتـه اغـلـب              
ـاه                   ـب ـنـده بـه اشـت اتفاق مي افتـد کـه خـوان
افتاده و گـمـان کـرده اسـت مـارکـس هـر                  

ـيـد          محصولي را کـه کسـي            غـيـر از تـول
مصـرف کـنـد کـاال بشـمـار آورده                  کننده
 ."است

خودي خود کـاال    همچنين چيزهايي که به 
مانند وجدان و شـرافـت و غـيـره،          نيستند

ـابـل     ممکن است براي صاحبانشان در مـق
شوند و بدين طريق به وسـيلـه      پول معامله

پس ممکن .  شکل کاال پيدا کنند بهاشان
ـيـمـت دار                است چيزي بـه طـور صـوري ق

 .شود بدون اينکه ارزش داشته باشد
 

 :درحاشيه 
امــا ايــن   .  مـرسـي آرش جـان از تـوضــيـحـت               

روزها در ايران کاال ديگر شئي خارجـي نـيـسـت       
از جمله کليه و ساير اعضـاي بـدن کـه بـه             !  گويا

فروش مي رسـد و هـم ارزش مصـرف دارد و                
لعنت بر جـمـهـوري اسـالمـي        .  هم ارزش مبادله

که چنين وضـعـيـتـي را بـه وجـود آورده کـه در                    
کنار نيروي کار کـارگـر اعضـاي بـدن کـارگـر را               

 نويد.. تبديل کرده است هم به کاال

 يک نکته درباره کاال
 تھران -آرش بھرامی



 نکته اول
بـه طـور رسـمـي بـنـگـاه                 بي بي سي بـراي مـا      

ــه نـظـرم سـطـح           . اسـت       دروغ پـراکـنـي      دروغ  ب
  پردازي

ـلـهـاي     ايـن رسـانـه از صـدا وسـيـمـاي                   و تحلـي
چـون مـن      اسـت  جمهوري اسالمي هم بـيـشـتـر      

ــشــنــوم بــه                         هــر خــبــري کــه از ايــنــهــا مــي
سـطـح ايـن      . وجـود دارد      تـحـريـف در ان        نوعي

ـونـه خـبـر و                  خبرها زياد است ولي من يـک نـم
ـال مـيـزنـم تـا خـودتـان                  يک نمونه تحليل را مـث

ـا چـه رسـانـه اي روبـه رو                      متوجه شـويـد     کـه ب
هستيد که تا چـه حـد جـانـبـدار و بـي سـروتـه                     

 .است
ميـزان حـداقـل حـقـوق را               ديوان عدالت اداري"

اعالم کـرد کـه پـنـج درصـد              هزار تومان ۲۶۳ 
 "خواست گروه هاي کارگري کمتر است  از

ــيـــن انـــدازه اي        ــنـ ــردازي بـــراي         از  چـ دروغ پـ
ايـن کـه کـدام        . سالمتي بدن هم مضر ميبـاشـد  

گروه کارگري چنيـن درخـواسـتـي داده راسـتـش             
شايد فقـط ايـن ارگـان خـود            من اطالعي ندارم

خوانده دروغگو تر و عقب تـر از خـود بـي بـي               
يـعـنـي خـانـه کـارگــر بـاشـد کــه چـنـيــن                        سـي 

هــمــه  خــواســتــي د ارد وگــرنــه تــا انــجــا کــه                 
کمپين افزايش دسـتـمـزد کـه کـارگـران             ميدانند

ـان             ـعـي در مـي به راه انداخته اند و در سطح وسـي
ـال عـمـومـي مـواجـه شـده يـک                   کارگران با اقـب

در . ميليون تومان در ماه را تعيـيـن کـرده اسـت        
هـزار تـومـان را خـط              ۲۶۳ حالي که کارگران 

و هشـتـصـد هـزار تـومـان خـط                 ذلت دانستند
فقر را هم کم دانستند اين انـدازه از دروغـگـويـي         

از شـرم اوري هـم          بـه واقـع       در ميان يک رسـانـه  
ـا زيـاد اسـت                . گذشته است مـيـزان ايـن دروغـه

ولي ميخواهم نمونه کمي تـحـلـيـل و رواکـاوي            
در روز   . ايــن تــلــويــزيــون را هــم مــثــال بــزنــم                

ـانـــي   ــنــســـگــرايـــان            جــهـ ـاع از هـــمــجـ از  دفـ
ــفـر  يـک  ــراد                 ن ـاره ايـن اف دعــوت کــردنـد کـه درب

تـــوضـــيـــح دهـــدو مـــثـــال نـــامـــش هـــم                  
و او هـرچـه        . همجنگـسـرايـان گـذاشـتـنـد          فعال

مصـاحـبـه    ,  گفت جز دفاع از همـجـنـسـگـرايـان      
ـاره حـقـوق هـمـجـنـسـگـرايـان در                  گر پرسيد درب

ايران صحبت کنـيـد و او مـوضـوع را بـه ايـن                   
احمـدي نـژاد در مـورد ايـنـکـه                 کشيد که انچه

مـا اصـال هـمـجـنـســگـرا نـداريـم تـا حــدودي                     
اين پديده با انـچـه در ايـران اسـت            درست است و

هـم دفـاعـي         در ادامـه از اعـدام        و فرق ميکند
جانانه نمود کـه کسـانـي کـه اعـدام مـيـشـونـد                  

تــجــاوز گــر بــه کــودکــان بــودنــد و نــه                   اکــثــرا
و بـه جـاي جـمـهـوري اسـالمـي                   همجنسگـرا 

فعالين حقوق بشـر را مـقـصـر اعـالم کـرد کـه                  
ـعـد هـم کـه         . چرا از اينها حمايـت مـيـکـنـيـد            ب

داشت اصال از مـوضـوع خـارج مـيـشـدو بـه                  
طور کل مشکل اصلي را از فـرهـنـگ مـردم و         

هـم کـه      مـجـري     خـود  نه حتي قانون ميدانست 
تعجب ميکرد که چه کسـي را دعـوت            داشت
ـايـيـد سـربـحـث اصـلـي و بـه                        کردند  گـفـت بـي

ــســگــرايــان                 ــجــن عــنــوان فــعــال حــقــوق هــم
ـا                  بگوييد بايد چه کارهايـي بـراي دفـاع از انـه

کرد که اين کارشـنـاس اصـال مـنـکـر شـد کـه                 
بلکـه ايشـان مـتـذکـر شـد کـه                 من فعال هستم

تنها پژوهشگر هستند و بـه نـوعـي نشـان داد               
که فعاليت در دفاع از انـان کـاري زشـت و بـي               
فرهنگي است و به اين ترتيـب قصـه بـه ايـنـجـا             
رسيد که اصال مشخص نشد ايشـان بـراي چـه          

خـبـر رسـانـي در            ايـن بـود    . بودنـد     دعوت شده
 .مورد حقوق همجنسگرايان و کارگران

  
 دومنکته   

اين بيانيه هـا و افشـا گـريـهـاي اخـيـر کـه در                        
بـه     ميان نزديکان جمهوري اسالمي بـاب شـده      

ـايـدو         نوعي براي ما لذت بخش و جالب مـيـنـم
سبب مـيـشـود تـا حـدود زيـادي بـا مسـائـل                    
جديدتري از ابعاد فساد و تباهي ايـن جـمـاعـت       

همچنين شخصـيـتـهـاي فـردي           روبه رو شويم و
ـلـم اخـالق               اينها که در مقام سخن خـود را مـع

ـا شـويـم و           !!! اسالمي هم ميپندارند بيشتر اشـن
ـا فـرهـنـگ واقـعـي سـنـن مـلـي                       تا حـدودي ب

ـان        . اسالمي بيشتر اشنا مـيـشـويـم       در ايـن مـي
ــت ابــادي                  دعــواي ســروش و مــحــمــود دول

ـان              خودش بيشترين واقعيتهاي نـهـفـتـه در مـي
ــه بــي             ايــن قشــر   فــرهــنــگــي و بــي       را و هــم

ـوم        ـل شخصيتي هاي اين جماعت را بيشتـر مـع
و مشخص ميشود که خـودشـان هـم        . مينمايد

ـا        اعتقاد دارند که انچه ما سالها در مـورد ايـنـه

اگـر زمـانـي      . ميگفتيـم درسـت وو اقـعـي بـود             
ــت ابــادي                       ــچــه مــا دربــاره ســروش و دول ان

ـا را             ارتـجـاعـي و آل احـمـد               ميگـفـتـيـم و انـه
ـاران فـحـش و                    پالستيکـي  صـدا مـيـکـرديـم ب

ــه مــيـشــد امــا                     ــه مــا ريــخـت نـاســزا بــود کــه ب
ــي هــويــتــي           خــود فســاد وتــبــاهــي        هــمــه ب

ــر ولـي            خـويــش  دارنــد نــمــايــان     راهــرچــنــد دي
ـايـد از ايـن               ميکنند و اين چيزي است کـه مـا ب
بيانيه ها تجربه بگيريم فکر ميکـنـم چـنـد سـال          
ـا در حـزب بـه دولـت                 پيش بود که يکي از رفـق
ـاد سـال                 ـا هـفـت ابادي گفته بود که اقا جـان شـم

نـمـيـخـواهـد         است که در غار زيست ميکـيـنـد   
ـانـجـا              بيرون بياييد و به شهر وارد شـويـد در هـم
ـا و امـروز سـروش                 با مردان صحرا گـردش نـم
دولــت ابــادي را يــک غــار نشــيــن مــعــرفــي                  

وضعيت خود سروش هـم کـه بـدتـر از             . ميکند
ـلـم       . ان رمان نويس صحرا نشيـن اسـت     ايـن مـع

خـودش يـکـي از لــمـپـن تـريـن و بــي                       اخـالق 
ـون                شخصيت ترين عناصـري اسـت کـه تـا کـن

ايـنـکـه    . در عرصه جامعه ايران علـم شـده اسـت       
او را پدر مفاهيـم بـي ارزشـي و بـي سـروتـهـي                  
چون ليبراليسم اسالمي و روشـنـفـکـري ديـنـي           

چــون ان وقــت       . بــي مــعــنــا اســت              بــدانــيــم 
مفاهيمي چون فـاشـيـسـم لـيـبـرال و تـروريسـم                

او از لـحـاظ       . دموکرات هم معنا پيدا ميکننـد 
هيچـکـدام از هـمـان فـرهـنـگ                شخصيتي هم

و    دموکراتيک و اداب ان از جـلـمـه سـعـه صـدر          
ـاهـات                   ـول اشـتـب ارامش و انتقـاد پـذيـري و قـب

در بـهـتـريـن حـالـت اورا             . خود را هم دارا نيست 
نـه     بايد با الگوي وطنيش مالصدرا بسـنـجـيـم      

ــر    ـا پــوپ وروســو و از لـحــاظ اجــتــمــاعــي و                 ب
حـتـي از دو دوسـت             شخصيت فردي به نـظـرم    

نزديک و قديميش مطهـري و حـداد عـادل هـم             
ـا               . عقبتر است ـا ب شايد از منـظـر کسـانـي ايـنـه

گذشته خود تمايز ايـجـاد کـرده بـودنـد امـا بـه                  
ـار از         سوال اصلي اينجاست که چـرا      واقع يـکـب

ـا کـردنـد          همه کساني که بدترين ظلمها را به انـه
ــنــد      ــيــن             مـعــذرت نــخــواسـت ــه جـايــش چـن و ب

و    خود را خـادم انـقـالب فـرهـنـگـي             گستاخانه
بــــراي امــــور دمــــوکــــراتــــيــــک فــــرض                 

معذرت که چه عـرض کـنـم از هـمـه              . ميکنند
ـار ازادي و بـرابـري               کساني که زمـانـي   خـواسـت

ــي انــتــقــادات                 بــودنــد امــروز هــم نــوک اصــل

ـان هسـت           امـروز حـجـاريــان      . روشـنـفـکــري ايـن
ميگـويـد مـيـخـواسـتـم وزارت اطـالعـات را                   

ــک کــنــم       مــيــگــويــد    ســازگــارا     . دمــوکــراتــي
سپاه پاسداران را مثـل گـارد مـلـي            ميخواستم

مـن امـدم        بنماييم و سروش ميـگـويـد      امريکا
در انقـالب فـرهـنـگـي خـدمـت دمـوکـراتـيـک                  

پس چرا همه اين نهـادهـا از درونشـان ايـن           . کنم
سـروش  . همه جنايت و تصفيـه را بـيـرون زدنـد؟          

در حالي دولت ابادي را به استـالـنـيـسـم مـتـهـم           
کــم از      مـيــکـنــد کـه در کــنــار امــام خـودش               

امثـال مـحـمـد مـلـکـي            .استالين جنايت نکرد 
ان زمان هـرکـس مـيـگـفـت کـتـاب                ميگيوند

ـا         جامعه شناسي اسالمـي نـداريـم      سـروش انـه
وقتي از اخـراج دانشـجـويـان           . را دو شقه ميکرد

و اساتيد ميگـفـتـنـد مـيـگـفـت کـاري از مـن                   
ــيـســت      ــه ن ـلــويـزيــون جــمـهــوري          . سـاخـت خـود ت

ـلـم اظـهـارات او               اسالمي چند مدت پـيـش فـي
که همچون يکي از همين اساتيـد بسـيـجـي در         
ــالب                 ــي دربــاره ضــرورت انــق حــال ســخــنــران
فرهنگي و اوامر امام بـود را پـخـش مـيـکـرد               
کــه عــمــق جــنــايــات ايــن شــخــص را نشــان                

هـمـچـون       سروش همان کسي است کـه . ميدهد
ـا را                   ياران اخـونـدش   ـونـيـسـتـه مـارکـس و کـم

به واقع هم تـيـپ ايـن افـراد         ..ميدانست   شيطان
امروز از جامعه دانشگـاهـي مـا رخـت بسـتـه             

و اگــر امــثــال عــلــي فشــاري و عــبــداهللا                  انـد 
مومني را که با بورسيه همين افـراد از زمـانـي          

ـام گـرفـتـنـد               که ما کالس اول بوديم دانشـجـو ن
کنار بگذاريم هـيـچـکـدام از تـوده دانشـجـو نـه                 

بـه     براي تسبيح اين اقاي دکتر و نـه بـراي ريـش         
فـلـسـفـيـش کـه بـه               کروبي و کتابهاي عرفاني و

يــک ربــع خــوانــدن هــم نــمــي اررزد تــره هــم                     
اين جماعـت بـهـتـر اسـت هـرچـه              . خوردنميکند

سريعتر تشريف مبارک را ببـرنـد کـه بـوي گـنـد             
 ارتجاع مدتهاست از دامن انها ميچکد

  
 نکته سوم

ـاسـبـت مـرگ              از وبـالگ دسـت چـپـي         بـه مـن
 بهجت نوشتم که اينجا مياورم

  
مکاشفات و  ,آخرين وصايا 

استخاره ھای قبل مرگ ايت الله  
 بھجت 

ـعـد از                  سرانجام عالم رباني ايـت اهللا بـهـجـت ب
کلي مکاشفه و استخاره چنيـن حـکـم ديـد کـه            

ــه قــول رشــتــيــهــا      ( دار قــالــي را فــچــکــود         )ب

ميگويند قبل از اين مـهـم در حـالـي کـه ايـت               
اهللا خـود فـرشـتـگـان را از نـزديـک مـيـديـد و                       
افسوس ميـخـورد کـه چـرا اسـتـخـاره خـودش                 

امام زمـان در زمـانـه حـيـات                 مبني بر ظهور
ـاز                  خويش به وقوع نپـيـوسـتـه کـتـاب قـران را ب

تـفـسـيـري خـود را بـر              نمودتا اخريـن وصـايـاي     
ـايـد         اساس مـکـاشـفـات قـرانـي         در .  اعـالم نـم

ـار ايشـان امـد و از                اينجا دکتر علي کردان کـن
او خواست که دوباره اسـتـخـاره بـگـيـرد کـه ايـا                 
بايددوباره وزير بشود و وايـت اهللا کـه چشـمـش           
ـاداعـــالم                   ـان افــتـ ــراي ايشـ بــه مـــدرک دکــتـ

و  صورت دکـتـر مـيـبـيـنـد            فرشته اي را در کرد
ـاره دادو دکـتـر             به هر صورت  نظر مثبت را دوب

علي کردان اعالم کرد ديگر هـرچـه قـيـطـريـه را           
اتش بکشند از شغل خود کنار نـمـيـکـشـد کـه           

در حـالـي کـه بـازهـم             ايشان همچنين. نميکشد
اعــالم مــيــکــرد هــيــچ گــاه عــلــي دايــي را                   

بـراي سـرمـربـي          او را بهترين گزينـه    نميشناخته
و اين سخـن خـود را بـر             گيري تيم ملي دانست

هـمـچـنـيـن      . ذکر نمـود    اساس استخاره اخر خود
ـان پـيـش بـيـنـي             ايت اهللا اعالم نمود که همچـن

امـام زمـان      در شـرف وقـوع       او مبني بر ظهـور 
و در حاليکه الک پشـت انـقـدر راه              پابرجا است

و امـام      رفته کـه بـه مـقـصـد خـودش رسـيـده                  
زمان ظهور ننموده اين مهم بـا حضـور دائـمـي           

شــکــل خــواهــد          مــقــام مــعــظــم رهــبــري           
ــيــن ايــت اهللا در اخــر عــمــر               . گــرفــت هــمــچــن

دکـتـر بـهـرام کـه از خـود                سفارش نـمـودنـد بـه        
مراقبت نمايدکه حتمـا جـزو يـاران اولـيـه امـام               

و ديـگـر      . خواهد بودو مبادا مثل من بـمـيـريـد      
رشتي که هنوز حوصلـه غـذا پـخـتـن           به ان خانم

ــراي و قــابــلــمــه       را نــدارد   شــوهــرروحــانــيــش     ب
ـمـــه        ـمـــيـــشـــه     غـــذا را     حضـــرت فـــاطــ هــ

بـراي شـوي      نصيحت کـرد خـود را           ميکند پر 
ـا مـحـشـور             خويش اراسته کـنـد تـا      پـيـش اولـي

جـان     در حالي ايت اهللا بـهـجـت        سرانجام.  شود
ـعـد از مـرگ هـم            به جان افرين تسـلـيـم نـمـود        ب

صداي خواندن سوره ال ياسين را بـه مـانـنـد ان             
ـار          مرد گيالني زمزمه ميکرد و خود را در کـن

ـال مـرگ او           . فرشتگان احساس ميکـرد  بـه دنـب
تمام ايران در غـم بـزرگـي فـرو رفـت و اسـمـان                      

ـعـدا      رشت وفومن در روزي عجيب گـرفـت و     وب
 ز مدتها شروع به بارش کرد

ـابـع از خـود سـايـت                  " پي نـوشـت      بـعـضـي مـن
 برداشته شده ايشان و خاطرات ان ايت اهللا 
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 ارتجاع وطنی و غير وطنی ندارد
 نکته ھای اين ھفته

 ايران -کامران مزين



ـاسـتـمـداران در جـامـعـه                 پولدار شـدن سـي
. سرمايه داري يك پديده داده شده اي است

منتها اين پروسه در همه كشورها از يـك      
مثال پولدار شدن آخوندهاي . جنس نيست

ميلياردر فقط با شيوه پولدار شدن ادموند 
" كنت مونت كـريسـتـو     "دانتس از داستان 

يـك  .  آلكساندر دوما قابل توضيـح اسـت    
شبه چنان ثروتي به هم زده انـد كـه حـتـي           
توضيح و تصوير آن هـم بـراي مـن غـيـر              

ـاري از ثـروتـمـنـد             .  ممكن است اما بسـي
. ها چنين غيرقابل توصيف نيستـنـد   شدن

بعضي ها را عمال مي شود ديد و تصـور    
 .كرد

ـارلـمـان    هـاي     شما هم اگر مثل من وقايع پ
ـا       دمكراسي را دنبال كرده باشيد، حتـمـا ب
موضوع افتضاح فساد مـالـي و بـچـاپ           
ـيـس روبـرو       بچاپ نمايندگان پارلمان انگل

ـامـه      .  ايد شده از اوايل ماه مه امسـال روزن
چاپ لندن شروع به چاپ " ساندي تلگراف"

هائي كرد كه از ريـخـت و پـاش و           گزارش
چپاول پول ماليات دهندگان پـرده بـرمـي      

مثال خريدن و كرايه كردن فيلمهاي . داشت
 ٢٠٠ پورنوگرافيك، مطالبه هزينه كـردن    

ـنـگ بـراي تـعـويـض المـپ                ـي پوند استرل
ـنـه كـردن         هـزار     ۵ ١ سوخته، مطالبه هزي

ـاغ               ـان در ب ـاغـب پوندي براي پرداخت بـه ب
ـنـه كـردن             ١٣٠ خصوصي، مطالبه هـزي

هــزار پــونــدي بــراي خــانــه اي كــه قــبــال                
ـبـه            قسطهايش پرداخت شـده بـود، مـطـال

ـال                 ١١ هزينه  پـونـدي بـراي اشـتـراك كـان
پورنوگرافيك تلويزيون و غـيـره از جـيـب             
ماليات دهندگاني پرداخته مي شـده كـه       
همين نمايندگان روزانه خدمات عمومـي  
. را با گذراندن لوايحي كاهش مـي دهـنـد     

اين البته شامل هديه خانه هاي مسكوني 

به نمايندگان غيرلندني بـراي اقـامـت در          
لندن نيست كه بعد از پايان دوره نمايندگي 
ـفـروشـنـد و                شان مي توانند آن خـانـه را ب

ـنـد    بـهـرحـال اگـر       !  درآمد آن را به جيب بـزن
بخواهيم بر اين جنبه از پديده دمـكـراسـي    
زوم كنيم، شايد درخت براي توليد كـاغـذ     

 .كم بياوريم
نخست وزير انگليـس گـوردن بـراون، كـه           

 ٧ خود وي هم در اين گزارشات نزديك بـه    
هزار پوند از اين منبع هزينه تر و تـمـيـزتـر     
كردن خانه برادر بانكدارش كرده است، در 
ـيـس         يك نمايش تلويزيوني از مـردم انـگـل

معلوم نبود براي چه ! معذرت خواهي كرد
! چــيــزي مــعــذرت خــواهــي مــي كــنــد؟           

معذرت مي خواهم براي دفاع، توجيه و   " 
مديريت سيستم دزدي كه مقامات ريز و   
ـقـشـه بـراي كـاهـش            درشتش شب و روز ن
خدمات عمومي مـي كشـنـد و اكـنـون              
متأسفانه پرده از دزدي هاي اين مقامـات  

 !" برداشته شده است
اما آيا اين مشكل، مشكـل دمـكـراسـي       
است؟ آيا نمي شود نماينده شريف پارلمان 
بود و از اين نوع دزديها مبرا بـود؟ كسـي     
ـارلـمـان          ـنـده پ كه عقل سليمي دارد و نمـاي

ـاشــد               ـيــن نــب اگــر .  اسـت نــمـي تـوانــد چــن
سيستمي قرار باشد فقر را بازتوليد كـنـد،   
اگر قرار باشد فاصله بين فقير و غـنـي را       
هم بيشتر كرده و هم آن را توجيه كند، نمي 
تواند قانونگذاراني داشته باشـد كـه طـور        

هــمــه كســانــي كــه در        .  ديـگــري بــاشــنــد    
گذارنـد،   هاي دمكراسي قانون مي پارلمان

ـقـه خـود        نماينده بي شيله پيله منفعت طـب
جورج بوش خـود از بـزرگـتـريـن          .  نيستند

ـلـوسـي        .  ثروتمندان آمريكاسـت  ـانسـي پ ن
از )  سخنگوي پيشين كـنـگـره آمـريـكـا        ( 

ـيـن       .  ميلياردرهاي آمريكاسـت  پـال مـارت
ــشــيــن كــانــادا             (  ــر پــي ــخــســت وزي از )  ن

امـا هـمـه ايـن         .  ميلياردرهاي كاناداسـت 
ـتـي را نـدارنـد و             نمايندگان چنين موقعـي
چنين لخت و عريان در برابر جامعـه قـرار     

بسياري از نمايندگاني كه از   .  نمي گيريند
ها راه مي  محالت فقيرنشين تر به پارلمان
امـا ايـن     .  يابند، خود واقعا نسبتا فقيرنـد 

ـقـه        انتخاب را كرده اند كه در خدمـت طـب
بســيــاري از ايــن      .  ســرمــايــه دار بــاشــنــد      

نمايندگان همانند نمايندگان مجلس ملي 
ـنـد كـه                      ـيـسـت محمـدرضـا شـاه پـهـلـوي ن

ـيـحـضـرت                  هالوهـاي دسـت نشـانـده اعـل
بلكه قريب به اتفاق اين نمايندگـان  .  باشند

ها  كساني هستند كه عمري را در دانشگاه
گذارنده و زير و زبر ايـن سـيـسـتـم را مـي             

ـنـد كـه اگـر قـرار اسـت               .  شناسند مي دان
منفعت مستقيم بوش و پلوسي و مارتين 
را نمايندگي كنند، چگونه خودشان تـكـه     

 . اي از اين كيك را نيز نصيب شوند
سيستم سرمايه داري يـك سـيـسـتـم دزد              
است؛ منتها دزدي آن قانوني است و تمـام  
دم و دستگاه اداره كنـنـد آن سـيـسـتـم در             

 . خدمت توجيه اين دزدي است
 

 نقش رسانه ھا در سياست امروز 
ايده نوشتن اين يادداشت از سـر اهـمـيـت           

هاي نمايندگان پارلمان نبود؛ گـرچـه      دزدي
ـقـش                 در بفكر فـروبـردن رأي دهـنـدگـان ن

ايده آن از سر نقش . مهمي بازي كرده است
مـــخـــربـــي اســـت كـــه رســـانـــه هـــا و                  

هاي جيره خوار نان به نرخ روز    ژورناليست
خور در اين ميان تقبل كرده اند بـر عـهـده      

مردم زيادي حداقل در انگليس از . بگيرند
ـتـه    اينكه مي بينند اين چنين به بازي گرف

ـال راه    .  شده اند به خشم آمده انـد  ـب هـاي     دن
چكار مي خواهند و مي .  ديگري هستند

توانند بكنند؟ اين سئوالي است كه جلوي 
ـتـه اسـت      ـاري بـه ايـن         .  همه قرار گرف بسـي

نتيجه رسيـده انـد كـه دفـاع از سـيـسـتـم                   
سياست تقليل فرد به رأي دهنده بي فايـده  

اين موضوع به نظر من فرصتي بـه  .  است
مردم داده است كه بايد منتظر ماند و ديد 
در آينده چه تصميمي خواهند گرفت و بـه    

 . چه روي خواهند آورد
آنچه را كه در اين ميان اين ژورناليسـم در    

مـي  .  بوق كرده است قـابـل تـأمـل اسـت           
ـنـد عـدم دخــالـت مـردم در پـروســه                   گـوي
ـاسـت                     ـاوتـي بـه سـي ـف دمكراسـي و بـي ت
پارلماني، راه را براي از حـاشـيـه بـه مـتـن           
آمدن احزابي چون حزب دسـت راسـتـي و        

ـيـز       ـيـس           " خارجي سـت " حـزب مـلـي انـگـل
(BNP)         ـاز خـواهـد كـرد ـتـهـا ايـن        .  ب مـن

حداقل در مورد انگليس اظهار نظري بـي  
ـيـس احـزاب دسـت           .  مورد است در انـگـل

راستي و فاشيستي جايگاه خاصي ـ حتـي  
ـا ـ          ـي در اوج محبوبيت اين سياست در دن
ـاسـت               نداشته اند و نتـوانسـتـه انـد در سـي

انگليس هـم  .  نقشي قابل توجه بازي كنند
همانند هر جـاي ديـگـري احـزاب چـپ و              
دست راستي دارد كه در پارلمان نمايندگي 

گرچه متأسفانه چپ آن بيشتـر  .  نمي شوند

ـاسـي و حسـن نصـراهللا               مدافع اسالم سـي
اما . است تا تغيير واقعي در زندگي مردم

ـاشـد        . اين موضوع قرار نيست كه ابـدي ب
فاشيسم، ايدئولوژي حزب ملي انگليـس،  
ـاسـي،       همانقدر منفور است كه اسالم سـي
ـيـسـت        ـال ايدئولوژي حزب كارگران سـوسـي

چپ ديگري، چپ نـوع  .  (SWP)بريتانيا 
حزب كمونيست كارگري، چپ نوع جنبش 
اعتصاب كارگران معادن انگليس بايد سر 
بلند كند و اين وضعيت را براي وضعيتـي  

 .و دنيائي بهتر به چالش بكشد
 ٢٠٠٩ ماه مه  ١٤ 
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ـا     بيايم و يک گوشه انرا بگيريم و نگذاريم ب
ـلـي در کـار                 توجه به رفتن مصـطـفـي خـل

بايد روز به روز انرا بهتر، .  نشريه وارد شود
ـيـم                   ايـجـاد   .  وسيـع تـر و راديـکـال تـر کـن

ســتــونــهــاي مــخــتــلــف و هــمــيــشــگــي،           
نويسندگاني که نوشتن براي نشـريـه را بـه        
عنوان وظيفه خود بدانند، مطالبي درخور 
و مناسب بنويسند، شرايط را درک کنند و 
ـاشـنـد       با توجه به شرايط بتوانند راه گشا ب
. چيزي است که امروز به ان احتيـاج داريـم    

ـلـهــاي                     ـلـوزيـون، نشـريـات و سـايــتـهـا پ ت
ارتباطي ما با خانـه هـاي تـک تـک افـراد              

بايد آنها را حفظ کنيم و روز . جامعه است
 . به روز بر کيفيتشان بيافزاييم

شايد بسياري از رفقاي ما فکر کنند همـه  
ـا اگـر               ـنـويسـد، ي نمي تواند براي نشـريـه ب
ـا            بنويسد کسي به ان توجه نمـي کـنـد و ي
منتشر نمي شود، نويسندگان نشريه عـده  
اي ادم خواص هستند کـه هـمـه خـارج از           
ـال راحـت مـي                  ـا خـي ايران نشسته انـد و ب

ـادرسـت   .  نويسند اما اين يک ديد غلط و ن
بسياري از نويسندگان نشريات مـا    .  است

ـنـد      روز بـه روز هـم بـر            .  داخل ايران هسـت
اين روند بسيـار  .  تعدادشان افزوده ميشود

. مناسبي است که بايد ادامه داشته باشـد 
رفقاي ما بايد بدانند که ما مي خواهيم در 

مي خواهيم اين کار را .  ايران انقالب کنيم
ـايـد از                در اين جامعه انجـام دهـيـم پـس ب
ـنـد شـويـم و پـرچـم                    ـل داخل اين جـامـعـه ب

صحنه کارزار ما با . خودمان را بلند کنيم
و نشريه بخشي از ايـن  .  رژيم همين جاست

 . کارزار است
ـنـجـا نشـريـه ايـراداتـي                  بدون شک تا بـه اي

هيچ کس هم اين ادعا را نـداشـتـه        .  داشته
است که نشريات ما بدون ايراد و بـهـتـريـن     

اما اگر مي خواهيم . نشريات دنيا هستند
در دنياي امروز سر بلند کنيم و بگوييم اين 
ما هستيم که جلوي سرمايه داري، اسـالم  
ـيـم     سياسي و جمهوري اسالمي مي ايسـت
نشرياتمان بايد انقدر قوي باشند تا مردم به 
ما اعتماد کنند و بگويند اينها هستند که 

ـاشـنـد          . مي توانند رهبر اعتراظـات مـا ب
اينها کساني هستند که حرف دارند، حرف 
دل ما را مي زنند و اين امکان را هم دارند 
که حرف خودشـان را بـه گـوش هـمـگـان               
برسانند؛ ما بايد به اين حزب بپيونديم اين 

نياز داريم نشـريـات و     .  جواب امروز است
تا کنون . برنامه هاي تلوزيون را قوي کنيم

به موفقيت هـاي زيـادي رسـيـده ايـم؛ در                
همين چند وقت اخير بسياري از چهره هاي 
ـيـن الـمـلـل بـه               حزب در جامعه و سطـح ب
شخصيتهاي شناخته شده و تاثيـر گـذاري     

ـاري از مـردم           .  تبديل شده اند اکنـون بسـي
حزب کمونيسم کارگري را مي شنـاسـنـد،    
ـال         ـب حرفهاي انرا مي دانند، و خط انـرا دن

ـلـي      . مي کنند اما باز هم جا براي کار خـي
ـا     .  زياد است هنوز هم هستند افرادي کـه ب

و يا هنوز بـه    .  حزب اشنايي نداشته باشند
ـاشـنـد کـه مـي             ان اين اعتماد را نداشته ب
تواند بيايد و رهبريشان را به عهده بگيرد و 
به حرکتهاي کور و بي نتيجه، نظم و ترتيب 
بدهد و انها را به حرکتهاي راديکال انقالبي 

بايد مردم با چنين ديدي به ما . تبديل کند
براي رسيدن به اين جايگاه بايد .  نگاه کنند

ـامـه هـاي                   ـتـر شـونـد، بـرن نشرياتمان قـوي
تلوزيونمان قوي تر بشوند و حرکاتي که در 
جامعه سازماندهي مي کنيم بيشتر، بهتر 

بايد پرچم نـه بـه     .  و با کيفيت باال تر شوند
 .جمهوري اسالمي ما را همه بشناسند

براي نشريه جوانان بنويسد و آن را نشـريـه       
 .خود بدانيد

ـا          .  آرش جان مـرسـي  :  ج ک ـق ـي مـن هـم دق
جــوانــان .  هــمــيــن حــس و حــرف را دارم            

ـايـد نشـريـه هـر جـوان و هـر                   کمونيست ب
ـاشـد کـه         دانشجويي و خالصه هر کسي ب
ـادي در ايـن جـامـعـه                  ـي ـن خواهان تغييـر ب
مصيبت زده جمـهـوري اسـالمـي هسـت          

جهت اطالع خوانندگـان مـرخصـي      . باشد
مصطفي فعال يـک مـاهـه اسـت ولـي بـه               
احتمال زياد که اين احتمال دقيقا بستگـي  
به همکاري بيشتر و همين چيزهايي که تو 
گفته اي دارد، مصطفي سردبيري نشريه را 
تحويل بدهد و تماما آن را بـه دسـت مـا            

 .بسپرد
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 دمكراسی، فساد و نقش مديا
 ناصر اصغری

 اين نشريه خودمان است



ـيـسـم؛ مـيـراثـي کـه                ـئ مطلب زير با نام ات
ارزش جنگيدن را دارد، تـوسـط هـامـان             
ـتـرنـت                   ـن نويد پور تـرجـمـه و در سـطـح اي

ـنـجـا هـمـان             .  پخش شـده اسـت     مـا در اي
مطلب را البته با مقايسه با متـن اصـلـي      
ـيـرات در                      ـاره اي تـغـي و بـعـضـا اعـمـال پ
ـا اضـافـه       جهت ترجمه دقيق تر مطلب و ي
کردن دو پاراگـراف کـه در مـتـن اصـلـي               
وجود داشت امـا در مـتـن تـرجـمـه شـده                
نبود و همچنين تغيير برخـي از جـمـالت        
براي فهم بهتر و يا بعضا جمـالتـي کـه بـه         
اشتباه ترجمه شده بودند و مفهوم واقـعـي     
جمله را نمي رساندنـد را تصـحـيـح و در             

هـدف از ايـن مـطـلـب            .  اينـجـا اورده ايـم       
ـا انـديشـه و                اشنايي خوانندگـان نشـريـه ب
نظريات اسالوي ژيژک به عنـوان يـکـي از        
فــالــســفــه دوران مــا اســت کــه در نــوع                 
خودش بسيار قابل توجه و شناخـتـه شـده      

ـا نـظـريـات          . ميباشد موافق يا مخالـف ب
ـاخـتـه                  او، ژيژک هم اکـنـون چـهـره اي شـن
شده و مـهـم در سـطـح جـهـان اسـت کـه                     
توجه افـراد زيـادي را بـه خـودش جـلـب                   
کرده و دانستن نظريان او مي تـوانـد بـراي      

ـاشـد          ـيـد ب الزم اسـت    .  خوانندگان ما مـف
ـاي                ـالـه بـه مـعـن بگوييم که طرح ايـن مـق
ـاتـش نـمـي                  تاييد اسـالوي ژيـژک و نـظـري

ژيژک فيلسـوفـي سـت کـه خـود را              .  باشد
مـارکســيــســت مــي دانــد و انــقــالبــي و              
ـبـي بــه                          ـان سـاده و جـال ـلـسـفـه را بـه زب ف
خصوص براي جوانان طرح مي کـنـد کـه        

مــخــاطــبــان بســيــاري هــم پــيــدا کــرده               
 .آرش بهرامي.است

براي قرنها به ما گفته اند بـدون مـذهـب،        
ما چيزي بيش از حيوانـات خـودخـواهـي       
ــراي ســهــم خــودمــان                   ــم کــه ب ــســتــي نــي
مــيــجــنــگــيــم و اخــالقــيــاتــمــان تــنــهــا               
ـنـهـا       اخالقيات گله گرگهاست؛ گفته اند ت
مــذهــب مــيــتــوانــد مــا را بــه مــراحــل                

امــروز، .  مــتــعــالــي تــر روحــي بــرســانــد         
هنگامي که مذهب به عنوان سـرچشـمـه      
ـار در سـراسـر جـهـان                جنايات خشونـت ب
ـنـي کـه                   ـنـهـا تضـمـي پديدار شده اسـت، ت
بنيادگرايان مسيحي، مسلـمـان و هـنـدو         
ـاده و مـنـحـرف کـردن                 ـف دارند، سوء اسـت
پيامهاي متعالي روحي همـکـيـشـانشـان      
ـاشـد     . است که بطور فزاينده اي پوچ مي ب

اعاده ش آن و مقام آئيـسـم چـه، يـکـي از            
ـايـي و شـايـد                بزرگترين مـراث هـاي اروپ

 تنها شانس ما براي صلح؟
ـايـوسـکـي در         بيش از يک قرن پيش داسـت
ــرادران کــارامــازوف و ديــگــر                کــتــاب ب
آثارش، عليه خطرات بـي خـدايـي اخـالق         
نيهيليستي هشـدار داد و اسـتـدالل کـرد             

ـاشـد، آنـگـاه         «که  اگر خدا وجود نداشته ب
ـلـســوف   .   » هـمـه چــيـز مـجــاز اسـت            فــي

ـقـد                 فرانسوي آنـدره گـلـوکسـمـان، حـتـي ن
ـيـسـم را        داستايوسکي از بي خدايي نيهيـل

سپتامبـر بـکـار بـرد          ۱۱ در مورد حادثه 
ـايـوسـکـي         « و براي عنوان کتابش  داسـت

 .پيشنهاد آنرا کرد »در منهتن
ـيـش از ايـن                  ـتـوانسـت ب اين استدالل نـمـي

ـاشـد   درس تـروريسـم امـروزي        :  نادرست ب
ـاشـد،       اين است که اگر خدا وجود داشتـه ب
ـفـجـر کـردن                  پس همه چيـز، از جـملـه مـن

ـاه، مـجـاز اسـت                     ـيـگــن ـاظـر ب  -هـزاران ن
حـداقــل بــراي آنــهــايــي کــه مــدعــي انــد              
ـابـت از خـدا عـمـل مـي                   ـي مستقيما به ن
ـيـم          ـق کنند، زيرا بطور آشکار رابـطـه مسـت
ـتـوانـد تـخـطـي از تـمـام                    با خدا فقـط مـي
محدوديتها و مالحظات صـرفـا انسـانـي       

ـان    .  را توجيه کند بطور خالصه بنيـادگـراي
چــيــزي بــيــشــتــر از کــمــونــيــســت هــاي              
استالينيست بي خـدايـي، کـه بـراي آنـهـا             
ـيـز                   نيز همه چيز مجـاز بـود  زيـرا آنـهـا ن
ـيــم                  خـودشـان را بــمـثــابـه وســيلـه مسـتــق
ـيـشـرفـت         الوهيتشان، ضرورت تاريخـي پ
ـيـسـم، درک مـي کـردنـد،                  به سوي کـمـون

 .نشدند
در طول هفت جنگ صليبي، بـه رهـبـري        
سنت لويس، ايو لـو بـروتـون گـزارش داد           
ـيـر زن آواره در                        ـا يـک پ ـار ب چگونه يـکـب
خيابان با يک ظرف پر از آتـش در دسـت           
راست و جامي پر از آب در دسـت چـپـش      

از او پرسيده بود چـرا ايـن       .  روبرو شده بود
دو ظرف را با خود حمـل مـيـکـنـد، و او            

ـا آتـش                )  پيـر زن   (  جـواب داده بـود کـه ب
ـا هـيـچ              ميخواهد بهشت را آتـش بـزنـد ت
ــد و آب را                         ــمــان ــزي از آن بــاقــي ن چــي
ـا از         ميخواهد بر روي آتش جهنم بـريـزد ت

ـاقـي نـمـانـد        چـرا کـه مـن        "    : آن هم چيزي ب
ميخواهم هيچ کس کار نيکي بـه خـاطـر        
پاداش بهشت و يا ترس از جـهـنـم انـجـام          

امـروز،  ."  ندهد؛ تنـهـا بـراي رضـاي خـدا           
اين شيوه صحيح اخالق مسيحي اسـاسـا     

 .در آتئيسم زنده مانده است
ـيـک              بنيادگرايان آنچه را بـعـنـوان کـردار ن
ـائـل شـدن             براي برآوردن مشيت الـهـي و ن
ـنـد را انـجـام              به رستگاري، درک مـي کـن
ميدهند؛ بيخدايان به سادگي آنـهـا را بـه          
اين دليل که کار خوبي بـراي انـجـام دادن          

ـيـن         .  است، انجام ميدهند آيا ايـن هـمـچـن
ـات             مهمترين تجربه اوليـه مـا از اخـالقـي
ـيـکـي را                   نيست؟ وقتي کـه مـن عـمـل ن
انجام ميدهـم، آن را نـه بـخـاطـر بـدسـت                  
آوردن لطف خداوند، بلکه بـه ايـن خـاطـر           
ـتـوانـم در         که اگر آن کار را انجام ندهم نـمـي

پـاداش  .  آيينه به خـودم نـگـاه کـنـم اسـت            
ـا و تـعـريـف                عمل اخالقي بوسـيلـه مـعـن

ـقـد،     . خود آن عمل است ديويد هيوم مـعـت
ـيــشـــداري                     ـتــه را بصــورت نـ ايــن نــکـ
خاطرنشـان کـرده اسـت، هـنـگـامـي کـه                 
نوشت  تنها راه احترام واقعي به خـدا ايـن       
ـيـم هـنـگـامـي           است که اخالقي رفتار کـن

 .که وجود خدا را ناديده بگيريم
دوسال پيش ، اروپاييها در حال بـحـث در     
ـايـد در مـقـدمـه                    ـا ب اين باره بودنـد کـه آي
ـا بـه مسـيـحـيـت بـه                     قانون اسـاسـي اروپ
ـا اشـاره         عنوان مولفه کليدي ميـراث اروپ

مـثـل هـمـيـشـه، سـازش راه گشـا                 .  شود
بـود، مـرجــعـي بـه اصـطــالح عــمـومــي                

امـا پـس مـيـراث         .  ميراث مذهبي اروپا
ــر مــدرن اروپــايــي،              ــدت بســيــار ارزشــمــن
ـايـي             آتئيسم ، کجاست؟ چـيـزي کـه يـکـت
اروپاي مدرن را  مـنـحـصـر بـه فـرد مـي              
ـنـهـا                       ـيـن وت سازد،  چـيـزي اسـت کـه اول
ـتـخـاب             ـيـسـم ان ـئ تمدني است که در آن آت
کــامــال مشــروع و بــر حــق اســت و نــه                  

 .مانعي براي مسئوليت اجتماعي
آتئيسم ميراثي اروپايـي اسـت کـه ارزش          

ـنـکـه      تنها  جنگيدن را دارد، نه به خاطر اي
ـقـدان         فضاي عمومي امني را بـراي مـعـت

ـاحـثـه اي کـه در            .  ايجاد کرده است به مـب
ـتـخـت اسـلـوونـي، مـوطـن                 ـاي ليوبليانا، پ
ـاحـثـه اي بـر سـر قـانـون                  من، بعنوان مـب

ـيـد      ـا  :  اساسي شدت يافت، مالحظه کـن آي
اکــثــرا کــارگــران مــهــاجــر       ( مســلــمــانــان    

مـجـازنـد    )  جمهـوري يـوگسـالوي سـابـق         
مسجد بسازند؟ هنگامي کـه مـحـافـظـه        
کــاران در مــقــابــل مســجــد بــه داليــل                 
ـاسـي و حـتـي مـعـمـاري                    فرهنـگـي، سـي
ـبـرال                       ـي ـامـه ل ـتـه ن ـنـد، هـف ـت موضـع گـرف
مالدينا، در حمايت از مساجد صـريـح و     
استوار، با حفظ تمرکز بـر حـقـوق ديـگـر            

 .  افراد جمهوري يو گوسالوي سابق، بود
ـبـرالـي           ـي حيرت آور نيست،  گـرايشـهـاي ل
ـيـن از             ـا هـمـچـن ـن اش را نشان داد، مالدي
جمله نشـريـات انـدک اسـلـوونـي بـود کـه                 
کــاريــکــاتــورهــاي مشــهــور مــحــمــد را           

و بــرعــکــسٍ،    .  مــجــددا بــچــاپ رســانــد      
ـيـشـتـريـن               از "  درک" تمامي کسانـي کـه ب

ـان را          اعتراضات خشونت آميز مسـلـمـان
به علت آن کاريـکـاتـور هـا نشـان دادنـد،             
هـمـان هــا از جـملــه کسـانـي بـودنـد کــه                    
مــرتــبــا تــوجــهــشــان را بــر ســرنــوشــت               

 .مسيحيت در اروپا اعالم مي داشتند
ـا را              ـان اروپ اين اتحاد عجيب، مسـلـمـان

ـنـهـا    :  با انتخاب دشواري مواجه ميکند ت
ــه                       ــهــا را ب ــروي ســيــاســي اي کــه آن نــي
شهروندان درجه دو تقليل نـمـيـدهـد و بـه            
ـان                   ـي آنها اجـازه مـيـدهـد فضـايـي بـراي ب
هويت اجـتـمـاعـي مـذهـب شـان داشـتـه                
ـيـسـت بـي خـدا                      ـئ ـبـرالـهـاي آت ـي باشنـد، ل
هستند، در حالي کـه نـزديـکـتـريـن افـراد            
نسـبـت بـه عـمـلـکـرد اجـتـمـاعـي آنـهـا،                      
تصوير آينه وار مسيحي شان، بـزرگـتـريـن     

ـنـد       ـاقـض    .  دشمنان سياسي آنهـا هسـت ـن ت
ـان واقـعـي                ـيـمـان اينجاست که تنـهـا هـمـپ
ـتـدا                      ـنـد کـه اب ـيـسـت ـان آنـهـايـي ن مسلمان
کاريکاتورهاي محمد را به خـاطـر ارزش       
ـلـکـه             شوکه کننده آنها منتـشـر کـردنـد، ب
کساني هستند که بـه خـاطـر حـمـايـت از             
ـتـشـر             ـاره مـن آرمان آزادي بيان آنها را دوب

 .کردند
ـيـسـت واقـعـي هـيـچ              ـئ در حالي که يک آت
ـا تـحـريـک            نيازي ندارد که وضع خود را ب
مومنان بوسيلـه تـوهـيـن بـه مـقـدسـات               

ـيـن از                ]  آنها [   تقويت کـنـد، او هـمـچـن

ـيــل دادن مســئلــه کــاريــکـاتــورهــاي            ـقــل ت
ـادات ديـگـران               ـق محمد به احتـرام بـه اعـت

ـايـد          .  خودداري مي کند احتـرام بـراي عـق
ـنـهـا               ديگران به عـنـوان واالتـريـن ارزش ت

ـاشـد     ـا        :  ميتواند يکي از اين دو ب ـا مـا ب ي
ـار مـي             ـت ديگري بطور محترمـانـه اي رف
ـابـود                کنيم و از آزار رسـانـدن بـه او بـراي ن
ـا        ـيـم، ي کردن توهماتش خودداري مي کـن

ـقـت         « حالت نسبي تعدد  ـي رژيمهـاي حـق
را بپذيريم، و تکليف دشوار پـافشـاري      » 

 . صريح بر حقيقت را مردود سازيم
ـاره اسـالم مـطـيـع                بـه    –در هر حـال، درب

مـحـتـرم، امـا بـه            –همراه ديگر مذاهب   
داليــلــي نــه کــمــتــر ظــالــم چــه تــحــلــيــل              
ـنـهـا ايـن        منتقدانه اي وجود دارد؟ اين و ت
راه نشـــان دادن احـــتـــرام واقـــعـــي بـــه                  

ـا آنـهـا بـه              :  مسلمانان است رفتار کـردن ب
عنوان افراد جدي اي مسئوليت پـذيـر در       

 .برابر اعتقاداتشان
 در حاشیه

نـکـتـه    .  آرش جان مرسي و خسته نبـاشـي  
اول اينکه عليرغم تمام تالـشـي کـه تـو و           
ـاز هـم تـرجـمـه                 مترجم اصلي کـرده ايـد ب
متن حاضر نمي تواند اصل مطلب را بـه      
روشـنـي بـرسـانــد و جــاهـايـي مـوضــوع                 
ـاراگـراف آخـر         . گنگ است به خصـوص پ

ـابـل             ولي خوشبختانه موضـع مـا در مـق
در .  مذهب کامال شفاف و مـدون اسـت        

ـاد افـراد و            ـق مقابل مذهب به عنوان اعـت
ـاسـي کـه بـه              مذهب به عنوان قـدرت سـي
ـيــاســي مــي                    ــش اســالم سـ ـنــب اســم جـ

به نظر مي رسه که نـويسـنـده    .  شناسيمش
ـفـکـيـک نـمـي               اين دو را به خوبي از هـم ت
ـان بـه           ـاد گـراي کند و فکر مي کند که بنـي

 ۱۱ خــاطــر اعــتــقــاداتشــان اســت کــه                
ـيـکـه مـي                     سپتامبـر را آفـريـدنـد در حـال

ـقـه                  ۱۱ دانيم  سپتامـبـر هـم يـکـي از حـل
هاي زنجير جنگ دو قـطـب تـروريسـتـي          
اسالم سياسي و غـرب نـظـامـي سـت بـر             
ـيـشـتـر هـر کـدام از                        سر سـهـم خـواهـي ب
گردش سرمـايـه و در واقـع از مـاحصـل                

ـاد       .  کار طبقه کارگر جهاني ـي ـن خود تـرم ب
ـاسـي امـروز                    ـيـات سـي گرايـي هـم در ادب

دين را، از جمله اسـالم را بـه       .  معني دارد
ـا کـل      بنياد گرا و غيره تقسيم مي کنند ت
ـاسـت و زنـدگـي                 ـتـش در سـي دين و دخال

بـمـي   .  افراد را از زير ضرب بيرون بياورنـد 
بـد اسـت و        "  بنياد گرايي" خواهند بگويند

ـا حـقـوق                مثال اسالم ماليـم و سـازگـار ب
 نويد. بشر خوب است
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 مدافعان اعتقاد
 اسالو ی ژيژک

 ھامان نويد پور: ترجمه 
: ترجمه دوباره و تصحيح

 آرش بھرامی



اسالمي از روز اول بوده است مخـالـف   
 .شده اند

اين روزها رقابت کانديدا هاي ريـاسـت   
جــمــهــوري اســالمــي از هــر ســيــرکــي           

دروغ .  مضحک تر و آشـفـتـه تـر اسـت           
هايي مي گويند که خودشان هم بعـيـد   
است باورشان بشود، وعده هـايـي مـي      
دهند که هر کسي مي داند پوچ اسـت    

سـالـه تـک تـک شـان و               ۳۰ و عملکرد 
مجموعه حکومـتـي شـان نشـان داده           
اين جماعت سفاک تر از آنـي هسـتـنـد         
که به کوچک تـريـن حـرف شـان بشـود              

 .اعتماد کرد
کروبي از آزادي بيان حرف مـي زنـد و         

آزادي .  وعده هاي آن چناني مـي دهـد      
او .  مطبـوعـات را مـطـرح مـي کـنـد               

ــه حــکــم                     ــرده اســت  ک فــرامــوش ک
حکومتي اتفاقا در مورد مطبـوعـات   
در زمان صـدارت ايشـان بـر مـجـلـس             
صادر شد و بيشترين محدوديت ها را   
براي مطـبـوعـات بـه هـمـراه داشـت و                
درست در همان زمان ايشان خفه خـون    

حـکـم از     " مرگ گرفتند و تنها گفتنـد    
و حاال امـروز در شـرايـطـي         "  آن توست

که جمهوري اسالمي هزار بار بـيـشـتـر       
به سرکوب و خفقان نياز دارد از آزادي   

بـايـد بـه ايشـان         .  بيان حـرف مـي زنـد       
 !خودتي" گفت 

از پيدا کردن ميلياردها پـول گـم شـده          
در دولت و مجموعه حکـومـت حـرف      
مي زنند و از دزديـهـايـي کـه شـده و                  
رشوه هايي که داده شده و گرفـتـه شـده      
حرف مي زند و قول مي دهد قاطعانـه  
جلويش را بـگـيـرد، يـادش رفـتـه پـول              
هاي بي حساب و کتابي که از شـهـرام       
جزايري مي گرفت از کجا آمده بـودنـد     

 .و کجا مي رفتند
اقوام، " کروبي نگران حقوق پايمال شده 

اسـت، او    "  اقليتهاي قومي و مذهـبـي  
فـرامـوش کـرده اسـت هـنـگـامـي کــه                 
معـتـمـد امـام بـود و در پسـت هـاي                    

اقوام " حکومتي انجام وظيفه مي کرد 
بـه فـرمـان امـامشـان از            "  و اقليت هـا 

زمين و هوا در کـردسـتـان و تـرکـمـن               
صحرا بمباران مي شدند و بـه خـاک و         

 .خون کشيده شدند
موسوي از آزادي و به خصـوص جـمـع        
آوري گشت هاي ارشاد از سـطـح شـهـر       

ها حـرف مـي زنـد و قـول مـي دهـد                     
حقوق بشر را رعايت کنـد او حـتـي از          

ــد                   ــان هــم حــرف مــي زن . حــقــوق زن
ميرحسين گويا يادش رفـتـه در سـيـاه         
ترين دوران جمهوري اسـالمـي يـعـنـي          

نــخــســت وزيــر هــمــيــن           ۶۰ در دهــه     
يـادش  .  جمهوري اسالمـي بـوده اسـت       

رفـتـه در دورانـي کـه هـر روز تـعــداد                    
زيادي را اعـدام مـي کـردنـد و مـثـل                   
امروز نبود که روزي يک نفـر را اعـدام       
کنند شـخـص سـوم حـکـومـت بـود ،                
يادش رفته که نماينده اش در کـمـيـتـه       
سه نفره مرگ نقش تعيـيـن کـنـنـده اي          

داشته اسـت     ۶۷ در قتل عام هاي سال 
و به همين جهت ايشان از مسـئـولـيـن         
مستقيم آن قـتـل عـام هـا هسـتـنـد و                  

. امـروز نـگـران حـقـوق بشـر شـده انــد                 
يادش رفـتـه در هـمـان دوران بـود کـه                 
هيچ دختر و پسر و زن و مردي جـرات    
نداشتند راحت در خـيـابـان بـيـايـنـد و              
سرکوبي سياه بر جامعه تحميـل کـرده     

ولــي مــا   !  يــادش رفــتــه اسـت     .  بـودنــد 
من و امسـال مـن     .  يادمان نرفته است

که حتي در آن دوران کودک و نـوجـوان       
بوديم حسرت حتي يک دفـتـرچـه را بـه         
دل داشتيم و هر روز خبر اعـدام هـا را         
از راديو مي شنيديم فـرامـوش نـکـرده       

سرود آفتابکاران را در سـتـادهـاي      .  ايم
ــاتــي مــوســوي پــخــش مــي              انــتــخــاب
کنندسرودي کـه يـاآور اعـدام شـدگـان            
اتـفـاقـا هـمـان دوران نـخــسـت وزيــري                
ايشان هم هست، مانده ام چه بگويم به 

 !!اين همه وقاهت و بي شرمي
مـيـلـيـون        ۲۵۰ احمدي نژاد تا کـنـون     

تومان بيـن دانشـجـويـان تـوزيـغ کـرده              
ــگــاه هــاي               .  اســت ــه خــواب ــه ب ــان شــب

. دانشجويان مي رود و پول مـي دهـد      
به سفرهاي اسـتـانـي مـي رود و قـول                
بهبود شرايط به کارگران و مردمـي را    
مي دهد کـه اعـتـراضـشـان بـه خـاطـر               
حقوق هاي مـعـوقـه شـان را سـرکـوب             

البته احمدي نژاد بد نام تر و   .  مي کند
منفور تـر از آنـيـسـت کـه الزم بـاشـد                  

 .چيزي را در موردش يادآوري کرد
اين جماعت جوري براي ما حرف مـي    
زنند که گويـا وقـتـي رئـيـس جـمـهـور               

جـداي  ( شدند هر وعده اي که داده انـد    
را )  از راست و دورغ بـودن وعـده هـا             

حتي اگر خود .  مي توانند عملي کنند
اين ها هم بخواهند هـمـانـطـور کـه تـا             
امروز يک سياست خالف جهت خامنه 
اي توسط جـمـهـوري اسـالمـي پـيـش              
نرفته ايشـان هـم نـمـي تـوانـنـد کـاري                 

گويي کورند و نـمـي       .  خالف آن بکنند
بينند که خامنه اي، کسـي کـه حـرف          
اول و آخر را مي زنـد سـفـت و سـخـت            
ايستاده و از احمـدي نـژاد و سـيـاسـت            

يـعـنـي هـمـان        .  هايش دفاع مـي کـنـد     
چيزهايي که اين جماعت با انتقاد نـيـم   
بند و عوام فريبانه شان وعده تغييـرش  

دورغ و عـوام فـريـبـي از         . را مي دهند
 .سرکولشان باال مي رود

هر کدام از نامـزدهـاي ايـن مضـحـکـه           
قول رسيدگي به چيزهايي را مي دهند 
که هم خودشان در نقض آن شريک بـوده  

بـه  "  جمهوري اسالمـي "اند و هم امروز 
تمام مـعـنـا نـمـي تـوانـد بـدون آن هـا                    

گشـت ارشـاد مـنـظـور          .  زنـدگـي کـنـد      
سرکوب همه جانبه و هـر روزه مـردم،         
رسيدگي بـه دزديـهـا، سـهـنـيـه بـنـدي                

جداسازي جنسي و سـرکـوب       ( جنسي 
، آزادي بيان و غيره،  مـگـر مـي      ) زنان

شود جمهوري اسـالمـي را بـدون ايـن             
چيزها تصـور کـرد؟ مـگـر مـي شـود               
جمهـوري اسـالمـي را بـدون مـاشـيـن                
ســـرکـــوبـــش بـــدون آيـــت اهللا هـــاي                

مـگـر مـي      .  ميليـاردرش تصـور کـرد       
ــدون                شــود جــمــهــوري اســالمــي را ب
آپارتايد و جداسازي جنسي و سرکـوب  
زن تصور کرد؟ ايـن هـا در وقـاحـت و             

 .دورغ گويي کم نمي آورند
هر کدام از اين ها جداي از شـرکـتـشـان     
در سفاک ترين حکومت دوران حـاضـر     
شخصا در جنايت عليه مردم در ايـران    

هـر کـدام از       .  دست اندر کار بـوده انـد      
ايــن هــا در دوران مســئــولــيــت هــاي             
حکومتي شان ميليون ها زن و جـوان        
را سرکوب کرده اند و حقوق مـيـلـيـون       
ها کارگر را باال کشيده اند و به خـاطـر   
فقر و فالکت و پاشيدن خـانـواده هـا و        
به  اعتياد و تن فروشي کشاندن مـردم    

اين جمـاعـت پـيـش از         .  مجرم هستند
هر وعده و وعيد و انتخاب شدني بايـد  
در دادگــاه هــاي عــادالنــه مــحــاکــمــه           
بشوند، بايد با گذشته و جنـايـاتـي کـه       
کــرده انــد تســويــه حســاب کــنــنــد و               

اين ها دسـتـشـان بـه         .  مجازات بشوند
خون ميليون ها نـفـر آغشـتـه اسـت و              

 . چند نسل را نابود کرده اند
 انتخاب بين بد و بدتر

يکي از به قول معروف گـفـتـمـان هـاي        
موجود در جامعه  به خصوص هنگام 

" انتخاب بـيـن بـد و بـد تـر             "انتخابات 
جالب است نکته ظريفي در ايـن  .  است

. سياست هست که بايـد روشـن بشـود       
تا موقع انتخابات مي شـود يـاد ايـن          

وقتي از انتخابـات  .  سياست مي افتند
باشان حرف مي زنيم فورا مي گـويـنـد    
مـا بــايـد از بـيـن بـد و بـد تــر بـد را                           
انتخاب کنبم تا به مرور زمان اوضـاع  

شما .  درست بشود و نوبت خوب برسد
توهم داريد که مي خواهيد هـمـه چـيـز       
را با هم عوض کنـيـد و خـوب را يـک             
دفعه بـيـاوريـد، شـرايـط را درک نـمـي                

جوري با ما حرف مي زنند و از .  کنيد
ــديــداي مــورد نــظــرشــان، مــثــال              کــان
موسوي يا کروبي دفاع مي کنـنـد کـه      
گويي  بال نسبـت شـمـا مـا در سـتـاد               
انتخاباتي احمدي نـژاد فـعـالـيـت مـي           

فـورا در مـقـابـل احـمـدي نـژاد                .  کنيم
موضع گيري مي کنند در حاليکه مـا  
در مقابل جمهوري اسالمي با کـروبـي   

. وموسوي و احـمـدي نـژادش هسـتـيـم          
البته جنبش اصـالحـات کـه بـارهـا و              
سال ها آزمـون خـود را در جـمـهـوري              
اسالمي پس داده اسـت و نشـان داده             
جمهوري اسالمي اصالح پذير نـيـسـت    
و اصالحات و انتخاب بد از بد تر همه 
و همه سياست هايي در راستاي حـفـظ   

حرف اصـلـي ايـن        .  همين نظام هستند
سياسـت ايـن سـت کـه فـعـال بـه پـاي                     
صندوق هاي جمهوري اسالمي برويد، 
فعال قبول بکنيد که انتخاباتي هسـت    
و هميني که هست را تاييد بکنـيـد تـا      

 .باالخره روزي نوبت خوبش هم برسد
کساني که اين سياست را تـبـلـيـغ مـي        
کـنــنــد در واقــع هــمــيـن شــرايـط بــد،                
شرايط مطلوبشان اسـت ولـي از فـرط          
شور بودن قضيه در مقابل مردم نـمـي     

شرايـط  .  توانند اين را صراحتا بگويند
مــطــلــوبشــان در مــقــابــل آلــتــرنــاتــيــو          

. اسـت "  بـد " جمهوري اسالمي هـمـيـن      
" بد و بد تـر   "  مي دانند خارج از همين 

مـي  .  جايي براي خود شان هم نـيـسـت     
دانند راه ديگري هم هست، مي دانـنـد   
انتخاب ديـگـر سـرنـگـونـي جـمـهـوري              
اسالمي ست که در آن صـورت اسـت           

نـه بـراي مـردم کـه           "  بد تر" که شرايط  

صداي پـاي  . " براي ايشان پيش مي آيد
شعار رقيبان احـمـدي نـژاد        "  ديکتاتور

اين دور هم به بـهـانـه      .  در دور قبل بود
احمدي نژاد مي خواهند به موسـوي و    
ــي و در يــک کــالم جــمــهــوري                   کــروب

نـمـي   .  اسالمي را به مـردم بـفـروشـنـد         
توانـنـد بـگـويـنـد ايـن حضـران خـوب                  
هستند و مـطـلـوب مـا هسـتـنـد، بـه                 
ناچار مي گويند فعال بـد را انـتـخـاب         

در .  کنيد تا بد تـر بـه سـرمـان نـيـايـد               
حـالــيــکـه بــه اصــل مـاجــرا کـه خــود                 
جمهوري اسـالمـي بـا خـامـنـه اي در               

کــاري نــدارنــد    .  راســش کــاري نــدارنــد     
کعبه آمالشان خاتمـي کـارگـران را بـه           
گلوله مي بسـت، کـاري نـدارنـد هـمـو             

تير را به خون کشيد و قـتـل هـاي         ۱۸ 
 .زنجيره اي از مرکز دولتش سر برآورد

در واقـع    "  اتخاب بد از بـدتـر    " سياست 
وضـعـيـت    "  بدتر" فراموش مي کند که 

مــردم و جــامــعــه اســت کــه تــحــت                  
" بـد تـر    " جمهوري اسالمي روز به روز     

مي شود و ربط چنداني به اين رئـيـس     
جــمــهــور آن وزيــر نــدارد و ايــن کــل                  
حکومت است که عامل فقـر و اعـدام       
و سرکوب و پايمال شدن حقـوق انسـان     
ها و جداسازي جنسي اسـت و رئـيـس        
جمهور عامل اجرائي اين سياسـت هـا     

ــت              .  اســت ــه وضــعــي ــگــاهــي ب ــک ن ي
معيـشـتـي و آزادي هـاي اجـتـمـاعـي                  

سال گذشته بياندازنـد و     ۳۰ مردم طي 
ببينند هـر روز بـد تـر از ديـروز بـوده                  
است و بعد به پـرونـده سـيـاه کـانـديـدا              
هاي خود هم نگاه کنند و بعد تو چشم 

ايـن  !  جامعه بگويند به فالني راي بـده   
سـال يـکـبـار بـه فـکـر                 ۴ جماعت هر   

انتخاب بد ار بدتر مي افتـنـد، يـعـنـي        
درست زماني که بايد جـلـوي دخـالـت         

يـادشـان رفـتـه       .  فعال مردم را بگـيـرنـد   
اين سياست که آن موقع حـتـي بـد هـم         
نبود و کعبه آمال بود براي چند سـالـي   
هم دولت را داشت و هـم مـجـلـس را،           
حتما يادشان هسـت دوران خـاتـمـي و           

 .کروبي را عرض مي کنم
امروز هر کسي ميدانـد تـا جـمـهـوري          
اسالمي هست وضع بدتر و بد تر مـي    
شودخاتمي و موسوي و کروبي نـدارد،  
بحران جمهوري اسالمي عمـيـق تـر از        

بـحـران   .  اين کانـديـدا و آن وزيـر اسـت            
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سياسي اقتصـادي و فـرهـنـگـي هـمـه              
جانبه ايي جـمـهـوري اسـالمـي را فـرا             
گــرفــتــه کــه راه بــرون رفــتــي بــرايــش               

ولي هدف از سيـاسـت   .  متصور نيست
حفظ جـمـهـوري اسـالمـي        "  بد و بد تر"

کسي که به ما مي گويـد بـه بـد        .  ست
راي بدهيد تا به مرور اگر خدا خواست 
خـوب بشــود رسـمــا دارد مــي گـويــد              
همين شرايط ضد انسـانـي را تـحـمـل            

دسـت روي دسـت       .   کن و کاري نـکـن    
ــنــدت و اعــدام و                    ــچــاپ ــا ب ــگــذار ت ب
سنگسارت کنند و دسـت و پـايـت را            

تـنـهـا هـدفـش ايـن           ... .  قطع کنند و   
است که مردم کاري نکننـد چـون مـي        
داند انتخاب رئيس جمهور در ايران نـه  
خود انتخابش و نه عملکـردش ربـطـي      

رئيس جمهور مـي آيـد     .  به مردم ندارد
که نظام را حفظ کـنـد و سـربـاز نـظـام             

باشد نه اينکه وضع را بهـتـر کـنـد، نـه          
ايـن  .  اينکه بد را تبديل به خـوب کـنـد     

را هم موسوي و هم کـروبـي صـراحـتـا          
گفته اند و اعالم کرده اند بـراي حـفـظ        
نظام هر کاري مـي کـنـنـد و از هـيـچ                 
اقدامي فروگزار نيستند و ايـن يـعـنـي         
سرکوب سيستماتيک جـامـعـه يـعـنـي           

و حفظ نظام بـه جـز     .  اعدام و سنگسار
سرکوب و فـقـر و فـالکـت و اعـدام و                  
آپارتايد جنسي براي جـامـعـه مـعـنـي           

به روشني معلـوم اسـت     .  ديگري ندارد
که سياست انـتـخـاب بـد از بـد تـر بـا                  
توجه به بحران هاي العالج حکومـتـي   
و مردمي که کـل حـکـومـت را نـمـي               
خواهند به جز ادامه همـيـن وضـعـيـت        
مصيبت بار چيزي نيست، حـتـي اسـم      

هم نمي توان رويـش گـذاشـت،        "  دروغ"
ادامه هـمـيـن جـمـهـوري اسـالمـي بـا                  

ســـرکــــوب و فــــقــــر و اعــــدام و                       
 !سنگساراست، بي هيچ توهم و شکي

 اما چه بايد کرد؟
در انتخابات هاي اخير درصد پائيـنـي   
از مردم پاي صنـدوق هـاي راي رفـتـه           

ميليونها نفر بـا راي نـدادن شـان            .  اند
مخالفت خود را با حکومت اسـالمـي   

امسال هم ميليون هـا    .  اعالم کرده اند
نفر ديگـر بـه ايـن جـمـعـيـت نـاراضـي                  

مـيـلـيـون هـا نـفـر            .  اضافـه مـي شـود       
ولـي  !  ناراضي و خواهان تغيير اوضـاع 

راي ندادن به خودي خود کاري از پيش 
مــيــلــيــون نــفــر روز           ۳۰ .  نــمــي بــرد   

انـتـخـابـات در خـانــه بـمـانـنـد و پــاي                    
صـنـدوق نـرونـد، جـمـهـوري اسـالمـي                
باالخره يکي که مناسب حال و روزش     

. هست را از صندوق بـيـرون مـي آورد       
دوره قبل هم راي مردم تعييـن کـنـنـده       

 . نبود
بـايــد ايــن مــيــلــيــون هــا نــفــر اراده و                 

خواست خود را مطرح کنند، بـايـد بـه        
اگـر  .  ميدان بيايند و اعمال اراده کننـد 

حکومت اسالمي نمـي خـواهـيـم، کـه          
نمي خواهيم بايد سـر بـه زنـگـاه هـاي              

پا بيخ گلويش "  انتخابات"مهمي چون 
بايد هر مراسم و هر نشستـي  .  بگذاريم

خـرداد را بـه صـحـنـه             ۲۲ تا خود روز 
اعتراض و مـبـارزه عـلـيـه جـمـهـوري                 

خـرداد     ۲۲ روز   .  اسالمي تبديل کنيم
بهتريـن فـرصـت بـراي اعـمـال اراده و                 

گفتن به حـکـومـت اسـالمـي بـا             !"  نه"
ايـن  .  کانديداهاي جنـايـتـکـارش اسـت       

. نيروي ميليوني بايد به حرکـت درآيـد    
با جمع شدن و اعتراض به سرکوبگـري  
ها با شعار زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد          
گردد، با شعار آزادي و بـرابـري جـمـع             
شويد و با اعمال اراده ي ميليـونـي در     
مقابل جمهوري اسالمي به دنيا نشـان  
دهـيـم کـه مـردم در ايــران جــمـهــوري                 
اســالمــي را نــمــي خــواهــنــد و ايــن                 

بايد انـتـخـابـات را       .حکومت بايد برود
 ۲۲ بـر سـر رژيـم خــراب کـنــيـم، روز                  

خرداد مي توان در محل هـايـي مـثـال       
در مقابل زندان ها در مقابل دانشـگـاه   
ها و در پارک ها جمع شد و شعار داد،   

 .اين يعني برهم زدن انتخابات
دانشجويان تـا هـمـيـن جـا مضـحـکـه               
انتخابـات را بـر هـم زده انـد و اجـازه                    
نداده انـد هـيـچ کـدام از کـانـديـدا هـا                   
مراسمشان به عـوام فـريـبـي مـحـدود             

دانشجويان جلسات آنـهـا را بـه        .  بماند
صحنه اعتراض به سـرکـوبـگـري هـاي        
رژيم تبديل کرده اند و عوامل شـان را      

مضحکـه  . از دانشگاه بيرون مي کنند
انتخابات بهترين موقعيت براي مـردم  
در ايران است تا هم قدرت خـود را بـه         
حکومت نشان دهند و هم به جهانـيـان   
بــا صــداي بــلــنــد اعــالم کــنــنــد ايــن                

 .حکومت بايد برود
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ـفـرانـس                    ـار و کـن ـن الهه و بـرگـزاري سـمـي
ـتـهـا         .  سازمان داده شد ـي گزارش اين فـعـال
 :بشرح زير است

 سوئد
مه مراسمي در  ۸ در روز جمعه  :استکهلم

در ايـن مـراسـم      .  شهر استکهلم برگزار شد
نمايشگاه عکس از کودکـانـي کـه حـکـم          
اعدام گرفته و در انتظار اعدام بسر ميبرند 
ـا اطـالعـاتـي در              برگزار شده بود هـمـراه ب
. زمين اعدام کودکان و نوجوانان در ايـران   

ـار               در اين مراسم فيلـم آنـهـا روزي هـزار ب
ميميرند نيز به نمايش در آمـد کـه تـوجـه         

ليسا   در اين مراسم. حاضرين را جلب کرد
ـازمـــان                   ـنــن از طــرف سـ هــورس کـــايـ
اومانيستهاي سوئد و يک ژورناليـسـت از     

ـنـد       ـانـه   .  سوي اين سازمان شرکـت داشـت ن
هنريکه هنرمند سوئدي که ترانه اي به ياد 
ـيـمـاري                     ـيـل ب دالرا اجـرا کـرده بـود بـه دل
ـامـي              ـي نتوانست شرکت کنـد امـا طـي پ
ـا     اعالم کرده بود که قلبم در اين لحظات ب
شما و فعالين لغو مجازات اعدام در ايران 

اين مراسم با سخنراني و موسيقـي  .  است
ـيـعـه ادامـه           و اجراي پيانو توسط خانـم رب
ـا                       ـتـگـو ب يافت و بـعـد از آن بـحـث و گـف

حاضرين خشم و نفرت خود . حاضرين بود
را از اعدامها در ايـران و بـه ويـژه اعـدام                 

در بخش . کودکان و نوجوانان اعالم کردند

سخنرانيها ابتدا افسانه وحـدت از طـرف         
کمپين نهاد کودکان مقـدمـنـد، درمـورد       
ـيـه اعـدام        کمپيني که توسط اين نهاد عـل
کودکان در ايران سازمان داده شـده اسـت         
صحبت کرد و ضمن توضيح فعاليتـهـاي   
ـيـن حـاضـريـن را بـه                       مختلـف ايـن کـمـپ

سپس .  پيوستن به اين کمپين فراخوان داد
ـلـي     محمد اميري از سوي کميته بين المـل

ـا ارائـه       .  عليه اعدام سخنـرانـي کـرد      وي ب
آمارهايي از اعدام در ايران اعالم کـرد کـه     
ـان را         دنيا نبايد قاتلين کودکان و نـوجـوان

ـتـي           .  ببخشد ـيـع دول اعدام قتل عمـد شـن
ـايـد          ـب است که حتي اجراي يک مـوردش ن

سخنران بعدي کريم شاه . قابل تحمل باشد
محمدي بود کـه ضـمـن اشـاره بـه اعـدام               
ـيـن                 ـاره ابـعـاد ب ـان در ب کودکان و نوجـوان
ـيـه اعـدام کـودکـان در                المللي کمپين عـل

وي .  کشورهاي مختـلـف صـحـبـت کـرد          
برنامه هاي آتي نهاد کودکان مقدمند در   
جهت گسترش کمپين عليه اعدام کودکان 

  .و نوجوانان را به اطالع عموم رساند
مه مراسمي در شهـر   ۸ روز جمعه  : مالمو

سـالـن بـرگـزاري       .  مالمو سوئد برگزار شـد 
مراسم با باندرول بزرگي به زبان انگليسـي  

اعدام هـا را    " که بر روي آن نوشته شده بود 
در يـک سـمـت و          "  در ايران متوقف کنيـد 

عکس بزرگ دالرا که بر روي ديـوار بـود         

بر روي يک ميز هـم کـپـي      . تزئين شده بود
نقاشي هاي دالرا و قلم موهاي نقاشي بـه    

 .همراه گل و شمع تزئين شده بود
در اين مراسم ضمـن   همه شرکت کنندگان

ابراز همدردي با خـانـواده دالرا، خشـم و            
نفرت خـود از ايـن هـمـه وحشـيـگـري و                    
ـايــت جــمــهــوري اســالمــي ابــراز                   ـنـ جـ

مراسم با نشان دادن فيلمي کـه از       .کردند
دالرا و خانواده اش و نقاشي هاي او اسـت  
شروع شد و با صحبت هاي فـريـده آرمـان      

فريده آرمان . در مورد دالرا ادامه پيدا کرد
ضمن همدردي با خانواده دل آرا، به کيـس  

ـنـکـه      رژيـم جـمـهـوري          دالرا پرداخت و اي
ـتـل در واقـع         اسالمي خواست که با اين ق
جنبش اعتراضي مردم و کـارگـران را در         
روز اول مـاه مـه بـه عـقـب بـکـشـانـد و                        
همانطور که در طي عمر منـحـوس خـود      
هميشه با قتل و کشتار سـعـي در عـقـب         
راندن مردم داشته اين بار با کشتن دختري 
ـبـش             جوان سعي در خون پـاشـيـدن بـه جـن

بايد جمـهـوري اسـالمـي را         .  مردم داشت
ـا             ـي بشدت به خاطر اعـدام کـودکـان در دن
افشا کرد و از هر امکاني و مديايي بـراي    
ـتـل دالرا و          افشاي جمهوري اسالمي و ق
کودکان ديگري که محکوم به اعدام شـده    
اند و هم اکنـون در زنـدانـهـاي جـمـهـوري              

ـايـد بـه      .  اسالمي هستند، استفـاده کـرد     ب
جمهوري اسالمي نشان دهيم که مردم در 
سراسر دنيا به اين قتل و اعـدام کـودکـان          

حسن صـالـحـي عضـو       . معترض هستند
دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري نيز 
ــراضــاتــي کــه در                   بــه اقــدامــات و اعــت
ـا اعـدام دالرا          کشورهاي ديگر در رابطه ب
ـيـن    وجود داشته، و به کمپيني که کميته ب
المللي عليه اعدام بر عليه اعدام کودکان و 
عليه اعدام دالرا شروع کرده است، اشـاره    

حسن صالحـي سـپـس اطـالعـاتـي           .  کرد
آماري در مورد کودکاني که محکـوم بـه     

از . اعدام در ايران هستند، به جمع ارائه داد
ـيـز       طرف سازمان امنستي واحد مالمـو ن
پيامي براي اين مراسم ارسال شده بود کـه  

 .بخشي از آن قرائت گرديد
مه به فراخوان  ۱۵ در روز جمعه : گوتنبرگ

واحد حزب کمونيست کارگري گوتنـبـرگ   
فعالين حزب . يک چادر اطالعاتي برپا شد

و کميته بين المللي عليه اعدام جـزوات و    
اطالعات مربـوط بـه اعـدام در ايـران را               
وسيعا در بين مردم پخش کرده و تـعـداد       
زيـادي از مــردم، فــراخــوان قــطــع فــوري              
ـان   اعدامها به ويژه اعدام کودکان و نوجوان

 .در ايران را امضا کردند
 ھلند

مه ديدار و    ۱۳ روز چهارشنبه  :آيندهوفن
ـتـي بـه                  ـئ ـا شـرکـت هـي مالقات ويژه اي ب
نمايندگي از کميته بين المللي عليه اعدام 
مرکب از فرشاد حسيني، فرشته مـرادي،    
ـا           مهران عليشاهي و مهنـاز شـاهـرخـي ب
ـنـد    نمايندگان احزاب پارلماني و دولتي هل

مرکب از حزب کارگر، حزب سوسياليست 
و حزب سبزها در محل شـهـرداري شـهـر         

در اين ديدار ابتـدا  .  آيندهوفن انجام گرفت
ـيـن        ـتـه ب فرشته مرادي ضمن معرفي کمي
المللي عليه اعدام و فعاليتهـايـي کـه ايـن         
ـتـه سـازمـان داده اسـت              کميته در اين هـف
ـا ارائـه         اشاره کرد سپس فرشاد حسينـي ب
آمارهايي به روند فزاينده اعدامها در ايران 
به ويژه اعدام کودکان در ايران اشاره کرد و   
ـايـت امـري               اعالم کرد امـروزه ديـگـر جـن
ـيـسـت       . محلي و امر خصوصي دولتهـا ن

جامعه بشري و نهادهـا و ارگـانـهـاي ذي           
ـال هـر       ـب نفوذ در سرنوشت مردم دنيا در ق
ـا مسـئـول و              ـي جنايتي در هر گوشه از دن

ـنـي سـپـس            .  پاسخگوسـت  فـرشـاد حسـي
ضمن اشاره به اهميت و ضرورت دخـالـت   
احزاب و دولتهاي اروپايي براي مـتـوقـف      
کردن اعدامها در ايران خواهان اقـدامـات     
عاجلي از سوي دولت و پارلمان هلند عليه 

در اين جلسه پـس    .  جمهوري اسالمي شد
از بحث و گفتگوهاي زياد در نهايت توافق 
شد که در محل پارلمان هلند و با حضـور  
ـتـه      نمايندگان دولت جلسه ويژه اي با کـمـي
بين المللي عليه اعدام گذاشته شده و نحوه 
اعمال فشار بر جـمـهـوري اسـالمـي بـراي           
متوقف کردن اعدامها و علي الخصوص 
ـان بـررسـي شـود         . اعدام کودکان و نوجوان
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همچنين قرار شد که جلسه اطالعاتي ويژه 
ـنـدگـان رسـانـه هـاي                   ـا و نـمـاي اي با ميدي

 .گروهي هلندي برگزار شود
ـيـن              : الهه ـتـه ب ـيـر کـمـي فرشاد حسيني دب

ـيـه اعـدام طـي تــمـاسـي بــا                       ـلـي عـل الـمـل
مسئولين دادگاه بين المللي جزايـي الهـه     
خواهان بررسي درخواست اين کميته براي 
ارائه شکايت از سران جمهوري اسالمي به 

اين . جرم ارتکاب جنايت عليه بشريت شد
درخواست با استقبال گرم مسئولين کميته 
دريافت درخواست شکايات مواجه شد و   
ـلـي          ـيـن الـمـل قرار شد اولين جلسه کميته ب
عليه اعدام با مسئوليـن قضـايـي دادگـاه         
براي ارائه اسناد و کمکهاي الزم حـقـوقـي    
جهت تنظيم طرح شکايت، در آينده نزديک 

  .در شهر الهه برگزار شود
 آلمان

ـا تـالش و سـازمـانـدهـي              : فرانکـفـورت   ب
ـيـن         ـتـه ب فعالين کودکان مقدمدند و کمـي

ـيـه اعـدام، روز جـمـعـه                مـه     ٨ المللي عل
بــعــد از ظــهــر         ۵ ١ از ســاعــت        ٢٠٠٩ 

مراسمي در مرکز شهر فرانکفورت برگزار 
در اين مراسم نمايشـگـاه عـکـس از          .شد

کودکان و نوجوانان که توسط رژيم به قتل 
ـنـد      رسيده بودند و کودکاني که هنوز در ب

شـرکـت مـردم      .  هستند، به نمايش درآمد
وبه خصوص نوجواناني که در آن سـاعـت     
ـنـد شـور و                     ـاز مـيـگـشـت ها از مـدارس ب
هيجاني به پا کرده بود دقايقي با تعمق بر 
عکس ها و سئواال هاي بسياري که؛ چرا؟ 
مگر چند سال دارند؟ چه کردند که به ايـن  
شکل وحشيانه مجازات ميشوند؟ بحث و 
گفتگو ها پيرامون افشاي ماهـيـت رژيـم      
اسالمي و کارنامه سيـاه سـي سـالـه اش           
فقر، بيکاري، کارتن خوابي ، تن فروشـي،  
اعـدام، شــالق ، شــکــنــجــه ،ســنــگــســار            

از هر صنف و قشري در اين بحث .غيره   و
ها و گفتگو ها شرکت ميکردند،بسياري 
اظهار بي اطـالعـيـه مـيـکـردنـد،کسـانـي            
ـيـن بـودنـد و              خواهان حمايت از اين کـمـپ
بعضا سئوال ميشد به چه شکل ميشود به 
کمک اين کودکان رفت؟ با تاسـف و ديـده       
گاني عميق به سراغ طـومـاري کـه بـراي           
" امضا تهيه شده بود ميرفتند ،با نوشتن 

ما متاسفيم،ما را در کنارخودتان بدانيد ، 
نترسيد، ما نميگذاريم شما را اعدام کنند 
ـبـي نـوشـتــه اي حــک                         ـل ـان ق ـا در مـي و ي

طوماري با صـدهـا امضـا بـه         .  ميکردند

در .  طول صد متر در اين مراسم تهيه شد
ـايــان ايــن بــرنــامــه، فــعــالــيــن کــودکــان             پ
مقدمدند و کميته بين المللي عليه اعـدام  
رودخانه مـايـن را بـه يـاد دالرا و سـايـر                     
کساني که توسط جمهوري اسالمي اعدام 
ـاران   شدند به ويژه کودکان و نوجوانان گل ب

 .کردند
اعـتـراض     در  مه ۱۲   روز سه شنبه :کلن

فعالين    عليه اعدام در ايران و به ياد دل آرا
کميته بين المللي عليه اعدام به ياد دالرا و 
ساير اعدام شـدگـان شـاخـه هـاي گـل بـه                  

ـنـد        ـيـن       . رودخانه راين کلـن ريـخـت هـمـچـن
فعالين کميته بين المللي عليـه اعـدام بـه        

راين در کلـن شـمـع        ياد دالرا در کنار رود
 .روشن کردند
مه نيز دهها نفر به دعـوت   ۱۵ روز جمعه 

كميته بين المللي عليه اعـدام و سـازمـان        
اكس مسلم در اين شهر گرد هم آمده و در 
مورد معضل مهم اعدام و بـويـژه اعـدام          

ـا     .  کودکان در ايران گفتگو كردند جلسـه ب
خوشامد گويي و توضـيـحـاتـي از طـرف          
مينا احدي در مـورد كـودكـانـي كـه در                
سلولهاي مرگ حكومت اسالمي اسيرند، 

مينا احدي گفت، تعدادي از اين . آغاز شد
به "كودكان با ما تماس گرفته و ميگويند، 

مردم آلمان بگو كه من از مرگ ميترسـم،  
به ما كمك كنيد نـگـذاريـد مـا را اعـدام              

اين پيام كودكان و نوجواناني اسـت  "  كنند
كه در دست حكومت فـاشـيـسـت اسـالم          

سالن مـحـل جـلـسـه پـر بـود از                  .  اسيرند
عكس محكومين به اعدام و طـومـاري       
براي اعتراض به اين اعدامها نيز در محل 

 .نصب شده بود
. در اين جلسه، دو فيلم نمـايـش داده شـد        

فيلمي در مورد دالرا دارابي و فيـلـمـي از      
ـان مـحـكـوم بـه            زندگي كودكان و نوجـوان
اعدام در ايران، و سپس سه نفر سخـنـرانـي    

هارتموت كراووس سردبير نشـريـه   .  كردند
هينترگروند و رويا بحريني از نهاد كودكان 

هارتموت كراووس . مقدمند و مينا احدي
ــه                     ــت كـ ــود گـــفـ ــي خـ ــرانـ ــخـــنـ در سـ

ـارز بـربـريـت       جمهوري  و    اسالمي نمونه ب
. وحشيگري و فاشيسم در اين قـرن اسـت      

اين حكومت با جنايات غير قابل تصـور    
با دست و پا بريدن و با اعدام و سنگسـار،  
نشان داده اسـت كـه ضـد بشـري و قـرون                

او ادامــه داد در ايــران         .  وسـطـايــي اســت    
جنبش هاي اعتراضي مهمي هستند و از 

بسيار گستـرده كـه      جمله جنبش كارگري 
ـنـد       . رسانه ها در آلمان آنرا مطرح نـمـيـكـن

هارتموت كراوس خواهان انـزواي كـامـل        
جمهوري اسالمي ايران و اعمال فشـار بـه       
ـا          ـاسـي ب دولت آلمان براي قطع روابط سـي

سپس رويا بحريني . جمهوري اسالمي شد
درمورد كودكان در ايران و بـي حـقـوقـي           

ـقـر و نـداري،        آنها در مـورد كـودكـان         و ف
ـاري كـودكـان و                    ـانـي و ازدواج اجـب ـاب خـي

او .  همچنين اعدام كودكان صحبـت کـرد    
ـيـش از        کـودک و       ۱۵۰ گفت هم اكنون ب

در ايران در مـعـرض خـطـر اعـدام           نوجوان
هستند و بايد فورا براي نـجـات جـان ايـن         

مــيــنــا احــدي در       .  كــودكــان اقــدام كــرد      
ـارزه        سخنراني حود، درمورد اهمـيـت مـب
عليه جـمـهـوري اسـالمـي ايـران بـعـنـوان                
سردمدار جنبش اسالمي و اسالم سياسي 
و رابطه اعتراض عليه حكومت اسالمـي  
و انـزواي ايـن حـكـومــت بــا مـبــارزه بــا                   
سازمانهاي اسالمي و اسالم سيـاسـي در     
اروپا حرف زد و گفت جمهوري اسـالمـي     
ـايـد          ـارت ايران بايد بعنوان يك حـكـومـت آپ

 .جنسي در دنيا منزوي شود
  

در اين جلسه جنايات جمهـوري اسـالمـي      
ـفـر در اول          ايران و بويژه دستگيري دهها ن
ماه مه روز جهاني كارگر محكـوم شـد و       
حاضرين خواهان آزادي فـوري دسـتـگـيـر          

 .شدگان شدند
  

ماه مه نمايندگان نهادها و    ۱۵ در جلسه 
ـنـدگـان      سازمانهاي متعددي از جمله نمـاي
سازمان جردانو برونو و همچنين سازمـان  
عــفــو بــيــن الــمــلــل حضــور داشــتــنــد و               
ـارزات مـردم و           همبستگي خود را با مـب

 كميته عليه اعدام
  

 فنالند
ـتـه     ۱۵ روز جمعه : تامپره مه فعالين کمـي

بين المللي عليه اعـدام و نـهـاد کـودکـان            
مقدمند در مرکز شهر تامپره فنالند اقدام 

ايـن  .  به برگزاري چادر اطالعـاتـي کـردنـد      
ــي و                  چــادر بــا عــکــســهــاي دالرا داراب
عکسهايي از اعدام جوانان تزئيـن شـده و       
اطالعات کاملي در باره اعدامها در ايران 
و اعدام کودکان و نوجواناني که در آستانه 
اعدام قرار دارند در اختيار عموم گذاشـتـه   

اين مراسم مورد استقبال مـردم    .  شده بود
قرار گرفته و دهها نفر طومار اعتراض بـه  

 .اعدام در ايران را امضا کردند

مه همزمان  ۱۴ روز پنج شنبه  :هلسينکي
ـنـالنـد       با هفته اعدام در شهر هلسينکي ف
ـان             سميناري با شرکت انـجـمـن حـقـوقـدان
انترناسيوناليست فنالند ، کمسيون حقوق 
ـال     ـاشـن بشر پارلمان فنالند، امنستي انترن
فنالند و انجمن مدافعان صلح فنالنـد در    
ـنـالنـد بـرگـزار           سالن سمينارات پارلمان ف

 .شد
نفر از جمله تعدادي از مدافعين  ۳۷ تعداد 

حقوق بشر و چند نفر از نمياندگان پارلمان 
در .  فنالند در اين سمينار شرکت داشتنـد 

سمينار با اعالم اينکه ايران يـکـي از        اين 
کشورهايي اسـت کـه آمـار اعـدام در آن                 

و تنها کشوري اسـت       بسيار باال ميباشد
که به طور رسمي کودکان را اعدام ميکند 
به آمارهايي که امـنـسـتـي در خصـوص            

در ايران و بـه ويـژه اعـدام کـودکـان               اعدام
سخنرانان .  منتشر کرده است اشاره کردند

همچنين با اشاره به وضعيت وخيم حقـوق  
بشر در ايران و آمارهاي نگران کننده اعدام 
در ايـــران بـــا اشـــاره بـــه اعـــدام دالرا                     

مراتب نـگـرانـي خـو د را از ايـن                   دارابي
امـنـسـتـي و          مسئله اعـالم کـردنـد و از         

ـا وارد       پارلمان اروپا درخواست نـمـودنـد    ب
کردن فشار به دولت ايران مـانـع از اجـراي        

 .در ايران به هر بهانه اي شوند   اعدام
 سوئيس

تشـكـيـالت خـارج كشـور حـزب              : زوريخ
ـا هـمـكـاري                  كمونيست كـارگـري ايـران ب
ـيـس در         شوراي مركزي اكس مسلم سـوئ

ـيـه اعـدام       هفته همبستگي بين المللي عل
ميتينگ اعتراضي با روشن كردن شمع و 
انداختن چاخه هاي گل بـه رودخـانـه رايـن         

اين مراسم كه در شهرزوريخ . برگزار كردند
ـاتشـريـح مـوضـوع              سوئيس برگزار شـد ب
ـلـي            ـيـن الـمـل ميتينگ و معرفي كميته ب

و فعاليتهايش در سراسر دنيا   عليه اعدام
ـاد          زاد شـروع     توسط ارش مهدي ن و بـه ي

ـقـه       ۱    دالرا و سـايـر اعـدام شـدگـان            ـي دق
شهرام قـديـرلـي، آيـت         .  سكوت اعالم شد

ـثـم     مرعشي، محمد رضا قاسم پور و مـي
. پناهي ديگر سخنرانان اين مراسم بـودنـد  

همهسخنرانها ضمن محکوميت شـديـد     
مجازات اعدام و به ويژه اعدام نوجوانان آن 
ـتـکـارانـه       را بعنوان يک عمل شنيع و جنـاي

در طول برنامه اطـالعـيـه هـاي       .  دانستند
بين المللي عليه اعدام ميان عابرين  كميته

ـان روبـرو                        ـال ان ـب ـق ـا اسـت توزيـع شـد كـه ب
سخنران پاياني مراسم ارش مـهـدي        . شد

نژاد بود كه عالوه بر صـحـبـت در مـورد           

ـقـش حـزب           اعدام و محكوم كردن ان از ن
ـال   كمونيست كارگري ايران و تلويزيون كان

در مبارزه فراگير و همه جانبه عليه   جديد
ــر مــال كــردن                      ــجــاع اســالمــي و ب ارت
جـــنـــايـــتـــهـــايـــش ســـخـــن گـــفـــت واز             

ـال جـديـد           حضار خواست از تلويزيـون كـان
در پايان اين ميتينگ  حمايت مالي كنند

شركت كنندگان با انداختن گل بر رودخانه 
راين ياد دالرا دارابي و همه جانباخـتـگـان    

 راه ازادي را گرامي داشتند
  

 کانادا
فعالين نهاد کودکان مقـدمـنـد و       : تورنتو

ـيـه اعـدام در شـهـر              کميته بين المللي عـل
تورنتو اقدام به برگزاري مـيـز اطـالعـاتـي        
کردند و ضـمـن پـخـش اطـالعـيـه هـا و                   
گزارشات مربوط به اعدام در ايران تـوجـه     
مردم را به مسئله اعـدام در ايـران جـلـب             
ـيـه اعـدام                   ـفـر طـومـار عـل کرده و دههـا ن

 .کودکان و نوجوانان را امضا کردند
 رسانه هاي خبري

ـيـن               ـتـه ب ـيـن کـمـي در طول اين مدت فعـال
المللي عليه اعـدام تـالش کـردنـد تـوجـه             
رسانه هاي گروهي مختلف را نسـبـت بـه      

ـنـد      انـعـکـاس    .  اعدامها در ايران جلب کـن
فعاليتهاي ميديايي در خصوص وضعيت 
اعدامها در ايران به ويژه حائز اهميت بود و 
توجه ميليونها نفر را بـخـود جـلـب کـرده          

ـاري از رسـانـه هـاي گـروهـي                .  است بسـي
بــدنــبــال اعــدام دالرا دارابــي مــوضــوع             
اعدامها در ايران را بـرجسـتـه کـرده و بـه              

صـدهـا   .  تيترهاي داغ خبري تبديل کردند
ـا       ـي مقاله در روزنامه ها و رسانه خبـري دن

بخشـي از       در زيرفشرده.  پخش شده است
فعاليتهاي ميديايي در خصوص اعدامها 

 .ذکر ميشود
  :کانال جديد

ـال جـديـد بـعـنـوان يـکـي از                  تلويزيون کان
پربيننده ترين کانالهاي تلويزيوني ماهواره 
اي، چندين برنامه خود را به اين موضـوع  
ـامـه اليـو                اختصاص داده و در چـنـد بـرن
ـيـن       ضمن مصاحبه با مسئولين کميتـه ب
المللي عليه اعدام و نهاد کودکان مقدمند 
کمک به نحو چشمگيري بر فضاي سياسي 
فرهنگي مردم چه در ايران و چه در خـارج    
ـاثــيــر             در خصــوص مســئلــه اعــدامـهــا ت
گذاشته و کمک شاياني به رشد و گسترش 

از طـريـق     .  جنبش عليه اعدام کرده اسـت   
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 گزارش فعاليتھای ھفته عليه اعدام

16ادامه صفحه   



اين برنامه ها مردم در ابعاد وسيع و گسـتـرده     
کـردنـد و        اي با کمپين عليه اعدام هـمـراهـي     

مخالفت خود را بـا کـل مـجـازات اعـدام از              
ـنـي ايـن تـلـويـزيـون اعـالم                     تريبون آزاد و عـل

 .کردند
موج نفرت از حکـم اعـدام      : رسانه هاي سوئد 

دالرا دارابي و خطـر اجـراي آن سـوئـد را فـرا                
گرفت و تقريبا تمام رسـانـه هـاي ايـن کشـور            
. مطالبي به اعـدام دالرا اخـتـصـاص دادنـد             

راديوهاي محلي فارسي زبـان در شـهـرهـاي           
مختلف سوئد نيز بخـش قـابـل تـوجـهـي از             

برنامه هـفـتـه گـذشـتـه خـود را بـه ايـن امـر                       
در تعدادي از ايـن راديـوهـا        . اختصاص دادند

بخش هائي از برنامه هـاي تـلـويـزيـون کـانـال            
جديد درمورد اعدام و بـويـژه صـحـبـت هـاي           
مردمي که از ايران تماس گرفتـه بـودنـد، بـاز         

در زمان محدود اين برنامـه هـاي     . پخش شد
راديويي دهها نفر تـمـاس گـرفـتـه و خشـم و               
بيزاري خود را از صدور چـنـيـن حـکـم غـيـر              
. انساني براي اين دختـر جـوان اعـالم کـردنـد           

بسياري از شنـونـدگـان نـحـوه دسـتـرسـي بـه                
برنامه هاي تلويزيون کانال جديد را پـرسـيـدنـد     

 .تا بتوانند اين برنامه ها را تماشا کنند
در سوئـد تـعـداد زيـادي از مـردم شـريـف و                    
انساندوست با رسانه ها و مقامـات سـوئـدي      
تماس گرفته و از آنـهـا خـواسـتـنـد تـا بـراي                     
جلوگيري از اعدام کودکان کـاري انـجـام داده        
و مجازات اعدام براي کودکان و نوجـوانـان را     

در پي اين تماس ها روزنـامـه     .  متوقف کنند
در روز      پرتيراژ عصر سـوئـد افـتـون بـالدت           

يکشنبه خبر داد که روز دوشنبه حکـم اعـدام     
در ايــن   .  دالرا دارابــي بــه اجــرا در مــي آيــد             

گـزارش آمـده اســت کـه ايـران کـنـوانسـيــون                  
ــوق                حــقــوق کــودکــان و کــنــوانســيــون حــق
شهروندي و حقوق سـيـاسـي را نـقـض کـرده               

روزنـامـه افــتـون بـالدت نـوشـت کــه               .  اسـت 
ــلـل يــک کــمـپــيــن                    سـازمــان عــفـو بــيـن الـم
اضـطـراري بـراي نـجـات دالرا دارابـي آغــاز                 
ـتــرنـتــي                     کـرده و حـتــي در ســايـت هـاي ايــن
معـروف نـظـيـر فـيـس بـوک در ايـن مـورد                      

در کنار ايـن خـبـر در         .فراخوان داده شده است
ــاهــي آمــده اســت کــه از ســال                 گـزارش کــوت

تاکنون حداقل چهل و دو نفر زنـدانـي      ۱۹۹۰ 
اين نوجـوانـان بـخـاطـر        .  نوجوان اعدام شده اند

جرمي اعدام شـده انـد کـه در سـن کـودکـي                 
 .سالگي مرتکب شده بودند ۱۸ يعني زير 

کميته بين المللي عليه اعدام ضمن تشـکـر و     
قدرداني از کليه فعاليني کـه بـه هـر شـکـلـي             

براي متوقف کردن اعدامـهـا بـه ويـژه اعـدام            
کودکان و نوجوانان فعاليت داشتند قاطـعـانـه    
اعالم ميکند کـه مـا بـا قـدرت تـمـام و بـا                    
پشتيباني و حمايت وسيع مردم آزاديـخـواه و       
انسان دوست دنيا کمپين عليه اعدامها و بـه      
ويـژه اعــدام کـودکــان و نــوجـوانـان را ادامــه                  

 . خواهيم داد
 کميته بين المللي عليه اعدام 

 ۲۰۰۹ مه  ۱۷ 
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سالن مي گذشت كه مير حسين موسوي 
با نيم ساعت تأخير پس از سخـنـرانـي در      
ـا                     ـيـن ديـدار ب دانشگاه گـيـالن و هـمـچـن

در ســاعــت حــدود      !  نــخــبــگــان اســتــان       
ـان       ۱۷/۳۰  پس از چندي هيـاهـوي جـوان

آزاديخواه و معترض در ميان تدابير شديد 
امنيتي و اطالعاتي وارد سالن سرپوشيده 
فوتسال تختي ورزشگاه عضدي شهرستان 

 .رشت شد
ـيـغـاتـي كـه مـجـري             پس از شعارهاي تبل
ـان حـامـي            ـاد جـوان برنامه و معاونت سـت
موسوي گيالن ادا كردند ، نوبت بـه آقـاي     

استاندار گيالن در دوره ريـاسـت   (  صوفي 
ايران و  ۶۰ او يادآور دهه . گشت ) خاتمي 

سالهاي جنگ ايران و عراق شد و در ميان 
آن از رشادتها و مديريت بـي نـظـيـر مـيـر           

که كشتـارهـاي دهـه      ( حسين در آن سالها 
ياد )  هم بخشي از اين رشادت هاست ۶۰ 

نمود و بيش از هر چيز سعي بر آن داشـت      
كه روابط خوب گذشته خود و مير حسين 

شـايـد هـم بـه         (  را به رخ حضار بكشـانـد     
 ! ).قصد يادآوري به مير حسين بود 

دقيقه مير حسين  ۱۵ پس از گذشت حدو 
ـان بـر روي              موسوي در حالي كـه هـمـچـن
صندلـي خـود نشـسـتـه بـود سـخـنـرانـي                   

" خود را با جمله ! ) بگوييم عوام فريبي ( 
ـا كـلـمـه          من شعارهاي تبليغاتي خود را ب
ايران شروع كردم و آن يعني  ايران پيشرفته 

ـاد        "   ـا فـري كه خيل جمعيت جوان حاضر ب
ـا شـعـار              اي ايـران    "  بسيار و در پـس آن ب

پـاسـخ   "  تكرار نـمـيـشـه       ۶۰ پيشرفته دهه 
نكته جالب در اين جمله اينست كه . دادند 

ـيـغـاتـي بـودن                       ـل ـب خـود مـيـرحسـيـن بـه ت
 !شعارهاي خود اعتراف مي كند 

او صحبتهاي خود را اينگونه ادامه داد كه 
ما ايراني هستيم و بر ايراني بـودن خـود     "  

در وهله اول بايد به ايران . افتخار مي كنيم 
فلسطيـن و    (  رسيد و بعد به دوستان خود 

زمانـي كـه ايـران        .  كمك كرد ...)  لبنان و
ـان         خودش قوي باشد مي تواند بـه دوسـت
خود كمك كند ، نه زماني كه سياستهـاي  
غلط بخواهد مسير آنرا از ايرانيت خودش 

كه جمع افراد حاضر آنرا با شعار " دور كند 
" اقتصاد صدقه نمي خوايم نمي خـوايـم     "  

 .پاسخگو بودند 
 

همچنين افزود كه اولـويـت اول در تـمـام             
سياستهاي دولت بايد مليت ايران باشد و   
اگر من بخواهم مديريت جهان را در دست 
بگيرم با ايران ضعيف نمي شود و به ايـران  

ـاز اسـت             ـي در ايـن هـنـگـام         (  قدرتمـنـد ن
ـا             ناخودآگاه به ياد جمله جـنـگ جـنـگ ت

 ۶۳ پيروزي مير حسين موسوي در سـال    
ـادم         ـت در )  در مجلس شوراي اسالمـي اف

شـعـار   " همين حال صداي فرياد مردم كـه      
دولت سيب زميني نمي خوايم نمي خوايم 

 .به وضوح شنيده مي شد" 
ـيـن             اين آخوند بي كاله در بـحـث روابـط ب
ـتـهـاي غـرب اذعـان              الملل خطاب بـه دول

ما تـمـام جـنـگـهـا ، ضـررهـا و                   " داشت 
شهدايي كه داده ايم را فراموش كرده و بايد 
بهبود روابط بين الملل را هدف قرار بدهيم 
و دست دوستي به سوي همه كشورها دراز 

 " . كنيم 
به روشني نمايان اسـت كـه دوره مـذهـب           
گرايي به پايان عمر خود رسيـده و اكـنـون        
بساط مـلـي گـرايـي گسـتـرده تـراسـت ،                 
ـاي       ـق ترفندي كه جمهوري اسالمي بـراي ب

 .خود از آن استفاده مي كند 
پس از آن به سياستهـاي اقـتـصـادي خـود          

روي آورد و در آن زمينه بـه بـرنـج و چـاي           
ايراني كه در انبارها پوسيده و جاي آن برنج 
از پاكستان و چاي از هند وارد كشور مـي  

ـا     .  شود ، اشاره نمود  همچنين افزود كـه ب
ـا               سياستهاي غلط دولـت احـمـدي نـژاد ب
بازكردن دروازه هـاي گـمـركـي و واردات             
محصوالت باغهاي ممالك ديگر ، آنها را 
آباد و باغهاي كشور خويش را ويران كـرده  
ـيـت         و بدين سان سعي بر تحميل مـحـبـوب
خود در ميان كشاورزان و كارگران مزارع و 
باغها در گيالن كه مهمترين منبع درآمد 
ـان بشـمـار مـي رود ،               و اقتصاد اين اسـت

پاسخ جمعيت به ايـن مسـئلـه را        .  داشت 
سـهـام عـدالـت نـمـي           "  مي توان در شعار 
 .خالصه نمود" خوايم نمي خوايم 

در رابطه با مسائل و مشكالت جوانان به 
تنها مشكلـي كـه اشـاره شـد ، مسـئلـه                 
اشتغال جوانان بود كـه ايشـان بـه وسـيلـه              
سرمايه گذاري از طريق بانكهاي جمهوري 
اســالمــي در صــدد رفــع ايــن مشــكــل               

ايـن در حـالـي اسـت كـه              . برخواهند آمد 
جوانان پرشور حاضر در جلسه مدام فرياد 

دولت گشت ارشاد نمي خوايم نمي خوايم " 
" زنداني سياسي آزاد بايد گردد   "و شعار " 

ـان جـمـالتـي چـون                     " و افـرادي در آن مـي
را سـر    "  دالراي دارابي زنده در قلب مايي 

 . مي دادند 
ـيـغـاتـي                    ـل ـب ـاد ت در اواخر سـخـنـرانـي سـت
ـيـن           موسوي در گيالن برگه هايـي را در ب
حضار پخش مي كرد كه يكي از نـكـات       
جالب در اين برگه ها جمالت اول و آخر آن 
بود كه جمله نخست آن از محسن رضايي 

فرمانده اسبق سپاه پاسداران و در حـال        (  
حاضر دبير مجمع تشخيـص مصـلـحـت       

و جمله ) نظام و يكي از كانديداي اين دوره 
كانديداي طيـف  (  پاياني آن از ناطق نوري 

اصولگرايان و رقيب خاتمي در انتخابـات  
قابل ذكر است كه خاتمي .مي باشد)  ۷۶ 

ـاره گـيـري        به نفع موسوي از انتخابات كـن
 .كرده و خود را حامي او اعالم داشته است

در پايان مير حسين موسوي بدون اعتناء 
ـا            ـان خـود را ب به شعارهاي حضار باسخـن

ـان            ـاي ـان بـه پ ـي آرزوي پيروزي ايران و  ايـران
رسانيد و در ميان هجوم مردم كه بسوي او 
حمله ور شدند و توسط گاردهاي حفاظتي 
و اطالعاتي سركوب مي شدند از سـالـن       

 .خارج و به سفر خود به گيالن پايان داد 
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 گزارش فعاليتھای ھفته عليه اعدام

(adventurism)      ، ماجراجـويـي
 حادثه جويي ، آوانتوريسم

به حادثه جويـي و گـونـه اي فـعـالـيـت                
ــر                    ســيــاســي گــفــتــه مــي شــود كــه ب
محـاسـبـات واقـع گـرايـانـه شـرايـط و                  
امكانات عملي و قوانيـن مـربـوط بـه         

ايـن  .  پيشرفت جامعه متكي نـبـاشـد        
واژه معادل كلمه فرانسوي آوانتـوريسـم   

 .است
: آژيـــــتـــــاســـــون ، تـــــحـــــريـــــك                    

(AGITATION) 
تاثير سياسي گذاشتن در بين توده هاي 
وسيع مردم و جلب آنها براي شركت در 
فعاليتهاي اجتـمـاعـي ، اقـتـصـادي و             
سياسي از طريق سخنراني و گفتگـو و    
كتابها و نشريات و راديو تلويزيون و جز 

در آژيــتــاســيــون از شــيــوه هــاي             .  آن   
تهييجي و احساسي زياد استفاده مـي    

 .شود 
 ( ALIENATION:از خود بيگانگي 

( 
حالت و موقعيت پست و غـيـر بشـري        
فردي كه به وسيله فرد ديگر اسـتـثـمـار       

از خود بيگانگي نـاشـي از     .  شده است 

روابط نـا مـطـلـوب تـولـيـدي ، نـظـام                    
مالكيت خصوصي و تقسيم كار است ، 
بــرخــي از افــراد در چــارچــوب روابــط             
توليدي و نظامهاي طبـقـاتـي بـه طـور          
عيـنـي از كـار خـويـش بـيـگـانـه مـي                     

و اين جدايي از كار و فرآورده كار .شوند 
به بيگـانـگـي آنـهـا بـا طـبـيـعـت و بـا                      

زيرا . خويشتن خويش منجر مي گردد 
فــرآورده كــار ، بــخــصــوص در نــظــام              
سرمايه داري ، از سازنده آن جـدا و بـه         

در .  شكل كاال وارد بـازار مـي شـود              
نتيجه ، كل شخصيت از داوري عقـلـي   
در امور و به كار انداختن قواي خـالقـه   
وجود خويش براي مؤثر بودن در وضـع  

 .زندگي خود محروم مي ماند 
  ( AMNESTY):عفو عمومي 

معاف نمودن دسته اي از مجرمـيـن از     
عـفـو عـمـومـي در مـورد             .  مجازات   

عموم محكومين اعم از سياسي و غير 
سياسي اجرا مي شود و به موجب آن ، 
دولت اعمال تنبيه و تهديد را نسبت به 
آنها متوقف مي سازد و اشخـاصـي را     
هم كه در بازداشت به سـر مـي بـرنـد ،           

بخشودگي اغلب در ايام . آزاد مي كند 
ويژه ، تغيير تاج و تخت و يا تغيير رژيم 

 .انجام مي شود 

 اصطالحات سیاسی
 : تھيه و تنظيم
 ايران -رامتين تقوی 

 مضحكه موسوی در رشت

متاسفانه این هفته بخش . ك. ج 
نامه هاي شما را نرسیدیم آماده 

 .هفته آینده جبران می کنیم. کنیم


