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 کمونیستنان   جو 
 سھ شنبھ ھا منتشر می شود

۴۰۶ 
   

يكي از مهمترين مسائل پـيـش روي     
ــران مضــحــكــه                 ــه امــروز اي جــامــع
انتخابات رياست جمهـوري اسـالمـي      

اكنون ديگر كساني كه كانديـد  .  است
هستند دارند به روي همديگر اسلحـه  

همانهائي كه در دوره اي   .  مي كشند
نــه چــنــدان پــيــش بــا هــمــديــگــر در               

مـي  "  انقالب فـرهـنـگـي    " دانشگاهها 
شكـنـجـه     ٦٠كردند؛ در سالهاي دهه 

كرده، مي كشتند و تـيـرخـالص مـي       
زدند؛ كردستان و تركمن صحرا را بـا    

سـال در       ٨هم به خون مي كشيدنـد؛    
جنگي كه اكنون خودشان مي گوينـد  
لزومي نداشت، ميليونهـا جـوان ايـن        
مملكت را گوشـت دم تـوپ كـردنـد؛           
ــا هــمــديــگــر                   هــنــوز هــم در خــفــا ب
همدستند كه دستمزدها را نپردازنـد،  

آبرو، حيثـيـت و     " اكنون در مالء عام 
هــمــديــگــر را بــر بــاد مــي           "  نـامــوس 

 
 
 
 
 

درباره انتخابـات  بـه سـبـک جـمـهـوري                
. اسالمي زياد گفتـه ايـم و نـوشـتـه ايـم              

واقــعــيــات ايــن چــنــد روزه نشــان داد                
جمهوري اسالمي در بـاالتـريـن سـطـوح        
حکومتي اش هـم از هـيـچ انسـجـام و                  
يکـدسـتـي اي بـرخـوردار نـيـسـت و در                   
مقابل مردم مـوجـود مـفـلـوکـي بـيـش             

درشت ترين مـهـره هـايشـان بـه            .  نيست
جان هم افتاده ا ند و بـي ارزش تـريـن و          
پست ترين شوهاي سياسي روزگار را بـه  

چه کنند؟ مـاهـيـت    .  نمايش مي گذارند
پسـت  .  و بضاعتشان همـيـن قـدر اسـت        

ترين و ضـد انسـانـي تـريـن رفـتـارهـاي                 
تـازه دزدي،    .  يکديگر را رو مـي کـنـنـد      

ارتشاء، پارتي بازي و چپاول ميليـاردي  
اموال مردم از معمولي تـريـن کـارهـاي         
اين جانوران اسالمي سـت کـه در آن بـا            
هم اختالف دارند و دست هم را رو مـي      

سـال     ۳۰ کنند که هر نمونه اش در ايـن    
باعث خانه خرابي هزاران و ميلـيـون هـا      

. کارگر و زن و مرد و جـوان شـده اسـت           
ايــن هــا تــازه جــداي از قــتــل عــام و                     
کشتارهاشان است که همه شان هنوز بـر  

 .سر آن متفق القولند
اين ها مي خواهند شوهاي تـبـلـيـغـاتـي       

خرداد روز به اصطالح انتخابات  ۲۲
رژيـمـي   .  رژيم دزدان و قـاتـالن اسـت       

که ماهيت جنـايـتـکـارانـه اش بـراي           
ميليون ها نـفـري کـه زيـر خـط فـقـر                
زندگي مي کنند، اعدام و سنـگـسـار    
مــي شــونــد، شــالق مــي خــورنــد و              
کودکاني که اعدام مي شـونـد مـثـل       

 .روز روشن است

 ! مردم آزاده 
آنــچــه ايــن روزهــا جــامــعــه ايــران را                 

فراگرفته تب و تاب انتخاباتي نيـسـت،   
جـانـيـان    !  تب و تاب  سـرنـگـونـي اسـت       

حاکم بجان هم افتاده انـد و دزديـهـا و            
شياديها و جنايات يکديـگـر را بـرمـال         

اعـتـرافـات ايـنـان، از بـراه             .  ميـکـنـنـد    

اندازي زندانهاي خصوصـي گـرفـتـه تـا          
جعل مدارک تحصيلـي  واز دزديـهـاي          
چــنــديــن مــيــلــيــارد دالري تــا بســتــن            
مطبوعات و تا حمله به دانشگاههـا و    
سرکوب و کشـتـار مـخـالـفـيـن، تـنـهـا               
ــن                  گــوشــه کــوچــکــي از جــنــايــات اي

يـورش بـه     .  حکومت مـنـحـوس اسـت        
ــار               ــرکـــوب و کشـــتـ ــان، سـ کـــردســـتـ

انـــقـــالب " دانشــجـــويــان در جـــريـــان            
، يورش بمردم در سي خـرداد     " فرهنگي

در )  خـــرداد    ١٣ ( جـــون        ٣ امــروز      
لحظاتي که کنفرانس سـاالنـه سـازمـان         
جهاني کار مراسم افـتـتـاحـيـه خـود را             
شروع ميکرد، سه نفر از فعاليـن حـزب     
کمونيست کـارگـري در حـالـيـکـه تـيـم               

مـراهـي   فيلمبرداري کانال جديد آنها را ه

 3ادامه صفحه   13ادامه صفحه  

 10ادامه صفحه  

 10ادامه صفحه  

 12ادامه صفحه  

 :به سردبیری 
 نوید مینائی

jk.sardabir@gmail.com 

 0046736485117: نوید مینائی

 به رژيم دزدان و قاتالن و مضحکه انتخاباتشان !" نه "

 فعالين حزب کمونيست کارگری ايران در سازمان جھانی کار
 دست به يک اقدام بزرگ و تاريخی زدند

 جوانان و
 نسل قديم 

با كسانی كه پرچم سفيد  
 بلند می كنند چه كنيم؟ 

 ناصر اصغری

 ": انتخابات"پيام حميد تقوائی به مردم  پيرامون 
!اين جانيان بايد محاکمه شوند  

 آخرين تنگناھا
 نويد مينائی



ــج،           ــســـت پـــنـ   ٢٠٠٩ ژوئـــن         ٤ لـــيـ
ـتـي بـراي          ـاف پنجمين ليست کمکهاي دري

هــزار دالر را بــه اطــالع             ٣٠٠ تـامــيــن    
هزار دالري براي  ٣٠٠ کمپين .  ميرسانيم

 ٤ ادامه کاري کانال جديد از روز دوشنبـه    
ـتـه                   مه شروع شـده و بـه مـدت شـش هـف

تــاکــنــون مــبــلــغ    .  ادامـه خــواهــد داشــت      
ــع آوري شــده و                 ١٧١٦٨٠  دالر جــم
ـايـد جـمـع آوري             ١٢٨٣٢٠  دالر ديگـر ب

صميمانه از دوستان عزيـزي کـه بـه        .  شود
. اين کمپين پيوسته اند قدرداني ميکنيـم 

اطــمــيــنــان داريــم کــه شــمــا دوســتــان و               
ـيــنــنــدگــان کــانــال جــديــد، شــمــا مــردم             ب
ـا کـمـک هـاي            معترض و عدالت طلب، ب
خود بار ديگر تداوم کانال جديد ايـن ابـزار     
مهم سازماندهي اعتراض و مبارزه عليـه  
جمهوري اسالمـي، ايـن وسـيلـه مـتـحـد              
ـيـونـي بـراي تـحـقـق               ـل کردن توده هاي مـي
شريف ترين آرمانهاي بشـري را مـمـکـن           

 . ميگردانيد
ـيـکـار         خانواده هاي جانفشانان سـازمـان پ

 ٤ ٧ ٥  دالر                                                     ٠
ـال جـديـد درمـورد              حمايت از برنامـه کـان

ــم             ــگــي رژي  دالر   ۲۰۰ انــقــالب فــرهــن
ــهــروزي          ــهــمــن ب  تــومــان    ۰۰۰۰۰ ١ ب
 دالر يـکـسـالـه      ۷۲۰۰ حوزه انترناسيونال 

 يــورو يــکــســالــه     ۰۰۰ ٥ امـيــر تــوکــلــي       
ـپـور        ـي  دالر يـکـسـالـه         ۲۰۰۰ مهين عـل

 دالر يـــکـــســـالـــه        ۰۰۰ ١ کـــيـــان آذر       
ــي            ــد      ۰۰۰ ١ جـــلـــيـــل جـــلـــيـــلـ  پـــونـ

ـتــي و کـيــوان           يـورو يـکــسـالــه       ۰۰۰ ٥ پ
 کـرون يـکـسـالـه          ۲۰۰۰۰ سيما بـهـاري     

 يـورو يـکـسـالـه          ۰۰۰ ٥ فرشاد حسيـنـي     
ــري      ــه           ۰۰۰۰ ٥ پـ ــســـالـ ــکـ ــرون يـ  کـ

 کـرون يـکـسـالـه           ۲۰۰۰ ١ مراد شيخـي    
 کرون يکساله  ٦٠٠٠ اسماعيل مردوخي 

 کـرون يـکـسـالـه          ۰۰۰ ٦ گيتي آقاجانـي    
 کــرون يــکــســالــه      ۰۰۰ ٦ غــالم اکــبــري      

٣ نــــــــاهــــــــيــــــــد            ۰  کــــــــرون         ۰
 کـــــرون      ۷۰ مــــهـــــران شـــــديـــــدي             

ــمــا           ـن ــن رهـ ــومــان    ۲۰۰۰۰۰ آرمــي  ت
ــکـــــا               ــريـــ ــورج امـــ  دالر      ۰۰ ٣ تـــ
ــزي                ــزيـــ ــوريـــــا عـــ  دالر      ۰۰ ١ پـــ
 دالر      ٥ ۷ ١ يــــدي مـــــحـــــمـــــودي             
 دالر      ۰۰ ١ جــــمــــشــــيــــد هــــاديــــان          
 دالر    ۱۰۰ بـــه يـــا زهـــرا کـــاظـــمـــي               

ــدا بــــــيــــــات                  دالر       ۰۰ ١ يــــــلــــ
ـاصــــــراصـــــــغــــــري             دالر        ۰ ٥ نـــــ

ــي               ــمــ ــد کــــاظــ ــمــ ــحــ  دالر     ۵۰ مــ
ـلــــــزاري                    دالر        ۰ ٣ حســــــن گـــــ

ــو                 ـتــ ــحــــمــــد تــــورنـــ  دالر      ۰ ١ مــ
ــي              ـفـ ــال شـــريــ ـيـ ــهــ ــونـــد     ۲۰۰ سـ  پـ
ــي               ـلـ ـيــ ـلــ ــل جــ ـيـ ـلــ ــونـــد     ۰۰ ١ جــ  پـ

ـبــــوبـــي             ـيــــوا مــــحــ  پــــونــــد     ۲۰ شــ
 پـــــونـــــد      ۲۰ ســــعـــــيـــــد پــــرتـــــو              
ــل                    ــکـــــ ۷ مـــــــايـــــ ــد ۰ ــونـــــ  پـــــ

ــش                ــرزان دانــــ ــد        ۰ ٥ فــــ ــونــــ  پــــ
۲              اوا           پــــــــونــــــــد  ۰

ــمـــــــا                    ١ ســـــــيـــــ ــد ۰ ٥ ــونـــــ  پـــــ
ــي               ــهـــــــــ ١ الـــــــــ  ۰ ــورو  ۰  يــــــــــ

٥ مــــــــــيــــــــــتــــــــــرا             ــورو  ۰   يــــــــ
  

ــج          دالر    ٥٢٠٩٠ :  لــيــســت شــمــاره پــن
ـيـــســـت شـــمـــاره           دالر     ١٩٩٣٠ :  ٤ لـ
 دالر       ٥٦٣٩٠ :  لـــــيـــــســـــت ســـــه      
ـيــــــســـــت دو          دالر       ٣٥٥٣٥ :  لــــ

 دالر        ٧٧٣٥ : لــــــيــــــســــــت يــــــک       
 دالر  ١٧١٦٨٠ : جمع تاکنوني
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ : شهال دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.c
om  

 : تلفن تماس در اروپا

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢ : حسن صالحي

 : کانادا و آمريکا
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ :  فاتح بهـرامـي  

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
 : شماره حساب سوئد

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 

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

تماس بـگـيـريـد،      ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ تلفن 
ـيـک      تا با دادن شماره حساب خود اتـومـات
هرمقدار که مايل باشيد از حسـاب شـمـا      

 . برداشته شود
 :  شماره حساب آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 

Bankleitzahl :37010050 
Post Bank 

 :شماره حساب کانادا
Canada 
ICRC  
Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga 
L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
شماره حساب انگليس ويژه کمک از  

 :  انگليس و از هر کشور ديگر
England 
Account nr. 45477981 

sort code :60-24-23 
account holder: WPI 
branch: Wood Green   
Bank: NatWest   
IBAN: GB77 NWBK 6024 
2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

 
 :شماره حساب آمريکا

Account holder: Masoud 
Azarnoush 
Routing # 323371076 

Account  #3603224619 
Banner Bank 

435 Martin st. 
Blaine, WA 98230 

phone 1-360-332-7700   
Masoud Azarnoush 

 #505 - 711 5th Ave. 
New westminster, BC 
V3M1X6 Canada 
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ـان        اين هفته اما تصميم ندارم پابرهـنـه مـي
خـود سـران ايـن دولـت تــا             !  حـرفـهـا بـدوم      

! توانستند با نعلين ميان حرف هم دويـدنـد  
اين چند نقل قول از کـارگـزاران جـمـهـوري          
. اسالمي گوياي حال خـراب ايشـان اسـت         

که بين چهـار   «مناظره »در هفته گذشته 
جاني جمهوري اسالمي برقرار شد و تا جـا  
ـنـد           . داشت پته همديگر را روي آب ريـخـت

اين مناظرات بسيار جـالـب بـود و نشـان             
ـاد       ـيـن زي داد که چگونه فشار جامعه از پاي
اسـت کــه ســران ايــن دولــت بـي مــحــابــا                 

ايــن .  هـمــديــگــر را زيــر ضــرب گــرفــتــنـد            
نتيـجـه ايـن      "  افشا گريها »مشاجرات اين 

ـانـه    »نبود که احمدي نـژاد     چـهـار    «احـمـق
چنگولي ميخواهد بر اريکه قدرت بـمـانـد    

ـانـه مـيـزنـد         ايـن  .  و دست به کارهاي احمـق
نشان از يک سونامي ميدهـد کـه از بـطـن           
جامعه بـرخـواسـتـه و بـزودي بسـاط ايـن                  

ايـن  .  دستگاه جنايت را از بين خواهـد بـرد    
ـتـوان در                    سونامي و وحشـت از آن را مـي
. کالم کارگزاران اين دستگاه جهنـمـي ديـد     

اگـر  .  اين رژيم در آستانـه فـروپـاشـي اسـت         
حزب کمونيست کارگري چنـد سـال اسـت        
ـنـه سـران                    بر آن تاکيـد دارد اکـنـون بـه عـي
ـابـت کـردنـد          همان دولت با رفتارهايشان ث

ـنـهـا    .  که ديگر قادر به ادامه راه نيستـنـد   اي
ديوانه نشدند که جلـو چشـم مـردم آبـرو و             

بوسيله خودشان بر   حيثيت نداشته خود را
بــاد مــيــدهــنــد نشــان از ســمــبــه پــر زور                

ـا  .  اعتراض مردم تهيدست جامعه اسـت    ب
هم گوشه کوچکي از اين نـمـايـش وحشـت       

 .در مال عام را ميخوانيم
ـانـمـان،           : جوادي آملي ما بايد مـواظـب زب

ـاشـيـم             ـارمـان ب ـت ايـن  .  قلممان، گفتار و رف
ـيـسـت، اول يـک              ـامـي ن سونامي، اول سون

ايــن از دورتــريــن مــنــقــطــه         .  نسـيــم اســت   
شود و يـک نسـيـم           اقيانوس آرام شروع مي

خنک است اما قدري که جلوتر آمد، تندتر 
ـار              شود و بعد کم مي کم آن طـوفـان را بـه ب
ـا زمـيـن را درمـي          .  آورد   مي نـوردد کـه        ي

هـا را بـه          شود و يا صاعـقـه   زمين لرزه مي
 .گونه است حرف بد نيز همين. آورد بار مي
آنچه امروز در ايـران مـي گـذرد             : مراديان

ـاده از         تنها و تنها مي ـف توان نامش را اسـت
تمام ظرفيت براي انداختن نـظـام اسـالمـي       

 .در مسير نابودي عنوان کرد
ـامـه       :  سايتهاي حکومتي درخـواسـت روزن

ـيـب قضـايـي            جمهوري اسالمي براي تـعـق
 .نژاد آقاي احمدي

نامه مهم ميرحسيـن  :  سايتهاي حکومتي
سـازي و       به خامنه اي ؛ نگرانـي از پـرونـده       

 مردم ارعاب
من فکر مي کنم در مناظره هـا    :  قاليباف

و خيلي از بيانات اگراخالق رعايت نشـود    
همه ما، مردم و نظام و بيش از همه فـردي  

ـازنـده      ها را انجام مي که اين صحبت دهد ب
 ها خواهد بود اين مناظره

من به نامزدي راي مي دهم کـه،     : صانعي
راه امام را ادامه دهد و به لـحـاظ ذهـنـي،         

 .خشک و انعطاف ناپذير نباشد
 ۳۰۰ آقاي کروبـي مـاجـراي        :  احمدي نژاد

 ؟!ميليون تومان چي شد
 ماجراي هفتصد ميليون چي بود؟: کروبي

آقـاي کـروبـي چـرا شـمـا در               :  احمدي نـژاد   
 بنياد شهيد زندان درست کرده بوديد؟

 .تمام آمارهاي شما دروغ است: کروبي
ـامـه هـا را                :  مـوسـوي   در ايـن دولـت روزن

 .بستند
ـا              :  احمدي نژاد مگر در دوره شـمـا چـنـد ت

روزنامه بود؟ مگر غير از اين اسـت هـمـه        
 را بستيد؟
در روز روشن سياه را سفيد جلـوه  :  موسوي
 .ميدهند

احضار وزير نفـت بـه دادسـرا        :  شهاب نيوز
 .به دليل گم شدن يک ميليارد دالر

نـژاد؛ چشـم در          آقاي احـمـدي     : شهاب نيوز
 ...چشم مردم راست بگوئيد لطفاً

را )  دولـت ( شخصيت بـزرگـان       :  حسينيان
 .کنيم قرباني مصلحت مي

شـبـي   :  مناظره کروبي موسوي : آينده نيوز
 .براي پاسخ به تهمت و دروغ

!وحشت در مال عام  
 ياشار سھندی

ھزار دالری برای تامين کانال جديد  ٣٠٠کمپين   

 دالر ديگر بايد جمع آوری شود  ١٢٨٣٢٠

 

 یک دنیای بھتر
 

برنامه حزب کمونیست کارگری ایران را بخوانید و  
 به دیگران معرفی کنید

  ضميمه جوانان کمونيست ويژه انتخابات
 امروز منتشر می شود

 
 سران اين حکومت را بايد به محاکمه کشيد

 
 مصاحبه کاظم نيکخواه با حميد تقوائه پيرامون انتخابات  در تلويزون کانال جديد  

 



جناح هاي رژيم و کـانـديـداهـاي آنـهـا             
. بطرز بيسابقه اي بجان هم افـتـاده انـد     

جنايات و فساد مالي يکديگر را افشا 
بـه بـرخـي از جـنـايـاتـي کـه                 .  ميکنند

مرتکب شده اند اعـتـراف مـيـکـنـنـد،          
گوشه اي از دزدي هـا و فسـاد مـالـي             

امـا خـط     .  يکديگر را بر مال ميکننـد 
حـواس شـان     . قرمز را رعايت ميکنند

هست که ولي فقيه و نظام شان را بر باد 
از خشم  .  از مردم وحشت دارند. ندهند

. و خـيـزش مـردم بـهـراس افـتـاده انـد                
نگرانند که مردم کـل بسـاط دزدان و           
قاتلين اسالمي را براي هميـشـه جـارو      

 .  کنند
 

 !مردم آزاده، ايرانيان مقيم خارج
بايـد بـمـيـدان آمـد و اجـازه نـداد شـو                     

اين انتخابات . انتخابات را برگزار کنند
نمايش مضحکـي از انـتـخـاب         . نيست

يک کانگستر اسالمي از مـيـان سـايـر         
در خـارج نـبـايـد         .اوباش اسالمي است

جرات کنند بساط انتـخـابـات شـان را         
انتخابات مشـتـي قـاتـل و         . پهن کنند

دزد و سرکوبـگـر مـردم را ، بـايـد بـه                 
صحنه پر شور محاکمـه آنـهـا تـبـديـل           

 . کرد
 

 : آلمان 
 فرانکفورت

Raimundstraße 90    
60320 Frankfurt am 
Main 

 : صبح     تلفن تماس ۱۱ ساعت از 
 9716227- 0049172 

 :هامبورگ
Bebelallee 18     22299 
          Hamburg 

 صبح   ۱۱ ساعت از 
 :    تلفن تماس

 3379808-0049178 

 :انگليس 
 لندن

 مقابل كنسولگري جمهوري اسالمي
 صبح  ۱۰ ساعت 

50 KENSINGTON 
COURT 

LONDON ,W8 5DB 
 : تلفن تماس 

00447950924434 
 :سوئد

 استکهلم 
 بعد از ظهر ۵ صبح تا  ۱۱ از ساعت 

در مقابل سفارتخانه جمهوري اسالمي 
 در استکهلم

Elfviksvägen, Västra 
Yttringegård, Lidingö 

 : تلفن تماس 
046703610279 

 :سوئيس
  برن

 در مقابل سفارتخانه جمهوري اسالمي  
  ۱۵ تا  ۱۳ از ساعت 
از ايستگاه اتوبوسهـاي    حركتتجمع و 

يـخ کـنــار بـانـهـوف سـاعــت             شـهـر زور    
 ۱۰/۳۰ 

تـجــمــع و حــرکــت از بــانــهــوف شــهــر              
 ۱۱/۳۰ ارائوساعت 
 : تلفن تماس

041764006962 
 :کانادا
 اتاوا

 ظهر ۱۲ ساعت 
 مقابل سفارت رژيم اسالمي 

245 Metcalfe 
St . Ottawa, ON K2P 

2K2 
صبح جمعه در پمپ  3: ساعت حرکت

ضلـع شـمـال      ( دان ميلز و شپرد    بنزين
  )غربي

 : تلفن تماس
 7138-471-416 

 ونکوور 

نورت ونکوور، تقاطع خيابان النزدل و   
 چهاردهم

 بعد از ظهر ۷ تا  ۴ از ساعت 
 : تلفن تماس 

 6047278986 
 :دانمارک 
 کپنهاک 

 : محل سفارت در کپنهاک 
  ENGSKIFTEVEJ  6  

2100 COPENHAGEN  
صــبــح از شــهــر          ۸ جــمــعــه ســاعــت        

دوستاني که . مالموحرکت خواهيم کرد

مــي خــواهــنــد هــمــراه مــا بــه مــحــل              
تظاهرات بيايند، از قبل اطالع دهـنـد     
تا تدارک کافي براي رفتن به کپنهاک را 

  .فراهم کنيم
   

دفتر فدراسيون : محل حرکت در مالمو
در     سراسري پناهندگان ايراني واقع

Ystadvägen42     
  

 : تلفن هاي تماس 
703638088 0 

0406116109 

 : هلند  
 دنهاگ 

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايران
DUINWEG 20-22 

 بعد از ظهر ۴ تا  ۲ از ساعت 
 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 !آزادي برابري حکومت کارگري

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
 کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۸۸ ،  خرداد ۱۴  ۲۰۰۹ ژوئن  ۴ 

406جوانان کمونیست     1388 خرداد   19  3 

 تظاھرات 
) ژوئن ۱۲( خرداد  ۲۲جمعه

انتخابات قاتلين و دزدان اسالمی 
در خارج را به صحنه محاکمه 

 !آنھا بدل کنيم

مـيــکــرد، دســت بــه يــک اقـدام بــزرگ و                 
ماندني در دفاع از کارگران و مـردم ايـران       

ــد ـيــه پــس از                   .  زدن ـانـ ـنــد ثـ درســت چـ
ـفــرانــس بــه            خـوشــامــدگــوئــي رئــيــس کــن
ميهمانان، فرشاد حسيني، بهـرام سـروش     
و يــدي کــوهــي بــه طــرف ســن اصــلــي                  
کنفرانس رفتند و در حاليکه پـوسـتـرهـاي     
تعدادي از دستگيرشـدگـان اول مـه را در            
دست داشتند، رو به حاضـريـن کـه حـدود         

ـئـت             ٢٠٠٠  ـيـکـه هـي نفر بودند و در حـال
جـمـهـوري اسـالمـي را بـه حضـار نشــان                  
ـان و                  ميدادند، به دفـاع از کـارگـران و زن
مردم محروم ايران برخاستند، خـطـاب بـه      
نمايندگان سازمـانـهـاي کـارگـري حـاضـر            
صحبت کـردنـد، شـعـار دادنـد، خـواهـان              
اخراج هيئت جمهوري اسـالمـي شـدنـد و         
مورد تشويق گرم حاضريـن و دسـت زدن         

ـنـد           ـت در واقـع    .  هاي مکرر آنهـا قـرار گـرف
ـا     هيئت رئيسه کنفرانس را افتتاح کرد و ب
ـنـي و بـهـرام              شروع صحبت فرشـاد حسـي
ـنـدگـان حـزب          سروش سکوت کرد و نـمـاي
عمال سخنراني افتتاحيه اين کنفـرانـس را     
بعهده گرفتند تا به نمايندگي از کـارگـران       
ـيـه         و مردم ايران، کيفرخواست خود را عـل

ـنـد      صـحـنـه    .  جمهوري اسالمي اعالم کـن
هاي باشکوه اين اقدام تاريخي مستقـيـمـا    
از طريق برنامه زنده کنفرانس پـخـش شـد      
ـيـم      و توسط جميل فرزان و سيما بهاري، ت
اعزامي تلويزيون کانال جديد فيلمـبـرداري   

 .گرديد
  

ـيـن حـزب عـکـس هـائـي از فــرزاد                     فـعـال
کمـانـگـر، جـعـفـر عـظـيـم زاده، مـحـمـد                     
اشرفي، شـاهـپـور احسـانـي راد، سـعـيـد                 
ـنـد       يوزي و منصور اسانلو در دست داشـت

و سه دقيقه در شروع کنفرانـس صـحـبـت       
ـنـي و بـهـرام سـروش             .  کردند فرشاد حسـي

اعالم کردند رژيمي که کارگـران را شـالق       
ميزند و دسـتـگـيـر و زنـدانـي مـيـکـنـد،                 
ـيـسـت            . جايش در سازمان جـهـانـي کـار ن

ـنـهـا       اينها نماينده کارگران ايران نيستند اي
ـنـد کـه              فقط و فقط نماينده رژيـمـي هسـت
ـيـک حـقـوق کـارگـران را                 بطور سيسـتـمـات

اين رژيم کارگر را بدليـل  .  لگدمال ميکند
ـا                 برگزاري اول مـه، ايـجـاد يـک تشـکـل ي

ايـن  .  اعتراض براي دستمزد شالق ميـزنـد  
رژيم زن را سـنـگـسـار و کـودک را اعـدام                 

ـابـل             .  ميکند فرشاد حسيـنـي کـه در مـق
ـا         هيئت جمهوري اسالمي ايستـاده بـود ب
ـيـن انـداخـتـه         اشاره به آنها که سرشان را پائ
بودند، گفت اينها همين ديروز تعـدادي از    
اعضاي خانواده هاي دستگيرشـدگـان اول     
مه را که دسـت بـه اعـتـراض زده بـودنـد                 

و بهرام سروش از بـاالي  . دستگير کرده اند
ـيـسـه گـفـت            ايـن  :  سن درمقابل هيـئـت رئ

دستگيرشدگان اول مه هستند که بايد در   
ـنـدگـي       اين کنفرانس کارگران ايران را نـمـاي
ـنـد      . ميکردند ولي االن زير شکنجه هسـت

سازمانهاي کارگري حـاضـر در سـازمـان           
ـنـهـا در                جهاني کار نبايد اجـازه دهـنـد اي

ـيـز          .  کنفرانس شرکت کنند يـدي کـوهـي ن
همراه با بهرام سروش و فرشاد حسيني کـه  
به زبان انگليسي صحبت مـيـکـردنـد، بـه        

مـرگ بـر     :  زبان فـرانسـوي شـعـار مـيـداد            
جمهوري اسـالمـي، جـمـهـوري اسـالمـي            
بايد از سازمان جهاني کار اخـراج شـود و       
ـيـن حـزب        پيمان نجفي يکي ديگر از فعـال
در مقابل در ورودي کنفـرانـس اطـالعـيـه        
هاي حزب کمونيست کارگري را در ميـان  
هيئت هائي که وارد سالن ميشدند توزيـع  

 .ميکرد
  

ـار                   ـا ايـن اقـدام خـود يـکـب فعالين حزب ب
ـفـرانـس جـهـانـي، نشـان                 ديگر در يـک کـن
دادند که اين حزب نماينده واقعي کارگـران  

ـفـرانسـي کـه        . و مردم ايران است در هر کـن
ـنـدگـان جـمـهـوري اسـالمـي حـاضـر                  نماي
باشند فعالين حزب هم حـاضـر خـواهـنـد          
ـفـرانـس را بـه صـحـنـه افشـاي                     شد تا کـن
ـا            ـي جنايات اين رژيم تبديل کننـد و بـه دن
بگويند که اين رژيم چه بر سر مـردم ايـران       

الزم بـه يـادآوري اسـت کـه ايـن                .  مياورد
چندمين بار است که نمايندگان حـزب در      
کنفرانس سـاالنـه سـازمـان جـهـانـي کـار                 
دســت بــه افشــاي جــمــهــوري اســالمــي             

 .ميزنند
  

 ١٢ الزم به توضيح است کـه از سـاعـت            
ـابـل                 ـيـز در مـق امروز تظاهرات بـزرگـي ن
سالن کنفرانس سازماندهي شده است کـه    
متعاقبا گزارش آنـرا بـه اطـالع خـواهـيـم             

فيلم هاي مربوط به فعاليت حـزب  .  رساند
نيز بزودي در دسترس عموم قـرار خـواهـد      

 .گرفت
  

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيـسـت   
 کارگري ايران

 ١٣٨٨ خرداد  ١٣ ، ٢٠٠٩ جون  ٣ 
فيلم حضور حزب کمونيست کـارگـري    

ــکــي از                         ــوســط ي ــه ت در آي ال او ک
نمايندگان اتحاديه هاي کارگري سـوئـد   

 در يوتيوب گذاشته شده
 

www.youtube.com/
watch?
v=r4UpZLsqNng 

 فعالين حزب کمونيست کارگری ايران در سازمان جھانی کار
 دست به يک اقدام بزرگ و تاريخی زدند



 !آقاي اوباما 
  

بعنوان يك فعال مدافع حقـوق زنـان، و يـك          
مبارز قديمي عليه اعـدام و سـنـگـسـار در            

، دفاع شما از اجـراي       كشورهاي اسالم زده 
احكام اسالمي و دفاع از حجـاب اسـالمـي      
را ،يك افتضاح كامل سياسي و دهن كجـي  

نفـر   آشكار به مبارزات و رنجهاي ميليونها 
در ايران و عراق و افغانستان و سودان و همه 

   .كشورهاي اسالم زده ميدانم
ـرانـي مـفـصـل در مـورد                شما در يك سـخـن

در خاورميانه، حـرف زده      مسائل مهمترين 
ايد و اين بار از موضعي مماشات جويانه با 
جنبش اسالمي و اسالم سياسي و جريانـات  

ـهـا     تروريسـت اسـالمـي ،           ـه       آن را دعـوت ب
ـيـد و         آرامش و سهيم شدن در قدرت مـيـكـن
توهمي را دامن ميزنيـد كـه گـويـي از ايـن              

ـرنـد              يـك  .  طريق معـضـالت پـاسـخ مـيـگـي
اشتباه بزرك شما اينست كـه ايـن بـانـدهـاي            
ـيـونـهـا           ـل ـه مـي ترور و ضد بشر را به مردم ، ب
مردمي منتسب ميكنيد كه در كشورهـاي  
ـيـان ايـن بـانـدهـا و                  خاورميانه اولين قـربـان

شما در   .  دولتهاي فاسد و جنايتکار هستند
سخنراني خـودتـان در ايـن مـوارد صـورت              
ــطــرح كــرده و                    مســئلــه را مــخــدوش م
ـه     پاسخهايي به غايت مخدوش به مردم ارائ

از نظر مـن ايـن سـيـاسـت جـديـد              .  ميدهيد
هيئت حاكمه امريكـا ، روي ديـگـر سـکـه              

مـن در    .  سياست ميليتاريستي بوش اسـت   
ـم          . اينجا فقط به دو موضوع اشـاره مـيـكـن

 . حجاب و احكام اسالمي
  

. از ايران مثال ميزنم كه خودم از آنجا آمده ام
ـه                    من ـي و هم نسل هـاي مـن در آنـجـا عـل

حكومت فاسد و ديكتاتور پهلوي كه مـورد  
ـقـالب            ـه يـك ان عنايت دولت امريكا بود، ب

ـم    در نـهـايـت و        .  عظيم اجتماعي دست زدي
ـتـهـاي        بداليل متعددي و از جمله كمـك دول
ـقـالب، بـا روي كـار            غربي و امريكا، اين ان
آمدن يك حكـومـت اسـالمـي ، شـكـسـت              

ـيـجـه و           .  خورد ـت جمهوري اسالمي ايران ، ن

برآيند انقالب ما نبود، ضد انقالبي بـود كـه     
ـر      با حمله به زنان و تحميل حجاب اجبـاري ب
زنان و با اعدامهاي دسته جمعي و قتل عام 

 ۱۹۸۰ مخالفين و معتـرضـيـن، در سـال           
اين حكومتي ضد زن، ضد .  قدرت را گرفت

انسان و ضد كودك بود كه يك جنبه هويتـي  
آن، در عين حال ضديت با غرب و امـريـكـا      

ما در ايران عليه اين حكومت جنگيده .  بود
چرا كه اين حـكـومـت از پـوسـيـدگـي،              .  ايم

ـرابـري و از                    عقب مـانـدگـي ، ارتـجـاع، نـاب
تـرور  .  فرهنگ قرون وسطايي دفاع ميـکـنـد   

ـه پـس از کسـب قـدرت                در ايران  بالفـاصـل
توسط حکومت اسالمي و با حمله به كارگر 
ـه      ـه ب و دانشجو و زن و مرد شروع شد و حمل
سفارت شما و گروگانگيري كاركنان سفارت 

ـتـار                    امريـكـا      فـقـط يـك بـخـش از ايـن رف
 . تروريستي بود

ـيـكـه      ١٩٨١  دوستان من در سال  ، در حـال
ـه جـوخـه           ۲۰ و يا  ۱۹   فقط ساله بودند ، ب

ـم        اعدام سپرده شدند و هشت نفر از دوسـتـان
قبل از اعدام، مورد تجـاوز پـاسـداران قـرار         
ـه                  ـر بـاكـره ب ـه كـه دخـت گرفتند، با اين توجـي
بهشت ميرود و براي جلوگيري از ايـن امـر،       
ابتدا به اينها تجاوز ميكردند و ساعاتي بعد 

ـنـد       اگـر از    .  آنها را با شليك گلوله مـيـكـشـت
اسالم و مودت و از احكـام اسـالمـي دفـاع         
ميكنيد لطفا پاسخ هزاران هزار نفر قربانيـان  
تروريسم اسالمي ، پاسخ ميليونها زن را كه 
قرباني ناموس پرسـتـي ، ازدواج اجـبـاري،           
حجاب اجباري و قوانين و سنتهاي اسالمي 

 .شده اند را نيز بدهيد
  

دولت وقت امريكا و همه دول غربـي، چشـم     
خود را تا امروز كه سي سال از اين فـاجـعـه      
گذشته، بر روي همه جنايات اين حـكـومـت      

در ايران، در كشـوري كـه مـن در          .  بسته اند
آنجا متولد شده و خاطرات دوران كودكي و   
جواني ام را از آنجا دارم، صـدهـا زن طـبـق           
قوانين اسالم تا سينه در خاك فرو برده شده و 
ــد                     بــا پــرتــاب ســنــگ ، زجــر كــش شــدن

ـنـد، تـا           و ـت دولتهاي فخيمه غربي هيچ نگـف
همين امروز نوجوانان و همجنسـگـرايـان را      

ـنـد و         دول غـربـي      در مال عام اعدام ميكـن
ـنـد            . حتي اين جنايات را مـحـكـوم نـمـيـكـن

آخرين مورد اعالم احكام سنگسار عليه سه 
ـه        نفر در زندان تبريز است، آيا اين اخبـار را ب

آيا ميدانيد كه در اول  د؟گوش شما ميرسانن

ماه مه روز جهاني كارگر بيش از صد نفر در 
ـر     تهران دستگير شدند و تعدادي تا امروز زي
شكنجه هستند همان كسانيكه بـا ركسـانـا      
صابري در زندان اوين بوده اند، آيا دولت شما 
ـه   عالقه اي به اعتراض به اين رفتار بيشرمان

 عليه مردم ايران دارد؟ 
  

و امروز شما از اجراي احكام اسالم در غرب 
ـيـد    كـدام احـكـام؟مـنـظـورتـان          .  دفاع ميكـن

سنگسار است در امريكا؟ منظورتان چشـم  
ـريـدن       در آوردن است منظورتان دست و پـا ب
ـيـن و احـكـام اسـالمـي را                 است، كدام قـوان

ـيـاده                ميخواهيد در اروپا ـز پ ـي و امـريـكـا ن
كنيد؟ من از شما ميخواهم از طريق من بـا  
دختر خانم سكينه محمدي آشتيـانـي حـرف      
بزنيد كه هفته گذشته سراسيمه مـيـگـفـت ،         
كمكم كنيد مادرم را ميخواهند سـنـگـسـار     

ـم بـعـد از                       .  كنند ـرسـي ـت او گـفـت ، مـا مـي
انتخابات در ايران فرق نميكند چه كسي سـر  

و . كار بياييد، مادرجوان مرا سنگسار كنند
چرا كه باندهاي تـرور  .  اين حرف واقعي است

ـراي                     اسالمي هـر جـا كـه پـا مـيـگـذارنـد ب
ـه هـاي                ـم پـاي ـراي تـحـكـي ترساندن مردم و ب
حكومت جنايتكارشان، زنان را سـنـگـسـار       
ميكنند و بر سر زنان بـا اسـيـد پـاشـيـدن و             

ـنـد          زنـان  .  كتك و شكنجه، حـجـاب مـيـكـن
قربانيان اول اين جنبش سياه قرون وسطـايـي   
ـرانـي      هستند و جالب است كه شما در سـخـن
حودتان چه اندازه تهوع آور، اين جنبش سياه 
را مورد لـطـف قـرار داده و قـول تـحـمـيـل                   

  . حجاب بيشتري به زنان را ميدهيد
  

 ! آقاي اوباما
بـا  "  مسـلـمـانـان    "  مشكل واقعي نه رابـطـه      

مردم امريكا ، بلكه مشكل اصـلـي رابـطـه         
ـتـهـاي     دولت امريكا و دولتهاي غربي با دول
ديكتاتور و تروريست و با جنبش اسـالمـي     

 . در خاورميانه است 
مردم ايران بويژه هـيـچ مشـكـلـي بـا مـردم                

جنـبـش اسـالمـي امـا يـك             .  امريكا ندارند
جنبه مهم هويتي اش ضديت با فرهـنـگ و     

و از اين .  تمدن غربي و ضديت با غرب است
 . آبشخور ارتزاق سياسي ميكند

به روي  دولتهاي غربي و دولت امريكا البته 
كار آمدن جنبش اسالمـي كـمـك شـايـانـي           

 . كرده اند
اينهـا  .  لطفا حافظه مردم را دست كم نگيريد

ـتـاده        ـه  .  در دوره هم نسل هاي ما اتفاق اف ب
ـنـي و          مجاهدين افغان و طالبان  و به خـمـي

ـه هـايـي             ـران، رسـان حكومت اسالمي در اي
بي بي سي و دولتـهـاي    همچون سي ان ان و 

ـه           فرانسه و امريكا و آلمان ، كـمـك كـردنـد ب
ـز كـمـك ايـن             ـي حكومت برسند و تا امروز ن
دولتها است كه امثال جمهوري اسالمـي را    

 . سرپا نگه داشته است
از روزي كه دست  اين دولتها و اين رسانه ها 

 ۱۱ تروريستها به غرب نيز باز شد، ازفاجعه 
ـنـدن،        سپتامبر و بمب گذاري در مادريد و ل

و .  در مورد تروريسم اسالمي حرف ميزننـد 
ـبـش از         سعي در رام كردن بخشي از اين جـن

ـيـاز          طريق سهيم كردن آنها در قدرت و امـت
سوال من اينـسـت كـه       . دادن به آنها را دارند

چرا در مورد تحميل حجاب به زنان در ايران 
و عراق و سودان و همچنين در قلب اروپا در 
مورد تحميل حجاب به زنان ، موج مسجد 

ـه هـا و          سازي و قتل ناموسي ، همين رسان
 اين دولتها خفقان ميگيرند؟ چرا؟ 

 
 !آقاي اوباما 

در زبان فارسي يك ضرب المثل است با اين  
مضمون كه در عزا و عروسي ، ما را قرباني 

و من ميگويم در دوران جنـگ و    .  ميكنند 
نظاميگري بوش و امروز مماشات شمـا بـا     
جريانات اسالمي باز هم قرار است مـردم را    

زنان، كارگران، مردم معـتـرض    : قرباني کند
به دخالت مذهب و اسالم در حكومت و در   

ســكــوالرهــا ،    زنـدگــي ، آتــئــيــسـت هــا،            
ـز بـا غـرب،          مدافعين زندگي مسالمت آمـي
ــداران              ــي، طــرف ــگ غــرب ــداران فــرهــن طــرف
مدرنيته، طرفداران خصوصي شدن مـذهـب   
ـيـان ، آزادي پـوشـش و                ، طرفداران آزادي ب

 ... آزادي سكس 
ـه حـجــاب                     ـرانــي خـودتـان ب شـمـا در سـخـن
اسالمي اشاره كرده و از رشادتهاي خـودتـان   
ـه كـردن زنـان حـرف زده ايـد                  . براي محـجـب

حـجـاب امـروز         ميدانيد حجاب يعني چه؟
ـبـش                   پرچم و سمـبـل اسـالم سـيـاسـي و جـن
اسالمي است و بيخود نيست شما براي آرام   
ـيـاز       كردن اين جنبش تروريستي و براي امـت
ـيـد          . دادن به آنها، حجاب را مـطـرح مـيـكـن

براي آنسوي خط، براي احمدي نژاد و حماس 
و حزب اهللا حجاب هويتي است و بـهـمـيـن         
ـه     دليل شما اين امتياز را از جانب ما زنان ب

 . اينها ميدهيد

  
ـيـف و                  ـبـش كـث از ما زنان قربانـي ايـن جـن
ارتجاعي بپرسـيـد حـجـاب يـعـنـي چـه تـا                  
بگوييم كه حجـاب يـعـنـي زنـدان و سـلـول                
انفرادي، حجاب يعني زنان نه انسان برابر بـا    

آنگونه .  مردان، بلكه مايملك مردان هستند
كه قران گفته، زن به ازاي گرفتن نفقه يـعـنـي      
ـز و           ـي داشتن سرپناه و غذا بايد همـچـون كـن

يعنـي زن    .  برده جنسي به مردان تمكين كند
نيمه انسان است و ايـن در قـانـون اسـاسـي              
ـران ثـبـت          ـه اي حكومتهاي اسالمي واز جمل

حــجــاب يــعــنــي جــداســازي         .  شــده اســت   
جنسيتي ، يعني آپـارتـايـد جـنـسـي و ايـن              
بزرگترين افتضاح سياسي براي يـك ريـيـس        
جمهور است كه در غرب زندگي ميـكـنـد و      
ـه        براي همسر و اطرافيانش ، آرزوي مـحـجـب
ـراي   شدن به اجبار و يا اختيار را ندارد، ولي ب
ما زنان متولد ايران و عراق و افـغـانسـتـان         

 . را به ارمغان آورده است" هديه اي " چنين 
 

 !آقايا اوباما 
من به شما پيشنهاد ميكنم براي درك ذلـت    
ـه             و خفت و خواري كه با رعـايـت حـجـاب ب
انسان دست ميدهد ، يـك روز خـودتـان بـا           
حجاب رفت و آمد كنيد و سپـس در مـورد       

 . موضوعاتي چنين مهم اظهار نظر كنيد 
 
آخرين حرف من اينست كه در كشـورهـاي        

ـهـا زن         ـيـون ـل اسالم زده ، ميليونها جوان، مي
ومرد، در حال مبارزه با اين جانيان هستند، 
همه كسانيكه قرباني اين حكومتهاي فاسـد  

ـنـد    و ضد زن  هستند و همه اين مردم ميدان
كه تكليف سازمانها و دولتهاي اسالمي را   
بايد خودشان روشن كنند ، اولين قدم ما در   

با . عليه جمهوري اسالمي ايران است ايران، 
ـيـف         سرنگوني جمهوري اسالمي بايـد تـكـل

ما از يـك دولـت       .  اين حكومت روشن شود
عاري از قدرت هستـه اي، طـرفـدار روابـط           
گسترده با غرب، طرفدار دوسـتـي بـا مـردم         
غرب و طرفدار برابري كامل زن و مرد دفاع 

و براي تحقق اين آرزوهـا از مـردم           ميكنيم
 . متمدن غرب كمك ميخواهيم 

  
ـيـعـض                    ـب ـه ت ـي مينا احـدي سـخـنـگـوي عـل
سازمان دفاع از حقوق زن و هماهنگ كننده 

 كميته بين المللي عليه سنگسار 
  ۲۰۰۹ هفت ژوئن  –كلن 

 
com.iran-equalrightsnow.www 
com.minaahadi.www  

 0049 177 5692413  
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 نامه سرگشاده مينا احدی به باراك اوباما رئيس جمھور امريكا



مضـحـكــه انـتــخـابــاتـي جــمـهــوري             
اسالمي ، تـوجـه رسـانـه هـاي بـيـن              

نـيـز بـخـود جـلـب كـرده                 المللـي را   
اگر رسانه هاي رسمي آلمانـي  .  است

اين بار از موسوي جنايتـكـار دفـاع      
ميكنند و خاك به چشم مـردم مـي       
پاشند، روشـنـفـكـران و مـنـتـقـديـن              
حكومت اسـالمـي بـا انـتـشـار يـك              
بيانيه مطبـوعـاتـي در آلـمـان ، بـه               
مضحكه انتخاباتي اعتـراض كـرده     
و از دولت آلـمـان خـواهـان مـنـزوي             

. كردن جمهوري اسالمي ايران شدند
 .متن اين بيانيه چنين است

  
ــاره      اطــالعــيــه مــطــبــوعــاتــ       ي در ب

 انتخابات ياست جمهوري اسالمي
  

انــتــخــابــات رئــيــس جــمــهــوري در            
اسـالمـي يـك       يحكومت ديكتاتـور 

 !مضحكه است
 
در   ريـاســت جــمـهــوري     انـتــخـابــات   

. يک تشريفات مضـحـک اسـت      ايران
با هيج معياري نام انتخابات بـر آن    

ــهــاد      ــور     ايــن.  نــمــيــتــوان ن يــك مــان
بـــراي ادامـــه بـــقـــا         فــريـــبـــكـــارانـــه 

. کانگسترهاي حاکم بر ايـران اسـت      
براي فريـب افـكـار       اين مضحکه اي

نـيـز    عمومي در سطح بيـن الـمـلـلـي       
انــتــخــابــات در ايــران آزاد          .  هســت

ــام            .  نــيــســت  ــا هــيــج مــعــيــاري ن ب
اوال، .  انتخابات بر آن نميتوان نهـاد 

ــران اجــازه                احــزاب ســيــاســي در اي
ثانيا، شرط کانديـد  .  فعاليت ندارند

ايـن  .  شدن مقيد بودن به اسالم است
بايد کانديـداهـا از     .  هم کافي نيست

. صافي شوراي نگهبان نيز بگـذرنـد  
يــکــي از شــروط گــذر از صــافــي                 
شوراي نگهبان التزام به ولـي فـقـيـد       

با اين اوصاف کسي ميتوانـد  .  است
کانديد باشد که از مذهب شـيـعـه و        
با ارادت بـه ولـي فـقـيـه و سـوابـق                    

. خدمت به نظام اسالمي ايران باشد
کانديد نـبـايـد      .  اين هم کافي نيست

 !زن باشد
  

افرادي كه كانديد شـده   بر اين اساس
اند، ابتدا تـوسـط شـوراي نـگـهـبـان            
انتخاب ميشونـد شـوراي نـگـهـبـان           
ــي اســــــــــــــت                   ــانــــــــــــ ارگــــــــــــ

كانديداها را بـررسـي      صالحيت   كه
ميكند و هر كس كه ايـدئـولـوژي و        
سياستهـاي ضـد انسـانـي حـاكـم را               
نــمـــايـــنــدگـــي كــنـــد، از صـــافـــي              

بـيـوگـرافـي        سابقه و   ذکر . ميگذرد
كــه از   "  كــانـديــدا "  سـيــاسـي چــهـار        

گـذشـتـه انـد        صافي شوراي نگهبـان 
هيـج   . ، به اطالع عموم ميرسانيمرا

ــق                    ــن ســواب ــي ــم ــدازه ه ــه ان ــز ب چــي
کانديداها مضحـکـه انـتـخـابـات را           

 .بيان نميکند
  
 محمود احمدی نژاد 

هولوكاست را  او ضد يهودي است و
سـالـهـا در رژيـم          وي.  انكار ميكند

ــاي           ــهــ ــتــ ــيــ ــولــ ــئــ ــي مســ ــالمــ اســ
او متهـم اسـت      . داشته استمختلفي

كه در زندانهاي رژيـم مـخـالـفـيـن و           
. اسـت  معترضين را به قتل رسـانـده  

رئيس جمهور فعلي ايران و کـانـديـد    
تـيــر     بـه  ريـاسـت جـمـهـور دور آتـي            

او  . خـــالص زن مـــعـــروف هســـت           
مشكوك به شركت در قتل تـعـدادي   
از فـعـالـيـن اپـوزيسـيـون جـمـهـوري                 
اسالمي در ميكونوس در سپتامبر 

 .در برلين است۱۹۹۴
  

 حسين موسوی
نــخــســت  طــي دو دوره هشــت ســال         

در دوره حـکـومـت      . بوده است وزير
۸ هــــــاي         در ســــــالــــــ          وي ۲ -

صدها هزار نفر را دستگـيـر    ۱۹۸۰
و زنداني و د ربدترين شـرايـط آنـهـا         

ده .  قــرار دادنــد   شــكــنــجــه  تــحــت را
در دوران رياسـت او در       هزار نفر ها

بـــــيــــــرحـــــمـــــانــــــه بــــــه            دولـــــت 
ــل  ــد   قــت ــدن دوران حــکــومــت       . رســي

يــك لــكــه نــنـگ ســيــاه در           مـوســويــ 
  . است حکومت اسالمي تاريخ

  
 محسن رضايی

و سـازمـانـدهـنـده سـپـاه             انطراحـ  از
او و طـرفـدارانـش          . پاسداران اسـت   

يكي از مخوف ترين سازمـانـهـا در      
ايران را سازمـان دادنـد و سـركـوب           

عـمـلـي     مردم را و گسترده وحشيانه
ــردنــــــــد  او دو دهــــــــه                    .  کــــــ

کـه در     پـاسـداران بـود      سـپـاه  مسئـول 
قـتـل عـام هـاي بـيـشـمـاري سـهـيــم                   

ــن              وي . اســت ــي ــيــس ب ــل از طــرف پ
ــل   ــمــل ــرپــول   (  ال بــه اتــهــام       )  ايــنــت

سازماندهي و اجراي ترور در خـارج    
 .كشور، تحت تعقيب است

  
 مھدی كروبی

سـالـهـا رئـيـس مـجـلـس جـمـهــوري                 

ــك             ــرد مــهــم در          اســالمــي و ي ف
در طـي    .  حكـومـت اسـالمـي اسـت         

رياست او بر مجـلـس دهـهـا قـانـون           
ضد انساني و سركـوبـگـرانـه و ضـد          

 .زن در تصويب شده است
  

در ايران آزادي بيان و آزادي احـزاب      
در ايـران    .  و مطبوعات وجود ندارد

احزاب سياسي مستقل حق فعاليـت  
زنان حق . و حق انتخاب شدن ندارند

اعـتـصـابـات و       .  كانديد شدن ندارند
ــا شــدت                ــراضــات مــردمــي ب اعــت

هم اكنون صـدهـا   . سركوب ميشوند
نفر فعاليـن سـيـاسـي و مـخـالـفـيـن                
رژيم و رهـبـران كـارگـران در زنـدان              
هاي جمهوري اسالمي در بدتريـن و    

  . اسيرند  غير انساني ترين شرايط
  

 بر اين اساس؛
 

دولت آلمان را فراميخوانيم روابـط     
ود را بـا      خـ  سياسي و ديـپـلـمـاتـيـك        

جمـهـوري اسـالمـي       .  ايران قطع كند
. ايران يك حكومت ديكتاتور اسـت   

حـكـومـت     اين حکومت همطـراز بـا    
آپـــارتـــايـــد نـــژادي در افـــريـــقـــاي             

 .است جنوبي
 

رسانه هاي آلماني را فرا ميخوانيـم   
كه سكوت طوالني خود را بشكنند 

سـيـاسـتـهـاي      اعمال ضـد بشـري و         و
ه سركوبگرانه جمهوري اسالمي را بـ 

 .اطالع عموم برسانند
  
بـايـد    مسئولين ادارات پناهـنـدگـي    

مـخـالـفـيـن و         رفتارشان را نسبت به
فـراريــان از حــكــومــت اســالمــي را           

كســانـيـكــه از مــذهـب روي           هـمـه   و
بـــرگـــردانـــده انـــد و هـــمـــچـــنـــيـــن             

تـغـيـيـر دهـنـد و بـا               همجنسگرايان
تقاضاي پناهندگي آنـهـا مـوافـقـت          

 .نمايند
  

هر نوع بهـبـود در وضـعـيـت مـردم             
ايـران و خـالـصــي از کـابـوســي کــه                 
کانگـسـتـرهـاي حـاکـم بـر ايـران در                 
مــقــابــل جــهــان گــرفــتــه انــد بــدون              
سرنگوني جمهـوري اسـالمـي ايـران         

هـمـه مـردم آلـمـان و            .  ميسر نيست
مردم جهان را فـرا مـيـخـوانـيـم کـه              
خواهان انزواي جمهوري اسـالمـي و     
طرد آن از همه مجامع بين الـمـلـلـي     

 .شوند
   

 امضاها
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در آلمان و سويس چندين شخصيت سياسی و فرھنگی و ھنری با امضا 
 !مضحكه انتخابات در ايران اعتراض كردند  يك بيانيه به

 
 سران اين حکومت را بايد به محاکمه کشيد

 

 ضميمه جوانان کمونيست
  ويژه انتخابات 

 امروز منتشر می شود



ـاح    ۳ روز چهارشنبه  ژوئن همزمان با افتـت
نود و هشتمين اجالس سـازمـان جـهـانـي        

ـنـدگـان      کار و پس از حضور قدرتمند نمـاي
حزب کمونيست کارگري ايـران در سـالـن        
ـابـل                اصلي کنفرانـس تـظـاهـراتـي در مـق

ـفـر     . سازمان جهاني کار برگزار شد دهها ن
از شــرکــت کــنــنــدگـان کــه از شــهــرهــاي              
مـخــتــلــف سـوئــيــس و فـرانســه در ايــن                
ـا در دسـت                 ـنـد ب تظاهرات شـرکـت داشـت
ـيـن کـارگـري               داشتن عکسهايـي از فـعـال
ـانـدرولـهـايـي             دستگير شده و پرچمـهـا و ب
عليه جمهوري اسالمي و با شعـار اخـراج     
جمهوري اسـالمـي از سـازمـان جـهـانـي                
ـيـسـي و فـرانسـوي                  ـانـهـاي انـگـل کاربه زب
شعار داده و توجه عموم را به خـود جـلـب      

 .کردند
  

ـا خـوش آمـدگـويـي فـرشـاد                   تظـاهـرات ب
حسـيــنــي از طــرف حــزب کـمــونــيــســت             

ـنـي        .  کارگري ايران آغاز شد فـرشـاد حسـي
به زبانهاي انگليسي و فارسي اعـالم کـرد     
امروز براي اولين بار سازمان جهانـي کـار     
ـنـدگـان                   را کارگران و مـردم ايـران و نـمـاي

ـاح کـردنـد           ـت ـت ـان اف ـابـل      .  واقعي آن در مـق
ـفــر از          ۳۰۰۰ ديـدگــان بــيـش از          هـزار ن

نمايندگان دولتها و سازمانهـاي کـارگـري      

سراسر دنيا امروز ما گوشه کـوچـکـي از        
ـقـالبـي مـردم ايـران را در               قدرت و توان ان

ـلـي بـه           يکي از سازمانهاي مهم بين الـمـل
ـيـم          وي ضـمـن گــزارش       .  نـمـايـش گـذاشـت

کوتاهي از آکسيـون قـدرتـمـنـد حـزب در             
داخل سالن اصلي کنـفـرانـس اعـالم کـرد          
ـفـر          ـيـونـهـا ن امروز ما به نمايندگي از ميل
کارگر و مردم شريف و آزاديخواه ايـران بـه     
ـنـدگـي از کـارگـرانـي کـه اکـنـون در                     نماي
زندانها و زيـر شـکـنـجـه هـاي جـمـهـوري                
اسالمي قرار دارند به نمايندگي از طـرف      
ـاسـي و بـه          تمام خانواده هاي زندانيان سـي
ويژه فعالين کـارگـري دسـتـگـيـر شـده در              
ايــنــجــا جــمــع شــديــم کــه صــدا و پــيــام                
ـنـدگـان               اعتراض مردم را بـه گـوش نـمـاي
دولتها و سازمان هـاي کـارگـري سـراسـر            

 .دنيا برسانيم
ـيــام آذر کــادر حــزب                  سـخـنــران بـعــدي پ

کمونيست کارگري ايـران از فـرانسـه بـود           
که وي ضمن اشاره به اهميت ايـن حـرکـت      
اعتراضي در مقابل سازمان جهانـي کـار     
ـيـسـت کـارگـري          اعالم داشت حزب کمـون
ايران اجـازه نـخـواهـد داد کـه جـمـهـوري                   
ـنـده مـردم در                      ـام نـمـاي اسـالمـي تـحـت ن
. مجامع بين المللي حضور بهـم بـرسـانـد      

ما از هر فرصت و امکانـي بـراي افشـاي        

جمهوري اسالمـي و مـنـزوي کـردن ايـن              
 .رژيم در دنيا استفاده خواهيم کرد

ـيـسـتـهـاي               سخنران بعدي يکـي از کـمـون
ـارزات    فرانسوي بود که ضمن اشاره به مـب
کارگران در ايران و سرکوبهاي ضد بشـري    
جمهوري اسالمي ضرورت حمايـت هـمـه      
ـارزات کـارگـران        جانبه و بين المللي از مـب

سـپـس عـلـي شـيـر           .  ايران را متذکـر شـد    
ـامـه جـمـعـي از کـارگـران                 مبارکه قطـعـن
ـلـي در            ـيـن الـمـل پيشرو تبعيدي و اتحاد ب

ـيـس را        -حمايت از کارگران در ايران سـوئ
ـامـه         .  براي حاضرين خواند در ايـن قـطـعـن

ـيـن            گفته شده بود که ما بخـشـي از فـعـال
کارگري در اينجا گرد آمده ايم تـا ضـمـن        
ـبـش کـارگـري در               حمايت مستمر از جـن
ايران، صداي اعتراض خود به سـرکـوب و     
بي حقـوقـي کـارگـران ايـران را بـه گـوش                  
جهانيان که امروز در اين اجالس شـرکـت     

 .دارند، برسانيم
  

در طول تـظـاهـرات، شـعـارهـاي شـرکـت               
کنندگان به زبانهاي انگليسي، فـرانسـوي     
ـيـه     و فارسي عليه جمهوري اسالمي و عـل
سرکوبها و اعدام هاي جمهوري اسـالمـي     
ـاسـي بـه ويـژه                ـان سـي ـي و آزادي کليه زنـدان
فعالين کارگري دسـتـگـيـر شـده و اخـراج             
جمهوري اسالمي از سازمان جهانـي کـار     
ـلـي، در فضـاي              و کليه مجامع بيـن الـمـل
ميدان طنين مي افـکـنـد و تـوجـه را بـه               

در طـول تـظـاهـرات،       . خود جلب مي کرد
ـيــسـت کـارگــري               اطـالعـيــه حــزب کــمـون
ـان                خطاب به سازمان جـهـانـي کـار بـه زب
ـان مـردم پـخـش             انگليسي وسيعا در مـي

همچنيـن سـيـمـا بـهـاري و جـمـيـل                  .  شد
ـال جـديـد           فرزان تيم اعزامي از طـرف کـان
نيز از اين مراسم گزارش مفـصـلـي تـهـيـه         

 .کردند
  

ـنـي ضـمـن اعـالم              در خاتمه فرشاد حسـي
ـيـه شـرکـت                   پايان مراسم و تشـکـر از کـل
کنندگان، همه را بـراي شـرکـت فـعـال در            
ـيــس                   مـراسـم اعـتـراضـي ديـگـر در سـوئ
ـتـخـابـات          مانند اعتراض به مضحـکـه ان
ـيـن آکسـيـون          جمهوري اسالمي و همـچـن

ـلـي           ژوئـن در حـمـايـت از              ۲۶ بيـن الـمـل
فعالين کارگـري دسـتـگـيـر شـده دعـوت              

شايان ذکر است کـه ايـن تـظـاهـرات          .  کرد
ـيـسـت کـارگـري                به فراخوان حـزب کـمـون
ـبـعـيـدي        ايران، جمعي از کارگران پيشرو ت
و اتــحــاد بــيــن الــمــلــلـي در حـمــايــت از                 

ــران       ــرگــزار        -کــارگــران در اي ســوئــيــس ب
 .گرديد

  
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيـسـت   

 کارگري ايران
 ١٣٨٨ خرداد  ۴ ١ ، ٢٠٠٩ جون  ۴ 
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خبرگزاري بين المللي آسوشيـتـد پـرس      
عکسهايي از اعتراض فـعـالـيـن حـزب        
کمونيـسـت کـارگـري ايـران در نـود و                  
هشتمين اجالس سازمان جهـانـي کـار      

ايـن خـبـرگـزاري در         .  انتشار داده است
:" توضيح عکسـهـا نـوشـتـه اسـت کـه             

اعضاي حزب کمونيست کارگري ايران 
در نود و هشـتـمـيـن اجـالس سـازمـان            
ــه                     ــوم ب ــر روي پــودي ــار ب ــي ک ــان جــه
دسـتــگــيــري اعضــاي خــود اعــتــراض          

 ." ميکنند
حزب کمونيست کارگري ايـران ضـمـن        
ارسال يـادداشـتـي بـه ايـن خـبـرگـزاري               
ــراض حــزب                  ــه اعــت ــح کــرد ک تصــري
کـمــونــيــسـت کــارگــري ايـران بــخــاطــر            

دستگيري اعضاي خـود نـبـوده بـلـکـه           
اعــتــراض بــه دســتــگــيــري بــازداشــت           
شدگان اول مه و اعـتـراض بـه حضـور           
جمهوري اسالمي در کنفرانس جهـانـي   
کار بوده و خـواهـان اخـراج جـمـهـوري             

. اسالمي از ايـن سـازمـان شـده اسـت               
همچنين عـکـسـهـايـي کـه در پـوديـم                 
تــوســط اعضــاي حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري ايران به نمايش گـذاشـتـه شـده         
بود عکسهاي فعالين کارگري بود کـه    
بــه جــرم ســازمــانــدهــي و شــرکــت در              

بـازداشـت و        ۲۰۰۹ مراسـم اول مـاه         
حـزب از    .  تحت شکنجه قرار داشـتـنـد   

ايــن خــبــرگــزاري خــواســتــه اســت کــه             
 . گزارش فوق را تصحيح کنند
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در  گزارشی از تظاھرات عليه جمھوری اسالمی 
 مقابل سازمان جھانی کار در ژنو

عکسھا و گزارش خبرگزاری 
آسوشيتدپرس از اعتراض فعالين 
حزب کمونيست کارگری ايران در 

 کنفرانس جھانی کار



نبی پيرمحمدی دانشجوی 
  دانشگاه تھران درگذشت

سـالـه      ۲۲ نبي پيرمـحـمـدي دانشـجـوي          
ـاسـي            مقطع کارشناسي رشـتـه مـردم شـن
دانشگاه تهران که در بهمن ماه خود را از     
ـابـخـانـه کـوي دانشـگـاه                 طبقه چهـارم کـت
ـيـن پـرت کـرد، درگـذشـت                 ـاي  .تهران بـه پ

ـيـرمــحـمــدي پــس از خـودکشــي دچــار               پ
مـرگ، مــغـزي شــده و در بــيـمــارســتــان                
ــود                ــري بـ ــهـــران بســـتـ ــي تـ ــعـــتـ  .شـــريـ

ـنـکـه چـنـد مـاه در              اين دانشجو پس از اي
حالت کما بستري بود هفـتـه گـذشـتـه در          

 .گذشت
دانشجويان دانشـکـده عـلـوم اجـتـمـاعـي             
ـتـشـر           بيانيه اي در خصوص مـرگ او مـن

اين دانشجـو در حـالـي دسـت بـه              . کردند
خودکشي زده بود که قرار بـود فـرداي آن         

ايـن  .  روز در کميته انضباطي حاضر شود
موضوع سبب اعـتـراضـات فـراوانـي در            
دانشکده علوم اجتماعي شده و در نهايـت  
ـتـه            نيز دانشجويان به نحوه بـرخـورد کـمـي
هاي انضباطي و احضار دانشـجـويـان در        

 .فصل امتحانات اعتراض کردند
 

ضرب وشتم دانشجويان دانشگاه 
  آزاد تھران مرکز

در پي حمله وحشيانه نيروهاي بسيجي به 
دانشجويان در دانشگاه آزاد تهران مـرکـز،   
ـا اواخـر شـب               دانشجويان اين دانشـگـاه ت
ــصــــن کــــردنــــد                  ــه تــــحــ ـتــ ــذشـــ  .گــ

درگـيــري هــاي در دانشـگــاه ازاد تـهــران               
مرکز پس از آن رخ داد کـه طـي روزهـاي          
ـاحـثـه هـايـي در                گذشته دانشجـويـان مـب
رابطه با انتخابات با بسيجـي هـا در ايـن          

پس از آن بسـيـجـي      .  دانشگاه انجام دادند
ها با حمله به دانشجويان، آنـهـا رو مـورد        
ضرب و شتم قـرار دادنـد کـه تـعـدادي از              
 .آنــهــا دچــار جــراحــات شــديــدي شــدنــد            

همچنين نيروهاي لباس شخصي با باتـوم  
و گاز اشک آور بـه دانشـجـويـان دانشـگـاه           
آزاد تهران مرکز حمله کـردنـد کـه در پـي           
ايـن وقــايــع بــخــشــي از ســاخــتـمــان ايــن               
 .دانشـــگـــاه نـــيـــز دچـــار حـــريـــق شـــد              

در پي اين حمله دانشجويان دانشگـاه آزاد    
ـا       تهران مرکز روز گذشته تحصن کرده و ب

ــر ريــاســت دانشــگــاه،                 ـت حضــور در دفـ
ـار خشـونـت             ـت خواستار برخورد با ايـن رف

 .آميز شدند
ـا            در حالي که رئيس دانشـگـاه از ديـدار ب
ـاع ورزيـد                  ـن دانشجـويـان مـتـحـصـن امـت
ـا      دانشجويان در دفتر وي تحصن کردنـد ت
سرانجام رئيس دانشگاه مجبور به پـاسـخ   
ــد                   ــويـــــــان شـــــ ــجـــــ ــه دانشـــــ  .بـــــ

ـبـات خـود را در چـنـد               دانشجويان مطال
 :بـــخـــش آوردنـــد کـــه عـــبـــارتـــنـــد از               

ـيـروهـاي شـبـه                - ـا ن برخورد انضباطـي ب
نظامي بسيج و سـرکـده ي آنـهـا مـهـدي               

 عباسي
تضمين کتبي جهت حفاظـت جـانـي و         -

ـا                 ـاطـي ب عدم برخـورد امـوزشـي و انضـب
 متحصنين

تامين خسـارت هـاي مـالـي وارده بـه                -
 دانشجويان

اعالم محکوميت مسئولين دانشـگـاه    -
ــج                   ــروهــاي بســي ــه نــي ــه حــمل ــت ب  نســب
ـان تـعـدادي از                 الزم به ذکر اسـت هـمـچـن
ـان      دانشجويان مضروب شده در بيـمـارسـت

 .بستري هستند
 

ـنـي تـهـران        تحصن دانشجويان دانشکده ف
ـيـس        ـيـم رئ مرکز تا دقايقي از شب با تسل
ـبـي            ـقـت کـت اين دانشگاه و امضاي مـواف

 .وي با موفقيت خاتمه يافت
 

دانشجويان معترض کنکور 
کارشناسی ارشد پاسخ نمی 

  گيرند
ـتــايـج آزمــون                   ـان مـعـتـرض بـه ن ـب داوطـل
کارشناسي ارشد کـه صـبـح امـروز بـراي            
اعتراض به حوالي پل کـريـم خـان مـحـل            
ايـن ســازمـان مـراجــعـه کـرده بـودنــد بــا                  

 .اي بسته آن روبـرو شـدنـد      هاي شيشه درب
هـا و درصـدهـاي         اين داوطلبان كه به رتبه

اعالم شده خود از سوي سازمان سنـجـش   
آمــوزش کشــور اعــتــراض داشــتــنــد از             

ـابـل     ۱۰/۳۰ ساعت  صبح امروز در مـق
ــجـــمـــع کـــردنـــد                    ـان تـ ـازمــ ــن ســ  .ايـ

ـابـي          يکي اين داوطلبان با مشـکـوک ارزي
ـايـج اعـالم شـده دربــاره داليــل                  کـردن نــت

ـنـده در يـکـي از           :  اعتراض خـود گـفـت      ب
ام امـا در         دروس به چند سوال جواب داده

ـامـه    کمال تعجب درصد اين درس در کارن

من صفر درج شده است، در حاليکـه اگـر     
ـاه داده                ـب به تمام سواالت هـم پـاسـخ اشـت
بودم بايد درصد منفي براي مـن در نـظـر        

ــه مــي      ـت ــر               گــرفـ ـف ــه درصــد صـ  .شــد ن
اين داوطلب که به شدت از نحوه بـرخـورد     

مـنـد      مسئوالن سازمان سـنـجـش گـاليـه       
مسئوالن اين سازمـان اعـالم     :  بود، افزود

ـا               کرده ـان بـراي اعـتـراض ب ـب اند که داوطـل
هـاي مــنـدرج در سـايــت             شـمـاره تـمـاس      

ـا بـه صـورت                  سنجش تمـاس بـگـيـرنـد ي
ـنــد                   .حضـوري بـه سـازمـان مـراجـعـه کـن

مسئوالن سازمان سنجـش  : وي ادامه داد
از صــبــح امــروز درب ايــن ســازمــان را               

ـيـز      اند و شماره تلفن بسته هاي اعالم شده ن
 .اشغال است

 
خودکشی يک دانشجوی دانشگاه 

  مازندران
معاون دانشـجـويـي و فـرهـنـگـي دانشـگـاه                
مازندران با تاييد خبر خـودكشـي دانشـجـوي       
رشته جغرافياي ايـن دانشـگـاه در شـامـگـاه               

مـتـاسـفـانـه      :  ارديبهشت، گـفـت   ۱۱ دوشنبه 
تالش پزشكان براي نجـات وي بـي نـتـيـجـه             
ماند و دانشجوي مـذكـور صـبـح امـروز در            

 .بيمارستان خميني ساري جان سپرد
رشـتـه      ۸۶ دانشجوي فوت شده ورودي سال   

جغرافيا و برنامه ريـزي شـهـري و سـاكـن در              
خوابگاه پسرانه صفوي بوده كه روز گذشته بـا    

عدد قرص برنج اقدام به خـودكشـي    ۲ خوردن 
 .كرد

دوستان وي پـس از ديـدن تـهـوع               :  وي افزود
مكرر اين دانشجو در صدد رسـانـدن وي بـه          
مراكز درماني بر آمدند كه در كمـال نـابـاوري      
با امتناع وي روبرو شدند ولي در نـهـايـت بـا           
حضور مسئول خوابگاه وي بـه بـيـمـارسـتـان           
شفاي بابلسر منتقل و خدمات ويژه پزشـكـي   
از سوي پزشكان به سرعت بـر روي او انـجـام          

 .شد
پس از تماس با بيمارستانهاي بابل و سـاري،      
دانشــجــوي حــادثــه ديــده بــا اســتــفــاده از                  

دار به بيمارستـان خـمـيـنـي         ICUآمبوالنس 
ساري منتقل شد ولـي عـلـي رغـم تـمـامـي              
تالشهاي انجام گرفته و تالش كادر درمـانـي     
تاثير قرص بـرنـج بسـيـار شـديـد بـوده و در                    

 ۴ نهايت به مرگ اين دانشـجـو در سـاعـت             
 .صبح امروز انجاميد

 
دومين نشست سراسری محرومين 

  از تحصيل برگزار شد
دومين نشست سراسـري مـحـرومـيـن از          

و  ۱۳۸۸ خرداد  ۸ تحصيل در روز جمعه 
با همکاري شوراي دفاع از حق تـحـصـيـل     
و انجمن حاميان حـق تـحـصـيـل بـرگـزار              

در صبح روز نشست که با سخنرانـي  .  شد
مدعوين و دانشجويان محروم ازتحصيـل  
ــد دري                    ــدا مــجــي ـت ــرگــزار شــد، در ابـ ب
دانشجوي محروم از تـحـصـيـل دانشـگـاه         
عــالمــه و عضــو شــوراي دفــاع ازحــق               
ـا اشـاره           تحصيل، صحبت هاي خـود را ب
وضـعـيـت دانشـجـويــان زنـدانــي عـبــاس              
حکيم زاده، مهـدي مشـايـخـي، مـجـيـد            
ـان          توکلي، شبنم مددزاده، مسـعـود دهـق

وديگر دوستان در بنـد آغـاز کـرد و          .…
گفت اگر به زندانمان بيافکنند، اگر ستـاره  
ـنـد، اگـر            دارمان کنند، اگر تعليقـمـان کـن

باز هـم از راهـي کـه در              .. اخراجمان کنند
پيش گرفته ايم يعنـي آزادي صـرف نـظـر           

 ! نخواهيم کرد
 

مرخصی سعيد درخشندی، 
 ی فعال دانشجوي

سـعـيــد درخشــنـدي، فـعــال دانشــجـويــي             
ـيـم سـال حـبـس                زنداني که به دو سـال و ن
محکوم شده بود، امروز بـراي مـرخصـي        
 .متصل به آزادي از زنـدان اويـن آزاد شـد         

ـا روز        ۱۴ اين فعال دانشجويي از امروز ت
مرداد ماه که بايد براي تسـويـه مـراجـعـه          

ــرد   کــنــد در مــرخصــي بــه ســر مــي                 .ب
با اتـهـام    ۱۳۸۵ سعيد درخشندي در سال 

او .  اقدام عليه امنيت ملي بازداشـت شـد    
به دو سال و نيم حبس مـحـکـوم شـد کـه            
ـيـد کـرد و          ـاي دادگاه تجديد نظر نيز آن را ت
در طي اين مدت در اثر ضرب و شـتـم در     

وي .  زنــدان دچــار آســيــب نــخــاعــي شــد           
هيچگاه از حق مرخصـي و درمـان خـود          
نتوانست استفاده کند و مرخصـي مـورد     
ـا                   ـيـن و آخـريـن مـرخصـي وي ت اشاره اول

 .پايان ايام محکوميت خواهد بود
 

وضعيت نگران کننده شبنـم مـددزاده در       
  دومين مالقات با خانواده خود

ـنـم     ۱۱ صبح روز گذشته،  خرداد ماه، شـب
ـار دوم     مددزاده و برادرش، درحالي براي ب
با خانواده خود مالقات کردند که صـد و      

 ۲۰۹ دومين روز بازداشت خود را در بند 
 .زنـــدان اويـــن ســـپـــري مـــي کـــنـــنـــد                

ـازجـو                 ـا هـمـراهـي ب در اين مالقات کـه ب
ــواده ي مــددزاده                  ــت، خــان ــجــام گــرف ان
وضعيت روحي فرزندانشان را نـامسـاعـد      

 .توصيف کردند

شبنم مددزاده در حـالـي صـد و دومـيـن            
ـتـه       روز را در اوين به سر مي برد که به گـف
ـنـم       ي بازجو و قاضي بازپرس پرونده، شـب
مددزاده در در هفته آخر ارديبهشت مـاه،    
ـقـل         ـت از سلول انفرادي به بند عمومـي مـن
شده است و براي ارتباط تلفني با خـانـواده   

با اين وجود بعد .  اش هيچ مشکلي ندارد
ـيـن،          از اعالم اين مطلب تـوسـط مسـئـول
ـا                     شبنم مـددزاده هـيـچ گـونـه تـمـاسـي ب
خانواده اش نداشته و سالمت جسـمـي و       
ـلـي بـه              ـب روحي اش نسبت به مـالقـات ق

 .مراتب نامناسب تر بوده است
 

احضار مھديه گلرو دانشجوی 
محروم از تحصيل به دادگاه 

  انقالب
مهديه گلرو، از دانشـجـويـان مـحـروم از              

 ۳ تحصيل دانشگاه عالمه که بـه مـدت       
سال است، از ادامه تحصيل در دانشـگـاه     
ـيـت دادگـاه        محروم شده، به معاونت امـن

ـا احضـاريـه        .  انقالب احضار شد مطابق ب
اي که به دست وي رسـيـده ، او مـوظـف             

روز پـس از رؤيـت احضـاريـه ،                ۳ است، 
ــد                  ــمــاي  .خــود را بــه دادگــاه مــعــرفــي ن
 ۳ الزم به ذکر است،مهديه گلرو به هـمـراه     

ـتـحـصـيـل                تن از دانشجـويـان مـمـنـوع ال
دانشگاه عالمه در آذرماه سـال گـذشـتـه،       
تحصنـي را در بـرابـر دانشـگـاه عـالمـه                  
ـيـروهـاي                   ـا بـرخـورد ن برگزار کـردنـد کـه ب

ـنـد         .  امنيت مواجه شدند آنان سپـس بـه ب
ــد                ۲۰۹  ـقــال يــافــتــن ــدان اويــن انــتـ  .زن

از عـلـت     “  : گلرو با اعالم اين خـبـر گـفـت      
احضار خود اطالعـي نـدارد، امـا گـمـان            
نمي کند اين احضار ارتباطـي بـه پـرونـده         
ـاشـد، چـرا         مربوط به بازداشت او داشته ب
که پيش تر آخرين دفـاعـيـات از وي اخـذ           

 “.شده است
 

تجمع دانشجويان در پلی 
تکنيک در پی آزادی مجيد 

توکلی و سالگرد تولد مسعود 
  دھقان

ـيـک،               ـلـي تـکـن ـان پ روز گذشته دانشـجـوي
آزادي مجيـد تـوکـلـي و تـولـد مسـعـود                 
ـيـک     دهقان را در صحن دانشگاه پلي تکـن

 ۱۱۵ مجيد توکلي پس از . جشن گرفتند
روز تحمل انفرادي، به محض آزادي از زنـدان      
اوين، وارد دانشگاه شد و به هـنـگـام ورود بـه         
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ـقـبـال                صحن مرکـزي دانشـگـاه، مـورد اسـت
پرشور دانشجويان دانشگاه پلي تکنيک قـرار    

 .گرفت
هم چنين با حضور مـجـيـد تـوکـلـي، ديـگـر             
ـيــري از                   دانشـجــويـان آزاد شـده و جــمــع کــث
دانشجـويـان ديـگـر، جشـن سـالـگـرد تـولـد                   
مسعود دهقان برگزار شد و دانشـجـويـان يـاد       
وي و مهدي مشايخي و عباس حکيـم زاده،    

روز از بازداشـت آنـان مـي         ۱۰۰ که نزديک به 
گذرد را گرامي داشتند و خواستار آزادي هـر      

 .چه سريعتر آنها شدند
اين مراسم با پخش کيک و شيرينـي در بـيـن        
ــت                ــويـــــان پـــــايـــــان يـــــافـــ  .دانشـــــجـــ

روز    ۱۰۰ اين مراسم در حالي برگزار شد، که 
از بـازداشـت مـهـدي مشـايـخـي و عـبـاس                  

روز از بـازداشـت مسـعـود            ۴۰ حکيم زاده و 
دهقان و مي گذرد و هنوز فشار و بازجوئي و   
ــجــه هــاي جســمــي در مــورد ايــن                  شــکــن
دانشجويان دربند ادامه دارد و اخـبـار رسـيـده       
حاکي از فشارهاي شديد جسمي و روحـي بـر     

 .آنان است
 

 ۱۱۵توکلي پس از  مجيد
روز بازداشت انفرادی آزاد 

  شد
ـلـي                    ـنـد پ مجيد تـوكـلـي دانشـجـوي درب

روز را در سـلـول          ۱۱۵ تكنيك كه مدت 
اوين بسـر     ۲۴۰ و  ۲۰۹ هاي انفرادي بند 

ـبـديـل قـرار بـه             برده بود، صبح امروز با ت
 .وثيقه آزاد شد

بهمن ماه همـراه   ۱۷ مجيد توكلي در روز 
ـيـك،                  ـلـي تـكـن با سه دانشـجـوي ديـگـر پ
كوروش دانشيار، حسـيـن تـركـاشـونـد و             
ـازداشـت شـدنـد             .اسماعيل سلـمـان پـور،ب

ـامـه ي ازادي          اوايل هقته گذشته دادگاه ن
. اين دانشجو را به زندان اوين ارسال نـمـود  

روز از ارسال اين نامـه بـه      ۳ اما با گذشت 
زندان، مقامات زنـدان از آزاد كـردن ايـن            
دانشجو خودداري مي كردند ايـن در حـالـي          
بود كه خانواده اين دانشجو در طي تـمـام ايـن      

مدت به انـتـظـار آزادي وي در پشـت درب                 
 .زندان بسر بردند

روز و با اين بهانه كه نـامـه ازادي      ۳ با گذشت 
اويـن بـه بـنـد            ۲۴۰ اين دانشجو بجاي بـنـد     

رفته است، سرانجام اين دانشجو صبـح   ۲۰۹ 
ميلـيـونـي     ۲۰۰ امروز با توديع قرار وثيقه ي 

 .آزاد شد
گفتني است مـجـيـد تـوكـلـي يـكـي از سـه                  
دانشجوئي است كه به همراه احمد قصـابـان و     
احسان منصوري در پرونده جـعـل نشـريـات،       

 .ماه را در حبس بسر برد ۱۵ مدت 
 

اتھام محاربه برای شبنم 
  مددزاده

شبنم و فرزاد مددزاده ، دو زنـدانـي و فـعـال               
امـنـيـت       ۳ دانشجويي به بازپـرسـي شـعـبـه          

 .دادگــاه انــقــالب تــهــران فــرخــوانــده شــدنــد            
در اين تاريخ آخرين دفـاع ايـن دو مـتـهـم در              

به گفته وکـيـل ايـن        .  مرحله بازپرسي اخذ شد
دو زنداني هر دو متهم با تاکيد مجدد بـر بـي     

 .گناهي خود اتهامات وارده را رد نمودند
محمد اوليايي فرد، وکيـل مـدافـع شـبـنـم و             
فـرزاد مـددزاده اتـهـامـات تـفـهـيـم شـده بــه                     
موکالن خـود را مـحـاربـه بـر اسـاس اصـل                  

و تبليغ علـيـه نـظـام بـر اسـاس اصـل                 ۱۸۶ 
ــانــون مـجــازات اســالمــي عــنــوان             ۵۰۰  ق
 .داشت

وي ضمن بي مصداق خواندن اتهام سنـگـيـن    
محاربه براي اين دو زنـدانـي مـعـتـقـد اسـت                

چون دو اتهام در يک راستا و بـر اسـاس يـک          ” 
عمل وارد شده بنابراين نـمـي تـوان بـراي يـک            
عمل دو اتهام و مجازات متـفـاوت در نـظـر         
گرفت و از نظر بنده ايـن اتـهـامـات وجـاهـت           

وي عنوان ميدارد که بر همـيـن   “  قانوني ندارد
ـيـز تـذکـر            اين اساس به بازپرس مربـوطـه ن

 .الزم را دادم 
اين وکيل دادگستري خاطرنشان مي کنـد  
که پيش تر با موافقت بازپرس شعبـه سـه     
امنيت قرار بود وثيقه سنگين شبنم مـددزاده  
به دليل عجز خانواده از توديع به قرار کـفـالـت    

ايـن مـوضـوع بـا         .  ميليوني تبديل شود ۵۰ 
مخالفت مـعـاونـت امـنـيـت اسـتـان تـهـران                 
متوقف ماند و پرونده با صدور کيفرخواسـت  

 .به دادگاه ارسال خواهد شد
الزم به ذکر است شبنم مددزاده، از تاريـخ اول    
اسفند ماه به شکل نامعلومي بازداشت و بـه    

. زندان اويـن مـنـتـقـل شـد           ۲۰۹ بند امنيتي 
همزمان، فـرزاد مـددزاده ، بـرادر ايـن فـعـال                 
دانشـجـويــي در روز بـازداشــت ايشــان طــي               
تـمـاسـي بـه کـالنـتـري مـورد اشـاره جـهــت                     
پيگيري وضعيت خواهر خود مراجـعـه کـرده      

هـر دو مـتـهـم هـم            .  بود نيز بازداشت گرديـد 
زنـدان اويـن        ۲۰۹ اکنون در بـنـد امـنـيـتـي             

 .نگهداري مي شوند
 

ارسال پرونده محمدپورعبدالله 
  دادگاه انقالب ۲۸به شعبه 

دادگـاه   ۲۸ پرونده محمد پوعبداهللا، به شعبه 
مادر اين دانشجـوي  .  انقالب ارسال شده است

ـتـه       “  : زنداني با بيان اين مطلب گفت طـي هـف
گذشته بارها با مـراجـعـه بـه دادگـاه انـقـالب              
خواهان تبديل قرار بازداشت بـه قـرار وثـيـقـه            
شدم، اما قاضي اعالم کرد که پرونـده وي بـه       

 “.دادگاه ارسال شده است
، در   ۸۶ پورعبداهللا پيـش تـر نـيـز در سـال                

جريان بازداشت گسـتـرده دانشـجـويـان چـپ،           
 ۲۰۹ روز را در بـازداشـتـگـاه                ۵۰ بيش از   

 .زنــــدان اويــــن بــــه ســــر بــــرده بــــود،                      
گفتني است در هفـتـه هـاي گـذشـتـه، سـايـر               

نـيـز بـا       ”۸۶ آذرماه “ بازداشت شدگان پرونده 
دريافت احضاريه هايي به دادگاه احضار شـده    

شعبه رسيدگي به اتهامات اکثـر فـعـاالن      . اند
دادگـاه     ۲۸ دانشجويي طيف چـپ، شـعـبـه         

 .شده است انقالب تعيين
همچنيـن پـدر مـحـمـد پـورعـبـداهللا کـه                  

ـيـش از               روز    ۱۰۰ فرزندش هـم اکـنـون ب
ـا                     ـازداشـت بـه سـر مـي بـرد، ب است در ب
سرودن شعري براي وي، او را به استقامـت  

پدر اين دانشجو، زمـانـي   .  فراخوانده است
اين شعر را سرود که پسرش را در دادگـاه      
ــت                  انــقــالب، بــا دســت بــنــد و وضــعــي

 .نامناسب مشاهده کرد
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باران شھاب سنگ ھا وضع  
 زمين را عوض کرد 

 

رگباري از شهاب سنگ هـا کـه حـدود        
چهار ميليارد سـال قـبـل بـر زمـيـن و                 
مريخ باريد احـتـمـاال ايـن سـيـارات را               

ــتــر کــرده اســت                . گــرمــتــر و مــرطــوب
پژوهشگران براي اندازه گيري گازهـايـي   
که هنگام ورود شهاب سنگ ها به جـو  
آزاد مي شد، اين سنگ هـاي جـوان را         
در معـرض حـرارت فـوق الـعـاده قـرار               

جو زمين در آن زمـان هـنـوز در          . دادند
مرحله تشکيل شـدن بـود و بـارهـا در             
معرض باران شـهـاب سـنـگ هـا قـرار             

مــحــقــقــان مــي گــويــنــد ايــن          .  گــرفــت
رگبارها براي بدل کردن ايـن دو سـيـاره          
به جايي گرمتر و مـرطـوبـتـر کـه آن را            
براي ايجاد حيات مساعدتر مـي کـنـد      

نتايج اين مطـالـعـه در      .کافي بوده است
ــه       Geochimica et" نشــري

Cosmochimica Acta "
تيم محققان کـار را      .  منتشر شده است

قطعـه شـهـاب سـنـگ کـهـن از                 ۱۵ با 
اين سنگ هـا    .  سراسر جهان شروع کرد

با استفاده از تکـنـيـک خـاصـي بـه نـام              
حـرارت  "  اف تـي آي آر       -پايروليسيس" 

در ايـن شـيـوه بـراي افـزايـش               . داده شـد 
هـزار     ۲۰ دماي قطعـات بـه حـداکـثـر            

ــانــيــه از                      ــتــيــگــراد در ث درجــه ســان
سـنـگ   .  الکتريسيته استفاده مي شـود 

ها در جريان اين فرآيند به گـاز تـجـزيـه         
مي شوند که اين گازها مورد تـحـلـيـل       

 .قرار گرفت
 

 منبع آب 
محققان دريافتند کـه در ايـن فـرآيـنـد              

درصـد از جـرم يـک قـطـعـه                  ۱۲ حدود 
معمولي به بخار آب و شـش درصـد آن       

 .به دي اکسيد کربن بدل شد

 
آنها سپـس بـا اسـتـفـاده از مـدل هـاي                  
رياضي شمار شـهـاب هـاي افـتـاده بـر               

بـمـبـاران سـنـگـيـن          " زميـن در جـريـان          
ــي  ــايـ ــي       " ( نـــهـ ــاب     )  ال اچ بـ را حسـ

دوره اي در حـدود        "  ال اچ بـي     ." کـردنـد  
چهار ميلـيـارد سـال قـبـل بـود کـه در                  
جريان آن شمار خارق الـعـاده بـزرگـي از         
شهاب سنگ ها بر سيارات مـنـظـومـه     

اين پژوهشگران بـراسـاس   . شمسي باريد
تخمين هاي منتشره از شـمـار شـهـاب         

، بــه ايــن     " ال اچ بـي     " هـاي بــاريـده در         
 ۱۰ نتـيـجـه رسـيـده انـد کـه هـر سـال                      

ميليارد تن آب و دي اکسيد کربن وارد 
به گفته آنهـا  . جو زمين و مريخ مي شد

اين وضع باعث گرمايش کره، پيدايـش  
اقيانوس هاي مايع، و محيـطـي قـابـل       
سکونت تر براي مـوجـودات زنـده مـي         

ريــچــارد کــورت ســرپــرســت ايــن           . شــد
احتمال داده شـده اسـت         : " تحقيق گفت

که شهاب سنگ هاي کـهـن بـه خـاطـر            
ترکيب شيميايـي شـان يـکـي از عـلـل               
ــوده                   ــيـــن بـ ــدايـــش آب روي زمـ پـــيـ

ما اکنون داده هايي داريـم کـه     ."" باشند
نشان مي دهد دقيقا چـقـدر آب و دي           
اکسيد کربن به طور مسـتـقـيـم تـوسـط         
شهاب سنـگ هـا بـه اتـمـسـفـر زمـيـن                  

اين گازها فورا فـرآيـنـدي را      .  تزريق شد
به جريان انداختند کـه بـاعـث تـقـويـت             
گـــردش آب و گـــرمـــايـــش ســـيـــاره                 

ــدان                ." شــد ــن از وجــود يــک مــي زمــي
مغناطيسي بهره مند است که بادهـاي  
خورشيدي را دفع مي کـنـد؛ بـه گـفـتـه             
محققـان هـمـيـن بـادهـاي خـورشـيـدي                
باعث زدوده شـدن اتـمـسـفـر مـريـخ از                
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گازهايي مي شد که شهاب سنـگ هـا     
 . وارد اتمسفر آن سياره مي کردند

 
ستاره ای مصنوعی برای گشودن 

 اسرار کيھانی
ــد روز ديــگــر بــا روشــن شــدن                      تــا چــن
ـيـزري جـهـان،            قدرتمندترين تاسيـسـات ل

ـاره اي ريـز در زمـيـن                 براي اولين بار سـت
" (ان آي اف    " موسسه . متولد خواهد شد

Nat iona l  I gn i t i on 
Facility  (            قصـد دارد عـمـلـي بـودن

ـنـدي کـه در قـلـب                    گداز هسـتـه اي، فـرآي
ـقـوه          ـال خورشيد روي مي دهد و به طـور ب
ـاکـيـزه               مي تواند منبع انـرژي فـراوان و پ
ــش                      ــمــاي ــه ن ــن بــاشــد، را ب ـي ــراي زمـ ب

اما هرچند بسيـاري از چشـم هـا          . بگذارد
ـازهـاي       ـي در اين موسسه بر هدف تامين ن
انــرژي بشــر دوخــتــه شــده، بســيــاري از               
ـنـد سـواالت            ـتـوان دانشمندان اميدوارنـد ب
. بنيادي ديگري را با کمک آن پاسخ دهنـد 

ــورم از آزمــايشــگــاه الرنــس               اريــک اســت
در "  ان آي اف    " کـه    )  ال ال ان ال( ليورمور 

همواره تصور مي شـد  : "آن قرار دارد گفت
ـنـد گـداز هسـتـه اي              که در بازآفريني فـرآي
بتوان سه ناحيه را که هم مايه کنجـکـاوي   

ان ." و هم داراي ارزش است کنکـاش کـرد    
ـيـش از هـر چـيـز بـراي                      ـيـش و پ آي اف ب
مقاصد امنيتي و مطالعه شـرايـطـي کـه         
در انفجـارهـاي هسـتـه اي وجـود دارد و                
شيوه عملکرد سالح هاي اتـمـي سـاخـتـه          

ـاب     : " استورم مي گويد. شده است در غـي
) موسسـه ( آزمايش اتمي زيرزميني، اين 

امـکـان آن را فـراهـم مـي کـنـد کـه يــک                       
ـاشـيـم          او ." بازدارنده معتبر اتمي داشـتـه ب

ـيـزيـک گـداز            : " افزود ـيـم ف آنوقت مي تـوان
آيا مـي تـوان       -هسته اي را مطالعه کنيم 

ـيـروگـاه گـداز                اينجا روي سياره مـا يـک ن

هسته اي ايجاد کرد؟ به عالوه مي توانيـم  
ـال                    ـب ـارات را دن ـيـه و عـلـم سـي فيزيک اول

ـيـزيـک               ."کنيم همين بـخـش مـربـوط بـه ف
است که توجه دانشمندان سراسر جهـان را    
به خود جلب کرده است که امـيـدوارنـد از      
اين ماشين بـراي مـطـالـعـه پـديـده هـاي                 
ـا                 ـارات ي ـنـد تشـکـيـل سـي دوردست مـان
ـاده              ـف انفجارهاي خشـن ابـرنـواخـتـري اسـت

پل دريک از دانشگـاه مـيـشـيـگـان         .  کنند
براي درک جاي ما در   : "چنين توضيح داد

جهان و اينکه از چه چـيـزي سـاخـتـه شـده           
ـفـجـر شـده            ايم، واقعا بايد ستاره هـاي مـن

ـيـم       )  ابرنواختـرهـا  (  ـقـط     ." را درک کـن او ف
اسـت کـه     "  ان آي اف  " يکي از محققان در 

ـاده از ايـن تـاسـيـسـات               منتظرند با استـف
ـنـد       دکـتـر   . عظيم نظريه خود را محـک بـزن

در ان آي اف مـي تـوان بـه        : " استورم گفت
جاي آنکه منتظر وقوع ابرنواختر به طـور    

) مـثـال  ( اتفاقي در آسمان شد، آن را براي   
ـامـه ريـزي           ساعت نه صبح پنجشنبـه بـرن

و هر بار مي توان آزمـايـش هـا را        ." " کرد
ـفـجـار                .  تغيير داد ـابـرايـن مـي تـوان ان ـن ب

سـايـر   ." ابرنـواخـتـر را مـکـررا انـجـام داد               
ـيـزر اومـگـا      " تاسيـسـات هـمـچـون           در "  ل

ـبـال بـراي       دانشگاه روچستر در نيويورک ق
 .اين نوع آزمايش به کار گرفته شده است

 

ـيـش از هـر                     ۱۹۲ اما  ـيـزر ان آي اف ب ل
تاسيسات ديگري انرژي توليد مي کند و 
امکانات بي سابقه اي بـراي دانشـمـنـدان         
ـا آنــچـه را مـعــمــوال                     فـراهــم مـي آورد ت
فـرآيــنــدهـاي دورافــتــاده کــيــهـانــي اســت            

در جـريـان آزمـايـش گـداز            . بررسي کنـنـد  
ـاه      هسته اي، اين اشعه ها براي مدتي کـوت

ـقـطـه            ۵۰۰  تريليون وات نيرو را در يـک ن
کوچک به اندازه گلوله سر خـودکـار حـاوي      

ايـن  . سوخت هيدروژن متمرکز مـي کـنـد       

 ۱۰۰ انــرژي فشــرده دمــايــي بــه انــدازه              
ـار     ميليون درجه و فشاري که ميلياردها ب
ـيـد مـي              بيش از فشار اتمسفـر اسـت تـول
کند که باعث گداز در هسـتـه هـيـدروژن           
مـي شـود و انـرژي عـظـيـمـي آزاد مــي                    

ــد  بــا ايــن حــال در آزمــايــش هــاي                 . کــن
اخترفيزيکي، ذره اي که هدف گرفته مـي    
شود نيمکره اي از عنـاصـر اليـه بـه اليـه            
خواهد بود که هدف آن تقليد هسـتـه يـک        

کل اين آزمايش ممکن اسـت  . ستاره است
فقط چند ميلياردم ثانيه طول بکـشـد کـه      
ـا                 ـفـجـار را ب ـايـد ان بدان معني است کـه ب
مجموعه اي از حسگرها زير نظـر گـرفـت      

دريـک گـفـت      .  تا جزئيات آن آشکار شـود   
چالش اصلي اين است که آزمايش هـايـي     
ـازسـازي              را انجام دهيم کـه شـرايـطـي را ب
مي کند که در هسته ستارگان اتفاق مـي    

ـان امـکـان دهـد               .افتد ـق اين بايد بـه مـحـق
قلب ستارگان و ابرنواخترها را با جزئيـات  
ـنـد و چـگـونـگـي                     ـقـه کـاوش کـن بي سـاب
تشکيل اين اجرام آسمانـي را بـهـتـر درک           

ـاره              . کنند ـاسـان، سـي ـاره شـن عالوه بر سـت
شناسان نيز مي خواهند با استفاده از ايـن  
دستگاه نظريه هاي خود درباره چگونگـي  
تشکيل کرات و منظومه هاي شمسي را   

ـنـد       دانشــمـنـدان بـراي کســب        . مـحـک بــزن
ـاره دمـا و فشـار                   ـيـشـتـر درب اطالعات ب
ـيـر آنـهـا بـر                ـاث شديد در قلب سيارات و ت

 . رجوع خواهند کرد" ان آي اف"ماده به 
 

استفاده از توربين ھای بادی 
 شناور آغاز شد

اولين توربين بادري شناور جهان در دريا قـرار    
الکساندرا بک گيورو، گـفـت     . داده خواهد شد

نـام دارد در         Hywindاين توربـيـن کـه        
مـي  " آبهاي سواحل نروژ شناور خواهد شد و     

تواند در خارج کردن مزارع باد از ديـد مـردم         
گـيـورو افـزود فـنـاوري جـديـد              ."  کمک کـنـد    

امکان مي دهد مزارع باد در چندين مـايـلـي    
ساحل برپا شوند تا به مناطقي که مي تـوانـد   
حضور آنها در آنجا باعث اخـالل در زنـدگـي          

ايـن فـن آوري بـه          .  مردم شود نزديک نباشـنـد  
بهبود عمـلـکـرد عـمـلـيـات رادار نـظـامـي،                 
صنايع کشتـيـرانـي، مـاهـيـگـيـري، حـيـات               
جانوري و به ويژه پرندگان و گردشگري کـمـک     

ضمن اينکه به گفته کارشناسـان بـاد در       . کند

داخل دريا شـدت بـيـشـتـري نـيـز دارد و بـا                     
تـوربـيــن   .  پـيـوسـتـگـي بـيـشــتـري مـي وزد               

Hywind       توسط شرکت زيمنس تـولـيـد
مگاوات برق تـولـيـد       ۲/۳ شده و مي تواند 

در ساخت اين توربين از فـنـاوري هـايـي       . کند
از صنايع تـوبـيـن هـاي بـادي و هـمـچـنـيـن                   
صنايع نفت و گاز بهره گرفـتـه شـده و اولـيـن            
نمونه آن به مدت دو سـال در سـواحـل نـروژ               

 .مورد آزمايش قرار خواهد گرفت

مـتـري زيـر         ۱۰۰ پايه شناور توربين تا عمق 
 دريا امتداد دارد

پايه در سه نقطه به بستر دريـا مـتـصـل مـي            
 شود

 ۷۰۰ مي توان اين توربين را در نقاطي که تا   
 متر عمق دارند قرار داد

اين نوع توربين هـمـانـنـد کـوه هـاي يـخ کـه                   
قسمت عمده اي از آنها زير آن پنهان است، بـه    

پايه اي استوانه اي شکل مـتـصـل اسـت کـه            
اين پايه باعث شناوري تـوربـيـن بـر روي آب             

متري آب امـتـداد      ۱۰۰ مي شود و تا عمق 
اين پايه شناور در زير دريا با کابل هـايـي   . دارد

متر مي رسد بـه بسـتـر       ۷۰۰ که طول آنها به 
هزينـه ايـجـاد مـزارع         . دريا متصل مي شود

باد در داخل دريا بسـيـار بـيـشـتـر از هـزيـنـه                  
ايجاد مزارع مشابه در روي زمـيـن اسـت و            
توربين هاي شناور و معلق بر روي سطـح آب    
هم بسيار پر هزينه تر از توربين هايي هستـنـد   
که بر روي ستون هايي جامد بر بستر دريا بنـا  

با اين حال گيورو تاکيد مـي کـنـد      . مي شوند
که به تدريج با گذشت زمان هـزيـنـه تـوربـيـن           
هاي معلق با توربين هاي ثابت برابـر خـواهـد      

او افزود شرکت او بـه دنـبـال بـازارهـايـي               . شد
هم توان پرداخت هزينه برپـايـي    است که

چنين توربين هايي را دارند و هم نـيـاز   
ايـن  . آنها به انرژي رو به افـزايـش اسـت       

کارشناس معتقد است نقاطي مـانـنـد      
سواحل آمريکاي شمالي، شبـه جـزيـره      
ايبري در منتهـي الـيـه جـنـوب غـرب             
اروپا و سواحل نروژ و بريتانيـا بـالـقـوه       
براي استفاده از فناوري تـوربـيـن هـاي         

 .شناور مناسب هستند
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 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید

 رويدادھای علمی در ھفته گذشته



   

انتخابات  در جمهوري اسالمي مانند 
پـــرده اي از نـــمـــايشـــي اســـت کـــه                   
بازيگرانش سران  جـمـهـوري اسـالمـي         
مي باشند و نقش پليدي و جـنـايـت را      

نمايشي  کـه  .  در صحنه ايفا مي کنند
سالهاست سعي ميکنند با سرکوب و   
قتل و شکنجه به مردم  بـقـبـوالنـنـد و        

اين نمايشي اسـت کـه سـي        .  نميتوانند
سال با قول و قرارها و عـهـدو پـيـمـان            
هاي  واهـي بـه مـردم  ره بـه  جـائـي                      

 .نبرده است
حاکمين جـمـهـوري اسـالمـي مـانـنـد                
گرگهائي درنده خو ، جاني و ظـالـمـي         
هستند کـه  فـارغ از آن هـمـه قـول و                    
قرارها و عهدو پيمان هـا ئـي  کـه در              
اول بـه قـدرت رسـيـدنشـان  بـه مـردم                    
دادند در نهـايـت بـه چـپـاول و غـارت               

مردم پرداختند و نشان دادند که هـيـچ     
کـدام از داليـلـي کـه جـامـعـه بـرايــش                   
انقالب کرد برايشان اهميـتـي نـدارد و        

 .اساسا براي چيز ديگري آمده اند
سـال تـجـربـه          ۳۰ ولي  مردم  بعد از     

رژيمي عقب مانده و اسالمي، رژيـمـي   
ضد زن و ضد کودک  شکي ندارند کـه    
حاکميـن  جـمـهـوري اسـالمـي بـوئـي                 
ازانسـانـيـت نــبـرده انـد و در صـحـنــه                  
نمايش هـرچـنـد کـه بـه هـزار رنـگ و                  
لباس در آمـده انـد امـا چـيـزي بـجـز                    
جنايت ، زنـدان، شـکـنـجـه ، اعـدام ،               

. را بازي  نـکـرده انـد         . . .  سنگسار و 
امروز مردم شکي به مـاهـيـت ايـنـهـا           
ندارند و با اعتراضات خود مقابل ايـن  

 .حکومت ايستاده اند
بعد از اين همه بـي عـدالـتـيـهـا و بـي                
حقوقي  که  سالهاست در جامعه بر پا 
کـرده انــد بــاز هــم در کــمـال وقـاحــت                  

بـه  !   تقاضاي رآي را از مـردم  دارنـد            
خيال خودشان ميخواهند با هر بـهـانـه    
اي شده چه با شعارهاي تـبـلـيـغـاتـي و           
چه با پول و خريدن راي مردم را به پـاي  
صندوقهاي راي بکشانند و نمايـش را    

بـعـد کـه      .   به نفع خودشان تمام کـنـنـد   
يکي از خودشان يـعـنـي يـکـي ديـگـر              
ازاين جماعت جنايتکـاران بـه عـنـوان         
رئيس جمهور انتخاب شد دوبـاره روز      

از نو و روزي از نـو ، هـمـه آن قـول و                   
قــرارهــا را از يــادشــان مــي بــرنــد و                  
همچـنـان بـه جـنـايـتـشـان ادامـه مـي                   

اما امروز جـامـعـه فـريـب ايـن             .  دهند
بازيها را نميخورد و از پـيـش بـرايـش           
روشن است کـه تـمـام ايـن بـازيـهـا در                  

 .نهايت براي حفظ رژيم است
مردم ايران به تمـام  جـنـايـاتـيـشـان                

آگاه هستند و اين را باپوست و گوشـت  
مـيـدانـنـد کـه        .  خود تجـريـه کـرده انـد        

اينها نمايش مضحکي است که در آن      
اين جـانـيـان مـثـل حـيـوانـات وحشـي                 
بخاطر حفـظ  قـدرت بـجـان هـم مـي                 
افتند  و جنا يتهاي سي  ساله شـان را      
به گردن يکديگر مي اندازند تـا نـظـام        
بربريت و ضد انسـانـيـشـان  را حـفـظ               
کنند و همچنان بتوانند به حياتشان و   

چرا که زنـگ  . چپاول مردم ادامه دهند
پـايـان ايـن نــمـايـش را شــنـيـده انـد و                     
ميدانند که با اين جامعـه مـعـتـرضـي        
که مقابـلـشـان قـرار گـرفـتـه بـه زودي                 

 .عمرشان به سر ميرسد
در اين ميان مردم  بايد به چـه  کسـي         

 راي دهند ؟
کارگران ، زنان ، دانشجويان ، جـوانـان     
وکساني که به خاطر عقيده متفاوت و 
مخـالـف رژيـم تـحـت فشـار هـر روزه                  
هستند ، وضعيت ايـن افـراد چـه مـي           

 !شود؟ بايد به چه کسي راي دهند ؟
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شصت، قتل عـام تـابسـتـان شـصـت و             
هفت، قتلهاي زنجيره اي، ترور فعاليـن  
سـيـاســي مـخــالـف رژيــم در آلــمـان و                 
انگليس و فرانسه و قبرس و عـراق، و        
اعدامها و سنگسارها و شالق زدنها و 
قـمــه کشــي هــاي هــر روزه حـزب اهللا                 
عليه زنان و کارگران و جوانان برگـهـاي   
ديــگــري از پــرونــده ســيــاه ايــن رژيــم                
جنايتکار و تا مـغـز اسـتـخـوان فـاسـد            

اين جانيان بايـد بـجـرم جـنـايـت           .  است
بـايـد   .  عليه بشريـت مـحـاکـمـه شـونـد           

پرونده سياه اينان را در برابـر مـردم در       
ايران و جهان گشود، بـايـد بـه حسـاب           
تک تک جنايات ايـنـان، چـه در مـقـام              
فرمانده و چه در مقام تير خـالص زن،      
چه در مـقـام نـخـسـت وزيـر و رئـيـس                   
جمـهـور، و چـه ولـي فـقـيـه و رئـيـس                      
مجلس، چه بجرم قتل عامهائي  نظير 
کشتار تابستان شـصـت وهـفـت و چـه            
بجرم اعدامهاي فـردي  نـظـيـر بـقـتـل                
رساندن دالرا دارابي، رسيدگي کـرد، و    
بايد تا يک ريال آخر امـوال مـردم را از         

هـايشـان   "  آقـازاده " حلقـوم خـودشـان و          
جاي سران اين حکومت، .  بيرون کشيد

از سيد علي پينوشه تا احمـدي نـژاد و       
رفسنجاني و تا مـوسـوي و کـروبـي و           
محسن رضائي، جاي همه کاربدسـتـان   
دولت فعلي و سـابـق و اسـبـق، کـه در              
مناظـره هـاي تـلـويـزيـونـي بـه گـوشـه                   
کـوچـکـي از جـنـايـات خـود اعـتــراف                 
کردند، پشت ميله هاي زنـدان اسـت و       

 . نه صندليهاي حکومتي
 

 !  مردم آزاده
در هر جاي دنيـا، در هـر کشـوري کـه             
اندکي حساب و کـتـاب در آن بـاشـد،             

را بـعـد   " نامزدهاي انتخاباتي"همه اين 
از اعترافات تلويزيونـيـشـان بـازداشـت        

. ميکردند و به محاکمه ميـکـشـيـدنـد     
انـتـخـابـات نـامـيــدن ايـن افـتـضـاح و                   
رسوائي سـيـاسـي تـوهـيـن آشـکـار بـه                

بـايـد در چـنـد         .   شعور ما مردم اسـت   
روزي که از مضحکه انتخاباتي مـانـده    
و در خود روز بيـسـت و دو خـرداد بـه             
خيابانها ريخت و بـا صـداي بـلـنـد بـه               

نـه بـه     " جهانيان اعالم کرد که راي مـا      
اعـالم  .  اسـت "  کل حکومـت اسـالمـي     

کرد که راي ما نه به حکومت غارت و 
مـا بـا     .  کشتار و دروغ و فسـاد اسـت        

صداي بلند به همه دنيا اعالم ميکنيم 
کــه ايــن جــانــيــان بــايــد بــازداشــت و                

اگـر ايـنـهـا بـجـان هـم              .  محاکمه شوند
افتاده اند بخاطر فشار اعتراضات مـا    
مردم و موج نفرت و انزجاري است کـه  

. از هرسو اينان را احـاطـه کـرده اسـت            
بايد اين اعتراضات را با قـدرت ادامـه     

اين رژيم، هر  کـه را از صـنـدوق              . داد
بيرون بياورند، بعد از انتخابات بمراتب 
ضعيف تر و  درمانده تر و بهم ريـخـتـه    
تر، و در مقابل، صف ما مردم قوي تر 

. و متحد تر و معترض تر خواهـد شـد    
" اين جانيان بايد محاکمه شونـد " فرياد 

. با ختم انتخابات فرو نخواهد نشـسـت  
هر نـيـرو و حـزب و شـخـصـيـتـي کـه                      
کمترين ادعاي آزاديخواهـي و اصـالح       
طلبي و طرفداري از مردم را دارد بايـد  
خواستار بازداشت و محاکمه سران اين 

و هر نيـروئـي، اعـم از        .  حکومت باشد
پرو رژيمي  و يـا  "  اپوزيسيون" نيروهاي 

رسانه هاي جهانـي، کـه در کـنـار ايـن              
جانيان قـرار گـرفـتـه  و در کـوره ايـن                   
مضحکه ميدمد بايد بـه مـردم ايـران          

 .  حساب پس بدهد
  

مردم ايران به چيزي کمتر از دستگيري 
و محاکمـه سـران حـکـومـت رضـايـت              

آنچه در بـرابـر چشـمـان مـا              .  نميدهند
جريان دارد نه انتخابـات و جـابـجـائـي          
يک جاني با جنايتکار ديگر، بلکه گـام  
تازه اي در پيشروي جنـبـش  انـقـالبـي          
مردم براي سرنگوني حکومت اسالمي 

 .  است
 

در چـنـد روزي کـه از ايـن مضـحـکــه                   
باقيمانده و در روز بيست و دو خـرداد      
ما مردم خيابانها را به  دادگاه عـلـنـي      
محاکمه اين جانيان تبديل ميکنـيـم و     
به دنيا نشان مـيـدهـيـم کـه حـکـومـت             

 .    اسالمي بايد برود
 حميد تقوائي  
دبير کميته مرکزي حزب کمـونـيـسـت      

 کارگري ايران
 ١٣٨٨خرداد  ١٩، ٢٠٠٩ژوئن  ٩
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!اين جانيان بايد محاکمه شوند  
اين ها مشتي دزد و جنايتکارند کـه  

بـه  .  اين روزها بـه جـان هـم افـتـاده انـد              
خيال خودشان موثر ترين تبليغشـان رو    

از !  کردن دزدي هاي  طرف مقابل است
موسوي و کروبي و رضـايـي و احـمـدي         
نــژاد کــه بــازيــگــران جــلــوي صــحــنــه               
مضحـکـه اسـالمـي هسـتـنـد و مـثـل                  
دلقک ها همديگر را ضايع مي کنند تـا  
رفسنجاني و محصولي و متکي هـمـه     

. شان پايشان به وسط کشيده شده اسـت 
ولي نکته اينجاست که خط قرمز هـاي    
نظام و آقا را رعايـت مـي کـنـنـد و بـه               
قتل و جـنـايـت ضـد بشـري هـمـديـگـر                  

مثل دانشجـويـان زنـجـان       .  کاري ندارند
را مسـکـوت      ۶۷ نيستند و کشتارهاي 

ولي ايـن دعـواهـا واقـعـي            . مي گذارند

ست و اولين نتيجه اعتراضات گستـرده  
 . مردم عليه حکومت است

مضحکه انتخابات و دعواهـاي جـنـاح      
هاي رژيم بهتريـن فـرصـت بـراي اعـالم            
رسمي و علني نـظـر مـردم دربـاره کـل              

مردم با اعتراضات .  رژيم اسالمي ست
. راي به رفتن جانيان اسالمـي داده انـد      

به هر شکل ممکن بـايـد بـه کـل نـظـام             
گفت و روز انتخابات اسـالمـي را       !" نه"

. تبديل کرد"  نه به رژيم اسالمي" به روز 
بـايـدا کـاري کـرد جـمـهـوري اسـالمــي                 
نتواند از اين مهلکه جـان سـالـم بـه در             

 .ببرد
 

سازمان جوانان کمونيست همه جـوانـان   
مــعــتــرض و بــه تــنــگ آمــده از رژيــم               

اسالمي، همه دانشجويان و مردم آزاده   
را فرا مي خواند با تجمع و اعتراض بـه  
دزدي ها و جنايات رژيـم، بـا خـواسـت           
آزادي زندانيان سيـاسـي و دانشـجـويـان          
زنداني، با خواست لغو احـکـام اعـدام،        
لغو آپارتايـد و جـداسـازي جـنـسـي در               

نـه بـه     " دانشگاه ها و جامعه و با شعار   
در هر کجا کـه مـي       " جمهوري اسالمي

توانند تجمع کـنـنـد، از هـمـيـن امـروز              
تبليغاتشان را به هم بزننـد و عـمـال بـه           
سرنـگـونـي رژيـم دزدان و قـاتـالن راي                 

 .بدهند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ جون  ۷ ، ۸۸ خرداد  ۱۶ 

 به رژيم دزدان و قاتالن و مضحکه انتخاباتشان !" نه "

 انتخابات و بازی جنايتکاران
 ۲۰۰۹جون فرشته  ايلکا،   

 11ادامه صفحه  



مضحکه انتـخـابـات رئـيـس جـمـهـور             
اسالمي در ايـران شـکـل و شـمـايـلـي                  
متفاوت از سالهاي قبل به خود گرفتـه  

کـانـديـداهـاي ايـن انـتـخـابـات،              .  است
ياران قديم، در همـان حـال کـه سـابـقـه             
مودت هاي قـديـم را بـه رخ هـم مـي                  
کشــنــد، در مــقــابــل چشــم مــردم بــه              
يکديگر خرناس مي کشـنـد و پـنـجـه            

تـهـديـد    .  هايشان را نشـان مـي دهـنـد          
مي کنند و براي هم خط و نشـان مـي       

جنايات يکديگر را افشـا مـي       .  کشند
کنند، اسناد دزدي هاي هم ديگر را از   
الي پوشه ها در آورده و به مردم نشـان  
مي دهند، پرونده اعـمـال تـروريسـتـي          

مسـئـولـيـت     .  يکديگر را باز مي کنند
فجايعي که بر سر مردم ايران آورده انـد  
به گردن طرف مقابل مي اندازند و هـر  
جا که قافيه شان تنگ مي شـود امـام     
راحل و يا رهبرشـان را سـپـر بـال مـي              

عـمـال نشـان مـي دهـنـد کــه               .  سـازنـد  
ــي و                 ــرائـ ــي، اجـ ــائـ ــاه قضـ ــگـ ــتـ دسـ
قانونگزاري حکومتـشـان تـفـاوتـي بـا           
باندهاي مافـيـائـي نـدارد و بـه هـمـان                

 .شيوه عمل مي کند
 

بـراي  .  کفگيرشان به تـه ديـگ خـورده         
نمايش انتخاباتي خود نـتـوانسـتـه انـد        
حتي يک نفر که بـتـوان ذره اي در بـي            

يـک  .  آبرويي وي شک کرد، پيدا کـنـنـد     
احمق تير خالص زن، بازجو و شکنجه 

يــک فــرمــانــده ســپــاه کــه هــزاران           .  گــر
. جنايت در پرونده کثيفش ثـبـت اسـت     

يک آخوند دزد و حقه باز کـه در تـمـام          
مــدت حــکــومــت اســالمــي شــريــک             
مستقيم جنايات و غارتگري هـاي آن      
بـوده و يــک نــخــســت وزيـر و رئــيــس                 
جمهور سابق کـه در طـول صـدارتـش             
هزاران نفر اعدام و شکنجه و سنگسار 

 ۶۷ شدند و مردم اورا با لقب موسوي   
خطاب مي کـنـنـد تـا خـاطـره هـزاران                
جنايتي را که فقط در طـول يـک سـال            

، اتــفــاق   ۶۷ زمـامــداري او، در ســال          
 .افتاد، يادآور شوند

 
به راحتي صحبت از موارد متعدد گـم  
شـدن و دزديـدن مـيـلـيـاردهـا دالر از                  

زنـدانـهـاي    .  دسترنج مردم  مي کـنـنـد     
مخفي، شکنجه ها و ترورهـاي هـم را       

تقلب هاي يـکـديـگـر را         .  رو مي کنند
اختناق و خـفـقـانـي را       . افشا مي کنند

که بيش از سـي سـال بـر يـک جـامـعـه                
بـزرگ تــحـمــيـل کـرده انــد، بــه طــرف                
مقابـل نسـبـت مـي دهـنـد و ذره اي                    
خجالت و شرم ندارند که چرا خـودشـان     
و حکومتشان تـا بـحـال کـوچـکـتـريـن             
واکنشي نسبت به اينهمه غارتگـري و    

 .جنايات نشان نداده اند
  

چه اتفاقي افتاده اسـت؟ چـه شـده کـه             
دوســتــان قــديــمــي، يــاران دبســتــانــي،         
دانـش آمــوخــتــگــان مــکــتــب امــام ،            
خـادمــان نـظــام جـمــهــوري اســالمــي،           

 دشمن خوني يکديگر شده اند؟ 
 

شبحي در خيابانهاي تهران، در کـوچـه   
پس کوچه هاي هر شهر و ده ايـران در        

شبحي بر منـاظـره   . گشت و گذار است
هاي تلويزيوني اوباش اسـالمـي سـايـه       

ــه جــان             .  افــکــنــده  شــبــحــي رعشــه ب
کانديداهاي رياست جمهوري اسـالمـي   

. و ساير حکومتي هـا انـداخـتـه اسـت           
شبحي که حمايت مـيـلـيـونـهـا انسـان            
شريف را در ايـران بـا خـود بـه هـمـراه                 

شبح انقالب و سرنگونـي کـه از       .  دارد
اعماق جامعه به حرکت درآمـده اسـت     
و در اعتراضات و حتي در ميـتـيـنـگ     
هاي خودشان بـه صـدا درآمـده اسـت،            

شــبــح .  شــبــح کــمــونــيــســم کــارگــري،       
 . تلويزيون کانال جديد

 
احمدي نـژاد و مـوسـوي و کـروبـي و                  
رضايي خود را در مقابل دادگـاه مـي       

اعـتـراض مـردم، فـريـاد هـاي             .  بيننـد 
مرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي و ابـراز                
نفرت و انزجار  و دادخواست ميليونها 
انسان را بر عليه خودشان از تلـويـزيـون    

از قـدرتـي کـه        .  کانال جديد شنيده انـد 
در جامعه ايران ظـهـور کـرده و بـقـاي              

نظامشان را به چالش کشـيـده وحشـت      
تشکيل دادگاهها را نـزديـک     .  کرده اند

مي بينند و به فکـر پـاسـخـگـوئـي بـه            
جـرائـم را بـه        .  اتهاماتشان افـتـاده انـد     

بـه امـام     .  يکديگر نسبـت مـي دهـنـد        
راحل و به رهبر حواله مي دهند و آنها 

صحنه آشـنـائـي      .  را مسئول مي دانند
نظير آنرا بارها در مـحـاکـمـات         .  است

صـداي  .  گروههاي جنايتکار ديـده ايـم    
 . انقالب را شنيده اند و نگرانند

 
ــردگــان                 ــي از ســرک ــکــران ــن ــاضــل ل ف
آخوندهـاي قـم مـنـاظـره  مـوسـوي و                  
احمدي نژاد را محـاکـمـه نـظـام اعـالم           

مـوسـوي و کـروبـي از يـک              .  مي کنـد 
مـي  .  خطر جدي صحبـت مـي کـنـنـد         

دانــنــد کــه بــقــايشــان و مــوجــوديــت              
.  نــظــامشــان بــه خــطــر افــتــاده اســت             

عاجزانه صحبت از حقـوق مـردم مـي        
قـول بـوجـود آوردن تـغـيـيـرات              .  کننـد 

اساسي در نـظـام و حـتـي تـغـيـيـر در                   
کسـانـي   .  قانون اساسي شان مي دهند

سال مشـارکـتـشـان در        ۳۰ که در طول 
حکومت در به بردگي کشـانـدن زنـان،        
در بستن مطبوعات نـقـش اصـلـي را           
داشته اند حاال صحبت از حقـوق زنـان     
و يا اعتراض به بسـتـن روزنـامـه مـي            

). و آنهم روزنامـه هـاي خـودي       ( کنند 
حتي نمي دانـنـد از چـه          . فکاهي است

تصور کنيد که چـهـار     .  حرف مي زنند
تا کفتار درباره نقاشي پيکاسـو بـحـث      
کـنــنـد و يـا چــهـار تـا شــغـال دربــاره                     

امـا   .  موسيقي بتهون اظهار نظر کننـد 
ــداول                   ــول هــاي مــت ــگــر ق ــا دي ــه ــن اي
انتخاباتي معمول در حـکـومـت هـاي         

پاي هـم را گـاز مـي          .  پارلماني نيست
گيرند و به مردم التماس و تضرع مـي    

پنهان نمي کنند که در  تـنـگـنـا     . کنند
از طرفي در مـقـابـل امـواج           . هستنند

خشم و نفرت مـردم قـرار گـرفـتـه و از              
طرف ديگر در وحشت از چاقوکش هـا  

. و طناب دار رقيبشان به سر مي برنـد 
. اين را در مقابل مردم بروز مي دهنـد 

کروبي از موسوي قول مـي گـيـرد کـه         
فرار نکند و او را تنها نگـذارد و بـراي       
همديگر براي اقدامات روزهـاي آيـنـده      

 .شان خط و نشان مي کشند
 

مضحکه انـتـخـابـات احـتـضـار رژيـم                
اسالمي را به نمايش گـذاشـت، قـدرت      

اعتراض مردم را نشان داد و تـوانـائـي      
حزب کمونيست کارگري  و تـلـويـزيـون     
کانال جديد که توانست مهر خود را بر 

وجـود  .  مضحکه انتخابات رژيم بـزنـد    
جناحهاي مختلف در رژيم اسالمـي و    
جنگ اين جنـاحـهـا از ابـتـداي شـکـل              

در .  گرفتن اين حکومت وجود داشـت   
طول حکومتشان اين اوباش بار ها بـه    
صورت هـم چـنـگ انـداخـتـه انـد، بـه                   
افشاي يکديگر پرداخـتـه انـد و حـتـي            
عوامل هم را شکنـجـه و اعـدام کـرده           

. به افشاي يکديگر پـرداخـتـه انـد        .  اند
اما در طول اين سي سال هيـچـگـاه بـه       
اين شکل يکديگر را در مقـابـل مـردم      
به لجن نکشيده و اتهامات را به سـوي  

پـاسـخـشـان،     .  هم پرتاب نکرده بـودنـد    
تضرعشان و دفاعياتشـان در مـقـابـل         
مردمي اسـت کـه از کـانـال جـديـد و                   
توسـط حـزب، آنـهـا را بـه مـحـاکـمـه                    

راه ديگري برايشان نـمـانـده    .  کشيده اند

فکر مي کنند شايد بـا قـربـانـي       .  است
کــردن هــمــدســتــانشــان راه نــجــاتــي و            

امـا  .  مجالي براي ماندن پـيـدا کـنـنـد       
پرونده کثيف و سابقه جـنـايـاتشـان در         

. مقابل چشمان مـردم ايـران بـاز اسـت          
زناني که سي سال حکومـت آپـارتـايـد       
جنسي بر آنها تحميل شده، ميليـونـهـا    
کارگري که سالها غـارت و اسـتـثـمـار          
شده و پاسـخ اعـتـراضـات خـود را بـا               
گلوله گـرفـتـه انـد و دهـهـا مـيـلـيـون                     
انساني که در طول حکومت اسـالمـي     
از حق يک زندگي شـاد، امـن و مـرفـه           
محروم بوده انـد، فـرامـوش نـکـرده و              
براي ساعتي که اين جنايتکاران را در     
مقابل دادگاههاي واقعي ببيننـد، روز    

نمايش انتخابات را .  شماري مي کنند
به مسخره مـي گـيـرنـد و بـه صـورت               
برگزار کنندگان و بازيگران آن تف مـي  

  .کنند
 )۲۰۰۹ ژوئن  ۹ ( ۸۸ خرداد  ۱۹ 
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406جوانان کمونیست     1388 خرداد   19  11 

 شبحی 
 برفراز انتخابات 

 بھروز مھرآبادی

آيــا هــيــچ کــدام از ايــن يــه اصــطــالح                 
کانديداها ميتوانند تغييري در زنـدگـي   
براي مثال زنان ايجاد کننـد؟ بـا وجـود        
قوانين قرون وسطائي و ضد بشـري کـه     
زنان را  موجـود دسـت چـنـدم حسـاب            
ميکند و هر روزه در همه جاي جامـعـه   

 .مشغول سرکوب آنهاست
 

مردمي که در طي اين سي سال شـاهـد    
زنداني ، اعدام و سـنـگـسـار خـودشـان             
،خانواده شان و يا اطرافيانشان هستنـد  
و يا شـاهـد بـه اعـتـيـاد کشـيـده شـدن                    
فرزندانشان و زنـدگـيـشـان را از دسـت              

 !دادند  بايد به  چه  کسي  رآي دهند ؟
کارگراني که ماههاست حقوق نگرفـتـه   
انــد و هــنــگــامــي هــم کــه اعــتــراض                
ميکنند دستگير و زنداني و شـکـنـجـه     
ميشوند بايد به  چه  کسي  رآي دهـنـد     

 ؟
آيا اين مردم زجر کشيده و زخمي  بـايـد   
به دشمنان  ديـريـنـه شـان کـه بـوئـي از                
انسانيت و آزادي نبر ده اند رآي دهـنـد       

 ؟
جواب  کامال  مشخص و واضح  است  
که  نه  نه  نه و اين مردم راي خود را بـه  

. کل اين رژيم داده اند و آن راي نه اسـت   
 . . . . .که بايد عمال به رژيم داد

 
شايد تعدادي هنوز توهمي به اين يا آن   
کانديد داشته باشند و يا به خاطـر پـول     

امـا  .  در انتخابات شرکت کنـنـد     ...  و 
جمهوري  اسالمي ، حکومت جـنـايـت    
و خون  و بي عدالتي  نفسـهـاي آخـرش       
را مي کشد  و زور هـاي  آخـرشـان  را            

 مي گذراند 
ما کمونيست هـاي کـارگـري مـردم را           

خـود را بـه کـل          "  نـه " فرا  ميخوانيم تا   
اين حکومت بگويندو با جمع شـدن در    
خيابانها و پارکها صف اعتـراض خـود     

 .را قوي تر کنند
ما در خـارج از ايـران در ايـن روز بـه                     
جلوي سفارتـهـاي جـمـهـوري اسـالمـي            
ميرويم تا نشان دهيم که اينها نمايـنـده   
مردم نيستـنـد و انـتـخـابـاتشـان را بـه                 
رسميت نميشناسيـم بـراي سـرمـپـونـي           
حکومت دزدان و ثاتالن بايد بـه صـف       
مبارزه عليه آن پيوست و هر مضحکـه  
و تالشش را خنثي کرد و بـه شـکـسـت         
کشاند ابن راهـيـسـت کـه  مـيـتـوانـيـم                 
جامعه اي  برابر و عـاري  از هـر نـوع               
نقض حقوق ، جايگزين  جامعه اي  بـا      
حاکمين  جنايتکار ، ظا لم  و  قوانـيـن   

 . قرون وسطائي  کنيم

 انتخابات و بازی جنايتکاران



قـول و    .  شان را به خيابان هم بکشاننـد 
وعده وعيدهايي مي دهند کـه از اول        
معلوم است که به جز دروغ و نيرنگ و 
بـراي جـمــع کـردن راي چــيــز ديــگــري               

جـمـع کـردن گشـت ارشـاد را              .  نيسـت 
کسي وعده مـي دهـنـد کـه از شـروع                
کنندگان شـديـد تـريـن بـرخـوردهـا بـا                 

مـوسـوي رنـگ      .  مسئله حـجـاب بـود       
هايي که امروز به عـنـوان رنـگ هـاي           
مجاز لباس براي اداره ها مرسوم شـده    
را تعيين کرده و در دوره بگير و بـبـنـد      

حاال يـادش  .  مسئول همين کارها بوده
افتاده گشت ارشاد براي افراد جـامـعـه      

دروغهاي آن دلقـک ديـگـر      . مضر است
سال اسـت مـردم        ۳۰ را رو مي کنند، 

بــه جــز دروغ و کــاله بــرداري از ايــن                 
حکومت چيزي نديده اند، و وقـتـي بـه      
همديگر هم دروغ مي گويند يکـدفـعـه    
يادشان مي افتد کـه بـه مـردم نـبـايـد               

ياد حقوق اقليت ها افتاده .  دروغ گفت
اند و اعدام کودکـان را مـي خـواهـنـد            

 .لغو کنند و غيره
ولي اين روزها شاهد اتفاق جالـبـي در     

ميتينگ هـاي مـثـال        .  جامعه هستيم
تبليغاتي با شعارهايي همراه است کـه    
کامال خالف سياست هـاي جـمـهـوري       

دولـت گشــت    " مــثـال    .  اسـالمــي ســت   
همـه مـي دانـيـم         ".  ارشاد نمي خواهيم

گشــت هــاي ارشــاد در مــجــمــوعــه                
بـزرگـتـري از طـرح سـرکـوب جـامـعــه                 

طرح ارتقاء امنيت اجـتـمـاعـي     .  بودند
که باعث سرکـوب و شـکـنـجـه حـتـي              

آفـتـابـه    .  کشتن تعدادي از جوانـان شـد    
ــان و در                     ــردن جــوان ــه گ ــن ب ــداخــت ان
ــر               بــازداشــتــگــاه کــهــريــزک آنــان را زي

. وحشيانه ترين شکنجه هـا قـرار دادن      
کشتن و تهديد جوانان و مردم، مـانـور   
نيروهاي انتظـامـي و ايـجـاد رعـب و              
وحشت در جامعه از جـملـه کـارهـايـي        
بود که در مـجـمـوعـه طـرح امـنـيـت                 
اجتماعي در کـنـار گشـت ارشـاد کـه                
کــارش ايــجــاد رعــب و وحشــت در                

هيچ کدام از .  جامعه بود قرار د اشتند
آقايان صدايش در نيامد اتفاقا بـه جـز     
خــود احــمــدي نــژاد کــه اعــالم کــرد                
مخالف است و سخنـگـوي دولـت هـم         
همين را اعـالم کـرد کـه الـبـتـه طـبـق                 

 . معمول دورغ بود

ايــن طــرح هــا الزمــه نــگــه داشــتــن                 
حکومـتـي   .  حکومت اسالمي هستند

که از هر گونه ارتقاء سطح معيشتي و 
رفاهي و امنيت واقعي جامعه عـاجـز     
است بايد براي ارتقاء اميـنـت خـودش      
جامعه را مرعوب کند تا مگر کارگـر  

ولـي ايـن     .  و جوان و زن را عـقـب بـزنـد      
روزها شعارهـايـي کـه در مـيـتـيـنـگ               
هاي تبليغاتي داده مـي شـود دقـيـقـا            
برعکس اين نياز جـمـهـوري اسـالمـي          
ست، زيرا کانديداي رياست جـمـهـوري      
اش مجـبـور اسـت بـرخـالف مصـالـح              
حکومتش حرف بزند و سياستي را که 
باال ترين مراجع آن با هم مـتـفـقـنـد را          

جوانان از هر فـرصـتـي      .  زير سوال ببرد
استفاده مي کنند تا اعتراض کنـنـد و     
تا جايي که مـي شـود سـيـاسـت هـاي             
روز و عام جـمـهـوري اسـالمـي را زيـر             
سوال ببرند و اعـالم کـنـنـد کـه نـمـي                  

ممکن است فالن کانـديـدا   .  خواهيمش
فکر کند االن يـک قـولـي مـي دهـد و              
فردا مي زنـد زيـرش، يـا مـثـل سـيـد                  
خندانشان غر و لندي مي کند و مـدام    
مي گويد نمي گذارند کارم را بکـنـم و     

 ۴ قضيه را ختم به خيـر مـي کـنـد تـا              
سال ديگر، ولي اين تو بميري از آن تـو    

تا همـن جـايـش هـم         .  بميري ها نيست
درشت ترين مهره هاي رژيم مجبور بـه  
طرح مسائلي شده اند که اصال دلشـان  
ن نمـي خـواهـد و کسـانـي کـه امـروز                  
شعار مي دهـنـد دولـت گشـت ارشـاد            
نمي خواهيم فردا هم در خـيـابـان يـقـه            
هيمن موسوي و امثالهم را مي گيرند 
و جمهوري اسالمي اي که زندگـي اش    
بدون سرکوب و بدون طرح هاي امـثـال   
گشت ارشـاد نـمـي گـذرد در مـقـابـل                  
همين به ظاهر طرفداران فالن کـانـديـدا    

 .  قرار مي گيرد
حکومت اسالمي اين روزها بد جـوري  

سياست تـحـريـم      .  به خودش مي پيچد
يا راي دادن برايش يـکـسـان اسـت، او           
در موقعيتي نيست که مشروع و غيـر  
مشروع تصور شدنش بـرايـش خـيـلـي          

شـايـد در روزهـاي اول          .  فرقـي بـکـنـد      
تــبــلــيــغــات کشــانــدن مــردم بــه پــاي             
صندوق ها سياست همه شان بود ولـي  
ــدر اوضــاع درونــي                  ــن روزهــا آنــق اي
خودشان خراب است که فـقـط کـنـتـرل          
اوضـاع بـرايشـان امـري حـيـاتـي شـده                 

بر همگان معـلـوم شـده مشـتـي          . است

دزد و جنايتکار هستند که حـکـومـت    
مي کنند ديگر مشـروعـيـت دزدان و          

 جنايتکاران  چه صيغه ايست؟ 
تبديل همين ميتينگ ها به اعـتـراض   
به جمهوري اسالمي و نه اين کـانـديـدا      
و آن يــکــي، شــعــار آزادي زنــدانــيــان               

سياسي، شعار معيشت و منزلت حـق    
مسلم ماسـت، شـعـار لـغـو مـجـازات              
اعــدام و آزادي پــوشــش از جــملــه                    
مطـالـبـاتـي هسـتـنـد کـه مـردم و بـه                     
خصوص جوانان سـال هـاسـت مـطـرح          

طـرح ايـن     .  کرده و برايش جنگيده انـد   

شعارها در هر ميتينگ و تجمعـي بـه     
مـعـنـي شـعـار عـلـيـه کـل حـکـومـت                     

نـه بـه جـمـهـوري          " اسالمي  و در کنار   
به معني خواست سرنگـونـي   "  اسالمي

آن است که بايد در وسيعترين شکـلـش   
 .طرح شود
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ـاقـي                     ـتـخـابـات ب ـا ان دو سه روز ديـگـر ت

در اين يک ماه جـمـهـوري اسـالمـي        . است
ـارزد و از هـر روشـي شـده                   چرخهاي بسـي
ـلـکـه       براي ادامه اين بازي استفاده کرد تا ب
مردم ناراضي را که نميخواهند پاسيو هـم  

ـبـرد           امـا  .  باشند به نرمي به راه ديـگـري ب
قضيه بر عکس است واين اتفاقات جـاري  
در دل جامعه و مردم معـتـرض اسـت کـه         
وادارش ميکنند مدام در تدارک نـمـايشـي    

ـاشـد   جــمـهـوري اسـالمـي مـدام ســدي            .  ب
مقابل اعتراضات ميسازد و مـدام مـردم     
در حرکت رو به جـلـويشـان از ايـن سـدهـا             
ميگذرند و رژيم را مجبوربه تـجـديـد قـوا       

ـنـه مـيـسـازنـد          طـي روزهـاي     .  دراين زمـي
گذشته شاهد پخش برنامه هـايـي ازصـدا        

ـامـه   .  وسيماي جمهوري اسالمي بوديم برن
ـنــوان                ـاظــره   " هــايــي کــه تــحــت عـ ـنـ مـ

بـه نـمـايـش       " کانديداهاي رياست جمهوري
ـتـه بـه                    .  درآمد ـنـهـا يـک هـف ـيـکـه ت درحال

مضحکه انتخابات رژيم باقي مـانـده ايـن      
شوهم اضافه شد و ايـن سـيـرک درعـرصـه          

ـاقـي کـه       .  تلويزين هم ادامه پيـدا کـرد     ـف ات
درايــن مــنــاظــره هــا افــتــاد صــرفــا يــک               

ـبـود     عـمـال بـه جـان هـم            . افشاگري ساده ن
هر يـک سـعـي مـيـکـنـد بـراي                 .  افتاده اند

کمتر بد بودن و يا محق تر بـودن خـودش       
چنـد تـن     .  جلوه دهد!!  ديگري را مقصر تر

از کساني که خودشان ازمقامـهـاي بـاالي      
ايـن رژيــم بــوده انــد بــه رو کـردن جــرايــم                   

کساني کـه  .  ،دزديها و جناياتشان پراختند
ــجــه             ــل عــامــهــا،شــکــن خــودشــان درقــت
ـانـي    ها،سرکوبگري ها وجنايات باعث و ب

سـال اسـت کـه دخـيـل و                 ۳۰ بوده اند و     
شـريـک ايـن حــکـومـت   ضــد بشـري و                      

اينها مثال روبـروي هـم     . ارتجاعي هستند
نشسته اند و جـلـوي چشـم مـردم پـرونـده               

چـه شـده     !  هاي يکديگر را علني ميکننـد 
ـقـدر                     ـن است؟ چـه هـراسـي بـاعـث شـده اي
سراسيمه اما اينطورآشکار تيرآخـرشـان را     
ـاکـي           ـازي خـطـرن روکنند وتن به همچين ب

 .بدهند
 

اولين نکته اي که در ايـن مـورد بـه چشـم           
ميخورد اين است که وقتي درايـن سـطـح        
چنين اتفاقي ميافتد اول ازهـمـه نشـان از          
اعتراضات عظيمي دارد که درميان تـوده  
هاي جامعه بر پاست و پيشرفتي کـه ايـن       
مبارزات و اعتراضات  تا به اينجا داشتـه  

که ترس از آن ، ترس از سرنـگـونـي،    .  است
رژيــم را واداربــه چــنــيــن بــرنــامــه هــايــي              

ـال   . درآستانه انتخاباتش ميکند به يک مـث
ـاوت هـا کـمـي                ـف ـا ت ساده اشاره ميکنم ت

ـيـش احـمـدي           ۴ .  ملموس تر شوند سـال پ
مـوي  "  نژاد مجبور شد در تبليغاتـش بـه       

ـنـکـه        "  جوانان و لباسشان  اشاره بکند و اي
اينها نبايست دغدغه هاي مسئولين يـک    

و ديديم که چگونـه  ....  حکومت باشند و 
در هــمــيــن ســالــهــاي روي کــار بــودنــش             
سرکوب جوانان و حجاب زنان به يـکـي از     
ـبـديـل شـد               . بزرگترين مـعـضـالت رژيـم ت

ـيـت            ورژنهاي پشت سرهم طـرحـهـاي امـن
. اجتماعي محصول همـيـن دوران بـودنـد        

شعارهاي تبليغاتي  احمدي نژاد در مـورد  
ـار آتـش زده                  دانشجويان را بـگـذاريـد کـن
شدن عکسش در دانشـگـاه و فـاشـيـسـت           

ـان        امـا  .  ناميده شدنش تـوسـط دانشـجـوي
امروزاگر نگاه کنيد کسي که بـخـواهـد از        
معضالت جوانان حرف بزند مجبـوراسـت   
بــه جــمــع آوري گشــتــهــاي ارشــاد و يــا                  
مــامــوريــن حــفــظ امــنــيــت اجــتــمــاعــي          

ـا     .  بپردازد از اعدام کودکان و مخالفتـش ب
ـان           .  آن سخن بـگـويـد    در مـورد حـقـوق زن

قولهاي نيم بند وحاشيه اي اما مشـخـص     
تنها دقت در هميـن حـد مـا را بـه             .  بدهد

اينکه سطح توقـعـات   .  نتيجه اي ميرساند
ـالـطـبـع                 ـيـر کـرده اسـت وب اين جامعه تغـي

اضـافـه   .  آگاهي و شعور سيـاسـي اش هـم       
ـيـم            بايد کرد که با جامعه اي طـرف هسـت
ـاراضـي       که اکتيو است و تنها مانند يـک ن

ـنـکـه       .  گوشه اي ننشسته و نـق بـزنـد      ـا اي ي
ـتـه        سرکوب شده باشد و در خـودش فـرورف

ـنـده     .   باشد بلکه ميخواهد در سرنوشت آي
ـاشـد               . اش دخالتگر و تصـمـيـم گـيـرنـده ب

اگرجامعه چنين دغـدغـه هـايـي نـداشـتـه            
ــکــالــيــســم و               بــاشــد و تــوقــعــاتــش،رادي
آزاديخواهي اش تا به اين حد باال نبـاشـنـد    
ـنـهـا               ـيـغـاتـي اي ـل ـب چرا بايست شعارهاي ت

 . باشند
ـنـد                   ـلـي مـان ـنـکـه مسـائ دومين نکته اي

افشاگـري و روشـدن پـرونـده هـاي مـالـي                  
ـان                ـايـاتشـان در مـي سران حکومت  وجـن

درجـامـعـه    .  مردم  بسيارعلني شده اسـت   
آشــکــارا هــمــگــي درمــورد بــي آبــرويــي             
ومنفور بودنشان صحبت ميکنند و ايـن      
تا حدي است که ديگراگـرکسـي بـخـواهـد        
ـيـمـم کـه درايـن                      ـن کمتـرازايـن مـقـدار مـي
مناظره ها شاهدش بـوديـم بـه اصـطـالح            

کند، بيش از چيزي کـه هسـت     "  افشاگري"
ـا  .  به کاريکاتور شبيه ميشود هرچند که ت

به اينجاي اين افشاگريها تنـهـا بـه گـوشـه          
هاي کوچکي ازواقعيت اشـاره شـد وخـط        

براي مثال هـيـچـگـاه       . قرمزها رعايت شد
ـتـل    به رهبري اشاره نشده و يا هيچگاه به ق
عام و کشتارهاي دسته جمعي که در دهـه  

ـاد    ۶۰  ـت توسط جمهوري اسالمي اتفاق اف
در تبليـغـاتشـان آنـجـا کـه           .  اشاره نميشود

درمورد حقوق زنان صحبت کرده انـد هـم       
رسـيـدگــي بـه حـقــوق         .   هـمـيــنـطـوراســت    

وخــواســتــه هــاي واقــعــي مــردم اســاســا             
ـاظـره هـا و               کوچکترين جايي در ايـن مـن
تبليـغـات نـدارد و عـمـال هـم هـيـچـگـاه                     

ـنـکـه در           . نداشته کوچکترين نکتـه اش اي
ـاري از                 حاليکه حقـوق چـنـديـن مـاه بسـي
کارگران پرداخت نشده است ، هزينـه هـاي     

 نمايش انتخابات ، پرده آخر   
 ۲۰۰۹ژوئن ۱۰-اليا تابش

 13ادامه صفحه  
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بسيار گزافي خرج تبليغات اين کانـديـدهـا    
ـتـي از           .  ميشود يا اينکه چرا هـيـچ صـحـب

سرکوب کارگران و دستـگـيـر شـدگـان اول          
 .  مه به ميان نمي آيد

ـنـهـا                    ـنـکـه، اي و اما سومين مسـئلـه اي
ـاتـي                 ـب ـيـسـت کـه از ث نشانه هاي رژيمي ن

ما بـه عـنـوان        .  حتي نسبي برخوردارباشد
ـتـه           حزب کمونيست کارگري قبـال هـم گـف
ـان ايـن حـکـومـت               ـاي بوديم که هر چه بـه پ
نزديک تر ميشويم بحرانهـايـش شـديـد تـر          
ميشوند و قطبهاي مختلفش به جـان هـم       

ـاشـد               .  ميافتند حکومـتـي کـه مـجـبـور ب
ـقـه              ۳۰ طوري که در  سـال ازعـمـرش سـاب

ـيــس جـمــهـورش را دررسـانــه                 نـداشـتــه رئ
ـبـرد   ـا         ( عمومي اش زير سوال ب هـر چـنـد ب

 )حفظ خط مرزها
ـااليـي از                      ـا درجـه ب مشـخـص اسـت کـه ب
نارضايتي از طـرف آحـاد افـراد آن کشـور             

ـان بـراي مـردم ايـران            . روبروست دراين مـي
ـتـد شـکـي درايـن            فارغ ازهراتفاقي که بيـف
ـازيـگـران يـک                  ـنـهـا ب نيست که تـمـامـي اي
سيرک هستند و در نهايت هدف تـمـام ايـن      

نظامي کـه  .  بازيها حفظ و بقاي نظام است
ـثـمـارو سـرکـوب بـراي ايـن مـردم                    جـزاسـت

آن چـيـزي کـه بـه           .  ارمغاني نداشتـه اسـت    
نظرم از اهميت اسـاسـي بـرخـورداراسـت و          
بيانگر وضعيت و اوضاع کـلـي اسـت کـه           
جمهوري اسالمي در آن به سر ميبـرد ايـن     
است که چه به اصطالح منتقـدان احـمـدي      
نژاد از اين صندوق بيرون آورده شـود وچـه       
احمدي نژاد بـه ضـررجـمـهـوري اسـالمـي              

ـقـه اي کـه احـمـدي            .  خواهد بود با اين ساب
نژاد تا به حال پشت سر گذاشته ، روي کـار  
ـيـش؛         آمدنش مقابله اي رودررو؛بيـش از پ
ميان اکثريت مردم و حکومت پيش روي   

ـا ايـن     .  جمهوري اسالمي خواهد گذاشت ب
افشاگـريـهـاي اخـيـراز نـظـر مـردم عـمـال                   
ـتـوان مـهـره سـوخـتـه                     احمدي نـژاد را مـي

ـامـيـد        امـا اگـربـراي      .  رژيمي مستـاصـل ن
ـالـهـم ازصـنـدوق                    ـا امـث مثـال مـوسـوي ي
ـاتـي بـراي           ـب درآورده شود بازهم ضمانـت ث

جامعه حـافـظـه خـوبـي          .  حکومت نيست
سيد سبز گستر خاوران هنـوز سـرخ     . " دارد

جــواب دانشــجــويــان بــه مــوســوي        "  اسـت 
ـيـســت چـنـدمــاه               .  اسـت  فـارغ از ايــن کـاف

ازحيات رياست جـمـهـوري اش بـگـذرد و            
بيشترازپيش ثابـت شـود کـه وعـده هـاي              
هـرچـنـد آبـکـي اش درمـحـدوده نـظـام و                    

قوانين جمهوري اسالمي شعار تبليـغـاتـي    
ـنـکـه بـعـد از ايـن                .  بيش نيستند ديگـر اي

افشاگريها درمورد هر کـدامشـان کـه سـر         
ـايسـت          کار بيايند حداقلش اين اسـت کـه ب
پاسخگوي آنچه از يکديگرعلني کرده انـد    

ايــنــطــورنــيــســت کــه مــي آيــنــد           .  شــونــد
ـنـد و بـعـد يـکـي                     وافشاگريهـايـي مـيـکـن
ازصـنـدوق درمـي آيــد ومـردم فـرامــوش              

جـالـب اسـت کـه         . ميکنند چه اتفاق افتاد
براي اتهاماتي که متوجه يکديگرکرده اند 
ـاورنـد          ـي . حتي سعي نميکنند تـوجـيـهـي ب

هرحالتي پيش بيايد در نهـايـت رژيـم يـک         
همـانـطـور کـه       .  قدم به عقب رانده ميشود

باالتر اشاره کردم علي رغم اينـکـه جـواب      
اينها را تا اينجـا دانشـجـويـان و کـارگـران             
ـلـي             ـي داده اند باالخره عده اي که بـه هـر دل
ممکن است پاي صندوقـهـاي راي بـرونـد         
ـبـل در      هم بعد از چند ماه معترض تر از ق

اينـهـا   .  صحنه سرنگوني رژيم خواهند بود
ــد            ــگــذاري ــرو پســر     .  را کــنــار هــم ب دخــت

چه کسـي  ...   جوان،دانشجويان،کارگران و 
ميتواند جلوي اعتراض اين خيـل عـظـيـم       
ناراضي را بگيرد؟ بعد از اينهـمـه وعـده و        
وعيد دوباره بازگشتن و طبق همان روتيـن  

نميشود کـه    .  پيش رفتن کار آساني نيست
مثال قول بـرداشـتـن گشـتـهـاي ارشـاد را                
ـيـد                  ـتـن قـدرت بـگـوي بدهيد و بعد از گـرف
ببخشيد فعال نميشود و دراختيارات مـن    

نــمــيــشــود کــه قــول طــرحــهــاي         .  نــيــســت
اقتصادي آنچناني داد بعد جامعـه شـاهـد      

جامعـه هـم     .  ادامه روند پسروي شما باشد
ـا         :  جواب ميدهد  ـار ت پس لطفا بفرمـا کـن

خودم حق خودم را بگيرم و اگر نـرويـد ايـن      
ـا          " لطفا" ـاقـا ب ـف تبديل به زورميشود کـه ات

تکيـه بـه تـوده هـاي مـردم قـدرتـش هـم                      
 .   باالست

 
در هر صورت آنـچـه کـه در ايـن دو روز                 

باقي مانده ميتوان انجام داد اين است کـه    
در بازي اين مضحکه نبايست وارد شـد و    
بايد سعي کرد به هر روش ممکن ايـن روز    
. را به نفع مردم و به ضـد رژيـم تـمـام کـرد           

نيابد اجازه داد اين مضحکه بيـش از ايـن       
اينکه به راحتـي کسـي از       .  ادامه پيدا کند

صندوقها بيرون بيايد فـرصـتـي هـر چـنـد             
بسيار کوتاه براي سران جمهوري اسـالمـي     

بــايـد بــا حضــور در         .  بـه وجـود مــي آيــد        
خيابانها و با شعار نـه بـه ايـن رژيـم نشـان              
داد که خواست تغيير در وضعيت موجود 
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هـاي     احمدي نـژاد از كـثـافـت        .  دهند
رفسنجاني و ناطق و نوري و ديـگـر       
همدستانـش مـي گـويـد، از قـالبـي               
بودن مداركشان پرده بر مي دارد، و 

ميليـارد دالر كـمـكـي          ٩آنها هم از 
كه ايشان به حـمـاس و حـزب اهللا و              
ديگر تروريسـتـهـا كـرده اسـت ــ در               
فضـاي فـقـر بـي نـظـيـري كـه دامــن                   
جامعه ايران را گرفته است ـ پرده بـر    

بهرحال درباره انتخـابـات   . مي دارند
نكته اي كـه مـن     .  زياد حرف زده ايم

مي خواهم بـه آن بـپـردازم، مـوضـع            
كساني است كه در بـرابـر جـمـهـوري        

 .اسالمي پرچم سفيد بلند كرده اند
جامعه امروز ايران علي الـعـمـوم بـه       

قـطـبـي    .  دو قطب تقسيم شـده اسـت      
كه جمهوري اسالمي را نمي خـواهـد   

و .  و مي خواهد سر به تنش نـبـاشـد     
قـطـبـي كـه مــي خـواهـد جـمـهــوري                 
اسالمي را از دسـت قـطـب مـقـابـل               

قطب جمهوري اسالمـي  . نجات دهد
شــامــل خــامــنــه اي، رفســنــجــانــي،         
احمدي نـژاد، خـاتـمـي و مـوسـوي،               
سپاه پـاسـداران، جـهـاد سـازنـدگـي،            
بسيج دانشجوئي و دفـتـر تـحـكـيـم             
وحـدت، خــانـه كــارگـر و شـوراهــاي             
اســالمــي كــار، جــبــهــه مشــاركــت،          
مجاهدين انـقـالب اسـالمـي، حـزب          
توده و پس مانده هايش، اكثريـت و    
دور بري هايش و شاه پـرسـتـانـي كـه        
از قــطــب اول وحشــت دارنــد، مــي              

دايره اين قطب روزبروز تنگتر .  شود
مي شود و مردم كسـانـي را كـه در          
اين دايره قـرار دارنـد، بـخـوبـي مـي             

 .شناسند
قطب دوم قطبـي اسـت كـه روزبـروز           

خود بـه جـمـهـوري اسـالمـي را             "  نه"
شفاف تر مي كنـد و از ايـنـكـه چـه              
نمي خواهد فراتر رفته و اكنون دارد   
به ايـنـكـه چـه مـي خـواهـد بسـيـار                    

در ايـن دايـره       .  نزديـكـتـر مـي شـود         
كسان معـدودي هسـتـنـد كـه هـنـوز              
توهمي به افرادي از قطب جـمـهـوري    

اما ايـن تـوهـم دارد        .  اسالمي دارند
آنچه كه در ايـن  .  به سرعت مي ريزد

قطب مهم هست، نسلي از گـذشـتـه        
است كه در برابر جمهـوري اسـالمـي      
جنگي را كـرده و شـكـسـت خـورده                

ايـن نسـل مـتـأسـفـانـه چـنـان                .  است
نااميد شـده كـه مـي تـوانـد بـاعـث                
مشكل جدي براي نسـلـي بـاشـد كـه          
جـنـگـش را بـا جـمـهـوري اسـالمــي                 
شــروع كــرده امــا هــنــوز بــه پــايــان              

گـرچـه در مـحــاوره        .  نـرسـانـده اسـت      
روزمره خود از جمهوري اسالمي دل 
پري دارند و دائم آرزوي رفـتـن آن را       

بـد  " مي كنند، اما از انتخاب ميان   
از ايـنـكـه      .  حرف مـي زنـنـد     "  و بدتر

مردم در اين كشور بايد راهي پـيـدا   " 
!" كنند كه بـتـوانـنـد زنـدگـي كـنـنـد               

تـكـيـه    "  نمـي شـود    . " حرف مي زنند
شـعـر مـاللـت آور         .  كـالمشـان اسـت     

معلوم نيست كه بعد از سـرنـگـونـي     "
را "  رژيم، حكومت بعدي چـه بـاشـد       

 .مرتب مي سرايند
بحث با ايـن دوسـتـان را نـمـي دانـم               

كساني كه هـم  .  چقدر ثمربخش است
ميرحسين موسوي را بهتر از مـن و    
شــمــا مــي شــنــاســنــد، هــم ســابــقــه             

هاي محسن رضائي و مهدي  جنايت
كروبي و احمدي نژاد را بهتر از مـن      
و شما خوانده و تجربه كـرده انـد، و         
هــم از دســت جــمــهــوري اســالمــي              
بيشتـر از بسـيـاري از مـاهـا كـتـك                  
خورده، تحقير شـده و زنـدگـي شـان             
تباه شده است را چگـونـه مـي شـود         

نـه  "  انـتـخـابـات    " قانع كرد كه در اين 
تنها نبايد شركت كرد، بـلـكـه بـايـد          
رفت و بساط معركه گـيـري شـان را        

؟ كسـانـي كـه        ! بر سرشان خراب كـرد 
مي دانند با هيـچ مـعـيـاري چـنـيـن            
مضحكه اي را نمي توان انتـخـابـات    
ناميد، كسـانـي كـه حـتـي گـاهـا از                
دست جمـهـوري اسـالمـي بـه خـارج             
مهاجرت و فرار كرده و هـر از چـنـد        
گاهي بـراي سـر زدن بـه فـامـيـل و                    
آشـنـايـان بـه ايـران سـركـي هـم مــي                   
كشند را چگونه مي توان از رفتن و   
انداختن رأي به جـمـهـوري اسـالمـي        

 ؟!منع كرد
زندگي در ايران زير سلطه جـمـهـوري      
اسالمي براي بخش اعـظـم جـامـعـه          
ايران به يك جهنم به معنـاي واقـعـي      

هـيـچ كسـي      .  كلمه تبديل شده اسـت 
نمي تواند ادعا كـنـد كـه در عـرض           
اين سي سال گـذشـتـه تـحـت سـلـطـه             
ــراي يــك               دزدان اســالمــي، حــتــي ب
لحظه زندگـي در ايـن كشـور رو بـه               

هر بـانـدي از     .  بهبودي گذاشته است
اين رژيم براي خودش خان يـغـمـائـي       

يكي نفت يـك شـهـر      . برپا كرده است
ــت         ــده اسـ ــل      .  را دزديـ ــگـــري كـ ديـ

آن .  هاي اين كشور را بلـعـيـده    جنگل
يكي معـدنـهـاي اصـلـي آن را لـوپ               

ــغــلــي دســتــي اش         .  لــوپ خــورده    ب
يـكـي   .  پتروشيـمـي آن مـمـلـكـت را            

دستش در جيب جزايري بوده و پسـر  
عمه اش هم مافـيـاي ورود شـكـر و           

ايـن  .  غيره را رهبري مي كرده اسـت   
زندگي در كشوري هست كه عده اي   
بــه نــاحــق پــرچــم ســفــيــد در بــرابــر                

نســل .  دزدهـاي آن بــلـنــد كــرده انـد            
جوان اين را قـبـول نـمـي كـنـد و بـه                  
دزدهـاي ايــن كشــور اعــالن جــنــگ           

آن بــهــانــه هــائــي چــون          .  داده اســت  
مـعـلـوم    " ،   " انتخاب بين بد و بـدتـر    " 

نــيــســت آيــنــده بــعــد از جــمــهــوري              
" اسالمي چه بالئي سر جامعه بيايـد 

و غيره، بـهـانـه هـائـي هسـتـنـد كـه                  
اتفاقا توجيه كنندگـان و طـرفـداران        
خجول جـمـهـوري اسـالمـي مشـغلـه            

پـرونـده آنـهـا بـا          .  جامعه مي كنـنـد  
بسته شدن پرونده جنايتكاراني چـون  
خــامــنــه اي، مــوســوي، ســروش،               
احمدي نژاد و رفسنجاني نيـز بسـتـه      

كسي كه نفعي در سـرپـا   .  خواهد شد
ماندن جمهوري اسالمي ندارد، بايد 

 .اين پروسه را تسريع كند
نسل جوان كه بايد زندگي كنـد ــ در       
ضمن آنچه كه در جمهوري اسـالمـي   
ــي نـــيـــســـت،                 ــيـــگـــذرد زنـــدگـ مـ
كاريكاتوري از زندگي اسـت ــ بـايـد         
نسل قديم و پدر و مـادران خـود را           
راضي كند كه بـايـد بـا ايـن بـخـتـك              

اين نسل بايد نسل .  اسالمي جنگيد
پيش از خود را راضـي كـنـد كـه در           
اين جنگ كـوـلـه پشـتـي جـوانـان و                
نسل جديد را حاضر كرده و كمـكـش   

هـاي     بايد قانع كـنـد كـه سـالح        .  كند
بايد بـا  .  جوانان خود را صيقل دهند

گذشته شـكـسـت خـورده خـود وداع            
بايد به آينـده بـهـتـري امـيـد           . بگويد
زندگي بدون اميد به دنـيـا و       . ببندد

زندگي اي بهتر فقط منجالبي اسـت  
را دزديـده بـر آن         "  زنـدگـي  " كه اسـم      
 .نهاده اند

 
 ٢٠٠٩ژوئن  ٧

 جوانان و  نسل قديم نمايش انتخابات ، پرده آخر    



سـوالـي کــه در جــوامـعـي شــبـيـه جـامـعــه                    
ــکــن اســت بــراي افــراد خــواهــان                " مــا مــم

پيش بيـايـد ايـن اسـت کـه انـقـالب                  انقالب
چگونه به وقوع مي پيوندد؟روشن اسـت قـوه     
محرکه يـک انـقـالب تـوده زحـمـت کـش و                    

اما چه اتفاقـي رخ    . استثمار شده جامعه است
مي دهد که هزاران نفر به خيابان ها مي آيـنـد     
و آخرين ميخ ها را به تابوت يـک نـظـام مـي           
کوبند؟ آمدن هزاران نفر به خيابان ها در نـگـاه     
ـقـا             اول دور از ذهن به نظر مي آيـد و ايـن دقـي

انتـخـاب بـيـن       "استداللي است که حاميان تز 
بـراي افـراد انـقـالبـي ارائـه مـي                " بد و بـد تـر       

آنها اينچنين وانـمـود مـي کـنـنـد کـه                . دهند
انقالب عملي دفعي است و به دلـيـل دفـعـي         
بودن دور از ذهن است که دفعتا هزارا نـفـر بـه        

حـال  ! خيابان ها بيايند و نظام را عوض کـنـنـد   
آنکه انقالب ازديد ما بـه هـيـچ وجـه دفـعـي               

در واقع انقالب از همين حـاال شـروع     .  نيست
انقالب به معني خيزش و قـيـام و     .  شده است

اعتصابات سـراسـري و در نـهـايـت گـرفـتـن                 
قدرت دولتي از دست دولت البته يک بـاره رخ    
مي دهد و خيلي سريع ولي پروسه انقـالب از    
زمــانــي شــروع مــي شــود کــه يــک نــظــام                  

منـظـوراز   . مشروعيت خود را از دست بدهد 
 مشروعيت شرعي بودن 

legi کلمه.نيست mite    ب هتر معـنـاي
به قول لنين انـقـالب وقـتـي         .  آن را مي رساند

رخ مي دهد که بااليي ها نتوانند و پـايـيـنـي         
ها نخواهند و به قول حميد تقوايي يک حـزب    
قوي و انقالبي و هم رهبري اين نـخـواسـتـن را       

 .در دست داشته باشد
هر گروهي که سعـي دارد بـه دولـت چـنـگ              
اندازد بايد بتواند مشروعيت کسـب کـنـد و          
ضمنا تضميـن بـدهـد کـه هـمـيـشـه تـحـت                   

که قشر زحـمـت کـش        (سيطره اراده عمومي 
بـراي  . بـمـانـد   ) اکثريت آن را تشکيل مي دهـد   

اين منظور مي خواهيم گريزي به حرف هـاي    
و    ۵۷ خميني و مطهري در زمـان انـقـالب          

سال هاي ابتدائي حکومت سياه و ارتـجـاعـي    
 .جمهوري اسالمي بزنيم

 .ابتدا از خميني شروع مي کنيم
آزادي بهترين نعمتي است کـه خـدا بـراي          -۱ 

ص    ۶ صحـيـفـه نـور ج           ( بشر قرار داده است
 ۲۱۶( 

زندگانـي کـه در آن آزادي نـبـاشـد آزادي                  -۲ 

 )۲۲۳ ص ۶ صحيفه نورج(نيست
دولت اسالمي يک دولت دموکراتيـک بـه     -۳ 

و براي همه اقلـيـت هـاي      . معناي واقعي است
و هـر    . مذهبي آزادي بـه طـور کـامـل اسـت             

کس مي تـوانـد اظـهـار عـقـيـده خـودش را                   
و اسالم جواب همه عقايد را بـه عـهـده      . بکند 

دارد و دولت اسالمي تمام مـنـطـق هـا را بـا            
 ۳ صـحـيـفـه نـور ج         ( منطق جواب مي دهـد 

 )۸۸ ص
ـتـه                   خميني از اين دسـت حـرف هـا زيـاد گـف

و در اين نوشته مجال پرداختن به آنـهـا   .  است 
با خواندن اين سخنان تـرس آدمـي را         . نيست

آيا مردم مي تـوانـنـد بـه هـيـچ           !  فرا مي گيرد
پـاسـخ   ! حزب يا گروهي اعتمـاد کـنـنـد؟      " فرد 

ـيـنـد          . ساده است  انسان بايد بررسي کنـد و بـب
نظامي که آن گروه مي خواهد بياورد چگـونـه   

آيا به صورت سيتـمـاتـيـک بـر         .  نظامي است
راي مردم استوار است يا حرف هايشان تـنـهـا    

بـه نـظـر مـن مـهـمـتـر از                 ! در حد شعار است
ايـن اسـت     " ما اين نظام را نمي خواهيـم "اينکه 

 "ما چگونه نظامي مي خواهيم؟"که 
 .اما به سراغ نوشته هاي مطهري برويم

در قرون وسطي کليسا يا طرفداران کلـيـسـا و      
يا با اتکا به افکار کليسـا ايـن فـکـر عـرضـه             
شد که مـردم در زمـيـنـه حـکـومـت فـقـط                    

همين کـافـي بـود کـه           . تکليف دارند و نه حق
ـيـسـا        تشنگان آزادي و دموکراسي بر ضد کـل

سـيـري   .( و به طور کلي دين و خدا بپا خـيـزنـد   
 )۱۲۰ در نهج البالغه ص 

به گفته مـطـهـري افـراد ديـنـي در آن زمـان                    
سعي داشتند مشـروعـيـت خـود را از خـدا                

حـاکـم   " و شعارشان اين بـود کـه       . کسب کنند
و از نـظـر       " فقط در برابر خدا پاسخـگـو اسـت     

مطهري اين باعث شد ميان مـردم و حـکـام          
مـن مـي خـواهـم ايـن            . درگيري ايجـاد شـود    

استدالل مطهري را بر عليه نـظـامـي کـه وي         
طرفدارش بـود بسـط دهـم و بـگـويـم ايـران                    

از يـک    ! دقيقا در چنـيـن شـرايـطـي قـرار دارد            
ــايـي کــه                   طـرف مـذهــبـي هـاي قـرون وسـط
. معتقدند واليت فقيه وديعه ايي الهي اسـت      

ولي فقيه تنها در برابر خدا و مجلس خبـرگـان   
که با يـک دور بـاطـل تـوسـط خـود رهـبـر                   ( 

و از   . پـاسـخـگـو اسـت          ) انتخاب مي شـونـد  
طرف ديـگـر مـردمـي کـه مـعـتـقـدنـد حـق                    

 !انتخاب با آنهاست
مردم هـمـان قشـرزحـمـت کـش و اکـثـريـت                    
هستند که نـقـطـه قـوتشـان اکـثـر بـودنشـان                  

و آن قشر سرمايـه دارهـم کـه مـعـرف            . است 
همان قشري که توپ و تـانـک   ! حضور هستند

و اسلحه را به عنوان سخت افزار و مـذهـب را     
به عنوان نرم افزار اختيار دارد و نقطـه قـوتـش      

و ايـن يـک جـنـگ سـخـت               . هم همين اسـت   
 !!اين اسمش انقالب است! است

براي آنکه ديدگاه واقعي اسالم سيـاسـي را در       
مورد آزادي بدانيم بهتراست کـمـي از فضـاي        

و شعار هـايـي کـه الزمـه آن زمـان               ۵۷ سال 
 .بود دور شويم 

شيخ فضل اهللا نـوري يـکـي از شـخـصـيـت                
هايي است کـه بـارهـا اسـمـش را در کـتـب                    
درسـي خـوانــده ايـم ايشـان از مشــروطـه بــه                  

شـيـخ   ( نـام مـي بـرد       " فتنه آخرالـزمـان  " عنوان 
يـا مـثـال بــه        ) ۱۰۲ ص   ۱ فضـاهللا نـوري ج      

 :مظفرالدين شاه مي نويسد
به هر فرد کالشمس في رابعه النهـار روشـن و       
مبرهن است که وظيفه شـرعـي و عـقـلـي و            
تکليف ديني و دنيوي قاطـبـه عـلـمـا حـفـظ            
شوکـت و اسـتـقـالل دولـت و وقـايـه حـدود                     
مقدس شريعـت اسـت و حصـول آن جـز در                 
سايه معدلت سلـطـنـت هـمـايـونـي مـمـکـن               

و دولت اسـالمـي کـه امـروز اريـکـه               . نيست
جاللت آن مزين بذات اقدس همايـونـي اسـت      

پس دعاگويان را تمـکـيـن از      . ممکن نيست 
مقام سلطنت وظيفه شرعي و تکليف ديـنـي   

 )۱۳۲ شيخ فضل اهللا نوري ص  .(است
آيت اهللا کاشاني که ديگر نيازي بـه مـعـرفـي         

ايشان در مورد مصدق اينچنـيـن مـي      . ندارد
 :گويد

طبق شرع شريف اسالم مجـازات کسـي کـه        
در فرمانـدهـي و نـمـايـنـدگـي کشـورش در                 

مجموعـه اي    .(جهاد خيانت کند مرگ است
از مکتـوبـات و سـخـنـرانـي هـاي آيـت اهللا                   

 )۴۹ ص  ۴ کاشاني ج
در همان سال ها مخبر روزنامه المهـدي از او      

آيا عقيده داريددکتر مصـدق بـراي     " مي پرسد
وي " برقراري نظام جمهوري تالش مـي کـرد؟    

براي برقـراري جـمـهـوري         آري"پاسخ مي دهد
مصدق چهار مـاه قـبـل مـي           . مي کوشيدند

خواستکه شاه را از ايران اخراج کند ولـي مـن       
نامه ايي به شاه نـوشـتـم و از او خـواسـتـم از                 

و شاه هم مـوقـتـا از      . مسافرت خودداري کند
تـا ايـنـکـه يـک          . فکر مسافرت منصرف شـد 

هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد ايـران را    
اما شاه با عزت و محـبـوبـيـت روز        !ترک کند

ســپــس ايــنــطــور ادامــه         ." بــعــد بــازگشــت    
در اينجا ملت شاه را دوسـت دارد و        " ميدهد

 "رژيم جمهوري مناسب ايران نيست
 

 جمع بندي
اين واضح است که مردم مـي خـواهـنـد آزاد           

اما مي خواهند آزاد بـاشـنـد تـا چـه              . باشند 
تا جايي کـه مـن بـا مـردم           ! چيزي را بگويند؟

حـرف زده    ...  اماکن عمومي و     " در تاکسي
ـم بـه زن        "  تورم"بيکاري " درد مردم فقر.ام  ظـل
اينها نيازهايي نـيـسـتـنـد کـه بـا              .  است...  و 

اگـر  !  دولتي شبيه دولت مصدق مرتفع شونـد 
چنان دولتي هم بيايد با چنين بحراني مـواجـه   

مردم نظامي را مي خواهنـد کـه     . خواهد شد 
تامين کـنـنـده آزادي و بـرابـري بـه مـعـنـاي                    

از ديد من مردم نـاخـود آگـاه        .  واقعي آن باشد
دارند جمهوري سوسياليسـتـي را صـدا مـي           

البته شايد برخي از آنها حـتـي نـام آن را            . زنند
اما وقتي فـرضـا کسـي از فـقـر مـي               !  ندانند

طبعا بايد به دنبال نظامي باشد کـه آن را      . نالد
نـمـي شـود از فـقـر نـالـيـد و                   . ريشه کن کـنـد  

يـا وقـتـي بـر         ! طرفدار سرمايه داري عور بـود   
عليه آپارتايد جنسي حرف مـي زنـنـد نـمـي            

ــوع         " تــوانــنــد طــرفــدار         اســالم ســيــاســي ن
 !باشند"ديگر

 
 :در حاشيه 

سهراب عزيز مرسي بابت مطلب جالبـي کـه     
به نکات جالبي اشـاره کـرده اي و         .  نوشته اي

دروغ هـاي شـاخـدار جـانـوران اسـالمـي کـه                 
اسالف همين هايي که سرکار هسـتـنـد مـي         

يک نکته در تکـمـيـل    . باشند را يادآوري کردي
بحث تو دارم و آن اينکه در دورانـي کـه از آن           
نمونه سخنان مطهري و خميـنـي را آورده اي         

گرچه هـمـان روز       .  روز خوش اين جانوران بود
هم خميني و هم مطهري و ديگرانشان تـحـت   
فشار نيروي انقالبـي و آزادي خـواهـي آنـروز             
جامعه مجبور بودند چنين الف هايي بزنـنـد   

زن در اسالم آزاد اسـت و اصـال امـام            !  که بله
خودش شاعر است و همسـرش پـيـانـو مـي          
زند و طـرفـدار آزادي اسـت و مـطـهـري هـم                    
کليسا و مسـيـحـيـتـي کـه مـردم دمـش را                 
قيچي کرده بودند را نقد مي کرد کـه بـگـويـد       
ــلــي آزادي خـواه هســتــيــم و                   مـثــال مــا خـي

ولي امروز کار بازماندگان شـان     ".  دموکرات"
به جايي رسيده است که فـقـط کـارشـان شـده            
مچگـيـري از هـم و رو کـردن پـرونـده هـاي                      

امـروز هـم زيـر فشــار          .  دزديـهـاي يـکـديـگـر        
جامعه و اعتراضات بـه ايـن روز افـتـاده انـد              
ولي آن روز در حال قدرت گيري بودنـد و مـچ       
شان پيش جـامـعـه بـاز نشـده بـود و امـروز                  
ديگر همه مي دانند چـه جـانـيـان و دزدانـي              

ــا مــنــاظــره هــاي       .  هســتــنــد ايــن هــا       حــتــم
تلويزيوني شان را مي بـيـنـي کـه چـه سـيـرک              

ـيـه خـودشـان راه           مضحک و افشاگرانه اي عـل
 .انداخته اند

 
بـه  "  ولي يک نکته هم در مورد اينکه گفته اي  

ما اين نظام را نـمـي     "نظر من مهمتر از اينکه 
ما چگونه نظامي مـي    "اين است که "خواهيم

راستش من خـيـلـي بـا ايـن نـظـر              ""  خواهيم؟
اول ايـنـکـه بـه فـرض کـه مـا                . موافق نيستم

اصال ندانيم چه نوع حکومتي مي خـواهـيـم      
ولي  در هر حال مردم و جامـعـه نـمـي تـوانـد           
. چنين شرايطي جهنمي اي را تـحـمـل کـنـد             

يعني به فرض اينکه مـردم نـدانـنـد چـه نـوع             
حکومتي را مي خواهند و مثال ايـن حـکـم        

شـوروي هـم کـه کـمـونـيــسـتـي بـود و                    " کـه    
پس بايد به همين حکومـت  !"  شکست خورد

جانيان تسليم شد؟ به نـظـر مـن ايـن درسـت              
ـنـتـاج      نيست، يعني اگر از اين نظر تو اين اسـت
شود که بايد و خيلي تعيين کنـنـده اسـت کـه         
جزئيات و چگونگي حـکـومـتـي کـه مـردم             
مي خواهند معلوم باشد تا اتفاقي بيفتد ايـن    

از طرفي ما سوسيـالـيـسـم را بـه          .  غلط است
عنوان شکل حکومتي آينـده مـعـرفـي مـي          
کنيم ولي سوسياليسم را در ظـرفـيـت نـفـي              
وضع موجود، در ظرفيـت هـاي راديـکـال و           
انقالبي و زير و رو کنـنـده اش مـعـرفـي مـي             

بـراي  .  کنيم نه در جزئـيـات حـکـومـتـي اش          
تدقيق و ادامه بحث به نظرم خـوبسـت بـحـث       
سلبي، اثباتي منصور حکمـت را مـطـالـعـه          

پالتفرم عملـي حـزب بـراي        " سند ديگر. کني
ـنـوم        "  کسب قدرت سياسي   ۲۷ مصوب پـل

حزب در اين زمينه است در بند اول اين سـنـد     
ـنـــيـــن امــده          طــرح جـــمـــهـــوري       -۱   " چـ

سوسيـالـيـسـتـي بـعـنـوان يـک شـعـار روز و                      
زنده باد سوسيالـيـسـم و زنـده         . خواست فوري

باد جمهوري سوسياليستي، بـعـنـوان نـقـد و            
نفي عميق و همه جانبـه حـکـومـت و نـظـام             
موجود،   بايد به يک محور تبليـغـات حـزب      

و در   "  . در عرصه هاي مختلف تبديـل شـود    
طـرح سـوسـيـالـيـسـم            -۶ " مي گويـد     ۶ بند 

تعمـيـق   .  بعنوان جواب فوري به مسائل مردم
و راديکاليزه کردن و ارتقاي  نقد و نه مـردم بـه     
حـکــومـت و وضـع مــوجـود بـه يــک نــقــد                    

بايد اين واقعيت را نشـان داد      .  سوسياليستي
که هر آزاديخواه و سکوالر و برابـري طـلـب و        
هر طرفدار انسانيت و مدنيـت نـاگـزيـر اسـت          

يعني خواست هر چـنـد   "  . سوسياليست باشد
نا خودآگاه مردم را بايد آگاهـانـه کـرد و آن را            
تعميق کرد و سيـاسـت امـروز حـزب از ايـن              
. بسيار فراتر است، بايد آن را مـتـحـزب کـرد          
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انسانهاي ازادي خواه و بـرابـري طـلـب           
در طـــول تـــاريـــخ ودر دورانـــهـــا و                  
نظامهايي که تا کنون  بشريـت از سـر       
گذرانده هميشه براي بر قراري عـدالـت     
و ازادي بــه روشــهــاي مــتــفــاوت وبــا             
ارمانهاي گوناگون مبـارزه کـرده و تـا          
پاي جان و تا انجا که توان داشـتـه انـد        

از زماني که دوران   .  ايستادگي کردند 
کمون اوليه با طبقـاتـي شـدن جـامـعـه           
مــحــو شــده تــا کــنــون کــه در دوران                 
سرمايه داري بسر ميبريم کشمکش و   
تضاد بيـن طـبـقـات دارا و حـاکـم بـر                  
جامعه از يک سو و طبقات فـرو دسـت     
و بي چيز از سوي ديگر وجود داشته و   
تا موقعي که جامعه طبقاتيسـت ايـن     
تضاد و کشمکش خواهد بود زيرا ايـن    
جامعه بر اساس نابرابري و اسـتـثـمـار         
اکثريت توسط اقليت جامعه بنـا شـده     
و طـبـعـا فـرو دسـتـان و بـه خصـوص                   
انســانــهــاي ازاده ايــن ســتــم کشــي و               
نابرابري را بر نمي تابند و همـيـشـه در      
راه رسيدن به ازادي کـه ارزوي ديـريـنـه         
ي بشر بوده تالش ومـبـارزه کـرده انـد           
تاريخ به استناد شورشها و انقـالبـهـاي    

امـا يـک     .بيشمار اين را گواهي ميدهد
تفاوت عمده بين نظام کـنـونـي يـعـنـي         
سرمايه داري که به کـل جـهـان حـاکـم            
است و دوران مـاقـبـل سـرمـايـه داري             

نظـام  (  يعني دوران بربريت و فئوداليته
وجــود دارد و ان         )  اربــاب رعــيــتــي       

اينست که در دوران ما قبـل سـرمـايـه       
داري امکا ن رفاه و زنـدگـي راحـت و            
بدون کمبود براي کل جامعـه مـمـکـن       
نبوده زيـرا روش تـولـيـد مـا يـحـتـاج                   
زندگي و کاالهاي مورد نياز بـه عـلـت      
پايين بودن سطح دانـش بشـر و نـبـود           
تکنولوژي بسيار ابتدايي بوده و نـيـاز       
کل جامعه را بر طرف نمـيـکـرده و بـه         
همين دليل قشر قدرتمـنـد و صـاحـب         
امتياز جامـعـه بـه طـرق مـخـتـلـف و                 
اغـلـب بـا زور و اهـرم مــذهـب اکـثــر                    
ــيــدات جــامــعــه را در اخــتــيــار                 ــول ت
ميگرفتند و به طور کـلـي از گـرده ي            
تـهـيـدســتـان و زحـمـت کشــان رفـاه و                  
اسايش خود را تامين کـرده بـي انـکـه         

اما در دنـيـايـي        . خود زحمتي بکشند 
که هم اکنون در ان زندگي ميکنيـم يـا     
بهتر بگويم دنـيـاي سـرمـايـه داري بـه             
علت رشد و تکامل بي نظير صـنـعـت      
و تکنولوژي وبه طور کلي دانـش بشـر     
قدرت توليد کاال و ما يحتاج زنـدگـي     
انقدر باال رفـتـه کـه انسـانـهـا قـادرنـد                 
چندين برابر نياز خود را روزانه تـولـيـد      
کنند بطوري که نه تنها هـيـچ انسـانـي       
در هيچ کجاي جهـان گـرسـنـه نـبـاشـد            
بلکه در رفاه کامل زندگي کـنـنـد زيـرا       
هم منابع طبيعي غـنـي وبـي شـمـاري          
وجود دارد وهم نيروي کـار فـراوان کـه        
بتواند به کمک ابزارهاي پـيـشـرفـتـه ي          
توليد تمامي نيازهاي خود را بـرطـرف   

با اين حال متاسفـانـه امـروزه مـا         .کند
شاهد اين حقيقت هستيم که بـا وجـود     
اين همه پيـشـرفـت و تـکـنـولـوژي کـه               
روزانه ميليونها قلم کاال به تعداد باور 
نـکــردنــي تــولــيــد مــيــشــود اکــثــريــت          
انسانها يا به سختي و با زحمت فـراوان  
حـد اقــل نــيــازهـاي خــود را بــرطــرف               
ميکنند يا به علت بيکاري و فـقـر در       
گرسنگي بسر ميـبـرنـد در حـالـي کـه             
اقليتي از انسانها چنان ثـروتـمـنـدنـد و        
از توليدات و محصوالت جامعه بهـره  
مند که دارايي هر کدام از انهـا هـزاران     

حـال بـايـد      . انسان را بي نياز مـي کـنـد     
ببينيـم عـلـت ايـن هـمـه اخـتـالف در                   
سطح معيشت و نابرابري در چيست و   

شـايـد   . از کجـا سـر چشـمـه مـيـگـيـرد              
جوابهاي گـونـاگـونـي بـراي ايـن سـوال              
وجود داشته باشد مثال بـگـويـنـد ايـن          
نابرابري و بي عدالتي تقـديـريسـت کـه       
ــا از ذات                        ــراي مــا رقــم خــورده ي ب

گناهکار انسان سرچشمه ميگيرد ويـا    
اينکه عـلـت ان تـنـبـلـي يـا شـيـوه ي                      
نـــادرســـت فـــعـــالـــيـــت بســـيـــاري از            

امـا هـيـچ کـدام از ايـن              .  انسانهاست 
پاسخها نميتواند جواب درست و قانـع  
کنـنـده اي بـراي تـوضـيـح عـلـت ايـن                    

. نابرابري و اخـتـالف طـبـقـاتـي بـاشـد              
حقيقت اين است که طبـقـه اي بـه نـام           
سرمايـه دار وجـود دارد کـه تـمـامـي                 
ابزارهاي تولـيـد مـوجـود و هـمـچـيـن               
منابع طبيعي غني در اختيار وتـحـت     
مالکيت اوست ودر مقـابـل ان طـبـقـه          
ــوع                    اي وجــود دارد کــه فــاقــد هــر ن
مالکيتيست و به جز نيروي کـار خـود     
صاحب هيچ چيزي نيست ايـن طـبـقـه         
که کارگر نام دارد نـاگـزيـر اسـت بـراي          
تامين مايحتاج زنـدگـي خـود نـيـروي          
کار خود را بـه سـرمـايـه دار در ازاي                 
مزد ناچيزي بفروشد که اگر اين کار را   
نکند قادر به زندگي و تامين نيازهـاي  
خود نخواهد بـود زيـرا هـمـانـطـور کـه              
گفته شد فاقد هر گونه مـالـکـيـتـي بـر         

ايـن  .  منابع و ابزارهاي توليد ميبـاشـد  
دو طبقه ي نام برده به علت جايـگـاه و     
نقش انان در حيطه ي توليد اجتمـاعـي   
طبقات اصلي جامعه را تشکيـل مـي     

مادامي که بخـشـي از جـامـعـه          . دهند
که در دوران حاضر طبقه ي سـرمـايـه    ( 

مـالــک تـمـامــي ابـزارهــاي         )  دار اسـت   
توليد و منابع ثروت است اين اختالف 
طبقاتي و نابرابري نيـز وجـود خـواهـد         

زيــرا هــدف تــولــيــد در نــظــام            . داشــت
سرمايه داري نه رفع نياز انسانها بلکـه  
توليد سود و منافع شخصي سـرمـايـه      
دار مــي بــاشــد و کــارگـر تــا زمــانــي               
ميتواند حد اقل نياز خـود را تـامـيـن         
کند که در پـروسـه ي تـولـيـد شـرکـت                
داشته و سود سرمايه دار را بر پـايـه ي     

کار و ارزشي که مي افريـنـد تضـمـيـن        
کارگـر در نـظـام سـرمـايـه داري               . کند 

محصولي توليد مـي کـنـد کـه هـيـچ               
مالکيتي نسبت بـه ان نـدارد و فـقـط             
مقداري از محصول کـه بـتـوانـد او را             
زنده نگه دارد به او تعلق دارد و سـهـم       
اعـظـم ارزشـي اضـافـه اي کـه کـارگـر                   
توليد مي کند به صورت سود حاصله 
از فروش ان در بازار به جيـب سـرمـايـه       

در حالـي کـه ايـن        .  دار سرازير ميشود
محصوالت با خـون و عـرق کـارگـران           

 .زحمت کش توليد مي شود
ــه ايــن                     ــايــان دادن ب امــا تــنــهــا راه پ
وضعيت نابرابر و غـيـر انسـانـي قـطـع           
کردن دست سرمايه داري و بـر قـراري         
يک نظام سوسياليستي بر مبناي لـغـو     
کار مزدي و لغو مالکيـت خصـوصـي      
بر ابزار توليـد و حـاکـمـيـت طـبـقـه ي                 
کارگر ميباشد و اين وظيـفـه بـر دوش        
کارگران و تمامي انسانهاي آزاديـخـواه   
و برابري طلب است که با يـک انـقـالب      
اجتماعي وسيع براي هميشه ريشـه ي      
ظلم و بي عدالتي را در جـامـعـه قـطـع        

اما بـايـد تـوجـه داشـت کـه يـک                .کنند
انقالب وسيع اجتماعي بـراي پـيـروزي      
بـه يـک حـزب پـيــشـرو و مــتـرقـي بــه                    

بـدون  .  منظـور رهـبـري احـتـيـاج دارد            
حزب، بدون مرکز فرمانهي و سياسـت  
گذاري در اين جنـگ امـکـان پـيـروزي          
وجود ندارد و تـنـهـا حـزبـي کـه پـرچـم               
طبقه ي کارگر را بلند کرده و خـود را        
نمايـنـده ي کـارگـران و زحـمـتـکـشـان                  
ميداند و تالش ميکند جامعه را حول 
اين پرچم متحد کندحزب کمـونـيـسـت     
کارگري ايران ميباشد کـه بـا يـک افـق           
انقالبي در راس طبقه کارگر ميـتـوانـد    
رفاه و بـرابـري را در جـامـعـه بـرقـرار                    

 .سازد
 زنده باد آزادي و برابري

 زنده باد حزب کمونيست کارگري 
 

 :در حاشيه 
بـه  .  سهند جان مرسي بابت نوشته ات  

واقعيات موجود اشاره کـرده اي ولـي         
نـکـتـه مــهـمـي کــه بـايـد ذکــر کـنـيــم                    
مــبــارزات ايــن دوطــبــقــه در صــحــن             

کار مزدي و استثـمـار و     .  جامعه است
همه واقعيت هايي که اشـاره کـرده اي         
درست هستنـد ولـي هـمـه صـحـنـه را                

براي تکميل صـحـنـه    .  نشان نمي دهند
جامعه بايد مبارزه طبقاتي را هـم بـه         

وضعيت اين مـبـارزه و     .  آن اضافه کرد
دستاوردهاي حـاصـل از آن اسـت کـه               
وضــع طــبــقــه کــارگــر در کشــورهــاي            
مختلف را از هم متمايـز مـي کـنـد و           
در نهايت مي تواند کار سرمايـه داري    

مثال در اروپا کـارگـران   . را يکسره کند
ده ها سال جنگيده اند تا توانسـتـه انـد      
براي جامعه يـک رفـاه نسـبـي بـدسـت               

. بياورند، اتحاديه داشته باشند و غيره
حاال اين اتحـاديـه هـا چـه وضـعـيـتـي               

ولــي نــمــاي    .  دارنــد امــر ديــگــريســت      
جامعه سرمايه داري با استثمار و کـار  
مزدي و مالکيت بر ابزار تولـيـد بـدون      

 .ذکر مبارزه طبقاتي کانل نيست
در ايران اما نـه تـنـهـا نـظـام سـرمـايـه                
داري با تمام واقعياتي که اشـاره کـرده       
اي سر کار است، بلکـه هـمـان شـرايـط          
ادامه بقاي کارگر و نسل بعد او را هـم    
فراهم نمي کند و همه چيز را در جـيـب   

وضــعــيــت ايــران     .  خــودش مــي ريــزد     
جمهوري اسالمي وضعيت ويژه ايسـت  
که سرمايه داري حتي نيروي کار خـود  
را تامين نـمـي کـنـد و ايـن نـاشـي از                  
بحران همه جانبه ايست کـه سـرتـاپـاي         
جمهوري اسـالمـي را گـرفـتـه اسـت و               
سياست از اين ستون به آن سـتـون فـرج      

 نويد. است را در پيش گرفته
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 راه آزادی

 آبادان -سھند کوشا



ـقـل       اين عبارت را از هوشنگ گلشيري ن
به نظر من آنچه در جريان حوادث .کرده اند

بهمن تا امروز اتفاق  ۲۲ قبل و بعد از قيام 
 ۵۷ انقالب   . افتاد مصداق اين گزاره است

پرونده ي حکومت سلطنتي را بسـت وبـه     
همت مردمي که قيام کردنـد دوره ي پـر         
شور و اميدي اغاز شد که البته با کودتاي 

توسط جمهوري اسالمي در ۶۰ خرداد ۳۰ 
به هر صورت سلطنت وشاه . هم کوبيده شد

 به اصطالح به زباله دان تاريخ پرتاب شد
اما زباله دان تاريخ کجاست؟زيرا که شاه و  

ـيـل    خانواده اش  به خارج گريخته ودر تحل
ـا           نهايي در اياالت متحده مقيـم شـده و ب
ميليارد ها دالري که به جيب زده بـودنـد       
توانستند به زندگي پر زرق وبرق شان ادامه 
دهند و امروز هم در اپوزيسيون کنار ساير 
ناسيوناليستها هستند و دارند خود را براي 
سهيم شدن در اينـده ي ايـران و احـتـمـاال              

پس تاريـخ  . احياي سلطنت آماده ميکنند
همه ي تصوير .بطور واقعي زباله دان ندارد

حـکـومـت سـرمـايـه         . است ۵۷ شبيه سال 
ـاده اي کـه دارد           ـت داري مستبد و عقب اف
براي بقا تالش مي کند و مردمي که ايـن  
ـارزات                  حکومت را نـمـي خـواهـنـد ومـب
گوناگوني را به اشکال مختلف عليـه اش    

اعــتــصــاب کــارکــري    . بــراه انــداخــتــه انــد      
ومبارزات زنان براي رهايي از شر حـجـاب   
اسالمي و کل قوانين عقب مانده اي کـه      
جمهوري اسالمي حاکم کرده است از جمله 

 .اين مبارزات است
 

اما همچنان که مـنـصـور حـکـمـت مـي              
يک چيز جديد به اين تصوير اضافه :  گفت 

شده و ان حزب کمونست کارگري است که 
براي نخستين بار به صنحنه ي اصلي جدال 

سـال      ۳۰ بر سر قدرت نزديک شده وطي      
اخير هم به صفوف خودش و هـم بـه کـل          
طبقه ي کارگر بياموزد که چه بايد کرد تا 
جامعه بتواند يک انتخاب دسـت چـپـي و        

کارگري داشته باشد و چگونه -کمونيستي
بايد تالش کند که بتواند اکثريت کارگران و 
مردم را پشت اين حزب و اين آرمانها گرد 

تمام ماجرا سر به ميدان .آورده و بسيج کند
ـا هـمـه ي تـوان و                     ـبـش ب کشيدن اين جـن

گام اول سازماندهـي  .راديکاليسمش است
حداقلي از کمونيست هاي کارکـري اسـت     

که آشنايي عميق تري با مارکسيسم و بـه  
ـيـسـم کـارگـري          طور مشخص تر با کمـون
داشته باشند تا بهتر بتوانند حـوزه حـزبـي      
بســازنــد و جــواب ســواالت را بــدهــنــد               
وابهامات را رفع کنندوبتوانند بستـر کـار     
کمونيستي بهتري بين کارگـران را فـراهـم        

مهمترين کاري که حزب مي تـوانـد   . کنند
براي تضمين داشتن ابزار دخالت سيـاسـي   
ـقـرات              موثر در انقالب اتـي ايـن سـتـون ف

کارگري است،آدميزاد پرشور -کمونيستي
و متشکل کارايي بيشتري نسبت به ساير 
ــديــا يــا پــول                      ـي ــال مـ ـث ــورهــا مـ ـت فــاکـ

بولشويکها نه رسـانـه ي صـوتـي و             . دارد
تصويري داشتند و نـه امـکـانـات مـالـي             
چشمگيري داشتند اما تـوانسـتـه بـودنـد          
ـتــي از راديــکـال تــريـن چــهـره هــاي                   ـي ـل اق
کمونيست،چه کارگر و چه روشنفکر را دور 

ـقـش   . خودشان سازمان بدهند وقتي روي ن
ــد                      ـي ــي تــاکـ حــزب و حــوزه هــاي حــزب
ميکنيم،مي گوييم حزب بخش متشکل 
طبقه کارکر است و جـايـگـاه مـهـم تـري               
نسبت به گذشته براي عضوگيري و عضو 
حزب شدن قايل مي شويم پس واقعا بايـد  
کل فعاليت هاي حزب را وتالشهاي همه ي 
اعضاي حزب را بيشتر از گذشته معطوف 

در تحليل نهايـي و بـه       .به اين هدف سازيم
عبارت ساده تر بايد حزبمان را حـول ايـن         

تشکيـل ايـن     . محور دوباره سازمان دهيم
ستون فقرات سازماني بايد اصلي تريـن و    
عاجل ترين وظيفه ي همه اعضـاي حـزب     
باشد،اين سازمان داخل کشوري براي مـا    
هم پول ميسازد و هم اعتبار کسب ميکند 
ـيـشـتـر از هـمـه مـي تـوانـد در فـعـل                         و ب
وانفعالت سياسي و اجتمـاعـي مـتـالطـم        
ماههاي آينده بازوي دخالت گري باشد که 
بتواند اين امکان را در مقابل مردم زنده و 
مطرح کند که مي توان از شـر جـمـهـوري       

با تشکيل اين قـلـب     . اسالمي خالص شد
ـا حـزب            تپنده، فعالين داخل کشـور هـم ب

ـايـد   . خودشان هماهنگ تر خواهـنـد شـد      ب
فضايي ايجاد کنـيـم کـه يـک کـارگـر،يـک              
زن،يک دانشجو،يک معلم که مي خـواهـد     
ـارزه کـنـد                 عليه حـکـومـت اسـالمـي مـب
احساس کوچکي و کم تاثير بودن نـکـنـد،    
فکر نکند تنهاست وبداند کاري که انجـام  
مي دهد به کل متابوليسم حزب کمک مي 

بايد هزاران فعال سياسي کمونيست را .کند

ـتـه ايـن       گرد خط اين حزب گرد آوريم و الب
امر ميسر نمي شود مگر اينکه تغييرات 

بايد بتوانيم هزاران انسان . جدي تري بدهيم
نا راضي را قانع کنيم که مي توان قبل از   
ـاشــنــد و بــراي                  ـقــالب بـراي انــقـالبــي ب ان
سازماندهي جمع ها و حوزه ها ومحـافـل   

ـار        -کمونيستي کارگري اقدام کـرد وايـن ب
کاري کنيم که براي هميشه از  سرمـايـه و     

يک شکست قطعي به .دولتش خلع يد شود
راســت وپــيــروزي کــامــل بــراي چــپ و                

من روز هـاي بـهـتـري را بـراي              . کمونيسم
 .کمونيسم کارکري ميبينم

 زنده باد آزادي برابري،زنده باد سوسياليسم 
 زنده باد حزب کمونيست کارگري

 ۲۹/۵/۲۰۰۹ 
 

 : در حاشيه
به . پرويز جان مرسي از مطلبي که نوشتي

ـيـن         ـن نظر من نقش ميديا امروز با دوره ل
در آن دوران لنيـن و    . بسيار متفاوت است

بلشويک ها نينا را داشتنـد کـه در هـمـان           
سطحي که بود مي توانست نياز جنبش و 

ولـي  .  اهداف لنين را برآورده کند، که کـرد 
امروزه روز نفش ميديا و تاثير و نقشي که 
در مهندسي افکار عمومي دارند با دوره   

ميديا مي تواند . لنين قابل مقايسه نيست
با مهندسي افکار عمومي با سانسور و با 
برجسته کردن اخبار خاصي، با نشان دادن 
واقعيات از زاويه اي که مي خـواهـد و بـه        
نفعش است، جامعه را به سمتي کـه مـي     

نقش ميدياي طبـقـه   .  خواهد هدايت کنند
کارگر امروز بسيار برجسته است و بدون آن 
به نظر من کار ما بسيار بسيار سـخـت و       

به نظر من داشتن .  شايد نشدني مي شود
ميدياي قوي در کنار ستون فقرات کادري 
الزم است و به خصوص در دور اخير معلوم 
شده که وجود ميدياي قوي باعث پيوستن 
و رشد و ارتقاء صفي از کادرها و اعضا و 
هواداران حزب مي شـود، يـعـنـي هـمـان             
شرطي که تو مي گويي، راضي و همراه و 
ـفـر          همسنگر کردن هزاران و ميليـون هـا ن

بدون درسترسي به اين بـخـش و       .  ناراضي
بدون معرفي سياست هامان به آن چگونـه  
ـيـم         . مي شود راضي و همسنـگـرشـان کـن

اتفاقا دور اخير الزم و ملزوم بودن ميديا و 
ستون فقرات کادري را به ما نشان داد و به 
همين دليل بخش عمده فعاليت هاي حزب 
ـال جـديـد          راي حفظ و ارتقاء نلويزيون کـان

بايد با سالح امروز مصلح بود و  به . است
 نويد. جنگش برويم
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منـاظـره هـاي اخـيـر احـمـدي نـژاد و                   (
موسوي و کروبـي و رضـايـي بـه هـمـه               
نشان داد که چگونه مشتي قاتل و دزد 

.  و درغگو بر ايران حکومت ميـکـنـنـد    
معلوم شد حضرات ميليارد مـيـلـيـارد     
باال کشيده اند، کرور کـرور آدم کشـتـه        
اند و زنـدان بـرپـا کـرده انـد و حـجـاب                  
تحميل کرده اند و حاال اسم خودشان را 

مشـتـي شـارلـتـان        .  کانديد گذاشته انـد 
هم مـيـکـوشـنـد تـا مـردم را تشـويـق                    
ميکنند کـه بـيـن ايـن اراذل و اوبـاش                

امــا ايــن    .  يــکــي را انــتــخــاب کــنــنــد         
مضحکه انتخابات فاز جـديـدي از بـي        
آبرويي و رسوايي جمهوري اسـالمـي و       

در .  حاميان دغل آن شروع کـرده اسـت      
رابطه با همين موضوع مناسب ديـديـم   
تا مطلبي از منصـور حـکـمـت کـه در            

سـال   ۹ رابطه با قتل هاي زنجيره اي در 
. پيش نوشته شده را مجددا چاپ کنيـم 

ــتــل هــاي زنــجــيــره اي در زمــان                       ق
حضــرات .   اتــفــاق افــتـاد   "  اصـالحــات " 

کوشيدند چنان جنايتي را مـاسـتـمـالـي      
 : "بـقـول مـنـصـور حـکـمـت               .     کنند

جالب است که در جـهـانـي کـه در يـک              
گوشه ديگرش نخست وزير يـک کشـور     
بخاطر سـبـقـت غـيـر مـجـاز اسـتـعـفـا                  
ميدهد، در اين مملکت اسالمي سـران  

شـامـل رهـبـر مـخـوف و             ( حـکـومـت      
کـه  )  رئيـس جـمـهـور مشـعـوف هـردو             

وزارتخانه شان علـنـا بـه ارتـکـاب ايـن             
جنايات فـجـيـع اعـتـراف کـرده اسـت،                
راست راست راه ميروند و بـراي مـردم         

هنـوز هـم سـيـد         ."  دست تکان ميدهند
خندان که ماموران  وزير ايشـان داشـت     
در خيابان هاي پايتخت نويسـنـدگـان و      
فعاالن سياسي را خـفـه مـيـکـرد و بـا                 
چاقو مثله ميکرد، ادعاي اصـالحـات     
دارد و مشــتـــي رذل هــم بــعــنـــوان                    
ژورناليست و دگـر اتـديـش و اصـالح                

ــديــد " طــلــب ايشــان را و             مــورد "  کــان
امـا در    .  حمايت ايشان را باد مـيـزنـنـد    
تـهـران را     " مقابل همه اينهـا مـا بـايـد           

روي سرمان بگذاريم و جهـان را عـلـيـه         
مـتـد   ".  حکومت اسـالمـي بشـورانـيـم         

برخورد منصور حکمت بـه قـتـل هـاي         
زنجيره اي امروز در برخورد به مناظـره  
هاي اوباش اسالمي و شارلتانهايي کـه  
ميخواهند اين اوباش را توجيه کـنـنـد،    

جـــوانـــان .  مــيـــتـــوانـــد بـــه کـــار آيـــد           
 )کمونيست

 
 بيست سال قتل زنجيره ای

بــه گــفــتــه هــادي مــروي مــعــاون قــوه              
قضائيه قرار است محاکمه عـامـالن و       
آمرين قتـل هـاي زنـجـيـره اي از سـوم                 

 ١٨ ميگويند پرونـده    .  ديماه آغاز شود
نفر متهم دارد، از قرار، ماجرا سه آمـر    

که اين دوتاي باقيمانده هم بـعـد   !  داشته
از تعمق در مساله در خلوت زنـدان بـه       
اين نتيجه رسيـده انـد کـه آمـر اصـلـي               
همـان سـعـيـد امـامـي بـوده اسـت کـه                    
خوشبختانه يا متاسفانه نمـيـتـوانـد در       

نـاصـر زرافشــان     !  دادگـاه شـرکـت کــنـد        
وکيل خانواده هاي قربانيان البته هـيـچ     
نوع ارجاعي به سعيد امامي در اسنـاد  
اعترافات پيشـيـن ايـن دو نـفـر نـديـده                

  .است
 

حال اين مسخره بـازي را مـيـخـواهـنـد           
اصرار دارند گـور  .  جلوي مردم بگذارند

  .خــودشـــان را گــود تـــر بـــکــنـــنــد                 
 

جالب است که در جـهـانـي کـه در يـک              
گوشه ديگرش نخست وزير يـک کشـور     
بخاطر سـبـقـت غـيـر مـجـاز اسـتـعـفـا                  
ميدهد، در اين مملکت اسالمي سـران  

شـامـل رهـبـر مـخـوف و             ( حـکـومـت      
کـه  )  رئيـس جـمـهـور مشـعـوف هـردو             

وزارتخانه شان علـنـا بـه ارتـکـاب ايـن             
جنايات فـجـيـع اعـتـراف کـرده اسـت،                
راست راست راه ميروند و بـراي مـردم         

  .دست تکان ميدهند
 

اما پرونده قتلهاي زنجيره اي بسيـار از    
از دهها هزار انسـان    .  اين قطور تر است

شريفي در سـيـاهـچـالـهـاي اويـن و در                
برابر جوخه هاي اعدام و بر چـوبـه هـاي      
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 ..تاريخ زباله دان ندارد و
 ايران –پرويز پوينده 

 "تھران را روی سرمان بگذاریم"
 منصور حکمت



پلنوم کميته مرکزي حزب  سي و دومين  
(  ۲۰۰۹ ماه مه  ٣١  تا  ۲۹ در روزهاي 

در .  برگـزار شـد    )  ١٣٨٨ خرداد  ١٠ تا  ٨ 
ـنـوم عـالوه بـر اکـثـريـت اعضـا و                     ـل اين پ
ـتـه مـرکـزي تـعـدادي از                   مشاوريـن کـمـي

حضــــور  کــــادرهــــاي حــــزب نــــيــــز              
ـا سـرود          .  داشتند پلنوم به روال هميـشـه ب

ـقـه سـکـوت در                   ـي ـال و يـک دق انترناسيون
گراميداشت ياد جانباختگان راه آزادي و       
ـاد عـزيـز مـنـصــور                      ـي ـالــيـسـم و ب سـوسـي

 . آغاز شد حکمت 
  

ـتـخـاب                   ـامـه و ان ـيـن ن بدنبال تصـويـب آئ
هيئت رئيسه و پس از سخنراني افتتاحيـه  
ـتـه مـرکـزي،                      ـيـر کـمـي ـقـوائـي دب حميـد ت
گزارش اصغر کريمي رئيس هيئت دبيـران  
ـاسـي            ـتـر سـي و مصطفي صابر رئيـس دف
ـيـشـنـهـادي             ـامـه پ حزب، پلنوم دو قطـعـن

انتخـاب اجـتـمـاعـي حـزب           "تحت عنوان 
ـان غـرب         " و "  بعنوان دولت آتي رابطـه مـي

ــول                      و ــس از افـ ــي پـ ــالم ســـيـــاسـ اسـ
را مورد بحث و بـررسـي   "  نئوکنسرواتيسم

 . قرار داد
  

تم و موضوع اصلي پلنوم که به نوعي در 
تمام مباحث و سخنرانيها مطرح مـيـشـد    
ـنـده حـزب در                    ـيـن کـن ـقـش تـعـي مساله ن

حــزب و      تــحــوالت ســيــاســي و رابــطــه         
ـا        سياستها و فعاليتهاي آن با  انقـالب و ب

ـقـوايـي در           .  قدرت سياسي بـود    حـمـيـد ت
با اشاره به فعاليتهـاي     سخنراني افتتاحيه

برجسته و دستاوردهاي اجتمـاعـي حـزب      
ـنـوم گـفـت امـروز                    ـل ـيـن دو پ در فاصله ب

ـيـروي              شناخته شدن حزب بـعـنـوان يـک ن
قـادر و ذيصــالح بـراي تصــرف قــدرت،              

ان دولت آتـي    و بعنو   بعنوان نماينده مردم
از طـرف بـخــش هــر چــه وســيـعــتـري از                  
جامعه يک پيش شرط تعيين کننده بـراي    

ـقـالب اسـت            مصـطـفـي    .  شکل گـيـري ان
صابر نيز در گزارش خود در همين زمينـه  

اين موضوع در بحث حـول    . صحبت کرد
ـتـخـاب اجـتـمـاعـي حـزب             " قطعنـامـه      ان

بطور جامع تري مـورد  "  بعنوان دولت آتي
 .بحث و بررسي قرار گرفت

  
مشروحي کـه بـه      اصغر کريمي در گزارش

ـيـت                شکل کتبي تـدويـن کـرده بـود فـعـال
ـنـهـاي      ـي ارگانها و کميته هاي حزبي و کمپ

مختلف و موقعيت حزب در عرصه هاي 
بـررسـي قـرار داد و             جديد حزب را مـورد 

ـال جـديـد در                   ـقـش حـزب و کـان بويژه بر ن
ـيـن                 هشت مارس روز جـهـانـي زن، کـمـپ
عــلــيــه اعــدام و حــرکــت اعــتــراضــي و               

 . قدرتمند روز جهاني کارگر تاکيد کرد
  

بـحـث   پلنوم بعد از استماع گزارشها وارد     
نکات مختلـف گـزارش     و تبادل نظر حول 

ـيـت                شد و ـفـي از فـعـال ـل جنبه هاي مخـت
ـقـويـت و                      ارگـانـهـاي حـزبـي و راهـهـاي ت
ـيـشـتـر حـزب در             پيشروي و قدرتگيري ب
زمينه هاي مختلف را مورد بررسي قـرار  

 . داد

  
انتخاب اجـتـمـاعـي       "در دستور قطعنامه 

هـمـه      بـحـثـهـاي    "  حزب بعنوان دولت آتـي 
ــطــه حــزب و                    جــانــبــه اي در مــورد راب

ـاسـي          انقالب  و رابطه حزب و قـدرت سـي
ـتـهـاي        ـي مطرح شد و بويژه وظايف و فـعـال
ـاخـتـه و                 ـايـد بـراي شـن ويژه اي که حزب ب
انتخاب شدن بعنوان رهبر و نماينده مـردم  

در دستـور کـار خـود         و بعنوان دولت آتي 
قرار بدهد بطور مشروح مورد تبادل نـظـر   

موضوع بحث حول قطعنامه .  قرار گرفت
رابطه غرب با اسالم سياسي بعد از افـول    " 

ـيـز وظـايـف حـزب در            "  نئوکنسرواتيسم ن
ـا جــنــبـش اســالم سـيــاســي و                  مـقــابلــه ب
سياستـهـاي سـازشـکـارانـه و مـمـاشـات                
. جويانه دولتهاي غربي در اين رابطـه بـود    

اين قطعنامه اعالم مـيـکـنـد کـه صـلـح              
ـنـد جـنـگـشـان ضـد                  ـيـز مـان تروريستها ن
انســانــي اســت و حــزب مــوظــف اســت              
ـيـروهـاي                  کماکان با تـمـام قـوا در بـرابـر ن
اســـالمـــي بـــايســـتـــد، ســـيـــاســـتـــهـــاي         
سازشکارانه و ارتجاعي دولتهـاي غـربـي      
درقبال نيروهاي اسالمي را افشـا کـنـد و        

سـرنـگـونـي       به جهانيان نشان بـدهـد کـه        
ـقـالب مـردم         جمهوري اسالمي بقدرت ان
ايران، گام اساسي در راه خـالـصـي از شـر         

 . اين نيروهاي ارتجاعي است
  

ـنـوم بـعـد از          دو قطعنامه پيشنهادي به پل
ـاق آرا بـه                وارد کردن    ـف اصـالحـاتـي بـه ات

 . تصويب رسيد

ـاري در مـورد               ـن ـيـز سـمـي در جوار پلنوم ن
تشکيـالت خـاج کشـور حـزب بـوسـيلـه                
اصــغــر کــريــمــي بــرگــزار شــد کــه طــي                

تشـکـيـالت     مسائـل و مشـکـالت              آن
ـا اتـکـا بـر                  خارج و راههاي غلبـه بـر آن ب
ـيـشـروي                  ـار مسـاعـد پ زمينه هـاي بسـي

مورد بحـث و       حزب در سطح بين المللي
 . تبادل نظر قرار گرفت

          
ـقـوائـي                  ـتـخـابـات، حـمـيـد ت در مبحث ان
ـتـه مـرکـزي                ـيـر کـمـي باتفاق آرا بعنوان دب

ـتـر            ٢١ انتخاب شد و  نفر زيـر بـعـنـوان دف
 : سياسي حزب انتخاب شدند

فريده آرمان، محمد آسـنـگـران، مـحـسـن         
ابراهيمي، مينا احـدي، عـبـداهللا اسـدي،         
سيامـک بـهـاري، سـيـمـا بـهـاري، فـاتـح                   
بهرامي، کيوان جـاويـد، شـهـال دانشـفـر،           
ـفـي، عصـام                بهرام سـروش، سـهـيـال شـري
شکري، مصطفي صابر، حسن صالحـي،  
ـيـل                 مرتضي فاتـح، اصـغـر کـريـمـي، خـل
ـائـي، مـريـم نـمـازي و                  ـن کيوان، نويد مـي

ـتـر              .  کاظم نيکخواه ـاه دف در جـلـسـه کـوت
سياسي که بالفاصله پس از پلنوم بـرگـزار     

صابر به اتفـاق آرا بـعـنـوان          شد مصطفي 
 . رئيس دفتر سياسي انتخاب شد

  
پلنوم پس از سـه روز بـحـث و تصـمـيـم                   
گـيــري در مـورد مـوضــوعـاتــي کــه در                
ـامـيـه               ـت دستور داشت با سـخـنـرانـي اخـت
ـيـت بـه کـار خـود               ـق حميد تقوائي با مـوف

 . پايان داد
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دار در سراسـر ايـران جـان بـاخـتـنـد، تـا                 
صدها هزار نوجواني که گوشت دم توپ 
جـنـگ بـا عــراق شـدنــد، از رهــبـران و                   
فعالين اپوزيسيون که از قبرس تا برليـن  
و سليمانيه تا وين با گلوله جـوخـه هـاي      
مرگ اعزامي حکومت بخاک افتـادنـد،   
تا ناراضياني که چـاقـوکشـان اسـالم در         
تاريکي شب در ايران کشـتـنـد و سـربـه            
نيست کـردنـد، از زنـان و مـردانـي کـه                 
بجرم رابطه جنسي، موسيقي شنـيـدن و     
ميهماني گرفتـن تـا سـيـنـه در خـاک و                 
سنگسـار شـدنـد، از بـاالي سـاخـتـمـان                 
پائين انداخته شدند، چاقو خـوردنـد، تـا      
جوانان معتادي کـه در گـوشـه خـيـابـان             
مردند و دختراني که بـراي خـالـصـي از         
کابوس اسالم جان خودشان را گرفـتـنـد،    
اينها همه صفحات يک پـرونـده بـيـسـت          
ساله قتل زنجيره اي است که جـمـهـوري      

قـتـل هـويـت و         .  اسالمي ايران نام دارد  
  .تــعــريــف جــمــهــوري اســالمــي اســت         

  
و محاکـمـه ايـن پـرونـده بـيـسـت سـالـه                   

مردم آغاز کـرده     .مدتي است آغاز شده
آمــريــن و    .  اعــالم جــرم کــرده انــد        .  انــد

 .عاملين را تک تک به اسم ميشناسـيـم  
مــيــلــيــونــهــا شــاهــد داريــم، راه فــراري            

چـيـزي نـمـانـده        .  برايشان نگـذاشـتـه ايـم      
  .حــکــم بــزودي اجــرا مــيــشــود        .  اســت
 

بايد اين محاکمه نمايشي را بـه مـيـدان        
مهمي براي آن محکمه عـظـيـم و تـر و             

بايد جـمـهـوري      .  تاريخي تر تبديل کنيم
اسالمي را با سرانش، با خامنـه اي هـا       
و خــاتــمــي هــا و رفســنــجــانــي هــا و                  
شاهـرودي هـا کـه آمـريـن و عـامـلـيـن                    

بر صندلي اتهـام  . اصلي اين جنايات اند
جلسات اين محکمه نمـايشـي   .  بنشانيم

بايد براي مردم ايران فرصت و بهـانـه اي     
براي تـجـمـع هـاي وسـيـع، تـظـاهـرات،                  
اعـتــصـاب، شــعـار دادن و نــافـرمــانــي              

بـايـد   .  بايد فشار را تشـديـد کـرد       .  باشد
بـايـد   .  تهران را روي سـرمـان بـگـذاريـم             

  .جهان را عليه رژيم اسالمي بشورانـيـم  
  

  منصور حکمت
  

  ٢٩ انـتــرنــاســيــونــال هــفــتــگــي شـمــاره           
 ٢٠٠٠ نوامبر  ٢٤  - ١٣٧٩ آذر  ٤ 

تھـران را روی سـرمـان " 
 اطالعيه پايانی سی و دومين پلنوم کميته مرکزی "بگذاریم

 

 حزب کمونيست کارگری ايران

 

 به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید
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 مانی از تھران
 مناطره دزدھا
امشب در منـاظـره   .  سالم کيان جان

احــمــدي نــژاد و          !! ي انــتــخــابــاتــي    
ــوســـوي، دو طـــرف پـــرده از                     مـ
سياهکاري ها و فساد پشت پرده ي 
يکديگر برداشتند و رژيم جنايتکـار  
اسالمي را پيـش هـمـه مـردم رسـوا            

مـــرگ بـــر ايـــن رژيـــم و               . کـــردنـــد
 .انتخاباتاش

 
مــانــي جــان ايــن پــيــام تــورا            :  ک. ج

امشب خيلـي کسـان ديـگـه اي هـم              
مردم بخوبـي مـاهـيـت ايـن          .  گفتند

رژيم را ميشناسند و از آن متنفرنـد  
و مترصد هر لحظه اي هستند که به 
رژيم اعتراض کنند و آنرا سـرنـگـون    

در اثر اعـتـراضـات روزافـزون         . کنند
مردم است که ما اين اختالفات بين 
بخشهاي مختلف رژيم را ميبيـنـيـم    
کـه شـديـدتـر مـيـشـود و ايـنـگـونــه                   

نمونه آخر آن . همديگر را لو ميدهند
ــا و                     ــه ــت ــاي ــن ــردن ج ــن رو ک هــم اي
دزديهايشان هست که جـلـوي چشـم        

بايـد از ايـن       .  جامعه انجام ميدهند
دوره بخوبي استفاده کرد و با تشديد 
اين اختـالفـات بـيـن سـران رژيـم بـا                
اعتـراضـات تـوده اي بـه ايـن رژيـم                 

جــاي ايــن   . ضـدانســانــي حــملــه کـرد       
جنايتکاران پشت ميز محاکمه است 

 .کيان.شاد باشي.نه در حکومت
 

 سارا از تبريز
 جک ھای انتخاباتی

با سالم اين مطلب زير از نمونه اس   
ام اس هــايــي ســت کــه در مــورد                  

 .انتخابات ميگويند
اي خـداي  : احمدي نژاد بعد از مرگ 

بزرگ من تو رو دوست دارم مـن بـه     
ــم                شــمــا عــالقــه مــنــدم ، نــمــيــدون
اطالعتتون رو از کجا ميـگـيـريـد ،       
ميخوايد پرونده يه زن رو افشا کـنـم   
يــه زنــي هســت بــه اســم مــريــم                       

 بگم؟نه بگم؟! مقدس،،بگم؟
ــه               امشــب احــمــدي نــژاد خــطــاب ب

کــي    » ....  بـگــم؟ بــگـم       :  رضـايــي 

حسين فهميده رو هل داد زير تانکو 
 بگم؟

درپي آمارهاي آقـاي احـمـدي، نـژاد         
مردم سوييس خواهان مهاجـرت بـه     

 ايران شدند
 
سارا جان در کنار اعتراض به :  ک. ج

جمهوري اسالمي هميشه يک جنـبـه   
اين قضيه دسـت انـداخـتـن و جـوک              
کردن سـرتـاپـاي ايـن رژيـم مـفـلـوک               

از مقدسات تا سران اين رژيم .  است
ــه طــنــز و حــنــده مــردم                  دســتــمــاي

اين نمونه آخري هـم کـه تـو          . هستند
ــه                  مـــثـــال آورده اي از مضـــحـــکـ
انتخاباتيشان است که موضوع روز   

امـا از شـوخـي گـذشـتـه ايـن                . است
جانـيـان بـه هـمـيـن صـورت کـه در                   
مناظراتشان بيان کرده اند باعـث و    
باني نابودي زندگي ميليـونـهـا نـفـر        
هستند و حاال بخاطر رقابت بـا هـم     
گــوشــه هــايــي از جــنــايــتــهــا و                      

 . کيان.دزديهايشان را افشا ميکنند
 

 آرش از تھران 
 انتخابات در ایران و لبنان 

سالم، مـيـخـواسـتـم بـگـم در آسـتـانـه                 
ــاتــي جــمــهــوري             مضــحــکــه انــتــخــاب
اســالمــي، حــزب اهللا در لــبــنــان در                
ــانــي شــکــســت                 ــم ــارل ــات پ ــخــاب ــت ان

 .فعال باي.خورد
 
حزب اهللا لبنان بـا بـودجـه هـاي         :  ک. ج

چــنــد مــيــلــيــون دالري کــه از طــرف              
حکومتهايي مثل جمهـوري اسـالمـي      
سرپا ايستاده و به معـيـشـت و حـقـوق          
زنان، کودکان و مردم در منطقه حملـه  
ميکند و اتفـاقـا يـکـی از مـجـادالت             
نامزدهاي رياست جمهوري همين پـول  
ها ييست کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـه              

ايـنـهـا    .  حماس و حزب اهللا داده اسـت     
هـمــدسـتــان رژيــم آدمـکــش اســالمــي           
هستند که ميليونها نفر در خاورميانه 

امـا  . از دست ايـنـهـا آسـوده نـيـسـتـنـد             
مسئله اصلي سرنگون کردن جمهـوري  
اسالمي به مثابه سـر اسـالم سـيـاسـي          

بــايـد ايـن رژيـم را انــداخـت تــا                .  سـت 

وضعيت انسانها در لـبـنـان و سـراسـر            
بـراي  . خاورميانه و جهان نيز تغييرکند

اين کـار بـايـد بـه حـزب کـمـونـيـسـت                     
کارگري پيوست و با رهبري اين حـزب    

 .کيان.به عمر اين رژيم پايان داد
 
 

 حميد از تھران
 اموال دزدی و انتخابات

سالم کيان جان،اينجـا اوضـاع خـيـلـي          
شلوغ پلوغه و يکي از جوکهاي بـامـزه   
در مــورد انــتـخــابـات رژيـم رو بــرات               

مردم کلي ميخندن و دست .  ميفرستم
: اداره آگـاهـي    .  ميندازن کانـديـداهـارو   

اگر مناظره ها يک هفته ديـگـر ادامـه        
يابد تمـام امـوال مسـروقـه پـيـدا مـي                

 .   شود
 
حميد جـان اول يـکـي مـيـخـواد             :  ک.ج

خود اين اداره آگاهي رو جمع کـنـه کـه        
يکي از ارگانهاي سرکوبگر و دزد ايـن    

امــا از ايـن مســئلــه کــه           .  رژيـم اســت   
بــگــذريــم در ايــن هــفــتــه هــاي اخــيــر              
ــتـــالفـــات                   ــدت اخـ ــيـــري و شـ درگـ
پسرعموهاي رژيم با هم باال گـرفـتـه و      
اين فرصت خوبي ست بـراي اعـتـراض      

همان کاري کـه  .  به کليت اين حکومت
کــارگــران و دانشــجــويــان در اهــواز،              

انــجـام داده    ...  مـازنـدران و زنـجــان و         
بايد اعتراضات وسيـع و تـوده اي         . اند

را بوجود آورد و به اين رژيـم اعـتـراض      
 .کيان.کرد

 
 فرامرز از ؟

رای نمی دھم چون به 
 انسانیت معتقدم

با سالم، من راي نخواهم داد و تبـلـيـغ    
ميکنم که افراد کمتري هم بـرونـد راي     

 : من راي نمي دهم چونکه.دهند
حــکــومــت اســالمــي را فــاشــيــســت،           

ــدانــم                  ــجــع و ضــد انســان مــي  .مــرت
بــراي انســانــهــا ارزش بســيــار قــائــل             

 .هستم
جانباختن عزيزاني کـه بـراي آزادي و          

سعادت انسانها جـانشـان را از دسـت            
داده اند گرامـي مـيـدارم و قـاتـالن آن              
عزيزان را که همـيـن جـانـيـان کـانـديـد             

 .شده هستند، محکوم ميکنم
چـون  ( قوانين اسالمي را باور نـدارم،       

من به برابري انسـانـهـا اعـتـقـاد دارم،             

مخالف قصاص و اعـدام هسـتـم، بـه             
آزادي بيان اعتقاد دارم، بـه آزاديـهـاي          

 .)فردي و اجتماعي پايبندم
 
فرامرز جان ايـن رژيـم صـدهـزار           : ک.ج

اعدام است و به هيچ عنوان نبايـد آنـرا     
برسميت شناخت  و همانطور که گفتـه  
اي نـبـايـد در مضـحـکـه اش شـرکـت                 

ــدادن صــرف کــافــي              . کــرد امــا راي ن
بايـد ايـن راي نـدادن را نشـان                .  نيست

بـايـد   . داد و به اين رژيم اعـتـراض کـرد     
در روز انتخابات در ايران در پارکهـا و    
اماکن عمومي حضور پيدا کـرد و بـا       
تعداد بيشتري جمع شد و عـلـيـه رژيـم       
دست به اعتراض زد يا اگـر در خـارج         
ــهــاي                ــران هســتــيــم در آکســيــون از اي
اعتراضي که حزب کمونيست کارگري 
ايران در مقابل سفارتخانـه هـاي رژيـم        

بـايـد عـلـيـه        . فراخوان داده شرکت کـرد   
رژيم به مناسبـت ايـن مضـحـکـه اش            

شــــاد . حضــــور فــــعــــاالنــــه داشــــت          
 .کيان.باشي

 
 کاوه از ايران

 اخراج کارگران در قم
ســالم کــيــان جــان، امــيــدوارم خــوب             

يه خبر هست کـه مـيـخـواسـتـم         .  باشي
در .  منتشر کنيد تا بقيه با خبر شـونـد  
 ۱۵۰ شرکت مخابرات قم، مـيـخـوان        

نفر از کـارگـران را بـدلـيـل خصـوصـي              
سازي و استفاده از امکانات و وسـائـل   

زندگي اين افراد چـه  . جديد اخراج کنند
 .خواهد شد؟مرسي

 
کاوه جان اين رژيم روزانه بـاعـث     :  ک.ج

بـيــکـاري و نــابـودي افـراد زيـادي در                 
ايـن رژيـم قـاتـل         .سطح جامعه ميشود

زندگي کارگران و مردم جـامـعـه ايـران         
امـا  . بايد به عمـرش خـاتـمـه داد        . است

هرجا که دسـت بـه چـنـيـن اقـدامـاتـي               
ميزند بايد کارگران هر کارخانه وسيعا 
و دست جمعي دست به اعتراض بزننـد  
و اجازه چنين غلطهايي را بـه رژيـم و           

 .کيان.موفق باشي.کارفرمايان ندهند
 

 امضا محفوظ 
 عکس يادگاری 

ــژاد در مــنــاظــره اش               ــا !  احــمــدي ن ب
موسوي عکي زهرا رهـنـورد، هـمـسـر        
موسوي را از زيـر مـيـز يـواشـکـي بـه                

موسوي نشان مي داد و مي گفت ايـن  
رو مي شناسي؟ بـگـم چـيـکـار کـرده؟           
بگم؟ بگم؟ اين عـکـس يـادگـار دوران         
همکاري احمدي نژاد و زهـرا رهـنـورد        
است احتماال که حاال با هم چـپ شـده       

ضمنـا يـکـي از شـعـارهـايـي کـه                 .  اند
احمـدي چـاخـان بـاي         " مردم مي دهند 

" بگم بگم؟ بگـو بـگـو دروغـه        " و "  باي
مردم هم مي دونن که همه شون .  است

خـالـصـه    .  دورغ گو دزد و جنايتـکـارن  
 .  اين هم عکس يادگاري

 مريم از ؟
 تحريم کنيم

در پاسخ به اي ميلي که حاوي نشـريـه     
جوانان کمـونـيـسـت بـوده         ۴۰۵ شماره 

شعري را براي ما فرستاده اند که البتـه  
کامال از موضـع نـاسـيـونـالـيـسـتـي و              

مـثـال در جـاهـايـي          .  ايراني گري اسـت 
ننـگ دانـم راي دادن بـر             "مي خوانيم 

آنـکـه بـر نـام و نشـان              /گنارنگ پليد 
وهـم    آنکـه بـيـگـانـه       . آريانا خط کشيد

آنـکـه   / ميهن سـتـيـز و بـد رگ اسـت               
تـو  .  فرمان بهين بنـداد ايـران را دريـد         

/ مرو هميهنم بر پاي صندق بهر راي   
مهر نه را ايـنـچـنـيـن بـر فـرق مـالهـا                  

موضع نـاسـيـونـالـيـسـتـي شـعـر             .  زنيد
جاي خودش ولي با راي ندادن مشکـل  

به نظر من امروز با اين .  حل نمي شود
بـلـبــشـويـي کـه در بـاالتـريــن سـطــوح                  
حاکميت جـمـهـوري اسـالمـي بـرقـرار              
است ديگر مشروعيت و غيره گره گـاه  

در هر صورت يـکـي را از       .  آنان نيست
صــنــدوف در مــي آورنــد کــاري کــه                

. هميشه با تقلب و راي سازي کرده انـد 
امروز بايد جواب و راي نـهـايـي مـردم       
بـه جــمــهـوري اســالمــي را عــمــال در               
مقابل انتخابات ساختگـي شـان قـرار        

يــعــنــي اعــتــراض و بــه خــيــابــان           .  داد
مـعـلـوم       تـا هـم    .  ريختن و شعار دادن  

شود مردم به جمهوري اسـالمـي در     
هيچ موقعيتي راي نمي دهند و هـم  

به جـمـهـوري      "  نه"حرف خودشان که 
اســالمــي ســت در ســطــح هــر چــه                

 ".وسيعتري منعکس شود

 نامه ھای شما


