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جهرمي وزير كار جمـهـوري اسـالمـي          
در صحبتهاي اخيرش در مورد تعيين 
حداقل دستـمـزد كـارگـران بـه نـكـات               

او در سـخـنـانـش         .   جالبي اشاره دارد   
 درصـد دسـتـمـزد         ٥اندر باب كاهش     

تعيـيـن شـده قـبـلـي و اعـالم مـيـزان                    
 ٢٦٣٥٠٠حداقل دستمزد كـارگـران       

بحران : "  ميگويد٨٨تومان براي سال  
اقتصاد جهاني و مشكالت اقـتـصـاد         
داخلي بنگاههاي تولـيـدي كشـور در          
شرايط مناسبي نيـسـتـنـد و افـزايـش             

 درصدي حداقل دستمزدها حـفـظ   ٢٥
و " اشتغال را با مشكل روبرو ميكند  

در جــايــي ديــگــر در هــمــيــن رابــطــه              

 ٥٠اگـر حـقـوق كـارگـري            " مـيـگـويـد    
درصد افزايش يابد كارگر ديگـر بـايـد        

لذا افـزايـش دسـتـمـزدهـا         .   اخراج شود 
 ."دلسوزي براي كارگر نيست

مبارزه بر سر افزايش 
 دستمزدها ادامه دارد
 در حاشيه سخنان جھرمی وزير كار 
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 سـخــنــان جــهـرمــي اســتــدالالت        
كالسيك همه سرمايه داران در قـبـال          

جهرمي حـق دارد،      .   مزد كارگر است 
چرا كه هر چه مزد كارگر كمتر باشـد،    

. سود كارفرمايان بيشتر خـواهـد بـود       
بنابراين گرايش هميـشـگـي سـرمـايـه           

 .داران كاهش مزد كارگر است
 واقــعــيــت ايــنــســت كــه وقــتــي            
موضوع بر سر تـعـيـيـن مـزد كـارگـر               
است، همه جور استدالل به ميان مـي        
آيد تا در نهايت، اين موضوع که كـار    
كارگر نـيـز كـاالسـت و دارنـد بـرسـر                  
خريدش چانه زني ميكنند، از اذهـان         

كارگر در مقابل كارش .   مخفي بماند 
مزد ميگرد ولي كم نشنـيـده ايـم كـه              
ميگويند اگر دستـمـزد اضـافـه شـود            

اما نمـيـگـويـنـد      .   تورم هم باال ميرود   
چرا بايد قيمت همه كـاالهـا بـاال رود           
ولي قيمت مزد كارگر بي ارتـبـاط بـه        
تمام قيمت ها با نـرخـي دلـبـخـواهـي             

نميگويـنـد مـبـلـغ پـايـه            .   تعيين شود 
براي تناسب قـيـمـت مـزد كـارگـر بـا                 
ديگـر كـاالهـا كـدامسـت كـه امـروز                

 درصـدي    ٢٥ يا   ٢٠دارند از افزايش    
 هزار تومان ٢١٩. آن سخن ميگويند 

سطح دستمزد سال گدشتـه و مـبـالـغ            
سالهاي گذشته بر چه اساسي تـعـيـيـن       
شده بود كه اكنون با رندي آخونديشان  

 درصـدي دسـتـمـزدهـا          ٢٠از افزايش   
ماركس پاسخ .   دارند سخن ميگويند  

اين را در اثـر ارزنـده خـود كـاپـيـتـال                   
فرق كار كارگر بـا كـاالهـاي      .    ميدهد

ديگر اينست كه سرمايه دار هـمـواره          
ميخواهد كااليي كه توليد شـده و او          
مالكش اسـت  را بـا بـهـاي هـر چـه                      
بيشتـر بـه فـروش رسـانـد تـا سـودي                   
بيشتر به جيب زند، اما روشـن اسـت            
كه افزايـش مـزد كـارگـر بـه ضـررش                 
است، هزينه توليدش را باال ميبرد، و 
اتفاقا جنگ اصلي هميـن جـا شـروع            

بـعـالوه ويـژگـي ديـگـر ايـن              .   ميشـود 
كاالي سحر آميز كار ايـنـسـت كـه بـا            
مصرف آن و با بكارگيري آن نه تـنـهـا        
بهاي خودش را توليد ميكند بلكه با       
توليداتي كه خلق ميكنـد، سـودهـاي        
كالني به جيب حضرات صـاحـب كـار       
ميرود كه براي افـزايـش ايـن سـودهـا              

كارگر نـبـايـد    .  بايد به كارگر زور گفت 
متشكل بـاشـد كـه بـتـوانـد بصـورت               
اجتماعي از حقش دفاع كند و به ايـن        
ترتيب دولت و ارتش و زندان و همه به 
خدمت گرفته ميشود تا با كـمـتـريـن           
مزد بيشترين كار را از گـرده كـارگـر              
بيرون كشند و سـودهـاي افسـانـه اي              
حضرات سرمـايـه دار تضـمـيـن شـده              

و به اين لحاظ جمهـوري  .   تامين شود 
اسالمي يكي از وحشي تـريـن دولـت           

. هاي سرمايه داري حاكم در دنياسـت    
 .تمام داستان همين است

امـا جـنـاب جـهـرمـي وزيـر كـار                 
جمهوري اسالمي  به اين هـم بسـنـده             

 ٥٠نكرده و ميگويد اگر مزد كارگر         
درصد افزايش يابد يك كارگر بـيـكـار        

اين ديگر بيـشـرمـي آشـكـار        .  ميشود
كارگر كار ميـكـنـد و در ازاي          .   است

كارش مزد ميگيرد و مـزد او بـايـد              
برابر با هزينـه هـاي مـورد نـيـاز يـك                 
زندگي انساني براي يك فرد پـرداخـت         

بنابراين چگونه اسـت كـه اگـر          .     شود
مزد كارگر اضافه شود، بـايـد كـارگـر          

گـويـي سـود      .   ديـگـري بـيـكـار بـاشـد           
. كارفرما ربطي به كـار كـارگـر نـدارد          

گويي كارفرما بعد از احتساب يك در  
آمد از پيش تعيين شـده، قـرار اسـت             
هر چه ته كيسه بـمـانـد مـثـل صـدقـه                
ميان كارگرانش تقسيم كـنـد و حـاال            
اگر مزد كارگر افزايش يابـد، نـاگـزيـر            
ميشود كه كارگر ديـگـري را از كـار              

اگر چه حتـي ايـن كـار را          .   بيكار كند 
با حداقل تعداد كـارگـر،   .   هم ميكنند 

بيـشـتـريـن كـار را از گـرده كـارگـران                   
ميكشند و در سـاعـاتـي طـوالنـي و              
حتي در جاهايي چون ايران خودرو بـا          
اضافه كاريهاي اجباري سود تضميـن       
شده خود را تامين ميكنند و آنـوقـت      
وزير كارشان رو به كارگر ايـن چـنـيـن            

بــايــد پــاســخ ايــن      .   سـخــن مــيـگــويــد     
براي اينها كارگـر  .   گستاخي ها را داد 

بـرده اســت و شــرايــط كــار قــتــلــگــاه              
ايـن حضـرات نـمـيـگـويـنـد             .   كارگـران 

چگونه است كه پرداخت يكبـاره صـد        
ميليون پاداش به نمايندگان مـجـلـس      
بحران ايجاد نميكند، چگونه است كه  
با پولهاي كالني كـه در دزدي هـا و               
ريخت و پاش هاي هـمـيـن دولـت بـه               
جيب زده شده است و بـا دزدي هـاي              
ميلياردي آيت اهللا هايشـان بـحـران و           
تورم ايجاد نميشود، اما كارگـر بـايـد       

بـايـد كـلـيـه اش را            .   بيـحـقـوق بـاشـد       
. بفروشد تا زندگي اش را تامين كـنـد     

خير، كارگران اين را نمي پذيرند و اين   
را در هراس هـر روزه ايـن آقـايـان در                 
قــبــال خــواســتــهــاي بــرحــق مــردم و             

 . كارگران ميتوان ديد
نكته جالب ديگر سخنان جهرمي 

پاسخ ما .  اشاره به بحران جهاني است 
ــحــران                    ــه در جــهــان ب ــنــســت ، بل اي

اوال بحران اقتصـادي  .   اقتصادي است 
. ايران ربطي به بحـران جـهـانـي نـدارد            

بحران اقتصادي ايران ريشه در بـحـران      

سياسي اين رژيم و كل موجـوديـت آن      
سي سال است كه اين رژيـم بـار       .   دارد

اين بحران را بر گرده جامعه گـذاشـتـه         
است و هر سال وضع مردم بدتر و بدتر 

مـقـوـلـه پـرداخـت نـكـردن             .  شده است 
دستمزدها، سالهاست كه به يك شكل  
ــه داران             عــادي ســودجــويــي ســرمــاي

و وقتي هم . مفتخور تبديل شده است 
وقتـي  .   كارگر مزدش را طلب ميكند  

در اعتراض به سطح نازل دستـمـزدش         
به ميدان مي آيد و وقتي تشكلـش را      
درست ميكند كه متحد عمل كـنـد،          

دستگيرش . مورد حمله قرار ميگيرد
ميكنند و به او به جـرم اقـدام عـلـيـه                
امنيت كشور كه به عبارت درست تر     
اقدام عليه امـنـيـت ايـن مـفـتـخـوران               
ميلياردر است، احكام زندان و شـالق      

ثانيا مقايسه جامعه .   صادر ميكنند 
ايران با كشورهاي اروپايي ديـگـر يـك       

در .   كمـدي خـنـده دار بـيـش نـيـسـت                
كشورهاي اروپايي و يا مثال آمريـكـا       
باالخره كـارگـران بـه يـمـن مـبـارزات                
ــد                     ــه انـ ــتـ ــه داشـ ــي اي كـ ــخـ ــاريـ تـ

تشكلهـايـي هـر      .   دستاوردهايي دارند 
چند رفـرمـيـسـت و سـازشـكـار ولـي                 
متكي بـر يـكـسـري اسـتـانـداردهـاي               
اجـتــمـاعــي دارنــد، كـارگــر از بـيــمــه              
بيكاري و بيمه درمـانـي و يـكـسـري               

. تامين هاي اجتماعي برخوردار است
و همين امـروز نـيـز در اوج بـحـران،                  
وقتي تـعـرضـي بـه حـق و حـقـوشـان                   
ميشود ساكت نيستند و به خيابانـهـا      

نــظــيــر  .   مــي آيــنــد و مــي ايســتــنــد           
اعتراضات با شكوهي كه در فـرانسـه       
و آلمان و انگلـيـس در هـمـيـن مـدت              

اما در ايران مـردم از    .   شاهدش بوديم 
پايه اي ترين حقوق اجـتـمـاعـي خـود              

ــه تــامــيــن       .   مــحــرومــنــد  هــيــچــگــون
اجتماعي  براي هيچ بخشي از جامعه 

صحبت از نزديـك بـه ده       . وجود ندارد 
ميليون كارگر بيكار است بدون اينكه 

. از حق بيمه بيكاري برخوردار باشنـد       
آنچه نيز بـعـنـوان بـيـمـه بـيـكـاري بـه                   
كارگر ميدهند تنها شامل آن بـخـش        
از كارگرانـي مـيـشـود كـه بـه گـفـتـه                    
خودشان بدون ميل و رضـاي خـود از          
كار بيكار ميشوند كـه تـازه بـا ربـط               
دادن آن به سالـهـاي سـنـوات كـارگـر،              
مدتش كوتاه و مبلغش حتـي بـعـضـا        
كمتر از همين حداقل دستمزدي اسـت    

. كـه بـراي كـارگـر تــعـيـيـن مـيـشــود                 
بگذريم كه بعضا حتي آنـرا هـم نـمـي              

و آنوقت تحت چنين شـرايـط   .   پردازند
برده واري، با ربـط دادن ايـن اوضـاع             
مشقت بار زندگي به بحران اقتصـادي   
جهاني در برابر جامعه معترض شانـه     

ولي در مـقـابـل ايـن       .   باال مي اندازند  

معلمـان در    .  نيز مردم ساكت نيستند 
تظاهرات دو سال قبلشان بـود كـه بـا           

 سال گذشت پول نفت كـجـا     ٢٨شعار  
رفـت، صــداي اعــتـراض جــامــعــه را            
نمايندگي كردند و امروز همه دارند به 
دزدي هاي ميلياردي سران حكـومـت       
اعتراض ميکنند و حق و حقوشان را      

كارگري كه دستمزدش را .   ميخواهند
نگرفته است وقتي اعتراض مـيـكـنـد      
ميـگـويـد هشـت مـاه اسـت، حـقـوق                 

. نگرفته ام، شـمـا چـطـور آقـاي وزيـر               
. بنابراين پاسخ جهرمـي روشـن اسـت        
. پاسخ اين است که ما نـمـي پـذيـريـم             
. زندگي انسانـي حـق مسـلـم مـاسـت             

پاسخي كـه بـه روشـنـي در كـمـپـيـن                   
اعتراضي كارگران با خواست حـداقـل       
دستمزد در قدم اول يك ميليون تومان 
مي بينيم و تا كنون بـيـش از پـانـزده               
هزار كارگر و دهها مركز كارگري آنـرا   

 .امضا كرده اند
اما بد نيست همين جـا نـگـاهـي          
هم به پروسه تـعـيـيـن مـيـزان حـداقـل               
دستمزد براي سال جاري داشته باشيـم     
و با تصويري روشن از اوضاعي كه در 
آن قرار داريم گامهاي بـعـدي خـود را            

 .برشماريم
ميـزان حـداقـل دسـتـمـزدهـا يـك               
موضوع كشـاكـش كـارگـران ودولـت            

اما امسال اين موضوع ابعادي . است
امسال بيش از هر .   ديگر بخود گرفت  

سال ما شاهد صفوف آشفته دولت در   
قبال جنبش اعـتـراضـي كـارگـران بـر              
سرخواست افزايش دستمزدها آنهم در     

. متن يك جامعه پراز مبارزه هستـيـم     
امسال ابتدا رژيم اسالمي بـا هـيـاهـو         

هوشمندانه كـردن يـارانـه        "بر سر طرح  
اعـالم كـرد كـه اصـال خـبـري از                 "   ها

. تعيين حداقل دستمزدها نخواهد بود
سپس جرات نكـردنـد و طـرحشـان را             
كناري زدنـد و كـمـيـتـه مـزدشـان را                   
تشكيل دادند و بعد از رايـزنـي هـاي             

 تــومــان را       ٢٧٤٥٠٠فــراوان رقــم       
بعنوان سطح ميزان حداقل  دسـتـمـزد          

.  اعالم داشتنـد ٨٨كارگران براي سال  
اما يك هفـتـه نـگـذشـتـه بـود كـه در                   
اقدامي بيسابقـه هـمـيـن را هـم پـس                
گرفتند و گـفـتـنـد بـر اسـاس گـزارش                
بانك مركزي مبـنـي بـر كـاهـش نـرخ               
تورم بر روي اين موضوع تجديد نـظـر     

 ٥ميشود و مـبـلـغ تـعـيـيـن شـده را                   
درصد كاهش دادند و سرانجام به رقم       

 هزار و پانصد و بيسـت تـومـان      ٢٦٣
بدنبال اعالم اين مبـلـغ تـازه      .   رسيدند

بحث هـا و اخـتـالفـات درونـي رژيـم                 
شـوراي اسـالمـي و خـانـه            .   باالگرفت

كارگر كه امسال نيز همانند هـمـيـشـه       
همچون جاده صاف كـن رژيـم الـحـق              

سنگ تمام گذاشته و  در بيانيـه شـان        
با استناد بـه نـرخ خـط فـقـر جـهـانـي                  
شروع به رايـزنـي در مـيـان كـارگـران                
كردند، ظاهرا  ناراضي از ايـنـكـه بـه            
خـوبـي بـازي گـرفـتـه نشـده انـد ، بـا                      
ادعاي اينكه همه شان به اين تصمـيـم      
راي نداده اند، گفتند كه اين تصـمـيـم            
غير قانـونـي بـوده اسـت و شـكـايـت                 

امــا جــهـــرمــي وزيــر كـــار              .   دارنــد 
پاسخشان را داد و آنها را سرجـايشـان         

ولــي نــكــتــه جــالــب اكــنــون         .   نشــانــد
ايــنــجــاســت كــه فشــار اعــتــراض در           
جامعه آنچنان سنگين است كـه رژيـم      
هنوز مساله ميزان حداقـل دسـتـمـزد           
كارگران را باز گذاشته و اعـالم كـرده          
است كه اگر نرخ تورم تا نيمه سـال بـه        
رقم پيش بـيـنـي شـده بـانـك مـركـزي                
كاهش نيـابـد، دوبـاره آنـرا در دسـت                

بعبارت ديگر . بررسي قرار خواهد داد
دارند ميگويند كـه اگـر اعـتـراضـات            
كارگري گسترش يابد ناگزيريم گامـي    

آنهـم در سـالـي        .   ديگر عقب بنشينيم 
كـه خـودشـان آنـرا سـال اعـتـصـابـات                  

بـديـن   .   سراسري كارگري خـوانـده انـد        
ترتيب  كل رونـدي كـه امسـال بـراي                
تــعــيــيــن مــيــزان حــداقــل دســتــمــزد            
كارگران، طي شـده حـاكـي از حـال و                
هواي سياسي ديگري در كل جامعه و 

حــاكــي از    .   جــنــبــش كــارگــري اســت      
صفوف به هـم ريـخـتـه رژيـم و فشـار                

. اعتراضات موجود در جامعه اسـت      
بويژه  امسال ما شـاهـد صـف بـنـدي               
بسيار قدرتمندتري از سـوي كـارگـران        
با خواست افـزايـش دسـتـمـزدهـا و از              
جمله همانطور كه اشاره كـردم شـاهـد            
امضاي طوماري با بـيـش از پـانـزده              
هزار امضا با خواسـت يـك مـيـلـيـون              
تومان دستمزد در گـام اول بـوديـم و               
اكنون كارگران با تشكلـهـايـي كـه بـه             
همت خود تشكيل ميدهند پا در اين       

 . عرصه از مبارزه گذاشته اند
 از همين رو اين جنگي نيست كه  
صرفا با تعيين رقمي بـراي دسـتـمـزد          

اين جنگي است كه . كارگر تمام بشود
اتـفــاقـا اكــنـون ابـعــاد اجـتــمـاعــي و                

ايـن  .   گسترده اي بخـود گـرفـتـه اسـت          
ــر                   ــق ــه ف ــه ايســت ك جــنــگ جــامــع
نميـخـواهـد، بـيـكـاري نـمـيـخـواهـد،                 

از جملـه  . زندگي اي انساني ميخواهد 
امروز وقتي كارگر اعتصاب ميكـنـد     
و دستمزدش را طلب ميكند با شعـار   
زندگي انساني حق مسـلـم مـاسـت و            
ــان مســكــن آزادي، حــق و                 شــعــار ن

در شانزده . حقوقش را مطالبه ميكند
آذر ها نـيـز شـعـار سـوسـيـالـيـسـم يـا                    

بــه .   بــربــريــت را بــدســت مــيــگــيــرنــد        

 . . . مبارزه بر سر افزايش                                       ۱از صفحه          

 ٣صفحه         
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 ٦اطالعيه شماره       
بنا به گزارش رسيده به حـزب، امـروز         

 فروردين نيز کارگران لوله ٢٤دوشنبه 
ــه تــجــمــع و                   ســازي اهــواز دســت ب
راهـپــيــمــائــي زدنـد، شــعــار دادنــد و             
تصميم خـود بـه ادامـه اعـتـراض تـا                
رسـيـدن بــه خـواســتـه خــود را اعــالم               

 . کردند
امـروز از ســاعــت هــفــت صــبــح           
كارگران لولـه سـازي درمـقـابـل درب             
اصلي کارخانه که دو روز تعطيل بود، 

ساعت ده صبـح حـدود     .   تجمع كردند 
 نــفــر از كــارگــران از مــقــابــل               ٣٠٠

کارخانه بطرف استانداري بـه حـرکـت          
درآمدند و در حاليکه پـالکـاردهـائـي          
در دست داشتنـد و شـعـار مـيـدادنـد               

كـارگـران   .   دست به راهپيـمـائـي زدنـد        

ديگر نيز آنها را با ماشيـن و مـوتـور         
كـارگـران   .   سيكلت همراهي ميکردند  

چندين کيلومتر راهپيمائي کـردنـد و        
مردم مسير با تكان دادن دست و بوق 
زدن ماشين آنها را مورد حمايت قرار     

بر روي برخي از پـالكـاردهـا    .  ميدادند
معيشت حـق مسـلـم      :  نوشته شده بود 

ما خواهان كـار كـارگـريـم از         .   ماست
عدالت كارگري حـق    . استثمار بيزاريم 

فلسـطـيـن را رهـا كـن            . مسلم ماست 
كــارگـران بــه    .   فـكــري بــحـال مــا كــن         

نادري كه رسـيـدنـد در پـل           انتهاي  
معروف به پل اعدام تجمع كردنـد     
و بعد فلكه شهدا و پل سـفـيـد را             
پشت سر گذاشتند و در مـقـابـل             
فرمانداري ايستادند و شعار دادند 

و ســپـس بـه سـمــت اســتـانــداري              
کارگران حدود سه سـاعـت   .   رفتند

درمقابل استانداري تجمع کـردنـد      
امــا هــيــچــکــدام از مــقــامــات            

پـس از    .   جوابگوي كارگران نـبـود    
ســه ســاعــت تــجــمــع درمــقــابــل          
استانداري كارگران به تجمع خـود     
پايان دادند و قرار گذاشتنـد فـردا         

. بــه تــجــمــع خــود ادامــه دهــنــد           
كارگران اعالم كرده اند كه تا حـق         
خود را نگيرند بـه تـجـمـعـاتشـان            

  .ادامه خواهند داد
حـزب کــمـونــيـسـت کـارگــري          
قاطعانه از خواست بحق کارگـران      

کـار  لوله سازي براي بازگشـت بـه        
دفاع ميکند و کارگران را به تشکيـل      

مجمع عمومي و انتخاب نماينـدگـان      
و تصميم گيري جمـعـي و مـتـحـدانـه              

حــزب هـمــچــنــيــن از       .   فـرامــيــخــوانــد 
خانواده هاي کارگران و از همـه مـردم         
آزاديـخـواه اهـواز مــيـخـواهـد کـه در                
تجمعات کارگران لوله سازي شـرکـت         
کنند و اين تجمعات را بـه اعـتـراض            
پرشور خود عليه جهنمي که جمهوري 
اسالمي به مردم تحميـل کـرده اسـت           

 . تبديل کنند

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٨ فروردين   ٢٤،  ٢٠٠٩ آوريل  ١٣

 ٢٥سه شنبه    از ظهر امروز  بعد  
از     صــدهــا نــفــر     ٨٨فــرورديــن   

لـوـلـه سـازي          کارگران اخـراجـي   
ادامـه تـجـمــعـات و            در   اهـواز 

راهپيمائي هائي روزهاي اخـيـر       
بـه      بعد ازظهر٥خود از ساعت  

مــحــل    اهــواز   مســجــد ارشــاد   
انتخاباتي مير حسين   سخنراني
ــانـــيـــه     در       مـــوســـوي کـــوي امـ

رفـتــنــد و در حــالــي کــه               اهـواز 
پالکاردها و دست نوشته هائي با       
خود حمل ميکردند به اخراج خود 
ــراض                    ــتــــــ ــار اعــــــ از کــــــ

در حـالـيـکـه          کـارگـران     . کردنـد    
بــه شــعــار دادن         دســت مــيــزدنــد  

ــد    ــن ــت ــرداخ ــا . پ ــه ــع          آن ــم ــج ــا ت ب
خود روبـروي جـايـگـاه را              پرشور

ــد       ــودن ــه ب ــت ــرف ــده و            گ ــن ــوب و ک
 :شعار ميدادند  محکم

زنــدگــي حــق مســلــم         مــعــيــشــت
 ماست 

کارگر بيدار است از استثمار بيزار 
 است

 مرگ بر سرمايه دار
نان مي دزدد،نمي توانـد    دستي که   

 آزادي ببخشد
 مرگ بر ظالم 

 منادي عدالت،خجالت خجالت
     کار مسکن آزادي
اخـراج کـارگــر        عـدالـت کـارگـري      

 نيست
 کارگران جهان متحد شويد

و بر روي پالکاردهائـي جـداگـانـه          
   :نوشته بودند 

چراغي که به خانه رواست به مسـجـد       
 حرام است

اخـراج  "      همچنين دو عبارت  
که     " کار قرار دادي "    و  "کارگر  

ــطـــور                      ــدام بـ ــر کـ ــر روي هـ بـ
ضربدر قرمز کشـيـده شـده           مجزا
ــود ــا ي               ب ــارده ــالک ــان پ در مــي

 .بچشم ميخورد   کارگران
تـعـدادي از دانشــجـويـان هــم           
بـمـحـل آمــده بـودنـد کــه بـا ســر                 

کارگر دانشجو اتحاد "شعار   دادن
بـه حـمـايـت از کـارگـران             "   اتحاد  

" نيز با شعار   کارگران. پرداختند 
کارگر دانشجو متحد بايد گـردنـد     

ــاد و                   "  ــحـ ــه اتـ ــان را بـ ــويـ ــجـ دانشـ
 .فرا خواندند  همبستگي

يکي از کارگران طـي سـخـنـرانـي           
جمعيت حـاضـر       کوبنده اي خطاب به 

هيچ گروه و يا جـنـاح      ما جزء :   گفت  
نه راستيم و    نه چپيم   سياسي نيستيم 

نه ميانه رو و براي حمايت از کسي به       
ولي بخاطر اينکه   .نيامده ايم   اينجا

ما نميرسد و همه فقط کسي به داد 
به وعده دادن اکتفا ميکنند چـاره     

اعـتـراض      اي جز تـجـمـع وادامـه         
ما و خانـواده  ...  نداريم    متحدانه

هـايــمــان انـتــخــابــات را تــحــريــم          
که با تائيـد کـارگـران و             ميکنيم

همـه ي      .مواجه شد    دانشجويان
ــجــا حضــور          مــردمــي کــه    در آن
تحت تاثير فضاي "   داشتند شديدا 

که کارگران بوجود آورده   پر شوري
 . قرار گرفتند  بودند

بدين ترتيب کارگران معترض    
ــواز               ــازي اه ــه س ــل ــو ــي ل اخــراج

کمپين انتخاباتي مـيـر      توانستند
نا کام و فضـاي حـاکـم           حسين را 

آنرا بنفع مـبـارزات طـبـقـاتـي              بر
تغيير دهند و خواستهاي بـر     خود

حــقــشــان را عــلــيــه ســرمــايــه و             
با صداي بلند فرياد      نمايندگانش

 .بزنند 
 ٢٠ و  ٧ميرحسـيـن سـاعـت         

دقيقه بـمـحـل آمـد و بـا تـجـمـع                  
ــارگـــران      ــراضـــي کـ ــتـ ــرو    اعـ روبـ

ســعـي کـرد از تــجـمــع             او  .   شـد 
خود بهره بـر داري         بنفع   کارگران

کارگران آنقدر کوبـنـده   کند ولي   
شـــــعــــــار دادنــــــد کــــــه              

فضــاي حــاکــم بــر         نــتــوانســت
جلسه را عوض کـنـد و بـنـفـع             
ــر داري                  ــره ب ــه ــود از آن ب خ

چـون کـارگـران بـراي            . نمايد   

و نـه بـراي       اعتراض آمده بودند   
اينرا بارهـا بـا        حمايت از کسي و 

 .کردند  اعالم  صداي رسا
تعداد زيـادي خـبـر نـگـار از              

در آنـجـا        رسانه هـاي مـخـتـلـف         
حضور داشت که کارگران از آنـهـا       

ــنــــد ــيــــت و         خــــواســــتــ وضــــعــ
 . اعتراضاتشان را منعکس کنند

ــتــراضــي              ــع اع ــجــم ــن ت اي
 بـعـداز     ٥که از ساعت    کارگران

سـاعـت      شده بود در     ظهر آغاز 
پـايـان      بـعـد از ظـهـر            و نـيـم    ٨

 .يافت 
  

 مهرداد اميري 
 حزب و کانال جديدگزارشگر 

عبارتي روشنتر اين كل جامعه اسـت      
كه صداي اعتراضـش بـه ايـن گـرانـي             
روزافزون و اينهمه بي تاميـنـي بـلـنـد             

در چنين اوضاعي است كه . شده است

مساله تعيين دستمزد به مـوضـوعـي      
خطير و به پاشنه آشيل رژيـم تـبـديـل              

 .  ميشود
بايد اين مـبـارزه را بـا قـدرت و                 

باال تر نيـز اشـاره     .   متحد به پيش برد   
كردم هم اكنون كمپيني بر سر مـيـزان         
دستمزد ها با شعـار زنـدگـي انسـانـي           

. حق مسلم مـاسـت در جـريـان اسـت              
كـمــپـيــنـي كـه بـه ابـتــكـار كـارگــران                  
ســنــديــكــاي واحــدو اتــوبــوســرانــي و          

اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران و دهـهـا              
مركز كـارگـري ديـگـر بـه راه افـتـاده                  

بـايـد   .   بايد وسيعا به آن پيوست.  است
اين حركت را از سطح طـومـار فـراتـر             
برد و به اعتـراضـي گسـتـرده تـبـديـل               

و اكنون كه به اول مه روز جهاني . كرد

كارگر نزديك ميشويم، اكنـون كـه در        
تدارك تظاهراتي سـراسـري بـراي ايـن            
روز هســتــيــم، يــك شــعــار مــهــم مــا             

بـايـد   .   خواست افزايش دستمزدهاست  
 . *با تمام قوا وارد اين نبرد شويم

 

 . . . مبارزه بر سر افزايش                                 ٢از صفحه          

 کارگران لوله سازي اهواز دست به راهپيمائي زدند 

کارگران اخراجي لوله سازي اهواز کمپين انتخاباتي مير حسين موسوي در 
 اهواز را به ادعانامه طبقه کارگر عليه سرمايه تبديل کردند

 !سوسياليسم بپا خيز
 براي رفع تبعيض

برای اطالع بیشتر از پیشروی 
مبارزه کارگران لولھ سازی بھ 
اطالعیھ ھای حزب  در این مورد 

 . در سایت روزنھ  مراجعھ کنید
www.rowzane.com 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!     مرگ بر جمهوري اسالمي
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Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

صدها تـن از دانشـجـويـان دانشـگـاه               
صنعتي بابل در اعتراض به سيـاسـت       
هاي سرکوبگرانه جمـهـوري اسـالمـي         
عـلــيـه دانشـجــويـان، در حــمـايــت از               
دانشجويان بـازداشـت شـده دانشـگـاه           
پلي تکنيک، در اعتراض به تعطيـلـي         
تشکل هاي دانشجويي و صدور بيش    

 حکم صادر شده توسط کميتـه  ۷۱از  
انضباطي براي دانشجويـان دسـت بـه          
تحصن و اعتراض و تعطيـلـي کـالس         

ــد       ــا      .   هــاي درس زدن ــان ب دانشــجــوي
ــاي           ــارهـ ــر     " ســـردادن شـــعـ مـــرگ بـ

زنداني سياسي آزاد بايـد  " ،  " ديکتاتور
حـراسـت زور نـمـي خـوايـيـم              " ،  " گردد

به تـجـمـع    "   رييس مزدور نمي خواييم  
خود ادامه دادند و همچنين خـواهـان        
اخراج معاونت فرهنگي اين دانشگـاه     

 .شدند
 فـرورديـن   ۲۲صبح روز شنبه    

 تن از دانشجويان اين دانشـگـاه   ۳
در اعــتــراض بــه ســرکــوب و                  
دستگيري و ارعاب دانشـجـويـان         
توسط حکومت در دانشگاه بابـل     

. دست بـه اعـتـصـاب غـذا زدنـد              

صــدهــا تــن از دانشــجــويــان در            
 دانشـجـو در       ۳حـمـايـت از ايـن           

تحصن و اعـتـراض هـمـراه انـان               
دانشجويان اعالم کرده انـد  .   شدند

در صــــورت بــــرآورده نشــــدن              
مطالباتشان به اعتراضـات خـود       

 .ادامه خواهند اد
ــد                 ــديـ ــال جـ ــروع سـ ــا شـ بـ
اعتـراضـات دانشـجـويـان عـلـيـه             
سياست هاي سرکوب و دستگيري 
دانشجويان، عليـه کـمـيـتـه هـاي            

بـراي آزادي    انضباطي و حراست،       

زندانيان سياسي و ايجاد تشکل هـاي        
کـمـيـتـه     .   دانشجويان آغاز مـي شـود       

هاي انضباطي و حراست اصلي تـريـن    
نهاد هاي سرکوب دانشجويان هستند 
که دانشجويان بابل به حضور آنـان در      
دانشگاه اعـتـراض دارنـد و خـواهـان              

 .برچيده شدن اين نهاد ها هستند
سازمان جـوانـان کـمـونـيـسـت از              
اعتراضات دانشجويان بابل حـمـايـت        
مـي کـنـد و از دانشـجـويـان سـراســر                  
کشور دعوت مي کـنـد بـا اعـتـراض             
دوستان خود در دانشگاه بابـل هـمـراه       

شوند و خواهان برچيده شدن نهادهـاي   
سرکـوب و آزادي هـمـه دانشـجـويـان               
زنداني و زندانيان سياسـي و بـرچـيـده            

ــايــد جــنــســي شــونــد                 . شــدن آپــارت
دانشــجــويــان تــنــهــا بــا اعــتــراضــات          
سراسري و هماهنگ در دانشگاههاي    
مختلف مي توانند جمهوري اسالمي 
را عقب برانند و خواسـتـه هـاي خـود              

 .برسند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۹ آپريل ۱۱، ۸۸ فروردين ۲۲

 

ــاســوج در             ــان دانشــگــاه ي دانشــجــوي
اعتراض به فضاي امنـيـتـي و نصـب            
ــيــن هــاي مــدار بســتــه، عــدم                 دورب
برگزاري انتـخـابـات انـجـمـن صـنـفـي               

دانشجويان، کـيـفـيـت پـايـيـن غـذا و                
کمبـود امـکـانـات دانشـگـاه تـجـمـع                

دانشجويان اين .   اعتراضي برپا کردند 
دانشگاه کـه از قـرار حضـور رئـيـس                

دانشگاه با خبر شده بودنـد بـا چـيـدن            
ظروف غذاي خود در خيـابـان ورودي          
دانشگـاه راه را بـر رئـيـس دانشـگـاه                 

رئيس دانشگاه ياسوج کـه از      .   بستند
اعتراض و تجمع دانشجويـان مـطـلـع          
شـــد بــــدون اعــــالم قـــبــــلـــي در                    

 .حضور نيافت دانشگاه 
دانشجويان دانشگاه هاي يـاسـوج    
و بابـل و آزاد تـبـريـز ايـن روزهـا در                    
اعتراض و تحصن و تعطيـلـي کـالس         
ــت                      ــاي ــد، حــم ــرن ــه ســر مــي ب هــا ب
ــان ايــن دانشــگــاه هــا از                دانشــجــوي

و حـمـايـت     يکديگر در اعتراضاتشان  
دانشــجــويــان ســايــر دانشــگــاه هــا از           
اعـتـراضـات ايـن دانشـجـويـان صــف              

قدرتمندتري را در مقابل مسـئـولـيـن          
دانشـگــاه هــا بــه وجــود مــي آورد و               
موجب تقويت اعتراضات دانشجويان 

دانشجويان همـه دانشـگـاه      .   مي شود 
ها مطالباتي مشابه دارنـد اتـحـاد و            

دانشـجـويـان     انسجام در اعتراضات،    
را در رسيدن به خواسته هاشان کـمـک        

 .مي کند
سازمان جـوانـان کـمـونـيـسـت از              
ــاســوج            ــان ي اعــتــراضــات دانشــجــوي
حمايت مـي کـنـد و دانشـجـويـان را                 
دعوت مي کند بـه سـازمـان جـوانـان            
کمونيست بپـيـونـدنـد و اعـتـراضـات             
خود را منسجم و متحدانه بـه پـيـش           

برچيدن بسـاط کـمـيـتـه هـاي              .   ببرند

انضباطي و حراست، برچـيـدن فضـاي       
سرکوب و کنترل دانشجـويـان و لـغـو            
آپارتايد جنسي مسـتـلـزم مـبـارزه اي           

سـازمـان   .   پي گـيـر و گسـتـرده اسـت            
جوانان کمونـيـسـت ظـرف تشـکـل و               
اتـحـاد هـمـه دانشــجـويـان و جـوانــان                
ــه ايــن ســيــاســت هــاي                مــعــتــرض ب

 .سرکوبگرانه است
  

به سازمان جوانان کمونيست 
 بپيونديد

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ آپريل ۱۳، ۸۸ فروردين ۲۲
 

 حراست زور نمي خواييم رئيس مزدور نمي خواييم
 اعتراض دانشجويان دانشگاه بابل به سرکوب دانشجويان

 دانشجويان ياسوج عليه فضاي سرکوب و اختناق اعتراض کردند 

 شعارهای کارگران لوله سازی اهواز 
 

 زندگی حق مسلم ماست   معیشت
 کارگر بیدار است از استثمار بیزار است

 مرگ بر سرمایه دار
 دستی که نان می دزدد،نمی تواند آزادی ببخشد

 مرگ بر ظالم 
 منادی عدالت،خجالت خجالت

     کار مسکن آزادی
 کارگران جھان متحد شوید

 ما خواھان كار كارگريم از استثمار بيزاريم 
  عدالت كارگری حق مسلم ماست



 ٢٩٢شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 !   مرگ بر جمهوري اسالمي
 !  زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 کانال جديد به کمک مالي شما نياز عاجل دارد 
 ۲۰۰۹ آوريل ١٦: ليست بيست و يکم 

 
از همه دوستان عزيزي که در روزهاي اخير به کمک کانال جديـد شـتـافـتـه انـد              
صميمانه قدرداني ميکنيم و همه مردم آزاده را به پيوستن به صـف حـامـيـان        

 . کانال جديد فراميخوانيم
 

 :  ليست کمک هاي مالي هفته اخير به تلويزيون کانال جديد     
 

  دالر۲۰۰۰       صابر آزاد
  دالر٥٠٠        ايرج عبداللهي

  دالر٣۰۰                          سعيد صالحي نيا
  دالر١۷٥                           يدي محمودي
  دالر١۰۰                        جمشيد هاديان

  دالر١۰۰                         بياد زهرا کاظمي
  دالر١۰۰      يلدا بيات

  دالر٣۰      حسن گلزاري
  پوند٥٠٠      جليل جليلي 
  يورو ٤٠٠                         امير توکلي 

  يورو٣۲۰       محمد کريمي
  کرون٥٠٠٠                         آذر پويا

  کرون٤۲۰۰   صابر رحيمي
  کرون ٣۰۰۰   کريم شامحمدي

  کرون۲۰۰۰    محمد اميري
  کرون ۲۰۰۰    حسن صالحي
  کرون ۲۰۰۰    افسانه وحدت

  کرون١٥۰۰                       رحيم يزدانپرست
  کرون١۰۰۰   يل فرزانجم

  کرون١۰۰۰   سوسن صابري
  کرون١۰۰۰   منصور فرزاد 

  کرون ١٠٠٠   صابر نوري 
  کرون۲٥۰                         از طريق آذر پويا

  
 : از ايران

  دالر٥۰                          مهري
  تومان٤۲۰۰۰۰                    جمع اندک اندک

 :تلفن و آدرس تماس براي کمک مالي
 
 : از ايران

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر  
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

 :تلفن تماس در اروپا
۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  
٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي  

  
 : کانادا و آمريکا

  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   :فاتح بهرامي
٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر  

  
 : شماره حساب سوئد

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

 تماس ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣فواد روشن با شماره تلفن   براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با 
.بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما 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 ھر 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 

 يک دنياي بهتر             
 برنامه حزب را بخوانيد 

 و در سطح وسيع توزيع کنيد 

 
زار (    لایر٤٢٠٠٠٠مبلغ  ارصد و بیست ھ چھ
از عیدی جمع آوری شده بھ تلویزیون کانال ) لایر 

بوده کھ از این   اندک اندکجدید از طرف جمعی بنام 
 .دوستان تشکر مینمائیم 
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قرار است احمدي نژاد رئيس جـمـهـور          
رژيم فاشيست جمهوري اسـالمـي در         
کنفرانس سازمان ملل تـحـت عـنـوان        

کـه از    "   ٢عليه نژاد پرستـي دوربـان         " 
 آوريـل در ژنــو        ٢٦ تـا      ٢٢روزهـاي    

سـوال  .   برگزار مي شود، شرکت کـنـد       
هر انسان آزاده اي در ايران و در هر جا    
که کوچکترين آشنائـي بـا جـمـهـوري             
اســالمــي دارد ايــن اســت کــه در                    
کنفرانسي که مدعي بررسي راهـهـاي        
مقابله با راسيسم و نژادپرستي اسـت،   
احمدي نژاد چه ميکنـد؟ رئـيـس يـک            
حکومت فاشيست اسالمـي، رئـيـس         

حکومت آپـارتـايـد جـنـسـي، رئـيـس               
حکومتي کـه هـوالکـاسـت را انـکـار              
ميکند، در اين کنفرانس چه ميکند؟ 
حکومتي که سنگسار ميکند، چشـم   
درميـاورد و دسـت قـطـع مـيـکـنـد،                 
حکومتي که بدترين جنايات را عليـه     
مخالـفـيـن سـيـاسـي و اقـلـيـت هـاي                   
مذهبي سازمان داده و دهها هزار نفر     
را شــکــنــجــه و اعــدام کــرده اســت،               
حکومتي که رفتاري فـاشـيـسـتـي در           
قبال مهاجرين افغـانـي دارد و حـتـي             
کودکان آنها را بجرم داشـتـن والـديـن             
افغاني از تحصيل محروم کرده است،   

 در اين کنفرانس چه ميکند؟ 
شرم آور است که کـنـفـرانسـي کـه            
مدعي مبارزه بـا نـژادپـرسـتـي اسـت              
مــحــلــي بــراي حضــور نــمــايــنــدگــان           
حکومتي مي شود که در طـول سـي          
سال حاکميت خـود کـارنـامـه اي جـز              
جنايت و سرکوب و تطهير فـاشـيـسـم         

دادن تريبون به چـنـيـن      . هيتلري ندارد 
حکومتي دهن کجي آشکار به مـردم       

جاي .   ايران و به همه مردم جهان است   
سران حکومت فاشيست و جنايتـکـار    
اسالمي بر صندلي محاکمه است نـه         

. در کــنــفــرانــس هــاي بــيــن الــمــلــلــي           

جــمــهــوري اســالمــي بــايــد از هــمــه              
مجامع بين الـمـلـلـي اخـراج شـود و                 
سران اين حکومت در دادگاههاي بين 

احـمـدي نـژاد      .   المللي محاکمه شونـد   
شخصا نـيـز يـک تـيـر خـالص زن بـه                   
زندانيان سياسي بوده و بايد دستگـيـر     

 . و محاکمه شود
تشـکـيـالت خــارج کشـور حــزب           
کمونيست کارگري ايـران راه دادن بـه           
احمدي نژاد و جمـهـوري اسـالمـي در          
ايـن کــنـفـرانــس را شــديـدا مــحـکــوم               
مـيــکــنــد و خــواهـان دســتــگــيــري و             

. محاکمه ايـن قـاتـل اسـالمـي اسـت              
حزب تظاهراتي درمقابل مـحـل ايـن          
کنفرانس و در اعـتـراض بـه حضـور               
احمدي نژاد سـازمـان داده و از هـمـه               
مردم آزاديخواه ميخواهـد بـا حضـور         
گسترده خود در اين تظاهرات شرکـت     

کنند و صداي اعتراض مردم ايران را       
مـيـنـا    .   به افکار عـمـومـي بـرسـانـنـد           

ــن                   ــان اي ــران ــه ســخــن احــدي از جــمل
 . تظاهرات خواهد بود

 :آدرس محل تظاهرات 
 vor dem Palais:  ژنو

Wilson, 47 Quai Wilson  زمان تظاهرات: 
  آوريل ٢٠دوشنبه 

  بعدازظهر٤ تا ١از ساعت 
 :تلفن تماس

 ٠٠٤١٧٦٤٠٠٦٩٦٢  
 تشکيالت خارج کشور  

 -حزب کمونيست کارگري ايران
 سوئيس

 ٢٠٠٩ آوريل ١٥
 

در همان لحظه اي که بر صندلي هـاي      
. خـود در اجــالس ژنــو نشــسـتــه ايــد             

پاهاي لـرزان زن جـوانـي در ايـران بـر                 
. روي صندلي اعـدام قـرار مـيـگـيـرد             

هنگاميکه سخنـرانـان خـود را بـراي            
سخنراني آماده ميکنند، طـنـاب دار      
براي گرفتن زندگي دختر جواني آماده 

و زمانيکه شما از انسـان و     .   ميکنند
حقوق انسان صحبت ميکنيد، به نـام      
خدا و با نام قانون قصاص حکم مرگ  

در اولـيـن     .   دختر جوان را ميخـوانـنـد      
زمان استراحت شما، نفس هاي دل آرا  

 ساله اي کـه از    ۲۳دارابي دختر جوان  
 سالگـي در زنـدان و در انـتـظـار                ۱۷

. اعدام بسر ميبرد، خاموش ميـشـود   
قـلـبـش از تـپـش بـازايسـتـاده و بــدن                   
ســردش بــر ســر طــنــاب دار آرام و                  

 . سنگين ميچرخد
فرداي اين روز قاتليـن دل آرا هـا            
در قلب شهر ژنو بر کرسي کـنـفـرانـس        
سـازمـان مــلـل مــيـنـشـيــنـنـد تـا بــه                   

اصطالح از عدالت و انسان و تبعيض     
همان دهانهايي کـه فـرمـان        .  دم بزنند 

گرفتن زندگي کودکان و زنان و مردان    
فرمان سنگسـار زنـان را       .   را ميدهند 

همان دستهايي کـه احـکـام        .   ميدهند
اعدام و درآوردن چشم و بريدن دست و  

همان کسانيکـه  .   پا را امضا ميکنند   
مستقيما بـر سـر اعـدامـيـان گـلـوـلـه                 
سربي شليک ميکند تا از مـرگ آنـهـا        

هـر جـا آنـهـا را           .   آسوده خاطر شـونـد     
ديـديــد بــدانـيــد در پـس چـهــره هــاي                
ــايــي از جــنــايــت                ريشــوي آنــهــا دري

بدانيد که اينها دهـهـا هـزار        .   خوابيده
انسان را اعـدام کـرده و هـمـيـن االن                  
صـدهـا نـفــر را درآسـتــانـه اعـدام در                  

بـاديـدن آنـهـا       .   زندانها نگهداشته انـد    
چهره ماتم گرفته و نگران شهال جاهد       
زن ديگري که قرار اسـت بـزودي پـاي           

 . دار رود را بياد آوريد
ــه ســران                 ــد ک ــاري ــخــاطــر بســپ ب
جــمــهــوري اســالمــي در کــنــفــرانــس          

 :سازمان ملل کساني هستند که
 کودک حـکـم     ۱۱۰براي بيش از   

اعدام صادر کرده و آنهـا را در خـطـر               
 .اعدام قرار داده اند

 نفر حکم ۱۰تاکنون براي حداقل   
سنگسار صـادر کـرده و هـر لـحـظـه                  
امکان اجراي اين حکم وحشيانه قرون   

 .وسطايي ميرود
مقام دوم کشورهاي اعدام کننـده      

 در جهان را برخوردارند 
 

 دوستان 
شما بعنوان فعالين و مدافعين حقـوق    
انساني موظفيد صداي زندگي را در         

از حق زيستن . قلب ژنو طنين افکنيد
ســفــيــران .   حـق زنــدگـي دفــاع کــنــيـد          

حکومت مرگ را افشـا و مـحـکـوم               
هيتلرهاي امروز نبـايـد جـايـي        .   کنيد

 .در جهان داشته باشند
از طرف کميته بين المللي عـلـيـه          
اعدام، از طرف صدها کـودک و زن و          

مـردي کــه در زنــدانــهــاي جــمــهــوري           
اسالمي با مرگ دست و پا ميـزنـنـد،       
از طرف خانواده هايي که براي نجـات      
زندگي عزيزانشان به ما و فعاليتهـاي        
ما اميد بسته اند، از شما ميخواهيـم    
کـه بــهــر طـريــق مــمــکـن جــمــهــوري              
اسالمي را تحت فشار قـرار دهـيـد و             
خواهان لغو حکم اعدام بطور کـلـي و           
لغو فوري اعدام دل آرا دارابي و شهـال    

 سالـه کـه     ۱۹(جاهد و امير امرللهي  
 سالگي در زندان و در انـتـظـار        ۱۶از  

 .شويد) اعدام بسر ميبرد
 

 دبير کميته بين المللي عليه اعدام
 فرشاد حسيني

 ۲۰۰۹ آوريل ۱۶
 

توضيحي پيرامون اجالس     
 سازمانهاي حقوق بشري در ژنو     

  
همزمان با برگزاري کنفرانس سازمـان   

عليه نژاد پـرسـتـي      " ملل تحت عنوان  
ــان     ــاريــخ        "   ۲دورب  آوريــل    ۱۹در ت

اجالسي توسط ائتالف بـيـن الـمـلـلـي            
 سازمان حـقـوق بشـري        ۲۵مرکب از   

تحت عنوان اجالس براي حقوق بشر و 
انعطاف، به منطور دفاع از مـوازيـن           
پايه اي و استانداردهاي حقوق بشـري       

بـــرگـــزار مـــيـــشـــود کـــه يـــکـــي از               
موضوعات آن بررسـي مـوارد نـقـض          
حقوق بشر در ايران و مسـئلـه اعـدام              

در اين اجـالس تـعـداد        .  کودکان است 
زيادي از فعالين و سازمان هاي غـيـر       

. دولتي حقوق بشري شرکت ميکنـنـد   
جهت اطالع بـيـشـتـر از ايـن اجـالس                

 ميتوانيد به ادرس زير مراجعه کنيد
  

www.genevasummit.org.   
نامه سرگشاده کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي                
عليه اعدام خطاب بـه ايـن اجـالس و             
اين سازمانهاست و به زبان انگليـسـي    
بــراي کــلــيــه ايــن ســازمــانــهــا ارســال           
ميشود و نه به کنفرانس سازمان ملل 
ــر                  کــه جــمــهــوري اســالمــي و ســاي
دولتهايي که خـود نـاقضـيـن اصـلـي               

 .حقوق انساني اند در آن شرکت دارند
اين توضيـح جـهـت روشـن شـدن              
ابهاماتي اسـت کـه از جـانـب بـرخـي                

 .دوستان تذکر داده شده بود
  

 فرشاد حسيني
 دبير کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۹ آوريل ۱۶
 

 سوئيس -فراخوان به تظاهرات در ژنو
 در اعتراض به حضور احمدی نژاد در کنفرانس سازمان ملل در ژنو

 !جای فاشيست و قاتل اسالمی نيست" عليه نژادپرستی" کنفرانس 

 در قلب ژنو از حق زندگي دفاع کنيد
 پيام به اجالس سازمانھای حقوق بشری در ژنو

 !نمايندگان سازمان ھای مدافع حقوق انسانی و شرکت کنندگان در اجالس ژنو

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،... 
  بدون اميد سوسياليسم 

 سوسياليسم “ خطر”و بدون 
 !به چه منجالبی بدل ميشود
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جمهوري اسالمـي قصـد دارد دل آرا            
 آوريـل حـلـق        ۱۹داربي را در بامداد      

 سـال اسـت کـه بـا             ۶دل آرا   . آويز کند 
زنـدگـي ايـن      .   کابوس مرگ روبروست  

 روز   ۳ ساله تـنـهـا در ايـن           ۲۳دختر  
براي نـجـات دل       .   ميتواند رقم بخورد  

آرا با يک ساعت هم ميتـوان دنـيـايـي           
ميـتـوان در ايـن سـاعـت و              .  کار کرد 

ــه دل ارا                    دقــايــق تــلــخ زنــدگــي را ب
نبايد نظـاره گـر مـتـاسـف           .   بازگرداند

نبايد اين آخرين لحـظـات   . اوضاع بود 

بـايـد   .   را بدست قصابان تاريخ سـپـرد       
تمام بغض و آه و کينه خود را نسـبـت      
ــدگــي دل ارا و                    ــوشــت و زن بــه ســرن
اعدامهاي جمهوري اسالمي را به يک   

. نيـروي مـادي واقـعـي تـبـديـل کـرد                
فعاليتها و اقدامات مـا مـيـتـوانـد و            
بايد دست نيرومندي شود که طنابهـا     

هر کس .   را بر فراز سر دل آرا پاره کند   
ميتواند با هر ميزان تالش به زندگـي        
و فلسفه زندگي انسان معني عملي و    

  سـاعـت   ۷۲ظرف اين . ملموس دهد 

ميتوان و بايد ميليونها پيام و نـامـه         
اعـتـراضـي بـه مــقـامـات جـمـهــوري               

ميـتـوان و بـايـد         .   اسالمي ارسال کرد  
آسمان باالي سر جالدان رژيم اسالمي       

هيچ لحظه اي بـه انـدازه       .  را سياه کرد 
. همين االن مبارزه مـعـنـي نـمـيـدهـد            

مبارزه همين االن براي نـجـات دل آرا        
بايد در اولويـت کـار و فـعـالـيـت هـر                  
انسان و سازمان و گروهـي بـاشـد کـه             
خواهان حتي ذره اي بهبود در زندگـي     

اکنون لـحـظـات    .   واقعي انسانها باشد  
زندگي تک تک ما پـر از مسـئـولـيـت              

زنـدگــي مــا    .     خـطــيــر و مــهــم اســت        
ميتواند و بايد بـه نـيـروي بـازتـولـيـد               

 .زندگي ديگران گره بخورد

 
 مردم آزاده جهان  

هيچ روزنه اي در چهارچـوب قـوانـيـن          
جمهوري اسالمي براي نجات زنـدگـي    

تنهـا روزنـه شـمـا         .   دل آرا وجود ندارد 
تنها کـورسـوي امـيـد تـولـد            .   هستيد

دل .   دوباره دل آراي جوان شما هستيـد    
و بااستعدادي است کـه  آرا دختر باهوش   

 سال اسـت در زنـدان بسـر          ۵به اتهام قتل    
اکنون جمهوري اسـالمـي پـنـجـه        .    ميبرد

زمخت بختک مرگ را بـر زنـدگـي دل آرا              
ميخواهند دل آرا را در روز .  انداخته است

تنها شـمـا     .   روشن و ساعت معين بکشند  
تک تک ميليونها انسـان انسـان دوسـت و             

که ميتوانيد ايـن احـکـام         آزاده هستيد   

شوم و خونين را چون حبـابـي در هـوا         
با يک پيام با يـک نـامـه بـا           .   بترکانيد

يک تلفن فاکس اس ام اس، باران سيل   
آسايي به راه مي افتد که ميتواند بقـا        
ــدگــي دالراي جــوان را                   و ادامــه زن

همين االن هـر اقـدامـي      .   تضمين کند 
دل آرا   .   را که ميتوانيد انـجـام دهـيـد         

 . بايد زنده بماند
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۹ آوريل ۱۶
 

آدرسهاي الزم براي ارسال نـامـه هـاي         
اعتراضي در متن همين اطالعيه در        

 : سايت روزنه  درج شده اند
www.rowzane.com 

 دل آرا بايد زنده بماند
  روز برای نجات دل آرا دارابی فرصت باقی است تنھا 

 اول مه، روز جهاني کارگران گرامي باد
 !يا سوسياليسم يا بربريت، راه ديگري وجود ندارد*  
ول مه روز اعالم کيفرخواست کارگران جهان ا * 

 !عليه نظام سرمايه داري است
اول مه امسال روز فرياد سوسياليسم و روز اتحاد * 

 ! جهاني کارگران براي تغيير اين جهان وارونه است

بحران اقتصادي کنوني و حـرفـهـا و اقـدامـات دولـتـهـا                 .   سرمايه داري در سراسر جهان در بن بست است 
و کارگزاران کمپ سرمايه تماما به ورشکسـتـگـي ايـن نـظـام در هـمـه ابـعـاد اقـتـصـادي، سـيـاسـي، و                                    

کمپ سرمايه راه حلي جز بربريت و حرفي بـجـز خـانـه خـرابـي تـوده کـارگـر                  .   ايدئولوژيکي تاکيد ميکند  
در قطب مقابل نيز، صف کـارگـران و مـردم مـحـروم پـرچـم                  .   براي خروج از بحران ندارد و نخواهد داشت  

مـردم فـريـاد مـيـزنـنـد            .   عکس مارکس در خيابانها باال رفـتـه اسـت       .   اعتراض و مقاومت برافراشته اند 
" . کاپيتاليسـم و نـاسـيـونـالـيـسـم هـر دو کـثـيـفـنـد                        " و "   اجازه نميدهيم بحران را روي سر ما خراب کنيد" 

پاسخ اساسي براي تغيير وضع موجود يک پاسخ سياسي است و پاسخ طبقـه کـارگـر و راه حـل انسـانـي                      
اول .   اين بحران و راه رهائي مردم از استثمار و تبعيضات و توحش اين نظـام فـقـط سـوسـيـالـيـسـم اسـت                    

مه امسال بايد روز فرياد و فراخوان سوسياليسم و روز مـيـثـاق کـارگـران و آزاديـخـواهـان جـهـان بـراي                               
 .برقراري سوسياليسم باشد

 جشن اول مه در تورنتو
  بعدازظهر۷:۳۰ ساعت ٢٠٠٩ مه ۲شنبه، 

 نورت يورك سيويك سنتر خيابان يانگ، ۵١۱۰تورنتو، 
North York Memorial Community Hall, Concourse Level 

 
 ايستگاه نورت يورك سنتر:   نزديکترين ايستگاه قطار به محل مراسم

 موزيک * پيامھای ھمبستگی   * سخنرانی    * 
  دالر۱۵: ورودي همراه با شام

  خواهد شداعالمدر اطالعيه بعدي : سخنرانان
 ! به جشن همبستگي جهاني کارگران خوش آمديد

 واحد شرق کانادا –تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران 
 واحد کانادا –تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري چپ عراق 

 ۴۱۶ - ۸۵۸ – ۹۸۳۱ايرج رضايي  : تلفن تماس

 گفتگو با حميد تقوائي  جلسات 
              در چت روم هاي پلتاك و اینسپیک

 :گفتار اين هفته  
روز جهاني کارگر، روز اعتراض عليه  تبعيض و     

 !اختناق و نابرابري
بحثي در مورد اهميت و جايگاه اول مه در 

 !مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي
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: رئیس بانک مرکزی

افزایش دستمزد باعث 
بیکاری کارگران 

 !میشود
 

  اردیبھشت١١اول مه، 
 یروز تظاھرات سراسر 
 

 برنامه اي از اصغر کريمي
  

مقامـات  .   سالم بر آقاي اصغر کريمي 
جمهوري اسالمي ده ميليون، بيـسـت      
ميليون، ميلـيـاردهـا تـومـان حـقـوق             
ميگيرند اما باعث بيکاري نـمـيـشـن       
ولي موقعي که کارگران اونهم بـا ايـن       
تورم باال  خواهان دستمزد باال ميشن 

ننگ بر شما !     باعث بيکاري ميشن؟ 
و مرگ بر شما که با ميلياردها دزدي 
و چپاولتون باعث بيکاري نـمـيـشـيـن         
ولي کارگر بدبخت و مـعـلـم بـدبـخـت              
بخاطر رفع نياز معـاش خـانـواده اش          

مـن خـودم     !   باعـث بـيـکـاري مـيـشـه           
معلمم، معلم کارگر آمـوزشـي، و يـا           
پرستاري که کارگر بـهـداشـتـي اسـت،          
ويا بخشا کارکناني که درواقع کارگـر      
راه سازي هستيم و يا بخشا کارکـن و        
کارگر مخابرات و فالن اداره هسـتـيـم         
لذا ما همـه بـنـوعـي کـارگـريـم و بـه                    
افزايش دسـتـمـزد نـيـاز داريـم و ايـن                  
دزدان و چپاولگران کارفـرمـا و سـران          

. حکومت هستند که کارگر نيسـتـنـد       
با اين تورم يک خـانـواده چـهـار نـفـري             
بــايــد حــداقــل دو مــيــلــيــون تــومــان            

آقـاي کـريـمـي       .   دستمزد داشته باشند  
مادرم هم اينجا هستند و بشـمـا هـم             

 .سالم ميرسونند
 معلمي از آذربايجان

 
من کارگر ايرانـي هسـتـم و        .  الو سالم 

. ميخواستم از دستمـزدهـامـون بـگـم          
ميگن دستمزدها دويسـت و شـصـت          
هزار تومان شده ولي هنوز عمال اينرا     

مـن در تـظـاهـرات روز           .   هم نداده اند  
 . کارگر شرکت ميکنم

 کارگري از ايران
 

خدا شاهده کـه االن      .   الو سالم عليکم 
در منطقـه مـا     .   چند ماهه که بيکارم  

يکي مرده بود و جسدش توي خيابون 
بود و من عکس گـرفـتـم، ولـي مـنـو            
دستگير کردند و چشـم بـنـد زدنـد و                
بردند داخل مـاشـيـن و گـفـتـنـد ايـن                  

عکس سياسـي اسـت و مـيـخـواهـي               
ازش استفـاده کـنـي، وقـتـي ده هـزار                
تومان بهشون دادم ولم کردند و اومدم 
خونه و جيبامو گشتم که بقيه پوالمو 
بردارم ديدم پنجاه هزار تومـان هـم از           

من پنج مـاه اسـت     !  من دزديده بودند 
کـه بـيــکـارم و يـک ريـال هـم درآمــد                   
نـداشـتـم و ايـنــهـم از کــار مـامــوران                 

آقاي کريـمـي مـن      .   جمهوري اسالمي 
صـد در صـد در يـازده ارديــبـهـشــت                

من چنـد مـاه پـيـش         .  شرکت ميکنم 
زنگ زدم که عضو حزب بشـم جـوابـم        

من همه شمـاره هـا رو هـم          .  را ندادند 
دارم و بـازم زنـگ مـيـزنـم و بـدونـيـد                  

 .عضو شما هستم
 کارگري از ايران

 
واقعا ما نبايـد  .  الو سالم آقاي کريمي 

. از نيروي نظامي و انتظامي بترسـيـم    
من بارها در برنامه هاي زنده شـنـيـده       
ام که بعضي از دوستان عزيز کارگر و     
معلم و جوانان ميان از ترس صحبـت        
ميکنند، نـتـرسـيـد دوسـتـان، ايـنـهـا               
هيچي نيستند، اينها فقط يک لـبـاس       
دارند که فقط پارچه است که اگـر اون          
رو ازشون بگيريد اينها ديگه هـيـچـي       
نيستند، شما وقتي اونها رو ميبينيد    

مـن روز    .   بدون اون لباس ببينيدشـون    
جهاني کارگر رو تبريک عرض ميکنم 
و از شما اصغر کريمي خواهشي دارم       
که از دوستان نپرسيد که شـمـا چـقـدر          
حقوق الزم داريد چونکه خيلي از ايـن      
دوستان تجربه نکرده اند که بـراي يـک      
رندگي مرفه انساني اليق يک انسـان،         

. حقوق يک کارگر چقدر بايد باال باشد  
کارگران رو از بس در فقر نگـهـداشـتـه        
اند اينجور فکر ميکنند که اگر همون 
سيصد چهارصد تومان رو بموقع بدن       
يعني  خواسـتـه هـاشـون بـراورد شـده               
درصورتي که حق کـارگـر و حـق هـر               
انساني است که زندگي سـطـح بـاال و           

من همه دوستان .   مرفهي داشته باشه  
را به مـبـارزه و اتـحـاد و تـظـاهـرات                   
سراسري در روز کارگر دعوت ميکنم   
و خودم و مادرم و دوستان خـودم هـم        

وعـده مـا يــازده       .   شـرکـت مـيـکـنــيـم        
 . ارديبهشت در ميدانهاي تهران

 جواني از تهران
 

صــحــبــتــم حــقــوق      .   ســالم عــلــيــکــم    
. کارمندان است که خيلي پايين اسـت  

ما هفت نفريم و حداقل نفري صدهزار 
تومان بايد بدن کـه زنـدگـي بـخـور و                
نميري داشته باشيم و اين الاقل بـهـتـر     

در .   از بـيـکـاري و هـيـچ چـي هسـت                

مورد اول مـاه مـه کـجـا بـايـد جـمـع                   
 . بشيم؟ من از تهران زنگ ميزنم

 مرد جواني از تهران
 

از کـانـال شـمـا         .   سالم آقـاي کـريـمـي        
ميخوام با مردم کرمانشاه و کل ايران   

مـردمـي کـه      .   چند کلمه صحبت کنم   
واقعا دارند زجر و بدبختي ميشکـنـد         
حاال يکعده شون رفـتـنـد کـاري پـيـدا             
کردند و در سازمانها و شرکت هـايـي         
کار ميکنند و کـارفـرمـاهـاشـون هـم             
حقوقشون رو گاها ميدن و گاها شش    
ماه نگهميدارن و از پول کـارگـران در           
بـازار ســرمـايــه بـراي خــودشـون کــار              
ميکنند و اينها هم چيزي نـمـيـگـن و         

يـکـعـده اي هـم يـک            .   تحمل ميکنند 
جور ديگه بدبختـنـد و کـارگـران دور              
ميدان هستن، که مـيـخـوام بـگـم اي              
مردم تا کي بايد تحمل کنـيـم گـوجـه             
کيلويي شده هزار و پانصد تومان، ما 
مـردم فـقـيـر و جـنـوب شـهـر کـه نــه                      
کارخانه داريم و نه شرکت داريم و کار     
درست حسابي هم نداريـم بـايـد بـاهـم             
متحد بشيم، اي جوانان ايراني غيرت     
داشته باشيم و بخود آييم و اين يـازده          
ارديبهشت را روز خودمون بدونـيـم و          
متحد بشيم و زندگي رو عوض کنيـم      

نـعـمـت و      .   و از اين رو به اون رو کنيـم  
رفاه در ايران است ولي اقـلـيـتـي روي             
گنج نشسته اند و ما اکثريت هستـيـم     

ما ميخواهـيـم   . که بدبختي ميکشيم 
فقير و غني همه مثل هم بشيم و همه 

ما مردم از همـيـن االن     . داشته باشند 
و از همين امشب بخود بياييم و بگيم 
ما هستيم و ما پشت هـم هسـتـيـم و            
متحديم و بايد اين آخوندها را بـيـرون      
کـنـيــم و خـودمـون زنـدگــي و آزادي                 

 .داشته باشيم در اين مملکت
 مردي از کرمانشاه

 
در .   از کرمانشاه مزاحم ميشـم .   سالم

. اينجا يه روز کار هست يه روز نيست
مـن  .   مزدها هم خيـلـي پـايـيـن اسـت            

کارگر درمانگاه پزشکي هسـتـم، مـا          
کار و بعد صبح يک شيفت ميريم سر 

از ظهر هم يک شيفـت مـيـريـم، و          
اينها بسياري از حقوق و مـزايـاي      
ما را نميدن، ما اکثرا مستاجريـم   
و کال  دويست و چهل الي پـنـجـاه     

. هزار تومان دريـافـت مـيـکـنـيـم            
ديوار ما خيلي کـوتـاه تـره و اگـر             
يکروز نريم سر کار اونـوقـت فـردا          
ميبينيم که کس ديگري را جـاي          
ما آورده اند، مـا مـاهـي دو روز              
مرخصي داريم اما نميدن، و براي     
عيد دو ماه بايد حـقـوق بـعـنـوان             
عيدي بدن نميدن، بيمه درماني به 

کارگران تعلق نـمـيـگـيـره، در هـر            
سال سنوات داريـم ولـي بـرامـون            
حساب نميکنند، بهرحال بدجوري 

مــن در يــازده      .     گــرفــتــار شــديــم   
ارديبهشت ميخوام در تـظـاهـرات      
شرکت کنم و معمـوال در مـيـدان           

 . آزادي جمع ميشيم
 کارگري از کرمانشاه

 
ميخوام راجع . سالم خسته نباشيد

به يازده ارديبهـشـت و ايـن رژيـم             
در يه شرکتي . لعنتي صحبت کنم

کار مـيـکـردم و االن بـيـرونـمـون                
. کردند و نميدونم واقعا چکار کنم

اين رژيم همه مون رو بيکاره کرده     
و نميدونم چه مـوقـع  از دسـتـش            
راحت ميشيم؟ من در روز کـارگـر    

صـدا قـطــع     .   (   شـرکـت مـيــکـنــم      
 ) .شد

 کارگري از ايران
 

ما در يازده ارديبهشـت   .   الو سالم 
شرکت ميکنيم و امـيـدواريـم کـه          

 .همه باشند و شما هم باشيد
 زني از ايران

 
من کارگري هسـتـم کـه از          .  سالم
 اسفند بيکار شدم و وضعيـت    ١٥

کاري ام را مشخص نکرده اند کـه      
هيچ عيدي .   تکليفم چه بايد باشد 

ــاداش هــم کــه مــيــبــايســت               و پ
ميدادند ندادنـد و عـوض مـن و             
امثال ما که چندين سـال سـابـقـه           
کـار داريـم هـر جـا هـم کـه الزم                    
ميبينند کارگران جـديـدي را سـر          

براي يازده ارديبهشت . کار ميارند
متاسفانه در شهرستانهاي کوچک    
نميشه جمع شد ولـي هـمـه بـايـد              

 .بياييم بيرون و کاري کنيم
 کارگري از ايران

 
روز کـارگـر     .   سالم، خسته نباشيد  

ميخواستم .  را بشما تبريک ميگم 
ببينم چرا براي کارگر که مـيـرسـه       

االن !   اينجور برخورد مـيـکـنـنـد؟        
مدتهاست که حق و حقوق مـا رو        

بـه شـوهـر مـن صـد و              .   نداده اند 
پنجاه هزار تومان حقوق مـيـدن و      
ما االن بـا دو بـچـه  نـمـيـدونـيـم                   

يـک  .   زندگي رو چگونه بچرخونيـم    
کيلو گوشت نتـونسـتـم بـگـيـرم و             
هشتصد هزار تـومـان فـقـط پـول            

واقعا ما بايـد  .   عينک بچه ام شده   
 چکار کنيم؟
 زني از ايران

 
اون آقايـي کـه     .   سالم آقاي کريمي  

بياييد ايران ببينيـم حـرف     :   گفتند
حسابتون چيه، خواستم بگم حـاال      
ما که توي ايرانيم و نقدا بگين که  
حرف حسابتون چيـه بـا ايـنـهـمـه              
بدبختي که برامون ساختين؟ حاال 
جواب ما رو بدين تا ببـيـنـيـم کـه         
ديگران هم که از خارج مـيـان چـه        

حرف حساب ما اينه .  پيش مياد
که آزادي ميخواهيم و امـنـيـت و         
رفاه ميخواهيم و مثال بـراي مـن         
که همسرم رفته و با بچه ام مونده        
ام و هــيــچ درامــدي نــدارم و                    
مستاجرم و هيچگونه امکانـاتـي      
ندارم ميخواستم ببينم کـه حـرف         
حساب من اينه آيا جواب من رو         
اون آقا که مسئول دولـتـي بـودنـد          
ميخوان بدن يا نه؟ حتما ميخـوان    
موقعي که اعتراض ميکنم بـيـان       

فعال جـواب مـا     .   بزنند توي دهنم 
ها رو بدن ببينيم آخـه چـه جـوري            
بايد زندگي کنيم؟ نه کـاري بـمـن         
ميدن و نه براي خـودم و بـچـه ام               

انـگـار   .   کوچکترين تاميني ميدن 
ما اصال جزو اين مملکت نيستيم 
و فقط گفتند که بيا بريم کـمـيـتـه        

 هزار تـومـان   ٢٥امداد و از اونجا  
آيا اينه جـواب  .   ماهانه پول ميدن  

شما به من و امثال مـن  کـه در                
خــط فــقــرتــون    !   داخــل هســتــيــم؟   

هشتصد هزار تومان اعالم شده و       
 هـزار تـومــان       ٢٥مـن فـقـط بـا           

مـن در يــازده      !   زنـدگـي مـيـکــنـم       
ارديبـهـشـت شـرکـت مـيـکـنـم و                

 .اميدوارم همه شرکت کنند
 زني از ايران

 
ــو ســالم     ــت         .   ال ــران صــحــب از اي

شما که داريـد از حـق و           .   ميکنم
حقوق کارگر صحبت ميکنيـد از        
. کانال جديد واقعا حق با شماست

اين حکومت جمـهـوري اسـالمـي         
. اصال هيچيشون درسـت نـيـسـت       

 )قطع شد( 
 زني از ايران

 
سالم، خوب هستيد آقاي کريمي؟  
من مريم هستـم و چـنـد بـار هـم               
زنگ زدم با خانم دانشفر صحبـت   

من بعنوان يک جوان ايراني  .   کردم
مــيــخــوام بــگــم کــه حــتــمــا در               
تظاهرات يازده ارديبهشت شرکت  
ميـکـنـم و از هـمـه جـوانـان هـم                   

پدر مـن  .   ميخوام که شرکت کنند  
يک کارگر است و حقوقش دويست 
و سي هزار تومان هسـتـش و اون        

 صداي مردم در کانال جديد 

 ٩صفحه      
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آقايي که زنگ زدنـد گـفـتـنـد کـه            
حقوق بايد چهارصد هزار تـومـان        
باشه بايد بدونه که با اين حقوق به 
هيچ جايي نميرسيم و حـتـي پـول         
آب و برق و تلفن ما هم نميشـه و         
حتي اگر دوبرابر اون بـدن يـعـنـي             
هشتصد تومان هم بهمون بدن باز  

براي همين کرايـه خـونـه      .   هم کمه 
ها حداقل مـاهـي دويسـت هـزار            
تومان از ما ميگيرند اونوقت بـا        
اين چهار صد توان شما چه جوري      

خودمون رو بـه آخـر        حساب کنيم و    
مـاه بــرسـونــيــم؟ مــيــخـوام بــگـم کــه               
جمهوري اسالمي حق کارگر را خيلـي   

از مسولين ميخوام که . ضايع ميکنه
يه فـکـري بـکـنـنـد ولـي بـاور کـنـيـد                     
هيچکدام اين آخوندهاي رژيـم بـفـکـر          
کـارگـرنـيـســتـنـد بــلـکـه هـمــه بـفـکــر                  

من از همه کارگران .  خودشون هستند 
و جوانان ميخوام کـه در روز کـارگـر              

 .شرکت کنند
 جواني از ايران

 
ميخوام راجع بـه آقـاي مـرادي        .   سالم

آقـاي مــرادي نـمــايــنــده        .   حـرف بــزنـم    
کارفرماهاي اسالمي نيستـنـد بـلـکـه         
نــمــايــنــده مــن هســتــنــد کــه از ديــن              

من از بازماندگـان قـتـلـهـاي        .   متنفرم
دوسـتــي  .    هسـتـم    ٦٧سـيـاسـي سـال         

داشــتــم کــه هــمــراه بــرادر و پــدرش                
دسـتـگــيـر شــد و چـنـد مـاه بــعـد از                     

خواهرش را هم . شکنجه ها اعدام شد
دستگير کردند و اعدام دادند و قـبـل        
از اعدام ميخواستند توسط سـربـازان      
امام زمان تجاوز کـنـنـد کـه از خـود               
دفاع کرد و مبارزه کـرد و سـرانـجـام               
بعد از کلي کتک و شالق و شـکـنـجـه             
تجاوز کـردنـد و او را هـم اعـدامـش                 

ميخوام بگم که با اسالم چنين . کردند
کارهايي رو کردند و رضا مـرادي مـا      

 .را نمايندگي کرد
 مردي از ايران

 
الو کانال جديد ؟  آقـاي کـريـمـي مـن             
تازه با کانال شما آشنا شده ام و قـبـال           
با کمونيسم مخالـف بـودم و االن بـا              
صــحــبــتــهــاي شــمــا و اقــاي مــرادي            

آيـا  .   عالقمند شده ام ولي سوالي دارم   
يک نفر ميتواند دو تـا خـونـه داشـتـه               
باشه و اگر شـمـا بـيـايـيـد حـکـومـت                    
اونوقت اين خونه دوم را ميگيريد؟ و         
آيا کساني که سرمايه دارند مـيـايـيـد        
سرمايه هاشونو ميگيريد؟ يکـي هـم        
اينکه آيا در کمونيسـم ازدواج وجـود           

 داره يا نه؟

 زني از ايران 
 

من از لنـدن حـرف     . سالم آقاي کريمي 
اساسا چرا بايد يک بچه مـثـال     .  ميزنم

رفته گر با بچـه دکـتـر و مـهـنـدس و                
بازاريان پولدار و سران ميلياردر رژيـم     
فرق داشته باشه؟ اميـدوارم بـراي اول           
ماه مه با تمام قـوا بـيـرون بـيـايـيـم و               
عليه اين بربريت و سيستم تبعيـض و       

 .ضد انساني اعتراض کنيم
 مردي از لندن

 
بنظر من کـارگـران   .  سالم آقاي کريمي 

در روز يازده ارديبهشت بايد چـنـد تـا         
يـکـي   .   از مسائل مهم را مطرح کنند 

قطع کردن هزينه هاي پـذيـرايـي اسـت         
که به مديران و  مسولين کارخانجات  
و شرکتها ميدن، يعنـي هـزيـنـه هـاي             
ــن و ســوخــت                ســرويســهــاي مــاشــي
ماشينها و هـزيـنـه هـاي پـذيـرايـي و                 

دوم کـاهـش پـاداش و          . تفريحي شون 
عيدي هاي آنـچـنـانـي مسـولـيـن کـه                

سوم جلوگـيـري از     .   واقعا فاجعه است  
فساد اداري که مديران کوچـک هـم از         
سران رژيم ياد گرفته اند و دارند زد و        
بـنـد مـيــکـنــنـد چــونـکــه فســاد کــل                

شعار کارگران بايد . مملکت رو گرفته
بـاشـه و     » مرگ بر سـرمـايـه داري        «

مــرگ بــر کــردان هــا و                 «شــعــار      
محـصـولـي هـا و خـامـنـه اي هـا و                     
رفسنجاني ها و بهمني ها و جهرمـي        

درضـمـن از شـمـا         .   اعالم کنند» ها  
ميخواهيم کـه بـرنـامـه اي بـذاريـد و                
اتحاد کارگـران شـاغـل و بـيـکـار رو                
هماهنگ کنيد تا به بهـانـه شـاغـل و          

. بيکار کارگران را بجان هم نيانـدازنـد      
 .موفق باشيد

 کارگري از ايران
 

مـنـهـم کـريـمـي         .   سالم آقاي کـريـمـي      
هستم و ميخوام در مورد مـهـاجـريـن      

اين آخوندها  ما . افغاني صحبت کنم 
رو خيلي اذيت ميکننـد، مـيـگـيـرنـد          
خيلي کتک کاري ميکنند و پـولـهـاي        
زيادي براي افغاني بودن و شناسنامـه     
ــودن و غــيــره از مــا                    و پــنــاهــنــده ب
ميگيرند و هيچ امکـانـي هـم بـمـا و             
بچه هاي ما نميدن بعدهم از اونطـرف        

لطفا حرف ما را   .   ميگن اسالم اسالم  
 . به سازمانهاي جهاني برسانيد

 کارگري از ايران
 

من ده سال کار سخت کردم .   الو سالم 
ولي نه تـنـهـا در ايـن ده سـال حـق و                     
حقوق و مزاياي ما رو نـدادنـد بـلـکـه            

رفـتــم بــه    .   االن اخــراج هـم کــرده انـد           
مراجع قانوني شکايت کردم اما اينها 
يک کاري کردند که  پرونده ام هم گم و   

فقط بايد بگم خدا لعنتشون .   گور شد 
براي اول مـاه مـه حـتـمـا              .  کنه همين 

در مورد عضو شـدن  .   شرکت ميکنم 
هم که ميگيد انشاهللا عضو حزب هم       

 .ميشم
 مردي از ايران

 
سالم و تشکر از برنامه هاي خوبـتـون         

ما واقعا ديگه .   که حقيقت را ميگيد  
مونديم که چه بـکـنـيـم از دسـت ايـن                

ريشــه .   جــمــهــوري اســالمــي کــثــيــف      
بدبختي ما جمهوري اسالميه که ذره      
اي احساس نداره و کرور کرور بـيـکـار       

 )قطع شد. ( ميکنه
 مردي از ايران

 
در .   سالم آقاي کريمي  خسته نباشيـد     

ــه                 ــي کــه راجــع ب جــواب اون آقــايــون
کارگراي افغاني اعتراض داشتند بگم  
که همانطوري که کارگر افغاني ميـاد      
توي ايران کار ميکـنـه خـيـلـي از مـا              
ايرانيان هم در کشورهـاي ديـگـر کـار           

آيا کساني که اين عقيـده را    .   ميکنيم
دارند اگر بين کارگر افغاني و ايـرانـي           
اختالف بندازند خوشحالند؟ آيا بهتـر       
نيـسـت کـه قـبـل از صـحـبـت کـردن                    
يکمقدرا بـهـتـر فـکـر کـنـنـد؟ واقـعـا                   
زماني که يک انسان ميـاد ايـنـجـوري         

. صحبت ميکنه آدم رو اذيت ميکنـه     
و اما سوالي هم دارم، اوال مـنـهـم بـا            
اعدام صد در صد مخالفم اما آيا اگر       
يکي جنايت بکنه و زندانيش کنيـم و      
بيرون بياد و دوباره جـنـايـت کـنـه بـا                
اونها چـه مـيـکـنـيـد؟ ايـنـدفـعـه چـه                     

 مجازاتي داره؟
 زني از ايران 

 
ايـن آقـايـي کـه         .   آقاي کـريـمـي سـالم        

گفتند شما کانـال جـديـدي هـا خـارج              
کشور هستيد و غيره، بايد بدونـه کـه           

اين .   خود خميني هم خارج کشور بود 
يکي، نکته دوم هم اينـکـه ايـنـهـا بـه                
آزادي و برابري اگر اعتقاد داشتند 
ديگر صحبت از داخـل و خـارج             
نمـيـکـردنـد بـلـکـه بـه اهـداف و                  
سـيـاســتـهــاي انســانـي احـزاب و            
آدمها کار داشتند نه اينکه خـارج    

. هســتــنــد و اونــور آب هســتــنــد          
انسانها هرجا که باشند و از هـر           
کشور و زباني که باشند بايد عليه 

از .  ظلم و نابرابري اعتراض کنند 
همه کارگران و مردم معتـرض بـه      
جمهوري اسالمي ميخوام که روز    

ارديبـهـشـت را بـيـان بـيـرون و                يازده  
 .صداي آزادي و برابري را بلند کنند

 مردي از آلمان

 
مـيـخـوام حـرفـي        .   سالم آقاي کريـمـي    

دسـتـمـزد و      .   راجع به دسـتـمـزد بـگـم          
تعيين دستمزد هميشه موضوع مهـم    
سرمايه داري بوده بـويـژه ايـن آقـايـون            
براي چپـاول هـرچـه بـيـشـتـر تـورمـي                  
ساختند که چنديـن بـرابـر بـيـشـتـر از                
تورم کشورهاي غـربـي اسـت و بـراي              
ادامه چنين سيـسـتـمـي هـم نـيـاز بـه                 
مديران نااليق و سيـسـتـم سـرکـوبـگـر            

در مــورد ايــن مــديــر بــانــک            .   دارنــد
مرکزي بايد گفت که اين تـورمـي کـه          
شما صحبت ميکنيد مربوط به سـال      
قبل است، و بايد ديد در سال آينده که  
همين االن شروع شده با کاهش قيمت   
نفت چطـور خـواهـنـد تـونسـت مـثـل                

تـنـهـا راه      .   سالهاي پيش چپاول کننـد    
. خاتمه دادن اين نظام چپاولگـر اسـت       

بايد در سـراسـر ايـران روز کـارگـر را                  
جدي گرفت و با شعار ها و قطعنـامـه     

 .ها بيرون آمد و اعتراض کرد
 مردي از ايران 

 
من زنـگ زدم      .  سالم و خسته نباشيد 

: در جواب اون خانم و آقايي که گفتند    
کشور ايران هيچ مشکلي نداره، بـگـم       
که اگر شما از کمونيستها و سـيـسـتـم       
کمونيستي آينده ايران نميترسيـد چـرا      
ســاعــت دوازده و نــيــم بــوقــت ايــران             
عوض اينکه توي رختخوابتون باشيد     
داريد کانال جديد را نگاه مـيـکـنـيـد؟         
پس اين يک واقعيتي اسـت کـه شـمـا              

دوم اينکه آيا شما کارگران .   ميترسيد
ــهــاي شــهــر                 ــيــکــار را دور مــيــدان ب
نميبيـنـيـد؟ آيـا دانشـجـوي اخـراجـي               
نـديــديــد؟ آيـا جــوانــان و کــارگــران و               
معلمين و مردم ما چه تريبـون آزادي        
دارند که در تـمـام ايـن سـالـهـا فـقـط                   
اعتراض کنند و بـگـنـد کـه مـا نـان                  
ميخـواهـيـم و آزادي مـيـخـواهـيـم و                 
روســري نــمــيــخــواهــيــم و تــو ســري              
نــمــيــخــواهــيــم؟ آيــا شــمــا ايــنــهــا را             
نميبينيد؟ و نـمـيـدونـيـد کـه بـخـاطـر               
همينهاست کـه مـا بـه کـانـال جـديـد                 
احتياج داريم؟ اون خانمـي هـم کـه از             
سنگسار دفاع ميکرد و از خيانت 
زن بمردش حرف ميزد بايد گـفـت       
بــا وجــود ايــنــهــمــه نــابــرابــري و            
محدوديتي که براي زنان سـاخـتـه        
اند رابـطـه يـک زن بـا کسـي کـه                   
دوستش دارد خيانت نيست بلکـه      
بايد طور ديگري آنرا ديد  و بهـتـر      
است که اون خانم رابطـه جـنـسـي            
محمد پيغمبرشان را با دختران کم 
سن و سال بيشتر زيـر سـوال قـرار         
دهد تا زن سرکـوب شـده و بـدون             

. کوچکتريـن حـقـوق ايـن جـامـعـه را               
اميدوارم با قدرت مردم ايـن رژيـم را          

 .پايين بکشيم و پيروز باشيم

 مردي از ايران 
 سالم آقاي کريم

ســالـي کــه نــکــوســت از بــهــارش           .   ي
پيداست و اينـجـور کـه ايـنـهـا شـروع               
کرده اند ميشود فهميد که چه سال پر     

. مشکلي پـيـش رو خـواهـيـم داشـت              
اميدوارم همگي در روز کارگر شرکت   

 .کنيم
 مردي از ايران

 
اونهايي کـه مـيـان        .   سالم عليکم 

ميگن ما هيچ مشکلـي نـداريـم،        
چرا نميگن که اين حکومتشان چه 
کاري براي مـردم کـرده و چـرا از               
خوبيهاي رژيم براي ما نميشمارند 

. تا ما هم مثل اونها فکـر کـنـيـم          
ــبـــران و ســـران رژيـــم                 چـــرا رهـ
يکنفرشون نميتونـه بـيـاد از ايـن            
حکومت و کارهاي خوبي که کرده 
انــد دفــاع کــنــنــد؟ ايــنــهــا چــي             
مـيـدونـنـد مـا چـه ســخـتـيـهـا و                   
بدبختيهايي کشيديم و ميکشـيـم      

آقـاي  .     بـيـشـرف   . . .   از دست اين    
کـنـيـد    کريمي ما خفه شديم بـاور          

بـقـول شـمـا ايـن          .   خفه شديم در ايـران     
 . کانال تنها صداي ماست

 مردي از ايران
 

من ميخواستم . سالم و خسته نباشيد
بگم که يک معيار خيلي سـاده وجـود           
داره براي انتخاب حـزب کـمـونـيـسـت           

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         .   کارگري
مخالف اعدام است ولي حکومتي که 
قصد سرکوب مردم رو داشته باشه بـا     

حــزب .   اعــدام مــخــالــفــت نــمــيــکــنــه       
کمونيست کارگري ميـگـه آزادي بـي          

حکومتي کـه فـکـر      .  قيد و شرط بيان 
سرکوب داشته باشه اصال آزادي بيـان      

ــمــيــشــنــاســه          حــزب .   را بــرســمــيــت ن
کـمـونـيــسـت کـارگــري مـيـگــه تـمــام               
امـکــانـات جـامــعــه در اخـتــيــار            
شهروندان متساوي الحقوق ثـبـت      
بشه، ميگه وسايل تـولـيـد امـوال        
شخصي هيچ احدي نيست بـلـکـه       
همه بايد فرصت و امـکـان بـرابـر            
داشته باشند تا خالقيتهايشان را      

بنابراين هـر کسـي     . متحقق کنند 
که حزب کمونيـسـت کـارگـري را            
انتخاب کرده در يازده ارديبشهـت    
در صف مقدم قرار بگيره و علـيـه       
اعتياد و اعـدام و تـنـفـروشـي و                
سنگسار و عـلـيـه فـقـر، و بـراي                 
آزادي بــرابــر زن و مــرد و بــراي               

خـيـلـي    .   سوسياليسـم شـعـار بـده        
 . ممنون از وقتي که داديد

 *مردي از گيالن

 . . . صداي مردم در كانال جديد                                  ٨از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 



 10 ۱۳۸۷ فروردين ٢٨ انترناسيونال 

نهضت آزادي، دفتر تحکيم و جمـعـي          
از تشکلهاي اصالح طلب حکـومـتـي      
با انتشار بيانيه اي،پـالتـفـرم خـود را             
براي انتخابات جمهوري اسـالمـي در        

انتشـار ايـن     .  خرداد ماه اعالم نمودند 
بيانيه صرفنظر از نکات مطروحـه در     
ــه جــنــگ                      آن، نشــان مــي دهــد ک
جناحهاي رژيم اسالمي در انتخـابـات    
پــيــش رو عــمــدتــا بــر روي مســئلــه              
سـرکـوب مـردم،ارتــبـاط بـا غـرب و                

. بحران اقتصادي متمرکز شـده اسـت        
در اين دوره بر خـالف سـال هـفـتـاد و             
شش عامل مردم از تبليغات سياسي   
همه جناحها بطور اساسي حذف شـده      

حـتــي آنــجـايـي کـه از بـحــران               .   اسـت 
اقتصادي سخن مي گويند، بـه خـطـر         
ادامه بحران براي نظام اسالمي اشـاره      
ميکنند و نه فقر فزاينـده اي کـه ايـن            
بحران بـراي مـردم بـه ارمـغـان آورده                

در يک تصوير کلي بـايـد گـفـت       .   است
که دشمنـي مـردم بـا رژيـم اسـالمـي                
حتي در تبليغات فرمال جـنـاح هـا و           
محافل مختلف رژيم، فـرض گـرفـتـه          

 . شده است
امـا چــرا ايــن بــخـش از اصــالح              
طـلــبــان حــکــومــت بــطــور جــداگــانــه          

 مبادرت به انتشار بيانيه نمودند؟
بـا اعــالم حــمـايــت مشــارکـت و             
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي از    
مير حسين موسوي، انشقاق بـزرگـي         
در ميان صفوف اصالح طلبان ايجـاد     

درمخالفت بـا ايـن تصـمـيـم،           .   گرديد
چهره هاي سرشناس اين طيف مانـنـد      
عباس عبدي، ابطحي و جميله کديور  

ايـن بـدان     .   به اردوي کروبي پيوستـنـد     
معنا بود که دوم خردادي هاي سـابـق      
در اين دوره بـدون ارائـه هـيـچـگـونـه                  
پالتفرم سياسي، به راست ترين جنـاح        

. هاي طيف اصالح طلب پيوسته انـد        
اگر تا چند سال پيش طيف موسوم به   
دوم خرداد علت شکست پروژه اصالح 
رژيم را به گـردن جـنـاح مـقـابـل مـي                 
انـداخـت، در ســال هشــتـاد و هشــت               
اينها قبل از شروع جنگ انتخابـاتـي،    
شکست استراتژي خود را ايـن بـار بـا          

. زبان خود به جامعـه اعـالم نـمـودنـد            
سـنــگـرشــان را تــحـويــل دادنــد و بــه               
جرياناتي پيوستند که زبان مشتـرکـي     
با جناح راسـت رژيـم دارنـد و رهـبـر                 
جمهوري اسـالمـي آنـهـا را در دايـره                

 .خودي ها محسوب مي کند
نهضت آزادي و دفتر تحـکـيـم بـا            
انتشـار بـيـانـيـه انـتـخـابـاتـي بـه ايـن                     
چرخش سياسي عکس الـعـمـل نشـان          

نــيـــروهــاي اصـــالح طــلـــب          .   دادنــد 
حکومتي ديگر نـمـي تـوانسـتـنـد بـا               
اسـتــراتــژي اصــالح رژيــم بــه حــيــات            

ايـن پـروژه     .   سياسي خود ادامه دهنـد   
شکـسـت خـورد، مـردم از ان عـبـور                 
کردند و به متاع بي مشتـري تـبـديـل         

اصالح طلـبـان حـکـومـتـي مـي            .   شد
بايست دست به انتخاب سياسي مـي      

آنهـا تـاکـنـون در پشـت پـروژه               .   زدند
عبور از احمدي نژاد از تعيين تکليف    
سياسي طفره ميرفتند، اما با قطـبـي       
شدن شرايط سيـاسـي جـامـعـه ديـگـر             

ايـن نـيـرو يـا مـي            .   گريزي از آن نبود   
بايست به طيف هاي مجاز اين جبهـه      
که در کلي تـريـن خـطـوط اسـتـراتـژي              
سياسي خود به جنـاح راسـت نـزديـک            
است ، مي پيوستند و يـا در قـامـت            
يک محلل سياسي ظاهر مي شـد کـه           
حاضر است طي يک پروسـه سـيـاسـي            
رژيم را به يـک نـيـروي سـوم تـحـويـل                  

اينها راه اول را انتخاب نمـودنـد   .   دهد
و به مير حسين موسوي که حتي مي  
تواند کانديد رسـمـي خـامـنـه اي هـم               

 .باشد، پيوستند
شرايط سياسي خاورميانه توهـم      

پيشبرد پروژه افغانستـان در ايـران را           
در ميان اصـالح طـلـبـان حـکـومـتـي              

تصـورشـان بـرا يـن         .   افزايش داده بـود   
بود که با تغييراتي در باال مي توانند  
لباس اسالم کرزاي را به تـن کـنـنـد و               
مـطــالـبــات مـردم را در ايــن نـقــطــه                

چهار سال با اين توهم . متوقف سازند
. به حيات سياسي خـود ادامـه دادنـد         

اما سقف باالي مـطـالـبـات مـردم و              
ادامه اعتراضات در جامعه عليـرغـم       
سرکوبگري شديد رژيم، خوشـخـيـالـي        

از .   اينها را به کابـوس تـبـديـل نـمـود             

جانب ديگر چـراغ سـبـز امـريـکـا بـه                 
خامنه اي کـل مـوجـوديـت سـيـاسـي              

امـا از نـظـر        .   اينها را به لرزه در آورد      
نهضت آزادي و دفتر تحکيـم، جـريـان       
راست فاقد ظرفيتي است کـه بـتـوانـد         
سازش با غـرب را بـه  سـرانـجـامـي                  
برساند و لذا کماکان خود را کـانـديـد            
مناسبي براي پيشبرد پروژه سازش با   

از همينرو از انتـخـاب   . غرب ميدانند 
سياسي هـم کـيـشـان خـود در حـزب                 
مشــارکــت و ســازمــان مــجــاهــديــن           

 .انقالب اسالمي ناراضي ميباشند
واقعيت اين است که هيچ جناحي 
در رژيم اسالمـي تـوانـايـي پـيـشـبـرد               

رژيـم  .   پروژه سازش با غرب را  نـدارد    
اسالمي نمي تـوانـد بـا هـيـچ بـنـد و                   
بستي به يک رژيم متـعـارف سـرمـايـه         

پيـشـبـرد ايـن امـر          .   داري تبديل شود 
ديگر خـارج از تـمـايـل طـرفـيـن ايـن                   

مردم اين فرصـت را بـه       .   سازش است 
 .رژيم اسالمي نخواهند داد

 
 

سياست فوتبالي 
يا فوتبال 

 سياسي

با باخت تيم ايران در مقابل عربستـان    
سعودي، صد هزار تـمـاشـاگـر ضـمـن             
شعار دادن بر عليه احمدي نژاد که در     
در استاديـوم حـاضـر بـود، حـکـم بـه                 
برکناري علي دايـي سـر مـربـي تـيـم                

براي مـيـلـيـونـهـا نـفـر از             .   ملي دادند 
مردمي که  به فوتبال اشتياقي دارند، 
روشن بود که انتخاب علي دايـي يـک        

ــتــخــاب حــکــومــتــي اســت           مــي .   ان
دانستند که ايشان  يک پايشان در قـم          
است و يـک پـايشـان در دفـتـر اعـوان                 

مي دانستـنـد کـه      . انصار احمدي نژاد 
عــلــي دايــي از قــبــل  روابــطــش بــا                 
حکومت بيزنس هاي بزرگ راه اندخته 
است و جزو نور چشمي هاي ميلياردر 

مردم بارها و بـه      .   حکومت  ميباشد  
عنواين مختلف او را سـکـه يـک پـول          

باخت به عربستان شـرايـط را        .   کردند
خشم .  براي اعتراض مردم مهيا نمود 

مردم نسبت به اين نوچـه حـکـومـتـي            
چنان باال بود که فدراسيون فوتبال در     
کمتر از دوازده سـاعـت سـراسـيـمـه و              
عــلــيــرغــم مــيــل دار و دســتــه هــاي              
حکومتي، حکم بـه بـرکـنـاري عـلـي               

 .دايي داد
اما گماشتگان احمدي نژاد بـراي        
جبران افـتـضـاح بـپـا شـده، يـکـي از                   
پاسداران و اطالعاتي هاي رژيم به نام    

محمد مايلـي کـهـن را بـجـاي دايـي                
ايشان يـکـبـار در      . بکار گماشته است 

سال نود وشش مربي تيم فوتبال ايران     
بوده که به علت نتايج ضـعـيـف و بـا              
اعتراضات همين مردم بـرکـنـار شـده          

ايشان درآن سـالـهـا تـعـدادي از          .  است
فوتباليست ها را بـه عـلـت  داشـتـن                
موي بلند و رفتارهاي غيـر اسـالمـي          

مــجــري .   از تــيــم اخــراج کــرده اســت          
برنامه ورزشي نود در اولين مصاحبه     
پس از انتخاب مجدد مايلي کهن بـه      
ايشان مـتـذکـر مـيـشـود کـه اوضـاع                
عوض شده اسـت، آيـا مـي خـواهـيـد               
کماکان به رفتـارهـاي سـابـقـت ادامـه             
دهي؟ به ايشان متذکـر مـيـشـود کـه              
فوتباليست ها موي بلند ميگذارند و 

 .  حتي ابروي خود را آرايش مي کنند
انتقادات مجري برنامه ورزشـي        

نود از مـايـلـي کـهـن بـالفـاصـلـه بـه                     
مجلـس کشـيـده شـد و نـمـايـنـدگـان                   
مجلس اسالمي مجري برنامـه را بـه        
شکايت و دار و درفش اسالمي تهديد 

واقـعــه اســتـاديــوم آزادي و         .   نـمـودنــد  
جابجاي هاي پس از آن، نمايانگر ايـن      
واقعيت بزرگ سياسي است که مـردم      
در تمامي عرصه ها حتي آنجايي هـم     
که ربط مستقيمي به سياست نـدارد،      

. در کمين رژيم اسالمي نشـسـتـه انـد         
نشان داد مـردم در هـر مـکـانـي کـه                  
امکان ابراز وجود پيدا نمايـنـد، خـود       
قدرت را بدست ميگيرند و حکمشـان   

در تـمـامـي جـهـان          .   را اجرا ميکننـد   
برکناري يک مربي با صـد هـا حـلـقـه              
واسط صورت ميگيرد، امـا شـرايـط         
سياسي جامعه ايـران ايـن امـکـان را              
بــراي مــردم بــوجــود آورده اســت تــا              
مستقيما دخالت نمايند و در عـرض         
چند دقيقه حکم برکناري مـربـي تـيـم         

در ايران فـوتـبـال    . فوتبال را اجرا کنند 
سياست ندارد امـا فـوتـبـال سـيـاسـي              

 .شده است
 

 حمله سپاه
 به سايت هاي 

 اينترنتي

سپاه پاسداران با انتشار اطالعـيـه اي        
ــعــدادي از                   ــري ت ــگــي ــر از دســت خــب
مسئولين سايتهاي اينترنتي بـه جـرم         

در پـايـگـاه      .   براندازي نـرم داده اسـت        
خبري سپاه گفته شـده اسـت کـه ايـن                
سايتها بر متن پروژه براندازي نرم، بـر        
عليه دين و امنيت کشور تبليـغ مـي        

بدنبال اين خبر، اعالم گـرديـد     .   کردند
که بـراي حـفـظ امـنـيـت در شـرايـط                   

اضطراري، نيروي انتظامي رژيم تحت 
. فـرمـانـدهـي سـپــاه در خـواهـد آمــد               

تفاسير بعدي سايتهاي اينترنتي رژيـم      
حول و حوش خبر دستگيري قـبـل از            
آنکه به دستگيـري هـا اشـاره داشـتـه               

. باشند، بر نقش سپاه تاکيد داشـتـنـد       
 اما چرا؟

در وهله اول پـيـش افـتـادن سـپـاه              
پاسداران در اوضاع کنوني، نشـان از          
وحشـت رژيــم از اعــتـراضــات مــردم            

در ماه هـاي اخـيـر سـران رژيـم              .  دارد
بکرات در مورد شورشهاي اجتماعي      

بحران فـزايـنـده      . مردم هشدار داده اند 
اقتصادي و اعتراضات مردم نسـبـت        
به شرايط مـعـيـشـتـي خـود، رژيـم را                

شـورش گـرســنـگــان      .   تـرسـانــده اســت    
آنچنان عنقريب است که صندوق بيـن    
الـمـلـلـي پـول هـم بــه رژيـم اسـالمــي                   
هشدار مـي دهـد کـه ادامـه شـرايـط                

در تـقـابـل    .   کنوني ناممکن شده است 
با اين شرايط، رژيـم آخـريـن بـرگـهـاي              

سپاه پـاسـداران     . خود را رو کرده است 
که آدمکشان حرفه اي رژيم را در خود 
جمع کرده است، پا پيش گذاشته است 

. تا به ظن خود مردم را مرعوب کنـد     
از جانب ديگر مسئله سازش با غرب       
طيفهاي مختلف رژيـم را بـه تـحـرک              

بـخـشـي از سـپـاه کـه             .   واداشته اسـت  
چهار سال پيش با حمايت از احـمـدي          
نژاد به دولت و مجلـس راه يـافـتـنـد،               
کليد خوردن پروژه سازش با غـرب را       
مساوي با تغييرات اساسـي در رژيـم          

از نظر آنها اين تغـيـيـرات در      .   ميداند
نهـايـت بـه اضـمـحـالل رژيـم مـنـجـر                   

سپاه پاسداران تالش دارد . خواهد شد 
با تحرکات اينچنيني نقش خود را بـه   
جناح هاي مختلف رژيم ياد آور شـود      
و طيف هايي را که مخالف گفتگو با  
امريکا هستند، پشت سر خود بسيـج    

تظاهرات نيرو هاي بسـيـج در       .   نمايد
مقابل سفارت سابق امريکا با شـعـار       
مرگ بر اوباما بخشي از همين پـروژه      

اينها از تـبـعـات سـيـاسـي ايـن            .   است
مي دانند کـه مـيـدان        .  رابطه نگرانند 

مانور رژيم در مقابـل مـردم هـر روز              
مـي دانـنـد کـه         .   تنگ تـر مـي شـود        

اوضاع سياسي بگونه اي قطبـي شـده       
ــرد                  ــيــشــب ــم مــجــال پ اســت کــه رژي
هيچگونه تعامل و سـازشـي را پـيـدا            

هـم غـرب و هـم رژيـم             .   نخواهد کـرد  
اسالمي از وجود قطب چپ، از وجـود   
يک حزب کمونيـسـتـي کـارگـري و از              

. وجود توقعات باالي مردم، نگراننـد      
عر و تيز هاي سـپـاه ديـگـر کسـي را                

اينهـا ضـجـه هـاي         .   مرعوب نميکند 
 .*مرگ رژيم اسالمي است
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