
!!آزادى، برابرى، حکومت کارگرىآزادى، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد

  جمعه ها منتشر ميشود  Fax:  001-519 461 3416     anternasional@yahoo.com                 محسن ابراهيمى:  سردبير

 ۲۰۰۸ دسامبر  ۲۶،  ۱۳۸۷ دي۶جمعه 
۲۷۶ 

 انترناسيونال  
 حزب کمونيست کارگري ايران
 

Worker-communist Party of Iran 

 اساس سوسياليسم 
 .انسان است
 سوسياليسم

 جنبش بازگرداندن
 . استاختيار به انسان   

 منصور حکمت
www.m-hekmat.com 

اعتراض کارگران الستيک گلد اسـتـون       
اردبيل و کارگران صنايع فلزي تـهـران         
دو اعتراض مـهـم و شـورانـگـيـز ايـن                

 . هفته بود
الاقل در سالهاي اخير اولـيـن بـار          
ــه                 اســت کــه کــارگــران يــک کــارخــان
ــاز را گــروگــان                 ــرمــاي حــقــه ب کــارف
ميگيرند و خواهـان مـحـاکـمـه او در              
صحن کارخانه و در حضـور کـارگـران           

و نکته جالب ديگر حمـايـت       .   ميشوند
. فعال مردم مـحـل از کـارگـران اسـت             

مردم محل کارگران صنايـع فـلـزي را           
کمک کردند تا کارفرمـا را دسـتـگـيـر             

ايـن نشـانـه      .   کنند و به کارخانه ببـرنـد      
باالئي از ارتقاي روحيه همبستـگـي و         
مبارزاتي مردم و درد مشترک آنـهـا و          
فهميدن همديگر و خـطـر کـردن بـراي             

روحيه کارگران در ايـن     .   همديگر است 
سـه روز    .   اعتراض بسيار جـالـب بـود        

مبارزه مصمم و شجاعانه و لحظه بـه         
لحظه از کتـک زدن پـاسـدار و  پـيـدا                  
کردن محل مديران و تـجـمـع کـردن و             
گـروگـان گـرفــتـن رئـيـس کـارخـانـه و                  
خواست محاکمه او در صحن کارخانه      
تصويري از مبارزه اي است کـه تـرس           
بر اندام نيروهاي سـرکـوب حـکـومـت            
مي اندازد و آنها را از هر نوع مـقـابلـه          

يـادمـان   .   سرکوبگرانه برحـذر مـيـدارد      
باشد که در همين هفته هاي اخير بـود         
که رژيم نيروهاي ناجا و پشـت بـنـدش         
بسيج را به خيابانها کشانـد تـا آمـاده            

" نـاآرامـيـهـاي اجـتـمـاعـي          " مقابله بـا     
ــارزه                .   شــود ــب ــک م ــا ي ــن صــرف و اي

خودجوش ناشي از عصبانيت لـحـظـه         
درجـه بــاالئــي از ســازمــان        .   اي نــبــود  

يافتگي داشت و پالکاردهاي بـزرگ و        
دو هفته  .   متعدد هم اينرا نشان ميداد    

قبل نيز تعدادي از رانـنـدگـان شـرکـت            
واحد   و رانندگان کـامـيـونـهـائـي کـه               
شاهد تجمع همين کارگران بـودنـد در        

. حمايت از آنها راه بندان ايجاد کردنـد       
اعتراض ديگـر مـربـوط بـه کـارگـران              
الستيـک اردبـيـل اسـت کـه آنـهـم در                  

در تـجـمـع      .   همين هفته اتـفـاق افـتـاد        
کـارگـران السـتـيــک سـازي درمـقـابــل              
ــان و                ــم ــي ــران س ــارگ ــداري، ک ــان اســت
شهرداري شرکـت مـيـکـنـنـد و مـردم               
محل نيز به آنها ميپيوندند و تـجـمـع           

 نفره اي کـه شـکـل مـيـگـيـرد              ٣٠٠٠
چنان ترسي به جان ارگانهاي حکومت      
و کارفرما مي اندازد کـه فـورا کـوتـاه             

 کارگر اخراجي را   ١٩٤ميايند و همه    
فورا بـه سـر کـار بـرمـيـگـردانـنـد تـا                     

کـافـي بـود      .   کارگران وارد شهر نشوند   
 کارگر معترض روانه شـهـر       ٣٠٠٠که  

شوند تا هزاران جوان و انسان کارد بـه          
استخوان رسـيـده نـيـز بـه صـف آنـهـا                  

ايـنـهـا صـحـنـه هـاي            .   ملـحـق شـونـد      
پرشوري هستند که منبعد در ابعـادي       
گسترده تر به وقوع خواهند پيوسـت و      

. چشم انداز تازه اي را ترسيم ميکنـنـد        
درمورد کارگران الستيک سـازي بـايـد         
اين نکته را هم اضافه کرد که يک روز          

خطـاب بـه هـمـه مـردم آزاديـخـواه و                  
 جــريــانــات اپــوزيســيــون مــتــرقــي              
به اعضا و کادرهاي حـزب دمـکـرات          

 کردستان ايران
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران           

اتـحـاديـه مـالهـاي        " تصميم به ايجاد     
دبيـر کـل ايـن        .   گرفته است"  کردستان

تـوده اي    " حزب اين اقدام را در جهـت         

و از نــتــايــج کــنــگــره        "   کــردن مــبــارزه  
. چهاردهم اين حزب اعالم کرده اسـت       

سياستهاي حزب دمـکـرات در تـمـام           
طول حيات خود بـا مـذهـب عـجـيـن              
بوده است، هرچند ريـاکـارانـه وانـمـود           
کــرده اســت کــه يــک حــزب ســکــوالر            

اما اکنون پا را از قرآن خـوانـي          .   است

" اتحاديه علماي مذهبي"در مورد تشکيل 
 توسط حزب دمکرات کردستان ايران

 محمد آسنگران    
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 اصغر کريمي   

 ۲صفحه  

درمورد خطر تحويل اعضاي سازمان      
 مجاهدين به جمهوري اسالمي 

ــال   ــونـ ــيـ ــاسـ ــرنـ ــتـ روز :   انـ
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با شکوهي توسط فدراسيون سراسـري   
پناهندگان ايرني و انجمن افغانهـا در        
سوئد برگزار شد که موضوع آن دفـاع         
از حق پناهندگي بطور کـلـي و بـويـژه             

دفاع از حق پناهنـدگـي پـنـاهـجـويـان             
ايراني، افغاني و عـراقـي بـود کـه در              
خــطــر اخــراج قــرار دارنــد، ايــن بــراي           
چنـدمـيـن بـار اسـت کـه فـدراسـيـون                  
سازمانده يک حرکت اجتماعي بـزرگ       

 مصاحبه با عبداله اسدي 
  دسامبر در دفاع از حق پناهندگی و اوضاع پناهندگی                                       ۱۱در باره راهپيمايی با شکوه                     

 ۳صفحه  

 ۴صفحه  

کارگران صنايع فلزی 
کارفرما را گروگان 

 گرفتند 
و خواهان محاکمه او 
 در کارخانه شدند

 ۴صفحه  
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در راديــو و حــمــايــت مســتــقــيــم و                
غيرمستقـيـم از جـريـانـات اسـالمـي              
فراتر نهاده و تصـمـيـم بـه مـتـشـکـل                  

. کردن جريانات اسالمي گرفتـه اسـت       
اين اقدام حزب دمکرات يک سيـاسـت        
تماما ارتجاعي و همنوائي آشکار بـا        
رژيم اسالمي و عليه سـکـوالريسـم و           
ترقي خواهي است، ضد تمدن و عليـه        
آزاديخواهي اسـت و بـايـد بـا جـواب               
دندان شکن مـردم آزاديـخـواه و هـمـه              

 . جريانات مترقي پاسخ گيرد
ــا ســيــاســت             حــزب دمــکــرات ب
مـتـشــکـل کـردن آخـونــدهـاي کـرد و                
تقويت سني گري در مـقـابـل شـيـعـه               
گري وارد فـاز زمـيـنـه سـازي جـنـگ                

. فــرقــه هــاي مــذهــبــي شــده اســت              
سياستي کـه هـم اکـنـون در جـامـعـه                 
عراق هزاران قرباني داشته است و بـه          
اين زودي پاياني براي آن قابـل تصـور          

مــتــشــکــل کــردن مــالهــا و       .   نــيــســت
جريانات اسالمي در کردستـان اعـالم        
جنگ به هر نوع ترقي خواهي، آزادي        
و سکوالريسم و اعالم جنـگ آشـکـار          
عليه مبارزه مردم بـراي خـالـصـي از            
حکومت مـذهـبـي و پـايـان دادن بـه                

. تعرض مذهب به زندگي مـردم اسـت        
حــزب دمــکــرات بــا ايــن ســيــاســت             
ارتجاعي خـود، آشـکـارا در مـقـابـل               
خواست بـه حـق مـردم بـراي جـدائـي                
مذهب از دولت قرار گرفته و در کنـار          
مدافعين قوانيـن مـذهـبـي، کـمـر بـه               
تحکيم اين قوانين و تـحـمـيـل آن بـه                

   .جامعه بسته است
اين سياست حزب دمـکـرات يـک         
شيفت ديگر به سمت ارتجاعي تـريـن         

قشر جامعه و آخـونـدهـاي کـردسـتـان            
 سال گذشته به انـحـاء     ٣٠است که در  

مــخــتــلــف تــالش کــرده انــد قــوانــيــن          
. اســالمــي را مشــروع جــلــوه دهــنــد          

جرياناتي که امروز مورد لطف حـزب        
 سـال    ٣٠دمکرات قرار گـرفـتـه انـد،           

قبل با تالش مـفـتـي زاده و مـکـتـب                
قرآني ها و در هماهنگـي بـا رهـبـران             
جمهوري اسالمي سعي کردند جامعه     
کردستان را اسالمـي کـنـنـد و سـدي              
درمقابل مـدرنـيـسـم و آزاديـخـواهـي             
مردم و کمونيسـم ايـجـاد کـنـنـد امـا                
مفتضحانه شـکـسـت خـوردنـد و جـز              

امـروز  .   رسوائي چيزي نصيبشان نشـد    
جــامــعــه ايــران و کــردســتــان صــدبــار          
سکوالرتر، ضدمذهب تر، آگـاه تـر و           

 سال قبل است و ما  ٣٠راديکال تر از    
به رهبري حزب دمـکـرات اطـمـيـنـان             
ميدهيم که اين سياست به بي آبروئـي        
کامل اين حـزب مـنـجـر مـيـشـود و                 
چيزي جز سـرافـنـکـنـدگـي نصـيـبـش               

 . نخواهد شد
تــوســل بــه ارتــجــاع مــذهــبــي و           

" اتـحـاديـه عـلـمـاي ديـنـي            " تشکـيـل     
نتيجه شکست سياستهاي تا کـنـونـي        

حزب دمـکـرات   . حزب دمکرات است 
فـدرالـيـسـم     "  خود پرچـم    ١٣در کنگره  

را بـلـنـد     "   قومي براي کردستان و ايران    
اين عقبگرد نتيجه قدرت گيـري      .   کرد

جريانات ناسيوناليستي در کـردسـتـان       
عراق بود و شيفت امروز اين حزب بـه         
مــتــشــکــل کــردن مــرتــجــع تــريــن و            
مفتخورترين بخش جامعه و تـبـديـل          

مذهبي که    -شدن به يک حزب قومي      
 ايـن حـزب       ١٤حاصل تصميم کنگره    

است، نتيجه شـکـسـت سـيـاسـتـهـاي              
ــقــي                      ــکــا در عــراق و بــي اف ــري آم
ناسيوناليسم کرد در کردسـتـان عـراق         

سياست هاي دو کـنـگـره اخـيـر           .   است
اين حزب، به هرکس که از گذشته اين        
حزب هم چيزي ندانـد، بـه حـد کـافـي               
ماهيت عقب مانده و ضـد مـردمـي            

 . آنرا نشان ميدهد
 حزب دمكرات از يك ۵٨در سال   

طرف و مال حسني جنايکار از طـرف        
ــجــاعــي،                  ــاســت ارت ــي ــا س ــگــر ب دي

مذهبي مردم کرد زبان و تـرک         قومي
زبان را در نقده به جان هم انداختـنـد و      
فجايعي فراموش نشدني خلق كـردنـد        
كه كشتار مردم نـقـده، ايـنـدرقـاش و              

شـبـيـه آن      .   قالتان را به دنـبـال داشـت        
سياسـت امـروز در کـردسـتـان عـراق               
ــلـــف              ــتـ ــخـ ــاي مـ ــدهـ ــانـ ــط بـ ــوسـ تـ
ناسيونالـيـسـت و مـذهـبـي از مـردم                
قربانـي مـيـگـيـرد و بـه جـنـايـتـهـاي                    

سـيـاسـت    .   بيشماري منجر شده اسـت     
جــديــد حــزب دمــکــرات ادامــه و در            
راستاي اين سياست هـاي ارتـجـاعـي          

ايـن  .   است و بايد در نطفه خـفـه شـود           
حزب اکنون ناتوان از مقابلـه بـا رشـد            
جنبش آزايخواهي و سکوالريستـي و       

در مـخـالـفـت و         .   سوسياليستي است 
مــقــابلــه بــا نــقــش طــبــقــه کــارگــر،               

و برابري طـلـبـي و بـراي               کمونيستها
مقابله با مبارزه سرنـگـونـي طـلـبـانـه             
مردم، حـزب دمـکـرات بـه مـالهـاي              
مرتجع و جرياناتي از نوع مفتـي زاده         
و شيوخ مرتجع منطقه متوسـل شـده         

    .است
دراين رابطه جا دارد از آن بـخـش        
از اعضا و کـادرهـاي ايـن حـزب کـه                
خــود را ســکــوالر و غــيــر مــذهــبــي             

ميدانند، بپرسم که آيا حـاضـرنـد زيـر            
چتر اين ارتـجـاع مـذهـبـي و نـيـروي                 
تقويت کننده جـريـانـات اسـالمـي در            

آيا حاضـرنـد شـاهـد        .   کردستان باشند 
قـومـي از       -تدارک جنگهاي مـذهـبـي     

جانب ايـن حـزب بـاشـنـد و سـکـوت                  
اختيار کنند؟ آيا حاضرند شريـک ايـن         
سياست ضـدمـردمـي رهـبـري حـزب             
دمکرات باشند؟ و يا درمـقـابـل ايـن            
سياسـت ارتـجـاعـي کـه بـه مـنـظـور                  
مقابله با سکوالريسم و ترقي خواهـي       
و به منظور بنـد و بسـتـهـاي آتـي بـا                  
جمهوري اسالمي صورت مـيـگـيـرد،         
خـواهــنــد ايسـتــاد و خـود را شــريــک              
ــازه رهــبــري ايــن حــزب                رســوائــي ت

 نخواهند کرد؟ 
 

 مردم آزاديخواه کردستان،         
 ! کارگران، زنان، جوانان انقالبي       

حزب دمکرات با بلند کردن اين پرچـم        
عــقــب مــانــده و تــمــامــا ارتــجــاعــي،         
تصميم گرفتـه اسـت درمـقـابـل شـور              
آزاديخواهي شما، درمـقـابـل جـنـبـش          
سرنگوني طلبي شما و خواست بـحـق         
همه مردم براي پايان دادن بـه هـرنـوع          
حکومت مذهبي و حاکميت قـوانـيـن         
مذهبي، مالهاي مرتجع اسالمـي را       
علم کند و بدينطريق مانعي درمقابـل       
شما براي سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت               

. مذهبي مدافع سرمايه ايـجـاد کـنـد          
ايــن ســيــاســت در تــاريــخ مــعــاصــر             
کردستان امتحان پس داده و شکسـت       

مـفـتـي زاده و مـکـتـب             .   خورده است 
قرآنيها، همراه بـا شـيـوخ و مـالهـاي              
مرتجع منطقه بـعـد از انـقـالب سـال              

ــه جــنــگ                   ۵۷ ــرچــم ب ــا هــمــيــن پ  ب
کمونيستها و آزاديـخـواهـي آمـدنـد و            

 . شــــــــکــــــــســــــــت خــــــــوردنــــــــد        

بايد يک بار ديـگـر ايـن سـيـاسـت کـه                 
اکنون حـزب دمـکـرات پـرچـم دار آن               
شده است را قاطعانه محکـوم کـرد و           

 سـال    ٣٠هـمـچـنـانـکـه         .   شکست داد 
قــبــل جــريــان مــفــتــي زاده و شــيــوخ             
نقشـبـنـدي را شـکـسـت داديـد و بـه                   

ايـنـبـارهـم     .   گورستان تاريخ فرستاديـد   
بايد اين سـيـاسـت ارتـجـاعـي را کـه                 
ميـخـواهـد کـردسـتـان را بـه مـيـدان                  

مـذهـبـي تـبـديـل           –جنگهاي قومي    
جـامـعـه    .   کند به شکست بـکـشـانـيـد         

کردستان جامعه اي مدرن و مـتـرقـي           
هيچ جريان عقب مانـده و ضـد       .  است

آزادي نبايد امکان پيـدا کـنـد کـه بـا               
احيا کردن ارتجاع اسالمي جامعـه را       
بـه مـيــدان تــاخـت و تــاز دســتـجــات               

 . مذهبي تبديل کند
جــنــبــش آزاديــخــواهــي و             
ســوســيــالــيــســتــي و در راس آن          
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري در              
کــردســتــان بــا تــمــام قــدرت در           
مــقــابــل ايــن ارتــجــاع و عــقــب           
ماندگي ايستاده است و به هيـچ       
جرياني اجازه نميدهد مـبـارزات      
حــق طــلــبــانــه و آزاديــخــواهــانــه        
مــردم را بــا تــقــويــت ارتــجــاع             

ما همـه  .  مذهبي خدشه دار کند 
مردم آزاديخواه در کـردسـتـان و          
ــه                   ــمـ ــران و هـ ــر ايـ ــراسـ در سـ
ســازمــانــهــا و جــريــانــات چــپ،         
ــرقــــي و ســــکــــوالر را                 ــتــ مــ
فرامـيـخـوانـيـم در مـقـابـل ايـن                

 -سياست ضد جامعه و قومـي        
ــرات             ــکـ ــزب دمـ ــي حـ ــالمـ اسـ
قاطعانه بايستند و اين سياسـت      

 . را در نطفه خفه کنند
 ٢٠٠٨دسامبر 

 ٢٠٠قبل از پايان مهلت التيمـاتـوم،         
نفـر از آنـهـا جـمـع شـدنـد تـا تـدارک                      
اعتراض خود درست در روز بـعـد از             
پايان مهلتي که به کارفرمـا داده انـد           
را ببينند و تجمع خود را بـا آمـادگـي            

ايـن جـزئـي از فـاکـتـور             .   برپـا کـنـنـد      
سازمان و رهبري آگاه و با نقشه اسـت         
که روز بروز با برجسـتـگـي بـيـشـتـري              
خود را در مـبـارزات کـارگـران نشـان              

 . ميدهد
مطابق گزارشي که به مـا رسـيـده          
است، تعدادي از کارگران گلد اسـتـون         
نوار ضـبـط شـده مصـاحـبـه سـهـيـال                 
شريفي با شهال دانشفر در کانال جديد    
درمورد مبارزه دو هفته قبل خـود را          
به کارخانه ميبرند و درمورد آن بحـث        
ميکنند و همزمان کارگران کـارخـانـه       

 نفـره ريـنـگ سـازي مشـهـد،              ٤٠٠٠
شکايت خود از محيط سـرد و غـيـر             
بهداشتي کارخانه را با کانال جديد در       
مــيــان مــيــگــذارنــد و از ايــن کــانــال             

. ميخواهند به آنـهـا رهـنـمـود بـدهـد              
ميگويند پاي برنامه مـيـنـشـيـنـيـم و             

فـاکـتـور    .   منتظر رهنمود شما هستيم   
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و کـانـال                
جديد دارد افـق تـازه اي پـيـش پـاي                  
کــارگــران مــيــگــذارد و فضــائــي از              
ــور              ــگــي، ش ــســت ــب ــم ــدواري، ه ــي ام
مــبــارزاتــي و اعــتــمــاد بــنــفــس مــي           

تجارب ارزشمند کـارگـران در       .   آفريند
يــک مــرکــز بــه ديــگــران انــتــقــال داده           
ميشود و نه تنها همبستـگـي ايـجـاد           
ميکند بلکه به تجربه ديگران تـبـديـل         

تنها در پـرتـو ايـن فـاکـتـور               .   ميشود

است که چنين مبارزات شورانـگـيـزي        
ايــن جــوهــر رونــدهــاي      .   رخ مــيــدهــد  

سياسي مبارزاتي ايـن دوره جـامـعـه            
ايران است کـه نـويـد بـخـش صـحـنـه                  
هائي بسيار باشکوه تر، قدرتمندتـر و        
اجتماعي تر براي بزيـر کشـيـدن رژيـم            
بحران زده جمهوري اسالمي و شـکـل          
دادن به آينده اي درخشـان و انسـانـي             

 . است
رونـــد گـــره خـــوردن مـــبـــارزات          
کارگران و ساير مـردم حـق طـلـب بـا                
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و کـانـال                
جديد بايد با سرعت بيشتـر گسـتـرش         

حزب کمونيست کـارگـري تـمـام         .   يابد
تالش خود را براي تحـقـق ايـن هـدف             
بکار ميگيـرد و رهـبـران و فـعـالـيـن                 
ــور را                  ــر کشـ ــراسـ ــري در سـ ــارگـ کـ
فراميخواند اين روند را تحکيم کنـنـد        

پـيـشـروي هـرچـه        .   و گسـتـرش دهـنـد       

جـنـبـش کـارگـري و کـل             بيشتر  
جــنـــبــش آزاديــخـــواهــانـــه و           
سرنگوني طلبانه مردم بـه ايـن         

ايـن  .   مساله گـره خـورده اسـت         
نياز سياسي مبرم جامعه ايران     

 . *است

 ...در حاشيه دو اعتراض        ۱از صفحه   

 ... در مورد تشکيل                  ۱از صفحه   

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض

 يک دنيای بهتر           
 برنامه حزب 

  را بخوانید 
و در سطح وسیع 

 توزیع کنید 

به حزب کمونيست کارگری 
 !بپيونديد
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در دفاع از يک حـق بـنـيـادي انسـانـي               
است، اين حرکت مـوفـقـيـت آمـيـز را              

 چگونه تدارک ديديد؟
 دسـامـبـر      ۱۱تظاهرات   :   عبداهللا اسدي 

ــت              ــگــرف ــه صــورت ن ــب ــک ش ــن .   ي اي
تظاهرات محـصـول يـک کـمـپـيـن دو               
ماهه و فعاليت مسـتـمـر و يـک دوره              
تعيين شـده در جـامـعـه سـوئـد بـود؛                 
محصول فعاليت آگاه گرانـه يـک دوره          
در ميان پناهجـويـان بـود؛ مـحـصـول            
ــا                 ــتــگــي ب ــف ــســات ه ــزاري جــل ــرگ ب
پناهجويان افغانستانـي و ايـرانـي در           

 . شهرهاي مختلف سوئد بود
در طول اين دو ماه پخش هـزاران         
اطالعيه را در مورد سياست بـغـايـت          
غير انساني دولت سوئد در برخورد به       
پناهجويان از کشورهاي افغـانسـتـان،       
ايران و عراق سازمانـدهـي و مـمـکـن           

در جلسات و گردهمائيـهـاي      .   ساختيم
ايرانيان بـه مـنـاسـبـتـهـاي مـخـتـلـف                 
شرکت و در مورد شـرايـط فـالکـتـبـار            
پناهجويان در سوئد با آنـان صـحـبـت           
کرديم و از آنها درخواست حـمـايـت و            

 دسـامـبـر      ۱۱شرکت در تـظـاهـرات          
به عالوه از مـردم درخـواسـت        .   نموديم

کمک مالي کرديم و در مجموع تـوجـه        
جامعه سوئد را به شرايط موجـود در         

 . مورد پناهجويان جلب کرديم
در راديوهـاي مـحـلـي و فـارسـي              
زبان با مسئولين فدراسيون و انـجـمـن         
افغانها در سوئد چـنـديـن مـيـزگـرد و              
گفت و گوي راديويي تشکيل داديم و        
در مورد شرايط سخت پناهـنـدگـي و          
ضرورت يک مبارزه متحدانه با مـردم       

بــعــالوه در طــول       .   صــحــبــت کــرديــم    
پيشبرد اين کمپين دههـا سـازمـان و           
ــتــي و                  ــتــي و غــيــر دول احــزاب دول
نهادهاي دفاع از حقوق پناهندگـي را        
مطلع و توجه آنها را به دفاع از حقـوق      

 . پناهندگي جلب نموديم
ميخواهم بگـويـم بـراي بـرگـزاري           
اين تـظـاهـرات فـعـالـيـتـهـاي زيـادي                 
صورت گرفت و براي پيشـبـرد آن، بـر            
ضرورت اين نوع از مبارزه و تاثيـرات        
مثبت آن بر تصميمات دولتها تاکـيـد        

گفتيم تـيـپ کـاري کـه مـا             .   گذاشتيم
انجام مي دهيم مـي تـوانـد سـکـوت              
جامعه را بشکند و روحيه هـا را بـاال           

گفتيم  ميتواند توجه جامعه را       .   ببرد
جلب کند و راه را براي مبـارزه هـرچـه            

گـفـتـيـم مـا        .   گسترده ترهمـوار سـازد     
تاثيرات مبارزه متشکل را سـه سـال          
پيش در همين سوئد تجربـه کـرديـم و            
بايد براي تکرار اين تجربه، قـدمـهـاي         
عمليتري به جلو برداريم و در جـهـتـي           

که فدراسيون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان             
ايراني بر آن تاکـيـد مـيـکـنـد حـرکـت                

 .کنيم تا از آن نتيجه مثبت بگيريم
اينها سرتير فعـالـيـتـهـاي مـا بـه              
همراه انجمن افغانها در سـوئـد بـراي            

.  دسامـبـر بـود     ۱۱برگزاري تظاهرات  

نــمــايــنــدگــانــي از حــزب ســوســيــال             
دمکرات سوئد، حزب محيط زيسـت       
و حزب چپ اين کشور، آنيتا دوراسيو        
ــاع از حــقــوق                 چــهــره مــحــبــوب دف
پناهندگي در سـوئـد، فـريـده زيـرک و              
رضا جاويـد از انـجـمـن افـغـانـهـا در                  
ــحــي مســئــول              ــد، حســن صــال ســوئ
تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب          
کمونيست کارگري ايران و خود من از       

 .سخنرانان اين تظاهرات بوديم
 

در حـال حـاضـر حـق           :   انترناسـيـونـال   
پناهندگي در همه جـاي دنـيـا مـورد             
تعرض قرار گرفته است و با تـوجـه بـه            
بحران اقتصادي مـوجـود، دولـتـهـاي            
سرمايه داري دارنـد چـنـگ و دنـدان               
بيشتري بـه پـنـاهـنـدگـان نشـان مـي                 
دهند، در همان کشـور سـوئـد اعـالم             

 پليس بـا  ۲۰۰۹شده است که در سال      
تمام قوا تالش خواهد کرد که احـکـام          
اخراج پناهنـدگـان را بـه مـورد اجـرا                
بگذارد، چگونه مي توان با ايـن مـوج      
برخورد کرد و فدراسيـون چـه بـرنـامـه             

 هايي را دردستور خود دارد؟
ببينيـد، تصـمـيـم دولـت          :   عبداهللا اسدي 

سوئد به اخراج پـنـاهـجـويـان در سـال              
جديد به خـودي خـود و بـه تـنـهـايـي                   

اين تصميمات،  .   صورت نگرفته است  
تصميمات اتحاديه اروپـاسـت کـه در           
ماه ژوئن سال جاري اتـخـاذ گـرديـد و            

 مـيـلـيـون       ۸قرار است بـر اسـاس آن            
مهاجر غيرقانوني را از اين اتـحـاديـه          

دولت سوئد نـيـز دسـتـور         .   بيرون کنند 
. خود را از اتحاديه اروپا گرفتـه اسـت         

در آئينـنـامـه اي کـه اتـحـاديـه اروپـا                  
تصــويـــب کـــرده، آمـــده اســـت کـــه              

پناهجويان و مهاجـريـنـي کـه از ايـن              
 مـاه    ۱۸ تـا     ۶دستور سر باز بزنند از      

 . زنداني خواهند شد
تا آنجاييکه به بحـران جـهـانـي و             
شــرايــط اقــتــصــادي امــروز دنــيــا و             
تاثيراتش بر زندگـي پـنـاهـجـويـان بـر              
ميگردد، بلي اين وضـعـيـت بـر رونـد             
پناهنده پذيري هـم تـأثـيـر مسـتـقـيـم               

گذاشته است و انگـيـزه عـدم پـذيـرش             
پناهندگان و ضديت با مـهـاجـريـن را           
در ميان دول اروپـايـي تـقـويـت کـرده               

براي مثـال دولـت سـوئـد بـراي             .   است
اخراج پناهـجـويـان از ايـن کشـور در               

 چــهــل مــيــلــيــون کــرون        ۲۰۰۹ســال   
اختصاص داده  و اعالم داشـتـه اسـت           
اگر تا ديروز پناهجويان را تـک تـک و            
بطور فردي اخراج ميکـردنـد در سـال           
جديد قرار است بطور دست جمـعـي و          
 . با هواپيماي ويژه بازگشت داده شوند

متأسفانه وضعيـت اقـتـصـادي و          
بيکار سازيهاي وسيع حتي بـر رفـتـار         
بخشهاي مخـتـلـفـي از مـردم عـادي              
غرب نيز نسبت به پناهنده و مـهـاجـر          

ايـنـهـا    .   تأثيرات منفي گذاشتـه اسـت      
واقعيات امروز جامعه سرمايـه داري       
و بي ارزشي انسـان در مـقـابـل سـود                
سرمايه و منافع استراتژيک دولتـهـاي       

 .غربي است
ميخـواهـنـد جـواب نـارضـايـتـي             
مردم در اعتراض به بـيـکـاري و بـاال            
رفـتــن قـيــمــت کــاالهــا و مــايـحــتــاج            

پـنـاهـجـويـان و           عمومي را با اخـراج     
ميخواهند ناتـوانـي    .   مهاجرين بدهند 

خــود را در اداره جــامــعــه بــه گــردن               
پناهجوياني بياندازند که به قيمـت از        
دست دادن دار و ندارشان، خود را بـه           
اروپا رسانده اند تا از گزند جـنـگـهـاي           
ويرانگر قبيله اي، ملي و مـذهـبـي و            
ســرکــوب و اخــتــنــاق ســيــاســي در               
حکومتهـاي ديـکـتـاتـوري خـالـصـي             

 . يابند
اتحاديه اروپا خـواسـتـه اسـت بـا             
تصــويــب قــانــون اخــراج مــهــاجــران،          

ماليات بـر       براي روند افزايش     دليلي

پــيــدا کــنــد و از ايــن نــظــر                  درآمــد
خودشـان را از عـجـز و نـاتـوانـي در                   

و بـاال       پاسخ به باال رفـتـن نـرخ تـورم           
رفتن قيمت اجناس رها سازند و آن را        

 ۱۰ تا    ۸بحساب زندگي غير قانوني     
ميليون مهاجريني بـنـويسـنـد کـه در            
اتحاديه اروپا بـه طـور غـيـر قـانـونـي                

ميخواهند بـگـويـنـد     . زندگي ميکنند 
اگر اين همه مهاجـر غـيـرقـانـونـي در              
اروپا زندگي نميکرد درجه بيکاري تـا     
اين حد باال نمـيـرفـت و مـالـيـات بـر                  
درآمد بـه ايـن مـيـزان افـزايـش پـيـدا                  

 .نيمکرد
ميخواهند بـا تصـويـب قـانـون               

اخراج مهاجران اعالم نمايند که دليـل   
ديــگــرشــان بــراي اخــراج آنــهــا حــفــظ          

اتحاديـه اروپـا از         امنيت و دور کردن 
اينها فشارهـايـي   .   گزند تروريسم است  

است که از سـوي راسـتـتـريـن احـزاب               
دولــتــي در ايــن اتــحــاديــه بــرعــلــيــه             

دلـيـل   .   پناهجـويـان اعـمـال مـيـشـود           
ديگرشان به نظر من اين اسـت کـه بـه         

مـيـخـواهـيـم بـر         " مردم بگويند که ما    
اتحاديه اروپا کنترل امنـيـتـي داشـتـه           
باشيم و راه حل کاملش هم ايـن اسـت           
که کليه افـراديـکـه در ايـن اتـحـاديـه                 
زنـدگــي مــيــکـنــنــد رســمـا ثــبـت نــام              

 ".شوند
 

نـظـرتـان در مـورد ايـن            :   انترناسيونـال  
ادعاي بعضي از دول غرب که ناامني      
و خطر تروريسم را به  پـنـاهـجـويـان و              

 مهاجرين ربط ميدهند چيست؟   
نـه بـه نـظـر مـن ريشـه                 : عبداهللا اسدي 

ناامني و ترريسم در ميان شبکه ها و        
ســازمــانــهــايــي اســت کــه در هــمــيــن          
اتحاديه اروپا ثبت شده اند و از هميـن         
اتـــحـــاديـــه اروپـــا بـــراي مـــقـــاصـــد           
تروريستيشان پولهاي کالن ميگيـرنـد      

. و با آن مراکز آموزشي دائر ميکنـنـد    
عامل ناامني، پناهجويـان بـيـکـار و           
پرونده بسـتـه نـيـسـتـنـد هـمـانـهـايـي                   
هســتــنــد کــه در کشــورهــاي عضــو            
اتحاديه اروپـا مسـاجـد درسـت کـرده             

که کـالـسـهـاي        اند، همانهايي هستند  
قرآن و جهل و خرافـه دائـر کـرده انـد،               

کـه از عـکـس         همانـهـايـي هسـتـنـد           
شــرت درســت     -اسـامـه بـن الدن تـي          

شبکه هـا و سـازمـانـهـايـي           .   ميکنند
هستند که خـود را تـابـع هـيـچـکـدام                

. استانداردهاي غرب نـمـي دانـنـد            از
امنيت اتحاديه اروپا را شـبـکـه هـا و            
طـرفـداران اسـالم ســيـاســي بـه خـطــر               
 . انداخته اند نه مهاجرين غير قانوني

ترس امروز سران و شوراي وزيران      
اتحاديه اروپا از خطر اسـالم سـيـاسـي         
مبناي برخورد ديروز خود دول غـرب         

به جنبش اسالم سـيـاسـي در مـقـابـل              
فـهـمـيـده انـد کـه           .   خطر کمونيسم بود  

خود را با چه جنبش ارتجاعـي اي در           
فهميده اند کـه در يـک          گير کرده اند،    

دوره معين جنبشي را تـقـويـت کـرده             
اند که رحم سرش نمي شود، امنيت و         

و    آسايش سرش نمي شود، با مدنيـت    
جامعه مدني هيـچ خـوانـايـي نـدارد،            
فهميده اند که جنبش اسالم سـيـاسـي          
پايه هاي فعاليتش را بر مبنـاي تـرور          

مـتـاسـفـانـه      .   و وحشت بنا نهاده اسـت     
همين امروز و در همين اتحاديه اروپـا   
صدها هزار زن و کـودک اسـيـر دسـت             
جنبش اسالم سياسي اند و در حـيـطـه          

مـقـامـات    .   قوانين اسالمي گرفتـارنـد    
نـمـي      اتحاديه اروپا نه تنها ممانعتـي     

کنند بلکه کامال شرايط را تحـت نـام          
براي آنـهـا مسـاعـد         نسبيت فرهنگي 

   .کرده اند
جنبش اسالم سيـاسـي در دسـتـه           
جــات و شــبــکــه هــاي مــخــتــلــف در            
منـاطـق مـخـتـلـف اروپـا گـروهـهـاي                 

کـودکـان   .   اسالمي تشکيل داده اسـت    
را شستشوي مغزي مـي دهـنـد و بـه              

تــا هــر کــس کــه           آنــهــا مــيــامــوزنــد   
مسلمان نيست کافر بنامند و خود را        

اسـالم و    .   نيز عبد خدا قلمداد نماينـد     
قوانين شريعه را بـه کـودکـان تـعـلـيـم               

 9اجباري ميـدهـنـد، دخـتـران را از               
سالگي شـرعـا واجـد شـرايـط ازدواج             
اعــالم مــيــکــنــنــد، بــه آنــهــا حــجــاب         
اجباري تحميل ميکنند تا در هـمـان          
کودکي حجاب بـر سـر کـنـنـد، نـمـاز                
بخوانند، حرام و حالل را بشنـاسـنـد و           

. مــدارس جــداگــانــه داشــتــه بــاشــنــد         
ميگويند شما به عنوان يـک زن بـايـد            
بپذيريد که در قوانين اسـالمـي زن و            
مرد داراي حقوق برابر نيستند و نبايد       

 . باشند
براي دولت سوئد و اتحاديه اروپـا        
مهم نيست که شبکه هاي وابستـه بـه          

تابع قـوانـيـن و        جنبش اسالم سياسي    
استانداردهاي عمومي اتحاديه اروپـا      

دول غــرب خــود     .   قــرار نــمــي گــيــرنــد    
ايجاد محدوديت و تحميـل نـابـرابـري          
نسبت بـه زنـان را از سـوي جـنـبـش                   
اسالمي تحت نام نسبيت فرهنگي بـه       
رسميت شناخته و به آنها امکـان داده        
است تا از تلويزيون سراسري سوئد بـا         

 TVزنان محجبـه تـحـت نـام حـالل               
برنامه پخش کننـد و بـرتـري طـلـبـي               

 .اسالمي را تبليغ نمايند
اگر واقعا مسئله سـران اتـحـاديـه          
اروپا حفظ امنيت اسـت بـايـد سـراغ             
سازمانها و گروههاي اسالمي رفت و       
فعاليتهاي آموزشي و قـوانـيـن عـقـب           
مانده آنها را بـرضـد زنـان و کـودکـان               

 ۴صفحه  

              مصاحبه با عبداهللا اسدی           ۱از صفحه   
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 آذر کـارگـران صـنـايـع            ٣٠روز شنبه    
فلزي شماره دو در اعـتـراض بـه عـدم            
پرداخت دستمزدهاي خود، در مـحـل         
صنايع فـلـزي شـمـاره يـک کـه دفـتـر                   
مديريت در آنجا واقع شده است تجمع       

همه کـارگـران در ايـن تـجـمـع             .  کردند
يکي از مزدوران سپاه  .   شرکت داشتند 

پاسداران به آنجـا آمـد و کـارگـران را               
تهديد کرد و درگيري شد و کارگران او       

کارگران همچـنـيـن يـک        .   را کتک زدند  
کانکس را در صنايع فلزي شماره يـک       

مديـريـت کـارگـران را         .   واژگون کردند 
تهديـد کـرد و کـارگـران از کـارخـانـه                  
خارج شدند و قرار ادامه اعـتـراض را           

 . براي روز يکشنبه گذاشتند
 نـفـر     ٢٠٠روز يکشنبه اول ديماه     

 نفر کـارگـر صـنـايـع          ٣٥٠از مجموع   
فلزي شماره دو درمقابل برج نگين در        
مقابل پارک سـاعـي کـه مـتـعـلـق بـه                 
مديريت اين کـارخـانـه اسـت، تـجـمـع              

کارگران موفق نشده بودند کـه    .   کردند
ساير همکارانشان را براي اين حـرکـت        

در محل مردم و صاحـبـان       .   خبر کنند 
مغازه هاي زير برج نـيـز کـه صـاحـب               
قبلي آنان کارفرمـاي هـمـيـن شـرکـت             
بوده و ظاهرا سـر خـريـداران آن کـاله                
گذاشته و پـول زيـادي بـه جـيـب زده                  
است، کارگران صنايع فلزي را مـورد         

از تجمع کـارگـران      .   حمايت قرار دادند  
عکس ميگرفتند و محل شلوغ شـده        

روبـروي ايـن مـحـل بـانـک قـرار                .   بود
پليس از ترس حملـه کـارگـران         .   داشت

در همـيـن   .   به بانک محل را گرفته بود     
موقع بـيـان الـحـق يـکـي از مـديـران                  
شرکت بـه کـارگـران گـفـتـه بـود مـن                   
ميروم اداره کـار شـمـا نـيـز بـه آنـجـا                    

کـارگـران بـه      .   بيائيد تا صحبت کنـيـم     
اداره کار رفتند اما متوجه شـدنـد کـه          

ايــن .   بـيـان الـحـق دروغ گــفـتـه اسـت               
موضوع کارگران را بيشتر عصـبـانـي         

کارگران قـرار ادامـه حـرکـت را             .   کرد
. گذاشتند و به خانه هاي خود رفـتـنـد          

 ديــمــاه تــعــدادي از        ٢روز دوشــنــبــه      
کارگران در کارخانه طـومـاري امضـا         
کردند مبني بر ايـنـکـه بـايـد مـتـحـد                
عمل کنند و بر خواستهايشان تـاکـيـد         

 . کردند

در هــمــان هــنــگــام چــنــد نــفــر از           
کارگران، محل دفتر مسکوني اصلـي      
شرکت در مقابل بـيـمـارسـتـان طـوس            
چهار راه مطهري را پـيـدا کـرده و بـه                

هـمـه   .   کارگران در کارخانه خبر دادنـد      
کارگران فورا خـود را بـه ايـن مـحـل                 

در مـحـل هـمـسـايـه هـا بـا                .   رساندند
ــد              ــردن ــک ــي ــکــاري م ــم ــران ه ــارگ . ک

همسايگان به کارگران گفته بودند کـه        
افرادي که در اين دفتر هستـنـد مـواد           
سوختي قاچاق ميکنند و همسايه هـا       
بـه چشـم مشــکـوکــي بــه آنـهــا نــگــاه               

بـيـش از سـيـصـد نـفـر از                .   ميکـنـنـد   
کارگران آنجا بودند و به مردم توضيح       

ميـدادنـد کـه چـرا جـمـع شـده انـد و                     
دستمزدهاي تـعـويـق افـتـاده خـود را               

اعضاي مديريت نـيـز بـه         .   ميخواهند
مردم ميگفتند به اينها نزديک نشويد      

مردم اما فعاالنه   .   اينها اشرار هستند  
کـارگـران   .   به کـارگـران کـمـک کـردنـد            

تصادفا ماشين بيان الحق را که در آن        
نزديکي بود گرفـتـنـد و چـنـد نـفـر از                  
همسـايـه هـا نـيـز بـه کـارگـران بـراي                    

کـارگـران بـيـان       .   گرفتن او کمک کردند 
. الحق را گرفتند و به کارخـانـه بـردنـد           

بيان الحق وانمود کـرد حـالـش خـوب            
کــارگــران او را بــه بــهــداري          .   نــيــســت
در و ديوار کارخانه را کـارگـران       .   بردند

با پالکارد پر کرده بـودنـد و در حـيـن               
تجمع و حـرکـت بـيـن صـنـايـع فـلـزي                  
شماره يک و دو نيز پالکاردهـاي خـود          
مبني بر دستمزدهاي پـرداخـت نشـده         

پليس به محل آمـد      .   را همراه داشتند  
و به کارگران گفت شـمـا حـق نـداريـد               
بيان الحق را نگهداريد و گروگانگيري      

کارگران هم گفتـنـد     .   غير قانوني است  
ندادن دستمزدها غيرقانـونـي اسـت و          

. بــيــان الــحــق بــايــد مــحــاکــمــه شــود         
کارگران پليس را به داخل راه ندادند و        

سرانجام دو پلـيـس را     .   درها را بستند  
راه دادند و بعد از آنها تعدادي لـبـاس           

همـه جـا     . شخصي و پليس وارد شدند 
مرتب کـارگـران را       .   نيروي مسلح بود  
ميگفتند بيان الحق   .   تهديد ميکردند 

را بدهيد ما بازداشتش ميکنيـم و او       
کـارگـران   .   را دادگاه محاکمه ميـکـنـد      

گفتند او را تحويل نميـدهـيـم قـاضـي            
بيايد هـمـيـن جـا در کـارخـانـه او را                    

 ٢٠٠خـالـصـه شـب         .   محاکمه کننـد  
کارگر در کارخانه خـوابـيـدنـد و بـيـان              
الحق را هم نـگـذاشـتـنـد از کـارخـانـه                

 . خارج شود
 ديماه از طـرف       ٣صبح سه شنبه    

دفتر قضايي که قرار بوده حکم بـدهـد         
آمدند که بيـان الـحـق را از کـارگـران                

. تحويل بگيرنـد و بـه دادگـاه بـبـرنـد               
کارگران قبول نکردند و اعـالم کـردنـد          

. که دادگاه را همين جا تشکيل دهيـد       

ــه کــارگــران گــفــت شــمــا                  ــيــس ب ــل پ
نمايندگانتان را بفرستيد تا در دادگـاه        

فـردمـنـش مـديـر کـل           .   شرکت کنـنـد   
صنايع فلزي نيز در دادگاه است و هـر          
دو را دادگاهي خواهيم کـرد و جـواب          

هـم نـمـايــنـدگــان       .   شـمـا را مـيــدهـيــم        
کـارگــران و هـم نــمــايـنــدگــان شــوراي            
اسالمي بـه مـحـل دادگـاه رفـتـنـد و                 
دادگاه در غياب بيان الحق برگزار شد       
اما نمايندگان کارگـران را بـه دادگـاه            

فقط نـمـايـنـدگـان شـوراي           .   راه ندادند 
ســپــس .   اســالمــي بــه دادگــاه رفــتــنــد      

نمايندگـان شـوراي اسـالمـي بـا راي              
دادگاه به کارخانه برگشتند با ژسـتـي         

. که گويا کار مهمي صورت داده انـد         
حکم دادگاه از اين قرار بود که بـه هـر            
کارگـر صـد هـزار تـومـان بـدهـنـد و                   

سـرويـس   .   کارخانه نيز راه اندازي شود    
. ها نيز از روز بعد شروع به کـار کـنـد            

کارگران با شنيدن اين حکم از دادگـاه         
و از شوراي اسالمي بشدت عصبانـي       

. در ابتدا فضـا مـتـشـنـج شـد             .   شدند
يکي .   کارگران در نمازخانه جمع شدند   

از کارگران سرش را ميکوبـيـد کـه بـا             
يـکـي ديـگـر گـريـه           .   اين پول چه کـنـم     

بــيــان الــحــق هــمــچــنــان در       .   مــيــکــرد
پليس بـه داخـل       .   گروگان کارگران بود 

کارخانه آمد و گـفـت کـه بـايـد بـيـان                  
الحق را تحويل دهيد و  حکـم دادگـاه           

ولي کارگـران قـبـول       .   الزم االجرا است  
پليس به کارگران گـفـت اگـر          .   نکردند

قبول نـکـنـيـد گـارد ضـد شـورش بـه                  
. کـارخــانــه مــي آيــد و او را مــيــبــرد             

کارگران گفتند شما قصد حل مشکل      
ما را نداريد شمـا طـرفـدار کـارفـرمـا              

چند ماه حقوق بـه مـا نـداده            .   هستيد
اين آيـا غـيـر قـانـونـي نـيـسـت؟                  .   اند

سرانجام کارگران تصميم گرفتند بيـان      
 . الحق را تحويل پليس بدهند

کارگران اعالم کردند کـه بـراي         
پيگيري خواسـتـهـايشـان دسـت بـه            
تجمعات بيـشـتـري خـواهـنـد زد و              
همـه طـلـبـهـايشـان بـايـد پـرداخـت                 

مبارزه کارگران صنايع فلـزي     .   شود
يادآوري ميکنم کـه    .  دو ادامه دارد 

مبارزه کارگران صنايع فلـزي بـراي        
 ٨٥گرفتن طلب هاي خود از سـال          

شروع شده و از شهريور ماه امسـال        
مدام ادامه داشتـه و در مـاهـهـاي             
آبان و آذر چندين تجمع اعـتـراضـي         
توسط کارگران سـازمـان داده شـده          

در تـجـمـع کـارگـران در مـاه              .   است
آذر، کــارگــران شــرکــت واحــد و                 
راننـدگـان کـامـيـون کـه در مـحـل                 
تجمـع حضـور داشـتـنـد بـا ايـجـاد                 
راهبندان از کارگران صنايـع فـلـزي         

 . *حمايت کردند

 گزارش بھرام، خبرنگار کانال جدید 
 از صنايع فلزی شماره دو در تھران 

 کارگران صنايع فلزی کارفرما را گروگان گرفتند                                  
 و خواهان محاکمه او در کارخانه شدند                            

ممنوع اعالم کرد و دست شبکه هـاي      
را از زنـدگـي        جنبش اسالم سيـاسـي       

 .مردم کوتاه نمايند
  

خطاب شما به پناهندگان،    :   انترناسيونال
ــوق                 ــق ــع ح ــداف ــاي م ــه ــان ــازم ــه س ب
پناهندگي ، سازمـانـهـاي کـارگـري و            
مــتــرقــي و انســانــدوســت در عــرصــه           
مبارزه براي دفاع از حق پـنـاهـنـدگـي             

 چيست؟

در پاسخ به سـوال شـمـا          :     عبداهللا اسدي 
بايد بگويم کـه فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايراني بيست سال پيش در      
پاسخ به همين ضرورت تشکيل شد و        
در طول اين بيست سال در بسياري از         
نــقــاط جــهــان و در دفــاع از حــقــوق               
پناهجويان و مـهـاجـريـن رل و نـقـش               
بسيار اسـاسـي ايـفـا کـرده اسـت، از                 

و  کمپينهاي وسيع در اشکال محلـي        
سراسري تا دخالت مستقيم در پرونـده       

هزاران پناهجوي ايراني و راهـنـمـايـي         
آنها و آشنا کردنشان به محيط جـديـد         
و قوانين پناهـنـدگـي در قـامـت يـک                
سازمـان اجـتـمـاعـي، تـاريـخ بسـيـار                
درخشان و پرافـتـخـاري را پشـت سـر              

با اين مقدمـه و در      .   گذاشته است 
ــا                   ــم ــوال ش ــه س ــه ادام ــاســخ ب پ

فـدراسـيـون     ميخواهم بگـويـم کـه         
سراسري پناهندگان ايراني با تمـام      

خود در مـقـابـل           و امکانات  نيرو
تصميمات اخـيـر دولـت سـوئـد و              
اتحاديـه اروپـا مـبـنـي بـر اخـراج                

ــان و            ــويــــــ ــجــــــ ــاهــــــ ــنــــــ پــــــ
ايستادگي خواهـد کـرد       مهاجرين  

و به سهم خود تالش خـواهـد کـرد            
تا با اتکا به نيروي دهها و صـدهـا     
سازمان دفاع از حقوق پناهنـدگـي       
و بسـيـاري از نـهـادهـاي دفـاع از                
حقوق بشر و همچنين بکار گرفتن       
نيروي خود مهاجريـن و اتـحـاديـه           
هــاي کــارگــري در مــقــابــل ايــن             

بـه  .   تصميمـات ايسـتـادگـي کـنـد          
عـــالوه مـــيـــخـــواهـــم بـــه هـــمـــه           
پناهجويان در کشور سوئد و هـمـه        

دنيا اعالم کنم که متاسفانه آيـنـده    
بسيار پرمشقتي را در پيش داريـد       
و براي مقابله با اين وضعيت بايـد        
در همه جاي جهان متشکل شويـد       
و در مقابل فشار دولتها و تحميل       
بي حقوقي از حقوق انسـانـي خـود          

فـدراسـيـون سـراسـري        .   دفاع کنيـد  
پناهندگان ايراني ظـرف مـنـاسـب         

بــايــد تــمــاس   .   ايــن مــبــارزه اســت    
بگيريد و بـه ايـن سـازمـان بـراي                
ــدگــي                 ــاهــن ــن ــوق پ ــق ــاع از ح دف

 . *بپيونديد

 مصاحبه با عبداهللا اسدی          ۳از صفحه   
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 يک دنيای بهتر       
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 

طبق گزارش بيژن مهـدوي خـبـرنـگـار           
ــال جــديــد، کــارگــران کــارخــانــه             کــان

 gold)الستيک سازي گـلـد اسـتـون           
stone)  کيلومـتـري شـهـر       ٥واقع در 

اردبيل، با تجمع اعـتـراضـي خـود در            
روز اول ديـمـاه کـارفـرمـا و دولـت را                  

 رفـيـق اخـراجـي         ١٩٤مجبور کردند    
 . شان را به سر کار برگردانند

در اطالعيه هاي قبـل بـه اطـالع           
رسانديم که کـارگـران السـتـيـک گـلـد               
اســتــون از اول آذرمــاه دســت بــه                    
اعــتــصــاب طــوالنــي و تــجــمــعــات            
اعتراضي زدنـد و بـيـانـيـه اي حـاوي                

 مـاده    ١٦خواستهاي مهم آنها که در       
تنظيم شده بـود بصـورت يـک تـومـار              
امضا کردنـد و بـه مسـئـولـيـن ارائـه                 

افزايش پـايـه حـقـوق، رسـمـي             .   دادند
کردن کارگران موقت، امنيت شـغـلـي        
و حق انتخـاب نـمـايـنـدگـان خـود، از                

. جــملــه خــواســتــهــاي کــارگــران اســت       
کارگران در تجمع اعتراضـي خـود در          

ــول و                   ١٧روز    ــه ق ــوجــه ب ــا ت  آذر ب
قرارهائي که به آنـان داده شـد تـا اول               

در اين  .   ديماه به کارفرما مهلت دادند    
فاصله مديريت به بهانه انجـام بـرخـي          
تعـمـيـرات کـارخـانـه را بسـتـه نـگـاه                   

 نفر از ٢٠٠ آذر حدود ٣٠روز .  داشت
کارگران جمع شـدنـد و قـرار و مـدار                

 ديـمـاه کـه قـبـال            ١تجمـع بـراي روز         
. اولتيماتوم داده بودنـد گـذاشـتـه شـد           

ــاه کـــارگـــران وقـــتـــي             ١روز      ديـــمـ
ميخواستند به کارخانه بروند متـوجـه       

 ٤ سـرويـس فـقـط           ٩شدند به به جاي    
کـارگـران بـا      .   سرويـس کـار مـيـکـنـد          

ماشين شـخـصـي و بـه شـکـل هـاي                  
. مختلف خود را به کارخانه رسـانـدنـد     

در آنجا متوجه شـدنـد کـه مـديـريـت               
 نفر را بعـنـوان اخـراجـي          ١٩٤اسامي  

بدنبال اين موضـوع    .   اعالم کرده است  
کارگراني که وارد کارخانه نشده بودند      
به طرف استانداري رفتند و درمقـابـل        

 ١٥٠٠از   .   استانداري تجـمـع کـردنـد       
 نـفـر     ١٠٠٠کارگر اين کارخانه حدود     

در تجمع مقابـل اسـتـانـداري شـرکـت             
داشتند، اما بتدريج کارگران کارخانـه      
سيمان و کارگران خدمـات شـهـرداري         
نيز در مقـابـل اسـتـانـداري دسـت بـه                
تجمع زدند و مردمي که شاهد تجمـع        
کارگران بودند به کارگران پيوستنـد و         

 نـفـر     ٣٠٠٠جمـعـيـت مـعـتـرض بـه              
اين تجمع از اوايل صبح شـروع   .   رسيد

 صـبـح ادامـه        ١١شد و تـا سـاعـت            

پليس و نيروي انـتـظـامـي در           .   داشت
محل حضور داشت اما جرات مقابلـه       

بـا اسـکـورت      .   با کارگران را نـداشـت       
مديريت را به محل تجمع آوردنـد کـه          

تــرس  .   جــواب کــارگــران را بــدهــد             
مسئولين و نـيـروهـاي انـتـظـامـي از               
کشــيــده شــدن اعــتــراض بــه شــهــر و            
پيوستن مـردم بـه اجـتـمـاع کـارگـران               

از کــارگــران    .   کــامــال مشــهــود بــود       
خواسته شد بـراي شـنـيـدن صـحـبـت               
مديريت به حيات استانداري بروند که      

با فشـار کـارگـران        .   در خيابان نباشند  
 ١٩٤مديريت عقب نشسـت و هـمـه            

ــارشــان                 ــه ســرک ــراجــي ب ــر اخ ــارگ ک
کارگران اعالم کـردنـد کـه         .   بازگشتند

 ١٦به کليه خواستهاي آنها در بيانيـه         
ماده اي بايـد پـاسـخ داده شـود و در                 
صورتي که به اين خواستها رسيـدگـي         
نشود، تجمعات اعتراضي خود را از        

 . سر خواهند گرفت
طــبــق ايــن گــزارش، تــعــدادي از          
کارگران فيلمي از گزارش کانال جديـد       
درمورد اعتراض قبلي آنها تهيه کرده      
و به کارخانه آورده بودند و درمورد آن         

 . صحبت ميکردند
تــجــمــع هــمــزمــان بــا کــارگــران            

اعتراضي سيمان و خدمات شهرداري     
و پيوستن مردم به تجـمـع اعـتـراضـي          
کارگران يک حقيـقـت مـهـم را خـاطـر               

مردم آمادگي حـمـايـت از         .   نشان کرد 
مبارزه بحق کارگران را دارنـد و ايـن             
يکي از نقاط قوت مهم اين اعـتـراض         
و يک عامل مهم عقب نشيني دولـت         

روي اين نـقـطـه قـوت         .   و مديريت بود  
بويژه تجمع همزمان   .   بايد حساب کرد  

کارگران چند کارخانه فضاي دخالت و      
پــيــوســتــن مــردم را بــيــشــتــر فــراهــم           

گام ديگري که بـايـد تـوسـط           .   ميکند
کارگران بـرداشـتـه شـود از يـکـطـرف               
برگزاري منظم مجمع عـمـومـي و از            
طرف ديگر تالش پيگير براي حضـور        
فعال همسران کارگران و ساير اعضاي      
خــانــواده هــاي آنــهــا در تــجــمــعــات             

جـمـهـوري اسـالمـي        .   اعتراضي اسـت  
قادر به مقابله با تجمعات مـتـحـدانـه          

. کارگران و خانـواده هـايشـان نـيـسـت            
چنين تجـمـعـاتـي بسـرعـت در شـهـر                
ميپيچد و مردم زيادي را به حـمـايـت           

 . از آن ميکشاند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         
مبارزه و مـطـالـبـات بـحـق کـارگـران                
ــيــل و                الســتــيــک گــلــد اســتــون اردب

همچنين کارگران خدمات شهرداري و     
کارگـران سـيـمـان اردبـيـل قـاطـعـانـه                 
پشتيباني ميکند و آنها را بـه اتـحـاد           
هــرچــه بــيــشــتــر و بــرگــزاري مــجــمــع          
عمومي و تصميم گيري جمعـي بـراي         

حـزب از    .   ادامه مبارزه فرامـيـخـوانـد      
کارگران کليه مراکز کارگـري و مـردم          
اردبيل بويژه خـانـواده هـاي کـارگـران             
ميخواهد در هر اجتماعي که تـوسـط        
کارگران برگزار ميشود فعاالنه شرکت     
کنند و به هر شکـل مـمـکـن از آنـهـا                 

نـيـروي مـتـحـد شـمـا            .   حمايت کنـنـد   
بسيار بيش از آنچه تصور مـيـکـنـيـد            
حکومت و مـديـريـت را بـه وحشـت                
انداخته و مجبور بـه عـقـب نشـيـنـي               

 . ميکند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي    
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٧ ديماه ٣، ٢٠٠٨ دسامبر ٢٣

 ٤اطالعيه شماره 
 ترس از شلوغ شدن شهر دولت را به عقب نشيني واداشت 

  کارگر اخراجي الستيک اردبيل با مبارزه کارگران به سر کار برگشتند١٩٤

طــبــق گــزارش يــوســف بــهــمــنــي        
 آذرمـاه   ٢٥خبرنگار کانال جديد، روز     

بار ديگر کـارگـران بـازنشـسـتـه ذوب              
آهــن اصــفــهــان کــه ايــنــبــار خــانــواده          
ــراهــي                   ــم ــا را ه ــه ــز آن ــي هــايشــان ن
ميکردند، دست به تجمع اعـتـراضـي         
زدند و اتوبان اصفـهـان شـهـر کـرد را               

 . مسدود کردند
کـارگــران بــازنشــســتــه ذوب آهــن        
خواهان افزايش حقوق بازنشستگـي و      
همسان سازي حـقـوق خـود بـا سـايـر                

در تجمع قبـلـي     .   بازنشستگان هستند 
 آذر فرماندار به ميـان  ١٢خود در روز  

کــارگــران آمــد و قــول رســيــدگــي بــه             
بدنبال اين  .   خواستهاي کارگران را داد   

تجمع، جلسه اي با نماينده فرمـانـدار،       
نمايندگان کارگران و مدير ذوب آهـن         
برگزار شد و به کارگران اعالم شـد کـه      
مابه التفاوت حقوق بازنشستگي آنهـا    

. طي چند مرحله پرداخت خواهد شـد       
وقتي نمايندگان کارگران اين تصـمـيـم        
را به کارگران گزارش دادند، کـارگـران         
پرداخت مرحله اي طلب هاي خـود را         
نپذيرفتند و به اعـتـراض خـود ادامـه            

 نــفــر از     ١٥کــارگــران ســپــس     .   دادنــد
نمايندگان خود را به دفتر احمدي نژاد       

فرستادند که به آنها گفته شد که اقدام        
خواهد شـد ولـي ايـن نـيـز وعـده اي                   

 . توخالي بود
 ٥طبق گزارش يوسف بـهـمـنـي،           

سال قبل در مورد هـمـاهـنـگ سـازي            
 مـيـلـيـارد       ٣٨حقوق کارگران، حدود     

تــومــان بــه صــنــدوق بــازنشــســتــگــي         
کارگران واريز شده بـود امـا ايـن پـول              
توسط مسئولين مختلف و با بـنـد و           
بستهائي باال کشيده شد و به کارگران       

بدنبال اعتراضات کارگـران    .   داده نشد 
قرار شد طرح همسان سازي حـقـوقـهـا          

 به اجرا گذاشته شـود امـا          ٨٦از سال   

کــارگــران بــه    .   بــاز هــم خــبــري نشــد         
 ٢٥اعتراض ادامه دادند و در تجمـع         

ديماه اولتيماتوم دادند که چنانجـه تـا         
آخر ديماه بنا به وعده داده شده پـاسـخ          
داده نشود، بار ديگر دست بـه تـجـمـع            

 . اعتراضي خواهند زد
حزب کمونيست کارگري قاطعانه    
از خواستهاي بحق کارگران بازنشسته      
و قراردادي ذوب آهن اصفهان حمايت      
ميکند و کـلـيـه کـارگـران شـاغـل و                  
ــازنشــســتــه ذوب آهــن و اعضــاي               ب
خانواده هاي آنها را به پيوستن به ايـن         

اتحاد کـارگـران   .   اعتراض فراميخواند 

ذوب آهــن اصــفــهــان کــه يــکــي از                
بزرگترين مجتمع هاي کارگري اسـت،      
به نيروي قدرتمندي تبديل ميشود که      
قادر است جـمـهـوري اسـالمـي را بـه               
عقب براند و خواستهاي کارگران را به       

 . کرسي بنشاند
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ١٣٨٧ ديماه ٣، ٢٠٠٨ دسامبر ٢٣
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 ننگ بر اين
  حکومت خط فقر
    برنامه ای از
   کاظم نيکخواه

ما االن جشـنـي       .   سالم آقاي نيکخواه  
داريم و با دوستان طرفدار برنامه هاي       
کــانــال جــديــد و حــزب کــمــونــيــســت           
کــارگــري هســتــيــم و از  مــبــارزات              
دانشجويـان بـخـصـوص دانشـجـويـان            

 .شيراز هم حمايت ميکنيم
دختري جوان از طرف دوسـتـانـش        

 از انديمشک
 

مردم ايران خاطـر خـواه حـکـمـت            
سلـطـنـتـي و غـيـره نـيـسـتـنـد فـقـط                      
ميخواهند که زندگي آزاد و بـرابـر و             
مرفه داشته باشند و نميخـواهـنـد کـه           
حکومت آخوندي را بزيـر بـکـشـنـد و             

مـن از    !     حکومت پادشـاهـي بـيـارنـد        
همين کانال بـه سـران ايـن حـکـومـت               
ميگويـم کـه اگـر خـودشـان نـرونـد و                  
بخواهند با ادامه کشتارشان پدر ايـن        
ملت را بيش از پيش دربيارند بدانـنـد         
که تيکه بزرگشان گـوشـشـان خـواهـد            

 ۳۰بود و اينرا بدونند که تالفـي ايـن            
سال را طوري از سرشان درمياريم کـه         

 هزار سـال تـوي تـاريـخ تـعـريـف                ۳تا  
 !کنند

 مردي از ايران
 

از نشانه هاي عدالت اجتماعي از      
بين بردن فاصله شهر و روسـتـاسـت و            
حکومـت سـوسـيـالـيـسـتـي در انـدک                
مدتي ميتواند اين فـاصـلـه را از پـر               

حکومتي که در مقابل حق زنـان  .   کند
حجاب را و در مقابل گرسنگي قـطـع          
انگشت بياورد و اعدام و شکنـجـه راه       
بـــيـــانـــدازد و حـــامـــيـــان مـــردم و               
سوسياليستها را بزنجير بکـشـد، ايـن         
حکومت بـربـريـت و قـرون وسـطـايـي               

بيمـه  !  هرگز  نميتواند براي مردم باشد 
بيکاري و حق مسکـن و بـهـداشـت و              
تحصيل رايگان مال همه است و زنـان        
و مردان برابرند و امـروز ايـن حـقـوق               

. انساني براي همه شناخته شـده اسـت        
زنده باد سوسياليسم و زنده باد حـزب          

 .کمونيست کارگري
 مردي از آذربايجان 

 
آقاي نيکخواه سالم، مـن کـارگـر          
هفت تپه هستم و اخراج شـده ام و در             
مدتي هم کـه زنـدان بـودم خـانـم مـن                 
سرطان سينه داشتند و يکي از سيـنـه         

هاشو قطع کرده اند و االن براي بـقـيـه            
هزينه هايش به مرکزي مراجعه کـرده        
ام که کليه ام را بفروشم و گـفـتـنـد کـه               
هفت ميليون تومان ميخريم و عـمـل         

ميـخـواسـتـم خـدمـت آقـاي            !   ميکنيم
وزير رفاه سالم برسونم و از بابت هـمـه          
رفاهي که بـراي مـا بـوجـودآورده انـد              

 .تشکر کنم
 کارگر هفت تپه 

 
ما زيـر خـط     . اقاي نيکخواه سالم 

فقر هستيم و فردا هم شب عيـد اسـت           
 .و واقعا نميدانيم چکار کنيم

 مردي از آذربايجان غربي
 

سالم به آقاي نيکخواه و به حـزب         
ميخواهم به  .   کمونيست کارگري ايران  

رفاه بگويم که اگر نـمـيـدانـيـد      .. .   وزير  
که مردم زير خط فقرند فقط بروند بـه          
مدارس و ببينـيـد کـه از صـد دانـش                

 نـفـرشـان خـراب         ۸۰آموز دندانـهـاي      
است و همه اش هـم از سـوء تـغـذيـه                 
است و حتما نبايـد مـثـل بـچـه هـاي                 
آفريقـا شـکـمـشـان بـرآمـده بـاشـه تـا                   

مـا هـزار جـور        .   بفهميد که گرسنه اند   
منابع در کشور داريم و نفـت داريـم و            
کارگران اينهمه جان ميکنند و تولـيـد        
! ميکنـنـد خـب ايـنـهـا کـجـا مـيـره؟                  

ايــنــهــمــه پــولــي کــه بــه يــک مشــت               
تروريست فلسطيني و لـبـنـانـي مـثـل            
خودتان ميدهيد اگر براي خـود مـردم         
صــرف مــيــشــد  االن وضــع ديــگــري           

بــخــاطــر نــداري دنــدانــهــاي     .   داشــتــيــم
 سـالـه ام       ۱۳ و ۱۲پوسيده دو تا بچه   

من کارگر بدبختي هستـم     !   را کشيدند 
که ماهي دويست هزار تـومـان اجـاره           
ميدم و دويست و نود هزار تومان هـم       

زمســتــان کــه شــروع      .   حــقــوقــم اســت   
ميشه اين کارگران در سرماي طـاقـت        
فرسا ساعتها ميـايسـتـنـد کـه يـکـي               
بيايد و روزي هـفـت هـزار تـومـان بـه                

مسـلـمـا خـود ايـن          !   اينها کاري بدهد  
. حاکمـان جـايشـان گـرم و نـرم اسـت                

لعنت بـر ايـنـهـا کـه ايـن چـيـزهـا را                      
 .نميفهمند

 کارگري از ايران
 

سمبل فقر دانش آموزي است کـه        
 ۱۰در کالس من نشستـه و سـاعـت             

صبح با لرزش بدني خـوابـش مـيـبـرد            
! چونکه با نان و چايي آمده سر کـالس        

خــطــر فــقــر يــعــنــي چشــم بــراه بــودن             
بيکاران براي کار در چهـار راهـهـا در            
حالي که از شدت سرما ميلرزند آنهـم        

مـزدوران  .    هـزار تـومـان      ۷براي روزي   

رژيم اگـر وجـدان داشـتـنـد ايـنـهـا را                   
.  ميديدند و اينجور پارازيت نميدادنـد     

يکسال و نيم است که من و خانواده ام       
 سـال تـالش شـمـا را پـيـد               ۳۰بعد از  

خـودمـو عضـو      .   کرديم وخوشـحـالـيـم     
حزب ميدانم و عضو رسـمـي خـواهـم            

 . شد
 معلمي از مازندران

 
بـنـظـر مـن       .   سالم آقاي نيکـخـواه    

بجز سوسياليسم هيچ راهي براي رفـاه       
 .  و آزادي و برابري نمانده است

 مردي از ايران
 

   نه به حجاب، 
 نه به جمهوري اسالمي

   برنامه اي
 از اصغر کريمي

خيلي مـمـنـون از بـرنـامـه هـاي                
روشنگرتان که سالها از آن دور بـوديـم         
و االن اميد و آگاه کنـنـده مـردم شـده               
بخصوص اينکه در تمامي سـالـهـا از          
بين جرياناتي که مـبـارزه مـيـکـردنـد             
کسي نبود که با اين شيوه بـتـوانـد بـه             
مسائل اجتماعي بپـردازد و بـرخـورد          
بــکــنــد و نــقــد بــکــنــد، و مشــخــصــا            
منظورم برخورد به حجاب و مسـئلـه          
مذهب است و برايم جاي خـوشـحـالـي          
است و سازنده است و بـرايـتـان آرزوي            

 .پيروزي ميکنم
 مردي از ايران

 
سالم اقاي کريمي، نه به حـجـاب،        
نه به جمهوري اسالمي، شعار مـن در     

 بود بخاطر اينکه در انـقـالب     ۵۷سال  
عليه رژيم پـهـلـوي شـرکـت داشـتـم و                
ضمنا بدون اينکه آدم مذهـبـي بـاشـم            
بخاطر نداشتن ديد سيـاسـي درسـتـي          
طرفدار خميني هم بودم اما دو هـفـتـه          

 خود خمـيـنـي گـفـت          ۵۷بعد از بهمن    
زنها بايد حجاب اسالمي را رعـايـت          
کنند و از هـمـان روز بـا شـعـاري کـه                  
گفتم مخالفتم با خميني شروع شـد و         
با اطرافيانم هم بحثم اين بود که کلمه         

وگرنه !   بايد يعني ديکتاتوري اسالمي   
 !ما براي آزادي انقالب کرده ايم

 مردي از ايران
 

حجاب، نماد بربريت و کثيفتـريـن       
در روزگاري که بنام    .   شيوه اسالم است  

خدايان باديه نشين دخـتـران طـفـل را            
زنده بگور ميکردند اسالم هـم هـمـان           
بربريت را با تحميل حجاب بـر زنـان،           

آنها را در گورهاي حـجـاب بـه زنـدان              
آنهايي که مـيـخـواهـنـد         .   ابدي کشاند 

بربريت اشـکـار اسـالم را از جـامـعـه                
بزدايند از محمـد بـنـيـانـگـذار اسـالم              

 زن   ٢٢بايد شروع کنند که به داشتن        
رسمي قادر ميشود و با شيادي تـمـام          
بنام خدا آيه هـاي سـوره الـتـحـريـم را                
نشخوار ميکند و جان و مـال کـافـران          
را بـر تـحـکـيـم شـهـوات مسـلـمـانـان                   
قانوني ميشمارد، و امـروز نـمـايـنـده            
اين بربريت همين جمـهـوري اسـالمـي        

شرم بـر آنـانـي کـه از قـوانـيـن                .     است
بربريت اسالم حمايت ميکنند و مرگ      

 .بر جمهوري اسالمي
 مردي از ايران

 
درود بـه آقـاي کـريـمـي، مسـئلـه               
حــجــاب تــرفــنــد جــمــهــوري کــثــيــف          
اسالمي است بـراي تـحـمـيـل زور بـه               

اگر حجاب مهم است پس چـرا        .   مردم
زنان اسالمي ميايند دست ولي فقـيـه        

هم دين ايـنـهـا و خـود           !   را ميبوسند؟ 
اينها همه شان کـثـيـفـنـد و بـرخـالف                
ظاهر آراستـه شـان بـاطـنـشـان پـر از                 

. انگيزه جنايت و کينه و نـفـرت اسـت          
تا روزي که اسـالم در جـامـعـه اسـت                

ما هزار و    .   آسايش و رفاه نخواهد بود    
چـهــار صـد ســال اســت چـوب اســالم              
کثيف را ميخوريم و بايد ريشه اش را        

زنهـا هـم مـثـل مـا مـردهـا                .   سوزاند
انسانند و همه مان يـکـي هسـتـيـم و               
چيزي بنام نامـحـرم و شـهـوت وجـود              
ندارد و همه ما از ديـد خـدا  و ديـن                  

 !زرتشت برابريم
 مردي از ايران 

 
ميخـواهـم   .   سالم و خسته نباشيد   

بــگــويــم چــرا نــه بــه حــجــاب، نــه بــه               
جمهوري اسـالمـي هـم هسـت؟ بـراي             
اينکه اين رژيـم از هـمـان اول بـنـيـان                 
حــکــومــتــش را روي ســرکــوب زنــان           
استوار کرده بشيوه اسـيـد پـاشـيـدن و             
اعدام و سنگسار و غيره و ايـن نشـان        
ميدهد کـه سـرکـوب زنـان بـراي ايـن                
رژيــم يــک مســئلــه حــيــاتــي اســت و             
ميخواهد با سرکوب و حذف نيمي از        
جامعه، بر نيم ديگر جامعه هـم سـاده       

بنظـر مـن مسـائـل         .   تر حکومت کند  
دين و غيرت و حرام و غيره همه شـان           

اساسا چـرا بـايـد در          .   در حاشيه است  
اين جامعه به زن بـعـنـوان کـاال بـايـد                

و اين تـوهـيـن بـه مـردان            !   نگاه شود؟ 
جامعه هم هست که به زنـان ايـنـطـور            

ولي اين دقـيـقـا هـمـان          !   نگاه ميکنند 
ديد کثيفي هست که خودشان به زنـان        
دارند و نـه مـردم و مـردان جـامـعـه،                 
اتفاقا در دل جـامـعـه، مـردم خـيـلـي                 

. مدرن تر به مسئله زن نگاه ميکنـنـد        
بيننده اي گفتند کـه اسـالم سـيـاسـي              
غـلـط اسـت بــايـد گـفـت کـه اتـفـاقــا                    
جمهوري اسالمي نماد اسالم سياسـي      
است و حجاب هم دقيقا نمـاد هـمـيـن            

امـروز  .   اسالم سياسي در اين دنياست    
مدل موي پسران و حـجـاب دخـتـران             
براي اين رژيم يک مسئله حياتي شـده         
و نيروهاي عظيمي را بسيج کرده انـد         

دوسـتـي   .   که جوانان را سرکوب کنـنـد      
بطور طنز ميگفت که اين رژيم به تـار         

ايـنـهـا از مـهـد          !   موي زن بـنـد اسـت        
کودک تا دانشـگـاه و از روزنـامـه تـا                 
تمامي کارهاي فرهنگـي و کـتـاب و            
فيلمها و سينـمـا دارنـد روي حـجـاب              
پيش ميروند و بنظر من اگر امروز بـه         
جامعه نگاه بـکـنـيـم مـيـبـيـنـيـم کـه                   
جمهوري اسالمي در مـقـابـل جـوانـان          
موفق نشده و لذا مجبور ميشـود کـه          
هر روز برايش طرح بـيـاورد و نـيـروي             
ويژه پـيـاده کـنـد ولـي بـا وجـود ايـن                    
ــه                  ــد ک ــرده ان ــراف ک خــودشــان اعــت

. نتوانسته اند جوانان را عقب بـرانـنـد         
من از همه جوانان دعوت ميکنـم کـه       
بــراي مــبــارزه مــوفــق تــر بــه حــزب               
کمـونـيـسـت کـارگـري بـپـيـونـدنـد تـا                   
جمهوري اسالمي را بـا يـک مـبـارزه              

پيامي هم  .   سازمان يافته بزير بکشيم   
که به دانشجويان دارم ايـن اسـت کـه              
اوال خود دانشجويان با شعـار  نـه بـه              
آپارتايد جنسي و تفکيک جنـسـيـتـي،         

. همين مبارزه را بـه پـيـش بـرده انـد                
يــکــي از مــبــارزات دانشــجــويــان بــا          
مامورين امنيتي سر همين حجاب و       
رنگ لباسشان بوده و بنظرم تا ايـنـجـا     
خوب پيش آمده اند، و بايد همـيـن را           
ادامه بدهند و رويـش خـيـلـي قـاطـع               
بايستند که دانشگاه محل تـحـصـيـل          
است و نه مانور جـمـهـوري اسـالمـي              
براي تحـکـيـم حـجـاب و مـذهـب بـر                  

دانشجويـان اعـالم     .   آموزش و پرورش  
کردند که آموزش سکوالر ميخواهنـد   
و اين بنظر من خيلي حـرف واضـح و             
روشني است و اين نه تنها يعني نه بـه        
حجاب بـلـکـه نـه بـه کـلـيـت حضـور                    
جمهوري اسالمي در دانشـگـاه اسـت          
که يعني دين از دانشگاه حـال چـه بـا           
حجابش و چه با استاد مذهبـي و چـه         

بــنــظــرم .   بــا هــر چــيــز ديــگــرش بــرود        
دانشجويان بايد روي هـمـيـن مسـئلـه           
محکم بايستنـد و کـوتـاه نـيـايـنـد و                 
جــمــهــوري اســالمــي در مــوقــعــيــت          
حساسي قرار دارد و داشنـجـويـان هـم           
در موقعيت خيلي خوبي قرار دارند و        
ميتوانند ايستـادگـي کـنـنـد و اجـازه              
ندهند که جـمـهـوري اسـالمـي هـيـچ               

 صداي مردم در کانال جديد

 ۷صفحه  
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 . غلطي بکند
اليا تابش از مسئولـيـن سـازمـان          

 جوانان کمونيست 
 

الو، اقاي کريمي بنظـر مـن خـود           
اينهـا وزيـر وزرا و مـقـامـات بـاالي                 
نظامـي بـراي هـمـسـرانشـان مسـئلـه               
حجاب را طرح نمـيـکـنـنـد امـا بـراي               

اينها بـراي    !   مردم شديدا گير ميدهند   
خودشان و زن و بچـه خـودشـان آزادي            
ميدهند و دخـتـران و زنـان خـودشـان              
ســفــر مــيــکــنــنــد و در خــارج خــوش            
ميگذرانند درصورتي کـه هـمـه زنـان           
جامعه بايد آزاد باشند که سفر بکنند       
يا نکنند و زن و بچه هـاي مـردم هـم               

 .بايد آزادي داشته باشند
 زني از ايران

 
مردم بايد آزاد باشند رنگ لبـاس       
و پوشش را خودشان تعييـن کـنـنـد و             
اينها با قوانين هزار و چهـارصـد سـال        
پيش نميتوانند جامعه را اداره کـنـنـد          
و مردم بـا کـمـک حـزب کـمـونـيـسـت                  

 . کارگري اينها را مياندازند
 مردي از ايران

 
سالم اقاي کريمي اول از هـمـه از           

. زحمات کانال جديد تشکـر مـيـکـنـم          
حــجــاب ســمــبــل و پــرچــم مــذهــب و            

. پيروزي مذهـب در حـکـومـت اسـت            
بقول دختر پيامبر بهترين هديه اي که       

. خدا براي لذت زنان داده صيغه اسـت      
از نعمـات ديـگـر ايـن خـدا سـرمـايـه                  
اسالمي است که اسـتـثـمـار کـنـنـد و               
همه اينها هم در جهت تحمـيـل کـردن         
خط فقر و بردگي به زنان و کل جامعه         

 . است
 مردي از ايران

 
از وقـتـي کـه        .   سالم اقاي کريمـي   

طرح مبارزه با بدحجابـي شـروع شـده           
 5 بار مرا گرفتـنـد، بـار اول          3اينها  

ساعت نگهداشتند ولي تعهد ندادم و       
ــ   ۹۰به    دختري که گرفتـه بـودنـد       ۸۰ 

ميگفتم که عزيزان مـن شـمـا لـطـف              
کنيد تعهد ندهيد کـاري نـمـيـتـوانـنـد             

بخاطرهمين مـنـو انـداخـتـنـد          .   بکنند
 نصـف    ۲توي بازداشتگاه و سـاعـت          

شب بـعـد از ايـنـکـه بـرادر و مـادرم                    
. سنـدي آوردنـد آنـوفـت آزادم کـردنـد              

حــجــاب دقــيــقــا مــظــهــر ســرکــوب             
تنها دين اسالم اسـت      .   حکومت است 

که اينجور روي حجاب تاکيد کـرده و          
در قران فقط گفته که زنت را بـگـيـر و        

و هــمــه قــوانــيــن ايــن        !   بــزن و بــکــش    

. حکومت هم دقيقا از قران برخـاسـتـه        
 واحــد فــقــه      ۱۷حــقــوقــدانــهــاي مــا       

ميخوانند و تماما نشان مـيـدهـد کـه           
. فالن آيه مربوط به کدام قـانـون اسـت      

ببينيد آقاي کريمي هر مشـکـلـي کـه            
مردم ما دارند از ناآگاهيشان اسـت و         
اگر زنان بدانند که در قران و در قانـون          
اسالمي هيچ حق و حـقـوقـي نـدارنـد              

مـن بـه مـادر و          .   خيلي فرق ميکننـد   
زنان نسل مادرم ميگويم که آيا هـيـچ        
ميدانيد که اگر مرد شما کشتـه شـود          

ميبـيـنـم    !   اولين مظنون شما هستيد؟   
نميدانند و وقتي ميدانند کلي تعجـب       

کانال شما و هر کانالي بايـد      .   ميکنند
به مردم آگـاهـي جـامـعـه شـنـاسـي و                 
روانشناسي و حقوق و سياست و غيره        
بدهد چراکه مشکل مردم مـا تـمـامـا         
ناآگاهي است که به اين فالکت رسيده       

زماني که مرا گرفتند وکيل مـن       .     اند
گفـت کـه در قـانـون اسـاسـي چـيـزي                   
نداريم که بگويد روسري تا کجا بـايـد          

و !   باشد و مانتو تا کـجـا بـايـد بـاشـد              
من در قبال اينها گفتم در فلسطيـن و      
جوامع اسـالمـي ديـگـر و فـرانسـه و                
غيره همه جا مسلمان داريم اما شـمـا       
از کجا ميگوييد که حجاب و پوشـش        

مـيـخـواهـم     !   من بايد چـه جـور بـاشـد          
بگويم که اينها دقيقا دارند با حجـاب        
حکومت ديکـتـاتـوريشـان را ديـکـتـه             

مرا از مـحـل کـارم بـا ايـن              .   ميکنند
شکايت که اين خانم با آرايش غـلـيـظ          
و حجاب اسالمي نادرست نشسـتـه و         
جواب ارباب رجوع را ميدهد اخـراجـم     

 ضربه شـالق بـريـدنـد و            ۷۰و  !   کردند
زدند و در حـکـمـم نـوشـتـنـد کـه اگـر                    
يکبار ديگر  تو را بگيـريـم حـکـم تـو                
دوبار انجام مـيـشـود و زنـدان را هـم                

در سوره نسا نوشته که اگـر       .   ميپذيري
 نفر شاهد باشنـد کـه خـانـمـي زنـا                4

کرده اول بايد اين خانم را بيندازيـم در          
اتاقي و غذا ندهيم تا زماني که مرگ        
طبيعي او فـرا بـرسـد، و نـوشـتـه کـه                  

مـن  !   خداوند به مردان ارجحـيـت داده       
ميگم آخه اين کدام خدايي بوده که بـه         

،خـواهـش   ! مردان ارجحيت داده و چر؟    
ميکنم اين مـطـالـب را بـه زنـان مـا                  

آقاي کـريـمـي گـرچـه خـيـلـي             .  بگوييد
بضررم ميشود ولي حاضرم براي آگـاه        
شدن زنان جامعه خيلي کارهـا انـجـام          

 . بدهم
 زني جوان و شجاع از ايران

 
 جوانان و حجاب
 برنامه اي

  از رضا مرادي
 

مـرده شـور ايـن اسـالم            .   الو سالم 
. کثيف و قوانين ارتجاعيشون را بـبـره   

مرده شور محمد رو با اون افکار ضـد         
انسانيشو ببره، مـرده شـور بـايـد اون              
امام زمان خرافاتيشون رو ببره، مـرده        
شور بايد رهبر جنايـتـکـار حـکـومـت            

مرده شور بايد اين حزب  .   شون رو ببره  
الـلــهــي هــاي بـي شــعـور و احـمــق و                 
تجاوزگر رو ببره که پـول مـيـگـيـرن و              
ميان رو خط و ما با اتحـاد خـودمـان            

 .بساطشان را جمع ميکنيم
 مردي از ايران

 
سالم آقا مـرادي، شـمـا در ايـران             
مشکل آخوندها را داريـد و مـا هـم               
هميـن مشـکـل را تـوي افـغـانسـتـان                 
داريم هيچ فرقي نميکند، آخـونـد هـر           
جا باشه آخونـده فـرقـي نـمـيـکـنـه تـو                  

تـمـام   .   کوهستان يا عربستان يا ايـران      
دوستان ما که از مشهد ميان ميـگـن        
کـه هـيــچ خـوبــي از ايــن رژيـم ايــران                 

من خودم از طرف بـابـام ذاتـا          !   نديديم
ايراني هستم و چشم اميد مـا هـم بـه             
مبارزات کساني مثل شماست که در       

 . داخل ايران مبارزه ميکنند
 جوان از افغانستان 

 
در جـواب ايـن       .   سالم آقا مـرادي    

آقا بگـويـم کـه مـا اصـال مـقـدسـات                  
نداريم کـه تـازه تـوهـيـن هـم حسـاب                  
بکنيم، آن اقا نظر خـودشـو گـفـت کـه              
محمد متجاوز بود و يکي هـم مـيـاد           
نظر خودشـو مـيـگـه، ولـي خـب ايـن                 
قوانين جمهوري اسالمي هم از هـمـان        

حاکمـان  .   محمد و قرآنش ريشه گرفته    
و مــزدوران جــمــهــوري اســالمــي بــا            
ــاي                ــه ــرف ــردن ح ــدس حســاب ک ــق م
خودشان سـوء اسـتـفـاده کـرده و پـدر                

ما هيچ تـقـدسـي    .   مردم را درآورده اند   
و اما به اصل موضوع بـرسـم،        .   نداريم

دزدي و   :   آنــاتــول فــرانــس مــيــگــويــد       
تجاوز در عمل بد است ولي نتيجه اي        
که ميدهد مقدس اسـت، دادگسـتـري         
در مجامع بورژوايي همان نـگـهـداري        
از اموال دزدي اسـت کـه در قـرون و                 

هميـن االن    .   اعصار بدست آمده است   
اگر به اسالم نگاه کنيم همان نـتـيـجـه            
دزديــهــاي مــحــمــد بــوده کــه امــروز            
بصورت قانون و حـکـومـت در اسـالم           

شما دو قبـيلـه وحشـي        .   در آمده است  
را در نظر بگيريد که قبيله قويتر زنـان        
و مردان قبيله ضعيف تر را ميکشنـد    
و دختران و بـچـه هـا و امـوالشـان را                 
تصاحب ميکنند، و رئيس قبيله بعـد       
از تقسـيـم غـنـائـم گـرزش را بـدسـت                  

ميگيرد و ميگـويـد دزدي گـرچـه بـد              
اسـت ولــي نــتــيــجـه اي کــه مــيــدهــد             
مقدس است، اينها اموال من اسـت و       
هرکس دست دراز کند با اين گـرز بـر            

بدبـخـتـي بشـريـت از          .   سرش ميکوبم 
با .   است. . .   همين پيغمبران و شيادان     

 .آرزوي موفقيت شما
 مردي از ايران

 
من از روستايي هسـتـم کـه هـزار            
نفر بيشتر جمعيت نـدارد و مـردم بـه             
فــقــر و فــالکــت و گشــنــگــي دارنــد               
ميميرند ولي روي هر بام يک بشـقـاب      
ماهواره است تا ايـن بـرنـامـه هـا رو                

امــيــد ايــن مــردم          !   گــوش کــنــنــد      
 .بشماست

 مردي از يک روستا 
 

از بــدي   .   درود بــر کــانــال جــديــد       
اوضاع مذهبـي و حـجـاب اسـت کـه               
ــراي مــا                   ــزرگــي ب ــه ايــن ب ــيــاي ب دن

. مخصوصا زنها حقير و تـنـگ شـده           
اين رژيم ميخواهد عرصه زنـدگـي را          
براي نصف جامعه تنگ بکند و زن را        
لکه ننگ خانواده ميداند اما اينـطـور        
نيست و اين برچسبها بـر تـن زنـان و               

بـي حـجـابـي       .   دختران ما نميـچـسـبـد      
يعني مبـارزه بـا رژيـم، بـي حـجـابـي                 
يعني مبارزه با آپارتايد جـنـسـي، بـي          
حجابـي يـعـنـي مـرگ بـر جـمـهـوري                  
اســالمــي، يــعــنــي زنــده بــاد آزادي و           

بي حجـابـي يـعـنـي زنـده بـاد              .   برابري
 حزب کمونيست کارگري 
 مردي از شمال ايران

 
آقــاي مــرادي ســالم، زنــدگــي در         
همه جاي ايران مخصوصا زاهدان جـز       
بدبختي و فالکت چيزي نـيـسـت ولـي            
اينها براي ما افغانيها همين زنـدگـي         
را هم زياد ميبينند و در ايـن سـرمـا              

 .راهي دشت و بيابانمان ميکنند
 يک افغاني از زاهدان

 
مـيـخـواسـتـم در        .   شبـتـان بـخـيـر       

برنامه حـجـاب کـه خـطـاب شـمـا بـه                  
جوانان و نوجوانان ايران است نـکـاتـي          

همه دختراني که تا چشم بـاز        .     بگويم
کردند حـکـومـت اسـالمـي را بـاالي               
سرشان ديدند که بـا هـمـه حـرمـت و                 
آزادي و زندگي انساني آنها مخـالـفـت     
ميکند بيايند در اين تلـويـزيـون و در            
خانواده و خيابان و مدرسه و دانشگـاه        
و اتوبوس و محيط زندگيشان افـکـار         
و عقايدشان را بـطـور عـلـنـي مـطـرح               

اين خيلي مهم اسـت کـه خـود            .   کنند
اين جوانان احساس کنند کـه حـق بـا             
آنهاست و اين حکومت هـمـه زنـدگـي           

فـرق  .   آنها را مـورد حـملـه قـرار داده              
نميکند که در چـه خـانـواده و بـا چـه                  
فرهنگي بدنيا ميايند ولـي از هـمـان            
اول وقتي به آنهـا مـيـگـويـنـد کـه تـو                  
دختري و فرق داري و از همـان اول در            
مدرسه حجاب سـرش مـيـکـنـنـد کـه              
درست مثل يک سلول انفرادي ميماند      
که بچه با خودش حمل ميکند، و بعد        
هم يواش يواش ياد ميگيـرد کـه حـق            
ندارد که بلند حـرف بـزنـد و بـرود بـه                 
خيابان و حق ندارد بلند حرف بـزنـد و            
با پسرها بازي کند و هر دانشـگـاهـي           
برود و هر چه خواست بپوشد، و بـعـد            
هم که کمي بزرگتر ميشود مـيـبـيـنـد          
که حق انتخاب هـمـسـر و طـالق هـم                
نــدارد و هــمــه ايــنــهــا بــطــور فشــرده             
موقعيت زنـهـا را در حـجـاب نشـان                

لـذا خـيـلـي مـهـم اسـت کـه                 .   ميدهد
دختران جوان عليه حجـاب بـاشـنـد و            
االن موقعيت بجايي رسيده که واقـعـا        
ميشود پرتـش کـرد، عـلـيـه حـجـاب                
شعار نوشت و در خـيـابـان تـظـاهـرات            
کرد و نشان داد که دخـتـر يـا پسـر و                 
مرد يا زن فرقي ندارد و نشان داد کـه       
همه انسانند و يکبار بدنـيـا آمـديـم و             
مـيــخـواهــيـم زنــدگـي کـنــيـم و درس               
بخوانيـم و کـار داشـتـه بـاشـيـم و از                    
زندگيمان لذت ببريم و ميخواهيم آقـا        
باال سر نداشته باشيم و با مردان برابـر        
زندگي کنيم، و در مـحـيـط خـانـه و                 
مدرسه و دانشگاه و مـحـيـط کـار و               
جامعه ميخواهيم حقوق برابر داشـتـه        

جمهوري اسالمي با تـحـمـيـل         .   باشيم
حجاب روي کار آمد و سي سال اسـت      
که همه اين حقوق را بـراي دخـتـران و             
زنان ممنوع کرده، و فقـط بـا مـبـارزه             
اي که همين جوانان و مردم ميکـنـنـد          

دخـتـران و ايـن        .   اين رژيم خواهد رفت   
جوانان بدانند حق با آنهاست و مـا از           
آنها دفاع ميکنيم وقتي مـيـخـواهـيـد        
حجابتان را پرت کنيد يا دوسـت پسـر      
داشته باشيد و آزادانه دست دوستـتـان        
را بگيريد و راه بـرويـد و کـال وقـتـي                  
ميخواهيد تحصيل کنيد و امکانـات      
رفاهي و آزادي داشـتـه بـاشـيـد هـمـه                

نـکـتـه اي هـم         .     اينها حـق شـمـاسـت        
خطاب به پدر و مادران همسـن خـودم        
دارم که فرهنگ و اخالقيات و افـکـار         
عقب مانده را بايـد کـنـار گـذاشـت و               
بايد با صداي بلند از حق شادي کـردن         
و پارتي گرفتن اين فرزندان و جـوانـان         
دفاع کنند و همه بزرگترها بدانند کـه         
ــا                اکــنــون ديــگــر عــرصــه مــبــارزه ب
جمـهـوري اسـالمـي فـعـالـتـر شـده و                  
ميتوان بهنگام حـملـه مـزدوران رژيـم           
بخاطر بدحجابي و غـيـره جـلـويشـان             

 ۸صفحه  
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 يک دنيای بهتر       
 برنامه حزب 
  را بخوانید 

و در سطح وسیع 
 توزیع کنید 

ايستاد و از آزادي ايـن جـوانـان دفـاع              
 . کرد

 مينا احدي
 

سالم آقاي مرادي، به ايـن آقـايـي          
که ميگويند نبايد بـه اسـالم تـوهـيـن             
کرد بگويم که شما نه تنها به عـقـايـد            
ديگران هر نوع توهيني ميکنيد بلکه      
علنا ميگيريد و تحقير مـيـکـنـيـد و             
زندان و شکنجه ميکنيد و  کسـي را         
که سوال ميکند که خدا و مـحـمـد از           
کــجــا آمــد گــردنــش را مــيــزنــيــد و               
سنگـسـار و اعـدامـش مـيـکـنـيـد و                  
آنوقت کسي که ميايد و به مـحـمـد و            
قرآن چيزي ميگويد دادتان در مـيـايـد      

بـه مـردم     !   که مقدساتم زير سوال رفت    
ما ثابت شده که جـمـهـوري اسـالمـي             
اهل حرف زدن و بيان و گفتگو نيسـت        
و جــز جــنــايــت و ســرکــوب چــيــزي                

آقاي مرادي بنده نميخواهـم     .   نميفهمد
که دختر بنده حـجـاب داشـتـه بـاشـد،              
اختيار دار دختر بچه بنده کيست؟ آيـا     
! پدر و مادرش است يا واليت فـقـيـه؟          

آخــه پــارچــه و حــجــاب کــه نــجــابــت             
نمياورد و افتخار نـمـيـاورد بـلـکـه بـا               
همين پارچه حجـاب دخـتـران و زنـان             
مردم را به بند کشـيـده و اسـيـر کـرده             

 . اند
 پدر جواني از ايران 

                                                        
 عليه اعدام
 برنامه اي

  از کيوان جاويد
سالم کيوان عزيز، اعدام جـنـايـت        
عــلــيــه بشــريــت اســت و خــمــيــنــي و            

. حکومتش سمبل همين جنايت است    
بهانه هايي که بـراي اعـدام مـيـاورنـد             
بايد بر اساس رابطه عـلـت و مـعـلـول              

بررسي کرد، هيچ کسي از مادر دزد و     
جنايتکار زاده نـمـيـشـود بـلـکـه ايـن                 
جامعه اسـت کـه انسـانـهـا را شـکـل                 
ميدهد و جامعه را هم قوانين و نـظـام      
حاکم شکل ميدهد لذا عـلـت اصـلـي            
تــمــام ايــن دزديــهــا و بــدبــخــتــيــهــا و            
جنايتها نخست خود آخوندها و سـران       

اگــر يــک   .   حــکــومــت ســرمــايــه اســت     
مناسبات درسـت در جـامـعـه حـاکـم              
شود اکثر جرم و جنايت از بين ميـرود         
و اگر هم از بين نرود خـيـلـي خـفـيـف                
ميـشـود آنـهـم مـخـتـص افـرادي کـه                  
ممکن است مشکالت روحي داشـتـه        
باشند لذا بهيچوجه نبايد اعدام باشـد       
بخصوص اينکه جـمـهـوري اسـالمـي           
مخالفين سيـاسـي خـودش را بـا نـام               
اراذل و اوباش اعدام ميکند  تا مـورد    

ــع نشــود            ــراض مــردم واق ــن .   اعــت اي
 .حکومت را بايد انداخت

 جواني از ايران
 

واقـعـا در ايـران دارنـد بـا دلـيــل                 
تراشـيـهـاي خـودشـان جـوانـان مـا را                 
اعدام ميکنند و ما خودمان نميدانيم      
چکار کنيم بلکه شما بايد راهـکـار را          

مـا بـايـد      .   براي ما جوانان نشان دهيد  
 . باهم تماس داشته باشيم

  ساله از ايران۲۰دانشجوي 
 

بــرنــامــه  .   ســالم شــبــتــان بــخــيــر       
جالبتان را مـيـبـيـنـم و مـا داريـم در                  
مبارزه عليه اعدام قدم بزرگ ديـگـري        

از همه بـيـنـنـدگـان عـزيـز             .   برميداريم
ميخواهم که حتما بيايند روي خـط و         
صحبت کنند و بقول شما با صـحـبـت          
در محيط کار و مـحلـه و مـدرسـه و               
دانشــگــاه خــودشــان ايــن مــبــارزه را            

ما در ايران داريـم يـک         .   گسترده کنند 
تغيير فکري و يک رنسـانـي را پشـت             

سر ميگذاريم و همه باهم ميليون نفـر        
داريم ميگوييم که نه به اعدام چونـکـه    
االن ديگر همه ميدانند اعدام يـعـنـي          
قتل عمـد و قـتـل عـامـدانـه و قـتـل                    
خونسردانه توسط  دولتهـا و اتـفـاقـي           

مـن از    .   است که متاسفانـه مـيـافـتـد         
مردم ميخواهم که بپا خيـزنـد و بـهـر             
طريقي که ميتوانند اعتراض کننـد و        
اين کانال هم در اختيارشان هست کـه         
همه باهم بياييـم و اعـالم کـنـيـم کـه                  
مخالف اعدام هستيم  و مخالف قتل       
عمد دولتي هستيـم و خـانـواده هـاي             
اعـدامـيـهـا را تـنـهـا نـمـيـگـذاريـم و                     
ميجنگيم و مبـارزه مـيـکـنـيـم بـراي              
نجات جان آنهايي که در آستانه اعدام       

همينـجـا فـرزاد کـمـانـگـر و              .   هستند
خـطـيــر بـودن وضـعــيـت او را اعــالم                
مــيــکــنــم و از مــردم کــامــيــاران و                
کردستان و کل ايران دعوت مـيـکـنـم           
که بيايند و عليه حکم اعدام او حـرف         
بزنيد و خانواده فرزاد کمانگر و بهنود        
شجاعي و کبرا رحمـانـپـور و صـدهـا             
نفري که در شرف اعدام هستند تـنـهـا          
نگذاريد تا آنها هم در زنـدان احسـاس          

 .قوت قلب بکنند
 مينا احدي

 
من مخالف صـد  .   سالم اقا کيوان 

در صد اعدام هستم و اينها خود مـن          
را هم بخاطر ايـنـکـه کـارم بـا فـال و                    
صحبت آرامش دادن به مردم اسـت و         
در دل مردم محل جا دارم تـهـديـد بـه            

 .اعدام و حبس ابد کرده اند
 زني از ايران

 
ــران                ــاب ق ــت ريشــه اعــدام در ک
برگرفته از سنـتـهـاي قـرون وسـطـايـي              
است که جمهوري اسالمي به وفـور از         
آن بهره ميگيرد تا جامعه طبقاتـي را         
حفظ کند و حکومت خود را مـحـکـم          

عـمـل صـادر کـنـنـدگـان حـکـم                .   کند

اعدام بمراتب شنيعتر از نـفـس عـمـل           
قاتل است و ايـن قـتـل عـمـد دولـتـي                 

. است که حکومتها دارنـد مـيـکـنـنـد         
همانطوري که در اروپـا اعـدام وجـود            
ندارد و قتل و جنايت خـيـلـي کـاهـش             
يافته در هيچ کجاي دنـيـا هـم نـبـايـد               

اعدام زاييده فقر و فـالکـت در           .   باشد
جوامع عقب افـتـاده مـذهـبـي بـويـژه               

ــعــنــوان يــک        .   اســالمــي اســت     مــن ب
پناهنده سياسـي بـه تـمـام نـهـادهـاي               
انســانــدوســت بــر عــلــيــه جــمــهــوري           

 .اسالمي اعالم جرم ميکنم
 پناهنده اي از اروپا

 
خـمــيـنــي از     .   آقـاي کـيــوان ســالم      

اولين روز حـکـومـتـش حـکـم اعـدام                
مخالفينش را صادر کرد و بايد گفـت         
که ايت اهللا اصلي اعدام خـود هـمـيـن            

 ۳۰خميني بود و ايـن حـکـومـت را               
سال است توسط رفسنجاني و خامنـه       
اي و پورمحمدي ها به اينجا رسـانـده          
که بجرم يـک اعـالمـيـه و بـجـرم يـک                  
دوست پسر و دوسـت دخـتـر داشـتـن               

فـردا در    .   جوانان مردم را مـيـکـشـنـد         
ــومــــت              ــکــ ــه حــ ــادالنــ ــاه عــ دادگــ
سوسياليستي همه اينـهـا را بـعـنـوان            
جنايتکاران قتل عمد دولتي محاکمه     

چــرا بــايــد فــرزاد          .   خــواهــيــم کــرد      
!  کمانگرها به اعدام محـکـوم شـونـد؟         

هزاران جوان را بفرمان خمينـي اعـدام       
کردند اما ديگر آن قدرت را نـدارنـد و         

 . مردم هم نميگذارند
 ســالــه عضــو حــزب          ۷۰مــادر    

 کمونيست کارگري  
 

داشــتــم اخــبــار را دنــبــال         .   ســالم
ميکردم و دو مطلب را مربـوط ديـدم          

تا زماني کـه قـوانـيـن         .     به اين برنامه  
اسالمي در جامعـه حـاکـم بـاشـد آب             
خوش از گلوي مردم پايـيـن نـخـواهـد            
رفت و براي تغيير اين جامعه بربـريـت         

الزمه اش اين اسـت کـه مـردم دسـت              
بدست هم دهند و اين رژيم کـثـيـف و             

. جنايتکار اسالمي را سرنگون کـنـنـد     
من االن روي اين سـايـتـي کـه هسـتـم               
آيت اله جمعي، آيت اله سابق آبادان را      

مـن آرزوي مـرگ کسـي را            .   ميبينـم 
نميکنم ولي در اتاق بيمارستان بـا دم          
و دستگاه پزشکي سعي ميکننـد کـه          
اين پيرمرد خرفت جنايتکار را سـالـم         
کنند و دوباره بـه صـحـنـه حـکـومـت                

پـاسـدارانـي    .   جنايتکاران باز گردانـنـد    
مثل ايـن فـرمـانـده رادان کـه تـحـت                  
عنوان اينکه طرح امنيت اجـتـمـاعـي         
را با قوت ادامه خواهد داد ميـگـويـد          
که گردن اوباشان را خرد خواهـم کـرد،         
منهم ميخواهم بگويم که، ببـخـشـيـد          

رادان تو و   . . .   اين لغت را بکار ميبرم  
 سال اسـت     ۳۰جنايتکاراني امثال تو    

بلکه هدف شـمـا جـوانـان          . . .   که هيچ   
ايراني است که يا معتاد کرده ايد و يا         
اعدام ميکنيد و يا فاحشه ميکـنـيـد،     
و يک روزي اين داستان تمام ميشود و        
بزودي هم تمام ميشود و بـدانـيـد کـه              
ديگر دوره قدرت اين اعدام کردنـهـا و        
امنيت برقرار کردنها بسر رسيده است      
و آگاهي و اتحاد مردم تنـهـا ضـامـن            

چــرا کــه   . . .   ســرنــگــونــي شــمــاســت و       
خودتان هم ميدانيد که مـردم بـزودي          

 . بساطتان را جمع ميکنند
 زني از ايران

 
بابا ما دردمون را بـه کـي         .   سالم

 ۲نيروهاي انتظـامـي سـاعـت          .   بگيم
نصف شب مياينـد و در مـيـزنـنـد و                
بيدارمان ميکنند و اسـاس خـانـواده           
مان را جمع ميکنند و توي اين سرما        

 !به افغانستان برميگردانند
 *يک مرد افغاني از ايران 

       صدای مردم در کانال جديد۷از صفحه   

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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 ماه دسامبر، در    ٢۴امروز چهارشنبه   
.  نفر اعدام شدنـد    ۹زندان اوين تهران،    

خانواده يکي از مقـتـولـيـن در مـحـل             
حاضر نشدند و فعال يک نفر از اعـدام          

 مرد و يـک زن در         ۸اما  .   نجات يافت 
زندان اوين سحرگاه امروز بـيـرحـمـانـه           

ما اسامـي هشـت مـرد         .   اعدام شدند 
 ٢۸زن   .   اعدام شده را هـنـوز نـداريـم           

ساله اي به اسم طيبه امروزجزو اعـدام      
 . شدگان بود

جمهوري اسالمي ايران فـقـط در         
.  نفر را اعـدام کـرد        ٢۸طول يک ماه،    

يعني هر روز يک نفر در ايـران اعـدام             
 . شده اند

روزانه تعداد ديگري به اعدام و يا       
به قصاص چشم و دست و پا محـکـوم         

 . شده اند

اين حکومت جـالدان و جـانـيـان            
اين حکومـتـي اسـت کـه بـراي             .   است

ماندن و چاپيـدن مـردم، احـتـيـاج بـه                
جوخه اعدام دارد و از هـر فـرصـتـي                

ايـن  .   براي خونريزي استفاده مـيـکـنـد        
حکومت تروريستهاي اسالمـي اسـت       

که از روز اول با ترور و قتل و جـنـايـت         
 . سرپا مانده است

در هفته گذشتـه سـازمـان مـلـل،            
اتــحــاديــه اروپــا و تــعــداد زيــادي از             
نهادهاي مخـالـف اعـدام، حـکـومـت            

عليرغم ايـن  .   اسالمي را تقبيح کردند   
 نـفـر     ۹اعتراضات حکومت وقيحانه     

و به اطالعيه ها و محـکـوم        .   را کشت 
کردن  نهادهاي بين المللي نيز وقـعـي         

 . نگذاشت
کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام             
اعالم ميکند که سران اين حـکـومـت          
را بايد بجرم جنايت عليه بشريـت، بـه       
دادگاههاي بين الـمـلـلـي آورد و ايـن               
حکومت را از مجامع بـيـن الـمـلـلـي              

بايد سفارتخانه هـاي ايـن       .   اخراج کرد 
جالدان را در همه جـا بسـت و اعـالم              
کرد که جانيان حاکم بر ايران جـايشـان         
در زندان و در دادگاههاي بين الملـلـي         

 . بايد باشد
مردم ايران در کارخانه و مدرسـه،       
در دانشـگـاه و مـحلــه بـا حـکـومــت                 
جنايتکار اسالمي مبارزه ميکننـد و       

. بايد دنيا از اين مبارزات دفـاع کـنـد        
با منـزوي کـردن حـکـومـت جـنـايـت                
اسالمي بـايـد بـه يـاري مـردم ايـران                 

 . شتافت
ما از همگان دعوت ميکنيم کـه        
براي اخراج سران حکومت اسالمي از      
مجامع بين المللي و براي دستگـيـري      
و محاکـمـه ايـن جـنـايـتـکـاران اقـدام                 

 . کنند
 کميته بين المللي عليه اعدام  

 ٢۰۰۸ ماه دسامبر ٢۴
:  تلفن تماس  

۰۰۴۹١۷۷۵۶۹٢۴١٣ 

 !قاتلين مردم ايران را از مجامع بين المللي اخراج کنيد
 ! نفر در زندان اوين اعدام شدند 

 آذر تـا کـنـون        ۱۶طي روزهاي بعد از     
 نفر از دانشجويان شيراز به کميته       ۳۵

ــد           ايــن .   انضــبــاطــي احضــار شــده ان
احضارها بعد از برگزاري روز دانشجو      
و اعتراضات پرشور دانشجـويـان ايـن         
دانشگاه، با همکاري بسيج و حراست      
و نيروهاي امنيتي و سـپـاه پـاسـداران           

 صورت مي گيرد
دانشـــجـــويـــان آزش روســـتـــائـــي و            
سعيدخلعتبري،هادي الم لي،حـمـدالـه      
نــامــجــو،کــاظــم رضــايــي،جــلــيــل             
رضايي،يونس مـيـرحسـيـنـي،افشـيـن          
ــل     ــيــــ ــاعــــ ــمــــ ــنــــــگ،اســــ ــوشــــ هــــ

معدنچي،اسماعيل جليل وند،محسن   
زريــن کــمــر،امــيــن درســتــي،عــبــدالــه      
داوديــان،اکــبــر حســن پــور، ســعــيــد           
خســروآبــادي،لــقــمــان قــديــري،آرمــيــن     
بــــرازش،آلــــمــــا رنــــجــــبــــر،هــــمــــت      
جهانشاهي،احسان هـاشـمـي،روح الـه        
قـــاســـمـــي،دلـــيـــر بـــارخـــدا،کـــامـــران     
ــم     ــيــــــــ ــدي،نســــــــ ــمــــــــ ــحــــــــ مــــــــ
دالوند،ندااسکندري،محـدثـه مـحـوي       
شــيــرازي،فــاطــمــه آقــايــي،مــجــتــبــي       
شــيــخــيــان و تــعــداد ديــگــري از                    
دانشجويان که در اطالعيه هاي قبلـي   
اسامي آنان را ذکر کرده ايم از احضـار         

 .شدگان به کميته انضباطـي هسـتـنـد         
در روزهاي اخير به دليل اعـتـراضـات         
دانشجويان در اين دانشگاه حکـومـت       
مي خواهد فضاي اعتراضي حاکم بـر        

دانشجـويـان   .   دانشگاه را سرکوب کند   
از جــملــه بــه خــامــنــه اي انــتــقــادات            
شديدالحني داشته و اعـالم کـرده انـد           
اگر به خاطر اين انتقادات برخوردي با       
آنان صورت بگيرد شخص خامنـه اي        

بسيج و کـمـيـتـه         .   بايد پاسخگو باشد  
انضــبــاطــي و حــراســت و نــيــروهــاي           
امنيتي با اعمال فشار بر دانشجويـان        
ــادي از                   ــداد زيـ ــعـ ــد تـ ــد دارنـ قصـ

دانشجويان را به دليل انـتـفـادشـان بـه            
 .حکومت از تحصيل مـحـروم کـنـنـد          

ــيــســت از               ــان کــمــون ســازمــان جــوان
دانشجويان دانشگاه شـيـراز حـمـايـت           
مي کـنـد و از دانشـجـويـان سـراسـر                  
کشور نيز دعوت مي کنـد بـا صـدور            
بيانيه، برگزاري تـريـبـون آزاد، شـعـار            
نويسي، تـعـطـيـلـي کـالس هـا و هـر                  
شکل و ابتکار ديگري که مي توانـنـد         
از آنان حمايت کنند و صـف مـبـارزه             
عليه حکـومـت اسـالمـي را تـقـويـت               

ــد   ــن ــن ــرده از              .   ک ــت گســت ــاي ــم ــا ح ب
دانشجويان شيراز بايد نشـان بـدهـيـم           

مطالبات آنان خواست همه جـوانـان و         
مردم در ايران اسـت و شـايسـتـه گـرم               

. ترين و قوي ترين حمايت ها هستـنـد        
بايد نشان دهيم دانشجويان شـيـراز از         
حمايت گسترده و قدرتمندي از جانـب       
همه دانشـجـويـان و مـردم بـرخـوردار              
هستـنـد و در صـف قـدرتـمـنـدي در                  
 .مقابل حکومت اسالمي قرار دارند

ــر جــمــهــوري اســالمــي             مــرگ ب
 زنده بـاد جـمـهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي                

 سازمان جوانان کمونيست
 

 ۲۰۰۸ دسامبر ۲۲، ۸۷ ديماه ۲

 توطئه حکومتي عليه دانشجويان شيراز را شکست دهيم

دنیا بدون فراخوان ... 
سوسیالیسم، بدون امید 

 سوسیالیسم 
سوسیالیسم به “ خطر”و بدون 

 !چه منجالبی بدل میشود

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي



 10 ۱۳۸۷ دي ۶ انترناسيونال 

از کنفرانس برلين تا 
 دانشگاه تهران و شيراز

اعتراضات دانشجويي در شانـزده آذر       
وابسـتـه بـه      "   پـيـک نـت     " براي سردبيـر     

، يــاد آور تــقــابــل       " راه تــوده  " مــحــفــل   
کمونيستها و آزاديـخـواهـان بـا رژيـم             
اسالمي در کـنـفـرانـس بـرلـيـن بـوده                 

از همينرو اين مدافـعـيـن رژيـم          .   است
ــاي                ــه ــان ــان داســت ــم ــا ه اســالمــي ب
محيرالعقولي که در مورد کـنـفـرانـس         
برلين گفته بودند، دانشجويان چـپ و         
انقالبي دانشگاه هاي سراسر کشور را      
بازي خوردگان دستگاه امنيتـي رژيـم        

سـايـت مـزبـور       .   اسالمي مي خوانـنـد    
بکرات حزب کمونيست کارگري ايـران   
را بعنوان عامل اصلي بـر هـم زنـنـده              
کنفرانـس بـرلـيـن مـعـرفـي کـرده کـه                  
بزعمشان اين عـمـل بـدسـتـور وزرات            
اطالعات جمهوري اسـالمـي صـورت        

ــه اســـت      ــتـ ــرفـ ــر      .   گـ ــاويـ ــروز تصـ امـ
دانشجويان معترض در دانشگاه هـا،       
صحنه هاي کنفرانس برلـيـن را بـراي           
پادوهاي حکومت اسالمـي در پـيـک           
نت تداعي نموده است و لذا بـا هـمـان            
زمختي تالش ميکـنـنـد بـا سـنـاريـو              
نويسي،معترضين به حضور خـاتـمـي        

کـه  "   عوامل امـنـيـتـي     "   در دانشگاه را  
ظاهر سوپر چپ و ضـد اسـالم دارنـد،           

امــا چــرا طــيــف دوم       .   مــعــرفــي کــنــد  
خردادي در حاشيه حکومت هـمـراه و          
ــان                        ــهـــ ــيـــ ــا کـــ ــان بـــ ــم زبـــ هـــ
شريعتمداري،مارکسيسـتـهـا و شـبـح          

اعتراضـات گسـتـرده      "   عامل" سرخ را   
دانشجويان،قلمداد ميکنند؟ چـرا هـر       
دو جنـاح رژيـم تـالش مـيـکـنـنـد بـا                   
ــاح               ــه جــن ــان ب ــتــســاب دانشــجــوي ان

يـا  "   کارگـزار امـنـيـتـي       "مقابل،آنها را  
معـرفـي کـنـنـد کـه           " وابسته به خارج" 

 جاده صاف کن دشمن شده اند؟ 
ــاح                  ــکــه هــر دو جــن ــن عــلــت اي
حکومتي مارکسيسـتـهـا و چـپ هـا            

را )   بخوان حزب کمونيست کـارگـري     ( 
مداخله گر در اعـتـراضـات جـامـعـه               
ميدانند، في الواقع بـه عـلـت تـرسـي             
است که اينها از جـنـبـش سـرنـگـونـي              

مردم و تداعي شدن آمـال و آرزوهـاي           
 مــيــلــيــونــي بــا افــق و           ۷۰جــامــعــه   

سياستهاي حزب کمونيست کـارگـري       
امـروز وضــعـشـان بــگـونـه اي            .   دارنـد 

است که حـتـي بـراي پـيـشـبـرد جـدال                 
قدرت در درون نظام، نميتوانند چشـم        
خود را بر روي به رسمـيـت شـنـاخـتـن              
واقعيت جـايـگـاه حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري در راس مـبـارزه مـردم ايـران            
براي درهم کوبيدن کل حـاکـمـيـتـشـان            

آنها ميدانند مردم سالهاسـت     .   ببندند
فــارغ از جــنــگ جــنــاحــهــا، تــالش              
ميکنند کل نـظـام اسـالمـي را بـزيـر               

نــقــش حــزب کــمــونــيــســت      .   بــکــشــنــد
کــارگــري در ايــن مــبــارزه را خــوب              

مــيــدانــنــد بــيــانــيــه هــا و        .   مــيــدانــنــد
قطعنامه هاي دانشجويي امسال، کل     
قـوانـيــن اســالمـي تـحــمـيــل شــده بــر              
جامعه را به چالش کشيده و خـواهـان          
برقراري قوانين پيـشـرو انسـانـي شـده            

از سردمداران رژيـم تـا پـادوهـاي         .   اند
بـر  "   شبح کمونيسم و لـنـيـن        " پيک نت   

. فراز جامـعـه را مشـاهـده کـرده انـد               
حزب کمونيست کارگري بعنوان نـمـاد       
مبارزه عليه کلـيـت نـظـام اسـالمـي،             
بعنوان نماد ضديت با مذهب اسالم ،      
به عنوان نماينده صالح نه مردم ايـران        
به تجسم متشکل شده و پيـکـر شـبـح         

. سرخ در جامـعـه تـبـديـل شـده اسـت               
رژيــم اســالمــي مــيــدانــد کــه حــزب             
کمونيست کارگري يک فـاکـتـور غـيـر           
قابل انکار در تحوالت سـيـاسـي آتـي           

عــلـت واقـعــي دشــمـنــي        .   ايـران اســت   
هيستريک سايتهاي امنيتـي رژيـم بـا          
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران از                

در کـنـار ايـن        .   اينجا ناشي مـيـشـود      
واقعيات عمومي صـحـنـه سـيـاسـت،           
اعتراضات دانشجويان سراسر کشـور      

ذر امسال، بيانگر يک پيشـروي  ۱۶در  
عمومي در جنبش سرنگونـي طـلـبـي          
مردم و قـدرتـمـنـد شـدن قـطـب چـپ                  

ايـــن .   جـــامـــعـــه ايـــران بـــوده اســـت          
اعتراضات توازن قواي جديدي را بين      

تـرس  .   مردم و رژيم  بنمايش گـذاشـت       
سران رژيم از رفـتـن بـه دانشـگـاه، از                
خامنه اي تا احمدي نژاد و خـاتـمـي،             

ترس و وحشت آنـهـا از رودررويـي بـا              
. اين دريـاي نـفـرت و اعـتـراض بـود                

دانشجويان با اعـتـراضـات خـود کـل            
ماشين نـظـامـي رژيـم را بـه چـالـش                  

اين يک شکست بزرگ بـراي       .   کشيدند
ايـن شـکـسـت       .   جمهوري اسالمي بود  

مردم در قـدمـهـاي       .   تثبيت شده است  
بعدي سنگرهـاي جـديـدي را تصـرف            

 . خواهند کرد
 

 لنگه کفش اسالمي
 و دلخوري دوم 
 !خرداديهاي پرو غرب

در جريان نشست مطبـوعـاتـي جـورج          
ــالــــکــــي                      ــوش بــــا نــــوري مــ بــ
دربــــغـــــداد،مـــــنـــــتـــــظـــــرالـــــزيـــــدي  
خبرنگارعراقي کفش هاي خود را بـه         
سمت رئيس جمهوري آمريکا پـرتـاب        

جريـانـات اسـالمـي بـالفـاصـلـه             .   کرد
مقاومـت اسـالم در       " الزيدي را سمبل    

معرفي کـردنـد و       "   برابردشمن خارجي 
کيهان آن را انـتـفـاضـه          .   او را ستودند  

در کــنــار گــروه هــاي       .   کـفــش نــامــيــد   
" ضد امپرياليسـم  " اسالمي، چپ هاي    

پرتاب لنگه کفش را مصداق مـبـارزه         
ضد امپرياليستي دانسـتـه و       " اصيل" 

به مهمترين واقعه سال برايشان تبديل      
ــه          .   شــد ــاصــل ــالف ــدي ب ــزي ــواده ال خــان

انتساب او به گروه هـاي اسـالمـي را             
ناسيـونـالـيـسـم عـرب         .   تکذيب کردند 

ميدان را براي ورود خـود آزاد ديـد و              
لذا اعالم کردند که پرتاب کـفـش يـک           

عـربـي اسـت و الـزيـدي            -رسم عراقـي  
امـا واقـعـه      .   قهرمان عرب مـيـبـاشـد       

پرتـاب لـنـگـه کـفـش و مـوضـع دوم                   
خردادي هاي ريـزش کـرده بـه دامـان              
غرب به تصوير متـنـاقـض ايـنـهـا در             

. حکومت اسالمي، جان تـازه اي داد         
ــيــکــه ســران جــنــاح راســت                در حــال

فـرزنـد   " حکومت، خبرنگار عراقي را       
خطاب ميکردند، دوم خردادي    "   اسالم

ها پرتاب کـفـش بـه بـوش را خـالف                 
اسالمي خود و مغاير بـا      "   دمکراسي" 

گفتند بـي ادبـي       .   آزادي بيان ناميدند  
ــان نــوازي                ــم ــه ــم م ــرده اســت،رس ک
نيـسـت،عـرف بـيـن الـمـلـلـي زيـر پـا                    

گـفـتـنـد اگـر ايـن           .   گذاشته شده اسـت   
آزادي بـيـان اسـت، بـايـد جـلـوي آنـرا                  

دوم خردادي ها مي داننـد کـه         .   گرفت
حتـي در هـمـيـن         "   موضع اسالمي" با  

رژيم اسالمي هم نميتوانند به حـيـات         

خود ادامه دهند، نسخه اورژيـنـال آن          
هم اکنون يـکـدسـت و بـي رقـيـب در                 

" شـانـس  " دوم خـرداد      .   حکومت اسـت  
بـيـشـتـر     "   تعامل" بودن خود را در گرو      
مـيـدانـنـد بـراي        .   با غـرب مـيـبـيـنـد          

محسوب شـدن بـايـد در چـرخـش بـه                
ايـنـهـا    .   طرف غرب، بي پرواتر باشنـد     

تالش کردنـد از وراي واقـعـه پـرتـاب               
بين المللـي بـراي      "   وجهه"   لنگه کفش، 

دو خرداديـهـاي    .   جنبششان جور کنند  
درون و حاشيه حکومت بـراي تـبـديـل        
ــگــاه غــرب در                  ــاي ــه پ کــردن خــود ب
مملکتي که شرط ثبات سـرمـايـه در           
آن، تجديد سازماندهي يک حاکـمـيـت        
دست راستي و ضد کمونيستي، سيـاه       
و ضد کـارگـري اسـت، کـار سـخـتـي                 

ايــران بــراي ســرمــايــه غــربــي          .   اســت
خفقان و جنايـت در      !   سوئيس نميشود 

کنار اسالم عرفي شده الگوي جنـبـش        
بــيــهــوده .   پــرو غــرب در ايــران اســت         

ــات و                ــان ــيــســت کــه احــزاب، جــري ن
شخصيتهاي ريزش کرده دو خـرداد و         
اپوزيسيون پرو غرب در دفـاعشـان از         
آمريکا و غرب شبيه به حزب سـبـز و           
سوسيال دمکرات نميشوند، سـخـنـان       
آنها بر عليه الزيدي به دسـت راسـتـي            
ترين و فاشيست ترين احزاب جـوامـع         

اينها بايد بـه غـرب     .   غربي، شبيه بود  
ثابت کنند که از پـس مـبـارزه مـردم               
ايران، از پس آزاديخـواهـي و مـبـارزه            

نفس تالش .   جويي آنها برخواهند آمد   
اينها براي اثبات خـود بـه غـرب، نـه              
فردا، که همين امروز آنها را بـه دفـاع           

يـادمـان   .   از گوانتانامو کشانـده اسـت      
نرفتـه چـگـونـه نـوريـزاده از ضـرورت                
گوانتانامو در آمريکا پس از ترور بـي        

 !نظير بوتو به دفاع برخاست
 

معماران رژيم خطر را 
 جدي گرفته اند 

رفسنجاني هفـتـه پـيـش اعـالم کـرده              
است که ديگر نمـي تـوان بـا قـوانـيـن                
هزار سال پيـش شـريـعـت جـامـعـه را                

ــمــود     ــا ايشــان،          .   اداره ن ــزمــان ب ــم ه
مــنــتــظــري در ديــدار بــا جــمــعــي از             
اعضاي نهضت آزادي، واليت مطلـقـه       

چرا پس .   اعالم ميکند"   شرک" فقيه را   
از سي سال معماران رژيم اسالمي بـه         
نفي پايه هاي رژيم خود رسـيـده انـد؟            
مگر همينها در دهه  شصت بنام اهللا         
و حکومت شريعت و قـوانـيـن اسـالم،           
دهها هزار تن را در آن مـمـلـکـت بـه                 

جوخه اعدام نسـپـردنـد؟ چـه اتـفـاقـي               
افتاده که جانيان حکومتي، اينچنـيـن       

مـاشـيـن جـنـايـت خـود            "   تغييـر " براي  
ساخته، به شرکايشان نهيب ميزنند و       

 هشدار ميدهند؟
ــيــن اســالمــي را             جــامــعــه قــوان

مردم هـرگـز اسـالم را         .   نپذيرفته است 
بعنـوان يـک پـديـده قـابـل قـبـول، در                   

. زندگي  اجتماعي خود هضم نکردنـد      
بعـدهـا؛ نسـلـي کـه در هـمـيـن رژيـم                    
اسالمي بدنيا آمـدنـد و در مـدارس،            
هــمــيــن قــوانــيــن خــرافــي و مــنــحــط          
شريعت را بـعـنـوان مـواد درسـي فـرا               
گرفتند، بر عليه کل بسـاط اسـالمـي          

رژيم اسالمي  .   سر به شورش گذاشتند   
بـه  "   چـهـره اسـالمـي      " نتوانست حـتـي      

جـنـگ و گـريـز پـايـان             .   جامعه بدهـد  
ــا مــامــوران                ــر نســل جــوان ب ــذي ــاپ ن
حکومت در خيابانها عليرغم تمامـي      
سرکوبهـا و مـانـورهـاي نـظـامـي در                

. شهرها، بـه نـفـع مـردم پـيـش رفـت                 
امـروز  .   نتوانستند، به نتيجـه نـرسـيـد        

کل آيت اهللا هاي قم از نماز نـخـوانـدن           
از مــذهــب گــريــزي     .   مــردم شــاکــيــنــد  

هشدار مـيـدهـنـد     . جوانان گاليه دارند 
که  مردم به شـيـوه غـربـيـهـا زنـدگـي                  

رفسنجاني به عنـوان يـکـي        .   ميکنند
از مـعــمـاران و ايــدئـولــوگـهــاي رژيــم             
اسالمي زودتر از مابـقـي شـرکـايـش،           
انفجار بزرگ اجتماعي را در راه ديـده         

. است و لذا بفکـر چـاره افـتـاده اسـت              
تصور ميکند که بـا پـس زدن بـرخـي            
قــوانــيــن اســالمــي جــامــعــه ســاکــت          

اما سخنان رفسنجانـي وجـه      .   ميشود
ايشــان دارد تــالش     .   دومــي هــم دارد    

ميکند طيفي از رژيم را بـا پـالتـفـرم              
آتـي  "   انـتـخـابـات    " تري حول   " متفاوت" 

اين بـيـان عـمـلـي تـالش           .   ،بسيج کند 
رژيـم بـراي بـدسـت         "   غربگـراي " جناح  

. آوردن سکان هدايت حکـومـت اسـت        
اين، پاسخ اين جناح به سخنان هـفـتـه          
پيش خامنه ي است که با کنايه چهـره    
هايي مانند خاتمي و رفسـنـجـانـي را           

کـر  .   شاه سلطان حسـيـن خـوانـده بـود            
مـنـتـظـري،     -هماهـنـگ رفسـنـجـانـي        

ــفــي از                 ــنــي طــي اعــالم حضــور عــل
حکومت است که حمايت عـلـنـي تـر             

اينها دارند بـه     .   غرب را طلب ميکند   
جناح راست و دول غـربـي در مـورد               
جــنــبــش ســرنــگــونــي مــردم هشــدار          

 *ميدهند

 
 در حاشيه
 رويدادها

 محمد رضا پويا
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