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همه رويدادها و شـخـصـيـتـهـاي بـزرگ               " . . .   
تاريخ جهان، به اصطالح دو بـار بـه صـحـنـه               

بار اول به صورت تراژدي و بـار        . . .   مي آيند؛   
و در   . . .   دوم به صورت نمـايـش خـنـده دار،              

اوضاع و احوالي که دومين روايت هيجـدهـم         
برومر در آن رخ ميدهد با چنـيـن مضـحـکـه              

 ."اي روبرو هستيم
 هجدهم برومر، کارل مارکس

 
در اوضاع و احوالي که دومين روايت واليـت         
فقيه در آن رخ مـيـدهـد دقـيـقـا بـا چـنـيـن                        

مضحکه خامنـه اي     .   تصويري روبرو هستيم  
خـمـيـنـي، ابـزار و          .   به جاي تراژدي خمـيـنـي      

محصول پيـروزي ضـدانـقـالب اسـالمـي بـر               
نمايـنـده عـروج و اقـتـدار            .   انقالب مردم بود  

جنبش اسالمي و تثبيت و انسجام حکومـت   
خامنه اي بـرعـکـس، تـجـسـم            .   اسالمي بود 

سقوط و ضعف جنبش اسالمي، فروپاشي و        
. تشتت و استيصال حکومت اسالمـي اسـت       

اين تفاوت هيچ ربطي به شخصـيـت ايـن دو             
حتي اگر خمـيـنـي هـم امـروز           .   مرتجع ندارد 

زنده بود به همان وضعيـتـي مـي افـتـاد کـه                  
در دنـيـايـي      .   خامنه اي در آن گير کرده است      

جدا از واقعيتهاي اجتماعي و سيـاسـي، هـر           
دو ايــنــهــا شــخــصــيــتــهــاي مضــحــک يــک             
ايدئولوژي ارتجاعي بودند و بـه يـک سـنـت               
عقب مانده تعلق داشـتـنـد و تـفـاوتشـان در                
بهترين حالت تـفـاوت مـدالشـان در تـرويـج                

ــه عــنــوان       .   آداب طــهــارت مــيــبــود        امــا ب
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  ستون اول

دانشـگـاه شـيـراز        :   انترناسـيـونـال     محسن ابراهيمي
همچنان عرصه تقابل دانشـجـويـان       
مــعــتــرض و دســتــگــاه ســرکــوب           

لـطـفـا از      .   حکومت اسالمي اسـت   
اتفاقات مهم روزهاي اخير در ايـن        

 . دانشگاه تصوير بدهيد
روزهاي اخير دانشگاه   :   نويد مينائي 

شيراز يكي از جـبـهـه هـاي مـهـم                
مبارزه دانشجويان از يـك طـرف و          

ــا ارتــش               حــكــومــت اســالمــي ب
سردمدار اين  .   اوباشانش بوده است  

حمله به دانشجويان بسيج دانشگاه     
شيراز و كسي كه بيشتر از ديگـران        
در تهيج اوباش بسيجي و در واقـع         
تــحــريــك مــقــامــات امــنــيــتــي و          
اطالعاتي و حراست نـقـش داشـت          

انجوي نژاد هـمـان    .   انجوي نژاد بود  
كسي است كه مسئوليـت انـجـمـن          

. رهپويان وصال را در شيراز داشت     
در وافع اتفاقات شيراز از قـبـل از            

دانشـگـاه   .   روز دانشجو شـروع شـد      
ــوي                  ــز ق ــكــي از مــراك ــراز ي شــي

در .   اعتراضات دانشجـويـان اسـت      
اين دانشگـاه دانشـجـويـان رئـيـس            
دانشگاه را مجبور كردند به خاطـر       

 دانشگاه شيراز، عرصه مبارزه دانشجويان با جمهوري اسالمي
 گفتگو با نويد مينائی

 

  ٣صفحه   نويد مينائي    

 "قانون برابر براي همه" 
 آغاز کمپين عليه قوانين شريعه اسالمی در بريتانيا 

 ۸صفحه   

 از تراژدي خميني            
 !  تا کمدي خامنه اي             

 صداي مردم در کانال جديد
 ۴صفحه   

  ساعته٢٤تلويزيون کانال جديد مستقيما و 
 از طريق اينترنت قابل مشاهده است  

کانال جدید تلویزیون شما است، تلویزیون همه کسانی که            
آزادی، برابری و رفاه می خواهند، تلویزیون انسانهای آزادی که              
برای به زیر کشيدن جمهوری اسالمی مبارزه می کنند و همه         

کسانی که می خواهند راه سرنگونی حکومت ارتجاعی       
. اسالمی را از زبان کمونيستها بشنوند       

 ساعته تلویزیون کانال جدید از طریق            ٢٤در ادامه پخش منظم و       
ماهواره هات برد، خوشحاليم به اطالع عموم برسانيم که این             
کانال در آمریکای شمالی و همه جای دنيا نيز از طریق اینترنت            

متاسفانه در ایران به دليل پائين بودن           . قابل مشاهده خواهد بود   
سرعت اینترنت عالقمندان کانال جدید نمی توانند از طریق       

. اینترنت برنامه ها را دنبال کنند       
.آدرس اینترنتی کانال جدید را به دوستان و آشنایانتان خبر دهيد              

آدرس زیر مراجعه کنيد،     برای وصل شدن به این شبکه به       
سپس در قسمت راست از باال ریجستر را انتخاب کنيد و یک         

ایميل شما باید درست باشد و      . ایميل و پاسورد انتخاب کنيد     
.  کلمه باشد ٦پاسورد نيز نباید کمتر از       

 : راهنمای عمل 
 www.glwiz.com   ١-  
      Register Now ٢-  

 Live TV  ٣-  
New Channel TV ٤-  
 روابط عمومی تلويزيون کانال جديد

 
 گفتگو با حميد تقوائی  جلسات

  در چت روم های پلتاک و اينسپيک
 :گفتار اين هفته  

 و " سيد علی پينوشه"   
 بحرانھای العالج 
 !جمھوری اسالمی

     
 ۳صفحه  
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شخصـيـتـهـاي سـيـاسـي، وضـعـيـت               
واقــعــي ايــن دو، آيــنــه تــمــام نــمــاي            
وضعيت واقعي سياسي جـامـعـه، بـه          
سرپاييني افتادن جنبش و حـکـومـت        
اســالمــي از يــکــطــرف و پــيــشــروي           
جنبش چپ و سـرنـگـونـي طـلـبـانـه،                
جنبش براي آزادي و برابري از طـرف          

 .  ديگر است
براي مـا مـردم ايـران، بـراي مـا               
جنبش راديکال سـرنـگـونـي طـلـب و             
جــنــبــش بــراي آزادي و بــرابــري،                 
موقعيت خميني و خامنه اي، اولـي         
به مثابـه تـراژدي اسـالم سـيـاسـي و                
دومي به مثابه انتهاي مضحـک ايـن          
تراژدي، به داليل سياسي موضوعـي      

اين يک مقـايسـه از       .   قابل توجه است  
اين مقايسه بـه ايـن       .   سر تفنن نيست  

خــاطــر مــهــم اســت کــه مــوقــعــيــت           
متناقض و متضاد اين دو شخصيـت       
جــنــبــش اســالمــي، در عــيــن حــال            
موقعيت واقعي جنـبـش سـرنـگـونـي           
طلـبـانـه، جـنـبـش آزاديـخـواهـانـه و                 

اگـر  .   برابري طلبانه را نشان مـيـدهـد        
پيروزي خمينـي بـه عـلـت شـکـسـت               
جنبش ما امکانپذير شـد؛ شـکـسـت          
خامنه اي، انعکاسي از پـيـشـروي و            

به يمن  .   پيروزي قعطي جنبش ماست   
پيشروي جنبش ما است کـه تـراژدي         
واليت فقيه به مضحکه واليت فـقـيـه         

جنـبـش مـا و  در            .   تبديل شده است  
راس آن حزب کمـونـيـسـت کـارگـري،            
عزم جزم دارد که کل اين مضحکه را     

 . بر سر بانيانش ويران کند
اوضاع واقعي يک نظام سـيـاسـي        
را ميتوان از طرق زياد و با اتـفـاقـات           

مشــروعــيــت .   مــتــنــوعــي مــحــک زد    
مردمي و قـدرت سـرکـوب نـظـام از               

از .   جمله مهمترين اين محـکـهـاسـت       
اين دو نظر وضع حکومـت اسـالمـي          
ــه خــود ســران                  ــراي هــمــه از جــمل ب

. حــکــومــت اســالمــي روشــن اســت         
خــاتــمــي آخــريــن کــارت حــکــومــت          
اسالمي براي مشروع کردنش بود کـه       
مدتها پيش به سـطـل آشـکـال روانـه              

احمدي نـژاد اخـيـرتـريـن کـارت             .   شد
سرکوب نظام بود کـه مـتـولـد نشـده              

. توسط اعتراض مـردم تشـيـيـع شـد           
اين دو بال نظام اسـالمـي بـه نـحـوي               

 . غير قابل عالجي شکسته اند
درجــــه انســــجــــام و وحــــدت             
ايدئولوژيک و سياسي حکـومـت يـک         

از .   جلوه ديگر از وضعيت نظام اسـت       
اين نظر در حکومت اسـالمـي سـگ           

حـکـومـت    :   صاحبش را نمـيـشـنـاسـد       

اسالمي به دههـا مـحـفـل و بـانـد و                 
دسته تجزيه شده است که هر کـدام از          
ترس فـردا، از تـرس جـنـبـش رو بـه                  
گسترش سرنگوني کل نظام، از تـرس       
مــردم يــکــديــگــر را بــه مــردم نشــان           

ــد   ــن ــده ــه     .   مــي ــمــون ــن ن دزدان :   آخــري
اسالمي حاکم دزديهـاي مـيـلـيـاردي          
 . همديگر را در مقابل مردم رو کردند

و بــاالخــره، هــمــه  نــظــامــهــاي            
وضـع ايـن     .   طبقاتي مقدسات دارنـد    

مقدسات در ميـان مـردم نشـانـه اي             
. جدي از وضـعـيـت کـل نـظـام اسـت               

اسالم به مثابه يدئولوژي حـکـومـتـي         
. مــهــمــتــريــن ايــن مــقــدســات اســت        

ايدوئولوژي اسالمي در ايران آنچـنـان       
بي آبرو شده است که طليعه هاي يـک          
رنسانس عظيم ضد اسالمي در ايران      
حتي احمقتريـن عـنـاصـر حـکـومـت             
اسالمي را هـم در کـابـوس فـروبـرده               

 .   است
واليت فقيه از لـحـاظ سـيـاسـي              
مهمترين مقدسات و سـتـون فـقـرات          

همچنانـکـه شـاه      .   نظام اسالمي است  
سمبل و تجسم نظام سلـطـنـتـي بـود،            
ولي فقيه هم سمبل و تـجـسـم نـظـام               

شـاه بـراي سـلـطـنـت           .   اسالمي اسـت  
ــود کــه در اوج                 آنــچــنــان مــقــدس ب
قدرقـدرتـي شـاه، حـتـي بـکـار بـردن                 
ترديد آمـيـز کـلـمـه شـاه بـا کـابـوس                   

. اتاقهاي شکنجه ساواک هـمـراه بـود         
 کـه خـود شـاه و            ۵۷مسير انـقـالب      

سلطنت و ابـواب جـمـعـي اش را بـه                
زباله دان تاريخ سپرد، از فـروريـزي و           
فروپاشي تقدس سـلـطـنـت و تـجـسـم              

. شــخــصــي اش يــعــنــي شــاه رد شــد          
موقـعـيـت شـاه در مـيـان مـردم در                  
ماههاي آخر نظام سلطنتي، بـوضـوح       
نشان ميداد که شـمـارش مـعـکـوش            
براي جارو کردن نهايي نظام سلطنتـي       

شـاه بـه مـثـابـه          .   سرعت گرفته اسـت    
نماينده اقتدار و عظمت و جاودانگـي       
و تقدس نظام سلطنـتـي، يـکـبـاره در           
ميان خوديهاي سلطنت بـه دسـتـمـال          
چرکيني تبديل شد آنچنـانـکـه حـتـي           

. خوديها هم ميخواستند پرتش کننـد    
اما وضعيت شـاه درمـيـان خـوديـهـا             
محصول و انعکاسي از وضعيت کـل        

اشـک  .     نظام و شاه در ميان مردم بود      
ملتمسانه شـاه در پـيـشـگـاه مـردم،               
انعکاسي از خنده پيروزمند مردم در       

 . مقابل سلطنت و شاهش بود
الزم است اينجا تاکيـد شـود کـه           
اگر چه حکـومـت اسـالمـي بـا تـمـام                
توحش و ددمنشي و جناياتش هـرگـز     

نتوانست رعب و ترس آريـامـهـري را          
در ايران حاکم کند اما در عـيـن حـال           
هــمــيــشــه تــالش کــرد ســمــبــلــهــاي           
نظامش، و مشخصـا ولـي فـقـيـه را              
مقدس و غير قابل تـعـرض قـلـمـداد             

وضعيت ولي فقيه، اين نمايـنـده   .  کند
خدا و امـام زمـان در زمـيـن امـروز                
چگونه است؟ در يک کالم بـه پـيـسـي            

از اينجا رانده و از آنـجـا      .   افتاده است 
زيـر پـاي مـردم مـانـده            .   مانده اسـت   

است و روي دسـت سـران حـکـومـت               
" سيد علي پـيـنـوشـه      " مردم  .   اسالمي

خطابش ميـکـنـنـد و زيـر پـايـش را                 
خالي ميکنند و حکومتـيـهـا ضـمـن           

. صلوات سـر بـه سـرش مـيـگـذارنـد               
روشن است که مردم با قصـد بـه زيـر             
کشيدن حکومت اسالمي تجسم ايـن      
ــد؛              ــرن ــگــي حــکــومــت را هــدف مــي
حکومتيها بـراي بـرپـا نـگـه داشـتـن               
نظام به فکر از سر کـردن ولـي فـقـيـه              

ولي فـقـيـه کـه قـرار بـود               .   مي افتند 
ابزار و نماينده وحدت و انسـجـام در             
ميان باالي حکومت اسالمـي بـاشـد         
خود موضـوع کشـمـکـش در مـيـان              

عـــده اي    .   بـــااليـــيـــهـــا شـــده اســـت      
عـده  .   ميخواهند مشروطه اش کنـنـد    

اي اصال لـزوم واليـت فـقـيـه را زيـر                  
رهـبـر   " در يک جملـه،      .   سئوال برده اند  
روي دست خـود ضـد        "   معظم انقالب 

 . انقالب اسالمي مانده است
فتواي ولي فقيه در ماجراي غـزه        
اخيرترين و گويا ترين نمونه وضعيـت       

فـرداي  .   اين فرزند خـلـف امـام اسـت           
يورش وحشيانه اسرائيل به نوار غـزه،       
ولي فقيه به صرافت افتاد بـه عـنـوان           
نماينده مسلمين جهـان فـتـوا صـادر           

همه " باد در غبغب انداخت و از       .   کند
خواست در راه    "   مومنان دنياي اسالم  

صف شهـداي   " اسالم بسيج شوند و به      
و الـبـتـه ايـن         .   بپـيـونـدنـد    "   بدر و احد  

حضرت که خودش يک پا جنـايـتـکـار          
" محاکمه و مـجـازات      " است خواهان   

 !  جنايتکاران قطب مقابل شد
در باره شان نزول سياسي چـنـيـن          
فتوايي بحث مفصلي نمـيـکـنـيـم کـه           

به هميـن   .   موضوع اين مطلب نيست   
اکتفا ميکنيم که ولـي فـقـيـه تصـور             
کرد ميتواند روي فرصتي که تـوحـش      
اسرائيل در غـزه فـراهـم کـرده اسـت                
فــرود آيــد و جــنــبــش اســالمــي و                 
حــکــومــت اســالمــي را بــه مــثــابــه            
قهرمان نجات مـردم فـلـسـطـيـن جـا              

تصور کرد ميتواند توجه مـردم       .   بزند
معترض ايران را از اعتـراضـشـان بـه           

امـا  .   حکومت اسالمي منحرف کنـد    
اين شـيـادي ابـلـهـانـه فـقـط سـزاوار                  

نـه در مـيـان        .   ريشخنـد مـردم اسـت       
کســي بــه   "   مــومــنــان دنــيــاي اســالم    " 

فتواي حضرت فقيه تره خرد کرد و نـه         
در ميان مردم ايران کسي خواست بـه        

بـه  "   سيد عـلـي پـيـنـوشـه          " درخواست  
بـه  !   صف شهداي بدر و احد بپـيـونـنـد         

اين ترتيـب تـه کـاسـه فـتـواي عـلـي                  
خــامــنــه اي فــقــط عــلــي مــانــد و                

از نقطه نظـر مـردم ايـران،          .     حوضش
ــروريســم              ايشــان خــودش در راس ت
اسالمي است کـه يـک طـرف تـقـابـل               

ولي فقيـه و    .     تروريستي جهاني است 
حــکــومــت اســالمــي اش يــک پــاي            

. مسئله فلسطين و شريک جـرم اسـت        
مردم ميدانند که خود طرف به همـراه       
حماس و جـهـاد اسـالمـي يـک پـاي                 

. قرباني کردن مردم فـلـسـطـيـن اسـت           
مردم ميدانند ايـن فـتـوا فـراخـوانـي              
براي نجات مردم فلسطـيـن از دسـت           
جنايتکاران دولت نژادپرست اسرائيل    
نيست بلکه فراخـوانـي ايـدئـولـوژيـک           
براي هاي جک کردن مسئله فلسطيـن       
به نفع جنبش اسـالمـي و حـکـومـت             

 .اسالمي در حال احتضار است
ضـد  "   رهـبـر مـعـظـم       " به فـتـواي       

انـقــالب اســالمـي، حــتــي در مــيــان           
محافل خـود ايـن ضـد انـقـالب هـم                

نه تنها ايـن بـلـکـه         .   کسي توجه نکرد  
رهبر را به بـهـانـه ايـن کـار شـمـاتـت                  

مقاله اي در سايت قاليـبـاف،       .   کردند
يکي از جـانـيـان قـديـمـي حـکـومـت                
اسالمـي کـه بـه خـاطـر آيـنـده تـيـره                    
حــکــومــت اســالمــي فــعــال در بــاب          

اولين اصـولـگـراي      " خميني به عنوان    
مـوعـظـه مـيـکـنـد بـه             "   طلـب   اصالح

خوبي موقعيت مضحک ولي فقيه را       
ولي فقيه يعني هـمـان       .   نشان ميدهد 

مظهر وحـدت و انسـجـام و اقـتـدار                
نظام، در اين  مقـالـه صـاف و سـاده               
کسي خطاب ميشود که مشغول رتق      

" خط جديد نفـاق   " و فتق باند خودش،     

است، باندي که بزعم ايـن مـقـالـه بـا              
پـيـاده   " سياستهاي احمـقـانـه اش بـه            

" نظام رژيم صهيونيـسـتـي در کشـور          
ــا                    ــراه ب ــم ــل شــده اســت و ه ــدي ــب ت

" شـعـار زدگـي     "و " اشتباهات فاحش" 
مقام معظم واليت فـقـيـه و حـمـايـت              
بيـدريـغـش از احـمـدي نـژاد و بـانـد                   
مذکور موقعيت حکومـت اسـالمـي        

 !  در جهان را مفتضح کرده است
اين وضعيت رقت بار ولي فـقـيـه          
ــکــاس                 ــع ــا، ان ــه ــي ــاالي ــان ب ــي در م
مستقيمي از وضعيت نظام در مـيـان        

ايــن شــکــاف در بــاال         .   مــردم اســت   
انعکاش شکاف عظميتر و عميقتري     
مـيــان مــردم و حـکــومـت اسـالمــي             

ولي فقيه را همکيشانـش دراز       .   است
" فاتحه خـوانـي    " کرده اند چون صداي     

مردم براي ولي فقيه را شـنـيـده انـد؛              
چون ديده اند مردم حضـرت آيـت اهللا        
را به دانشگاه راه ندادند؛ چون طـنـيـن          

گـوشـهـايشـان را       "   سيد علي پينوشه  " 
عمارت اسـالمـي   .   همچنان مي آزارد  

همراه با واليت فقيهش ترک برداشـتـه         
است چون زمين زير پايش را  مـردم            

واليت عظماي فـقـيـه در        .     لرزانده اند 
ميان همکيشـان و هـمـکـاران و هـم               
جرمهـايـش تـحـقـيـر مـيـشـود چـون                 
حکومت اسالمي همراه با رئـيـسـش         
توسط مردم به مصاف کشـيـده شـده         

زمزمه عبور از ولـي فـقـيـه بـا          .   است
قصد حـفـظ حـکـومـت اسـالمـي در               
ميان باالييها شروع شـده اسـت چـون         
مردم با صداي بلند عبور از روي کـل         
نظام اسالمي را در دستـور گـذاشـتـه            

اما تناقض در اينجاست که ايـن       .   اند
ترفندهاي سياسي درون حکومتي از      
يکطرف محصول تعرض به حکومـت    
اسالمي است و از طرف ديگر مسيـر        
به زير کشيدن اين حکومت را صافتر       

 .*ميکند

 ستون اول                   ۱از صفحه   
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ابـالغــيــه رعــايــت قــوانــيــن اســالمــي        
معذرت خواهي كـنـد، و هـر جـلـسـه               
سخنراني مسـئـولـيـن ريـز و درشـت                
حكومتي را به صـحـنـه اعـتـراض بـه             

. جمـهـوري اسـالمـي تـبـديـل كـردنـد               
الريجاني رئيس مجلس را سـكـه يـك        
پول كردند، اعالم كـردنـد مـجـلـس و              
حكـومـت كـال مشـروعـيـتـي نـدارد،               
اعالم كـردنـد گـرانـي و فـقـر زائـيـده                   
سياست هاي حـكـومـت اسـت و ايـن              

بـا ايـن     .   زندگي شايسته انسان نيسـت    
مقدمه و فضاي سـيـاسـي، دانشـگـاه            
شيراز به استقبال روز دانشجو رفـت و        
مثل جاهاي ديگر شعار هـاي امسـال       
اســاســا ســرنــگــونــي طــلــبــانــه و ضــد          

و "   مرگ بر ديكتاتـور   .   " حكومتي بود 
خامنه اي پينوشه ايران شيـلـي نـمـي           " 

از جمله شـعـارهـاي دانشـجـويـان           "   شه
در تريبون آزاد اين دانشـگـاه كـه        .   بود

به مناسبت روز دانشجو بـرگـزار شـد           
شخص خامنه اي و حكومت اسالمي   
مــورد شــديــد تــريــن اعــتــراضــات و            

 .انتقادات قرار گرفتند
در مقابل، اوباش بسيجـي بـراي         

مقابله با اين فضاي اعـتـراضـي و بـه             
. شدت سرنگوني طلبانه به خط شدنـد    

در مراسم هاي مـذهـبـي شـان اعـالم             
كردند يـا حـكـومـت دانشـجـويـان را                
سركوب مي كند و يا خـودشـان راسـا           
به سركوب و برخورد بـا دانشـجـويـان            

بالفاصله دستگيـري  .   اقدام  مي كنند   
ها و احضـار بـه كـمـيـتـه انضـبـاطـي                  
شـروع شـد در فـاصـلـه كـمـي ده هــا                    
دانشجو از تحصيل محروم شـده و ده          
نفر به اداره اطالعات شـيـراز احضـار           

 نـفـر از دانشـجـويـان            ۴ابـتـدا     .   شدند
دستگير شدند و ايـن خـود مـتـقـابـال               
بــاعــث تــنــد تــر شــدن اعــتــراضــات            

تـــجـــمـــعـــات و    .   دانشـــجـــويـــان شـــد   
اعتراضات دانشجويان هر دم تنـد تـر         
و راديــكــال تــر مــي شــد، يــكــي از                
اجـتــمــاعــات دانشــجـويــان بــه بــيــرون         

مرگ بـر    " دانشگاه كشيده شد و شعار    
محـمـود احـمـدي نـژاد          "   و  "   ديكتاتور

بـه خـيـابـان       " عامل تبعيض و فسـاد         
كشيده شد كه با استقبال مردم مواجه     

دانشجويان در چندين  نـوبـت بـه          .   شد
. بازداشت دوستانشان اعتراض كردند   

دراين فضا بايد به نـقـشـي کـه كـانـال               
جديد در اين اعتراضات داشتـه اسـت         

كانال جديد با چـنـديـن       .   نيز اشاره كرد  
برنامه زنده در حمايت از دانشـجـويـان         
شيـراز تـوانسـتـه اسـت فضـاي شـهـر                 
شيراز را در حمايت از دانشجويـان تـا          
حدود زيادي بر بيانگيزد و اين مسئله      

را به امري اجتماعي تـبـديـل كـنـد و               
حمايت زيادي براي دانشجويان جـلـب        

 . كند
ــاضــر             ــال ح ــر از        ۱۲در ح ــف  ن

 نـفـر از       ۷دانشجويان دستگير شده و      
 ۵آنان همچنان در زنـدان هسـتـنـد و              

نفرشان يه قيد وثيـقـه هـاي سـنـگـيـن               
طــبـق تـجـربــه وثــيـقــه         .   آزاد شـده انـد      

ابــزاريســت بــراي فشــار بــيــشــتــر بــه            
 . دانشجو

 
مـطـالـبـات اصـلـي         :   انترناسيـونـال  

دانشجويـان در حـال حـاضـر چـه هـا                 
هستند؟ و مشخصـه اصـلـي مـبـارزه            

 کنوني اين دانشجويان چيست؟ 
در حـال حـاضـر         :   نويد مـيـنـائـي     

دانشــجــويــان شــيــراز خــواهــان آزادي        
دوســتــانشــان هســتــنــد و در ايــن راه            
خواهان حمايت هاي هرچه گسترده تر       

ــد   ــن ــان           .   هســت ــم ــا ه ــان ب دانشــجــوي
ــبــاتــي كــه اعــتــراضــات روز             مــطــال
دانشجو را برگزار كردند با همان خـط     
و جهت خـواهـان آزادي دوسـتـانشـان             

خواهان برچيده شدن كـمـيـتـه        .   هستند
هاي انضباطـي و حـراسـت و بسـيـج               
هستند و آگاه هستند كه اين نهاد هـا         
هستند كه بازو هاي اصلي حـكـومـت        

. براي سركوب دانشـجـويـان هسـتـنـد           
دانشجويان همـچـنـيـن خـواهـان لـغـو              
احكام كميته هاي انضباطي مبني بر      
محروميت از تحـصـيـل دوسـتـانشـان           

 .هستند
ــن دوره                 ــارزه اي ــه مــب ــزي ك ــي چ
دانشجويان را از دوره هاي قـبـل جـدا            
مي كند دوز باالي سرنگونـي طـلـبـي           

. اعــتــراضــات دانشــجــويــان اســت            
شعارهايي كه باال تـر بـه آنـهـا اشـاره               
كردم مستقيما دارنـد ريشـه نـظـام و              
اصلي تـريـن فـاكـتـورهـا و اشـخـاص                
كليدي حـكـومـت كـه حـيـات امـروز               

. حكومت به آنها بند است را مي زنـد        
احمدي نژاد و خامنـه اي مسـتـقـيـمـا            
مورد حمله دانشجويان قرار گرفته اند      
و تمام مرض و دردي كه حـكـومـت و            
اوباشش را به خودشان مـي پـيـچـانـد             

 . وحشت از همين است
يكي ديگر از مشخصه هـاي روز        
دانشـــجـــوي امســـال وضـــعـــيـــت              
آلترناتـيـوهـاي راسـت مـثـل انـجـمـن                
اسالمي و تـحـكـيـم و بـه اصـطـالح                   
ليبرال ها بود كه براي اينكه از طـرف          
دانشجويان  دفع نشوند مجبور شدنـد       

بـرابـري زن و       " حتي شعارهايي مـثـل       
بر بنر هاشـان ديـده بـنـويسـنـد،             "   مرد

شعارهايي كه اساسا متعلق به چپ و        

سوسياليست ها هستند و ايـن نشـان          
مي دهد چـپ و سـرنـگـونـي طـلـبـي                  
سوسياليستي آنچنان قـوي اسـت كـه           
خود را به راست تحميل كرده و ميدان       

 .را رسما و علنا از آنها گرفته است
 

حـکـومـت اسـالمـي بـه           :   انترناسيونال
همه چيز متوسل ميشود تا اعـتـراض    
دانشجويان دانشگاه شيراز را سرکوب     

تــرس حــکــومــت اســالمــي از         .   کــنــد
 چيست؟ 

سرنگوني طلبي بي كم و     :   نويد مينائي 
كــاســت اعــتــراضــات دانشــجــويــان و        
قدرت گيري چپ و سوسـيـالـيـسـم كـه          
باالتر به آن اشاره كردم دلـيـل اصـلـي             

سـال گـذشـتـه       .   وحشت حكومت است  
چپ با پرچم سـرخ آمـد و تـجـمـعـات                 

دانشجويان چپ با .   خود را برگزار كرد   
پالكارد هاي سرخ و سوسياليستي بـه     
ــد و طــوري شــد كــه                  مــيــدان آمــدن
خبرگزاري هاي بزرگ خارجي هم تيتر      
زدند تظاهرات ماركسيـسـت هـا  در            

ولي تالـشـهـاي سـركـوبـگـرانـه            .   تهران
حـکــومــت نــه تــنـهــا بــاعـث كــاهــش            
اعتراضات دانشجويان نشد بـلـكـه از         
همان مـوقـع بـر شـدت اعـتـراضـات                

ظواهر امر چـنـيـن       .   دانشجويان افزود 
بود كه اعتراضات دانشـجـويـان حـول          
مسائل صنفي مي چرخد با اين حـال          
حكومت از هيچ وحشي گري اي براي       

. سركوب دانشجويان مضايـقـه نـكـرد        
اتفاقي كه در روز دانشـجـو افـتـاد و                
حكومت را و كال راست را شوكه كـرد       
حضور پر قدرت چپ در سطح توده اي 
و وسيع با شعارهاي كامال سرنگونـي       

نـقـش و     .   طلبانه و سوسياليستي بـود     

جايگاه حزب كمونيـسـت كـارگـري را           
كه خود از فاكتور هاي اصلي پيدايش     
چنين وضعيتي سـت را نـيـز در ايـن                

در شرايـطـي    .   شرايط بايد ضرب كنيم   
كه حزبي با ايـن درجـه از آمـادگـي و               
حضور قدرتمند در جامعه وجود دارد       
و چپ و سوسياليسم با آن تداعي مـي       
شود، حزبي كه به سياست هايـش كـه          
نگاه مي كنيـم بـا هـمـه وجـود بـراي                  
قدرت گيري خيز بـرداشـتـه اسـت، در            
چنين شرايطي وحشت رژيم از چـپ و          

 .سرنگوني طلبي طبيعي ست
 

پـيـروزي دانشـجـويـان        :   انترناسيونـال 
دانشگاه شيراز در گرو چيسـت؟ بـراي         
پــيــروز شــدن در مــقــابــل جــمــهــوري            

 اسالمي چه کارها ميتوان کرد؟ 
پـيـروزي بـر جـمـهـوري           :   نويد مينائـي  

اســـالمـــي در دانشـــگـــاه تـــعـــريـــف          
آزادي دانشـجـويـان      .   مشخـصـي دارد    

زنداني، برچيده شـدن بسـاط كـمـيـتـه             
هاي انضباطي و حراست و بسـيـج و            
ساير ابزارهاي سركوب و برچيده شـدن       
آپارتايد جنسي و تبديل دانشـگـاه بـه           
مكاني امن براي تحـصـيـل بـا آزادي            

. بي قيد و شرط بيان و انديشه و نـقـد        
ايــن قــطــعــا بــخــشــي از مــطــالــبــات           
دانشــجــويــان اســت كــه در صــورت             
برآورده شدن اعتراضات دانشـجـويـان        
اشكال پيشرفته تري به خـود خـواهـد           

ــرفــت  ــن             .   گ ــي ــن ــه چ ــدن ب ــراي رســي ب
موقعـيـتـي امـروز كـار مـتـشـكـل و                  
سازمان يافته با افق سوسياليستـي و        
آزاديخواهانه و برابري طلـبـانـه پـيـش           

نمي شود بدون كار    .   شرط اصلي است  
و مبارزه حزبي و سازمان يافتـه بـراي          

پيروزي بر جمهوري اسالمي امـيـدوار       
ــود ــك                .   ب ــن ي ــداخــت ــار ان ــراي از ك ب

حكومت به حزب نياز داريم حزبي كـه        
مي داند چه كار بايد بـكـنـد، تـجـربـه               
دارد و خود را در مـعـرض انـتـخـاب                

پـيـوسـتـن بـه        .   جامعه قرار داده اسـت     
حزب و سازمان جـوانـان كـمـونـيـسـت             
ــيــروزي در                ــراي پ ــتــدايــي ب شــرط اب

كه اين خود به معنـي      .   مبارزات است 
. پيش بردن سياست هاي حـزب اسـت        

اتحاد و انسجام در مـبـارزات، دسـت          
مبارزات جاري در جامعه را در دست       
يــكــديــگــر گــذاشــتــن، خــط و افــق               
سوسياليسـتـي دادن بـه مـبـارزات و              
رهبري كردن مبارزات براي رسيدن بـه     
هدف كاري است كه از حزب سـاخـتـه           
است، حزبي كه چنين تصميمي گرفته      

 .و دارد عملي مي كند
دراين صورت است كه مـبـارزات        
و اعتـراضـات گسـتـرده عـمـلـي مـي                

در ا ين صورت است كه خـط و          .   شود
سياست هاي سازشكارانه بـه كـنـاري          
پرتاب مي شوند و خط رهبري كننـده        
چپ و سوسيـالـيـسـتـي بـر مـبـارزات               

مي شود و صف قدرتمـنـدي       غالب  
در مقابـل حـكـومـت و اوبـاشـش              

در چند جمله اگـر   .   شكل مي گيرد  
اعتراضات گستـرده،   :   خالصه كنم 

راديكال و پيگر و بي كم و كـاسـت          
با افق سـوسـيـالـيـسـم مـي تـوانـد                
پيروزي را تا حدود زيادي تضميـن       
كند كـه ايـن خـود مسـتـلـزم كـار                 
حزبي و پيوسـتـن  دانشـجـويـان و              
فعالين دانشجويي بـه حـزب و بـه            
ــيــســت            ــان كــمــون ســازمــان جــوان

 .*است

 

 گفتگو با حميد تقوائی  جلسات
  در چت روم های پلتاک و اينسپيک

 
 :گفتار اين هفته  

 و " سيد علی پينوشه"   
 !بحرانھای العالج جمھوری اسالمی

 بقاي خود را حفط کند؟  "  رهبر "آيا جمهوري اسالمي ميتواند با عبور از        
 ،بوقت ايران  و نيم  شب ۱۰، ساعت  ۲۰۰۹ ژانويه   ۱۶، ۱۳۸۷ ديماه  ۲۷جمعه   :  زمان 

  بعد از ظهر بوقت شرق آمريکا   ۲ شب بوقت اروپاي مرکزي،    ۸ 
 با حميد تقوائي دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري         -اطاق ايران : مکان

 ...دانشگاه شيراز، عرصه مبارزه      ۱از صفحه   



 4 ۱۳۸۷ دي ٢٧ انترناسيونال 

 
قطع يارانه ها و انجماد              
 دستمزدها جنايت است           

 برنامه اي از شهال دانشفر               
 

بنظرم مـردم بـايـد       .   سالم خانم دانشفر  
اين طرح را سنگ قبـر خـامـنـه اي و               
دولت اسالميش بکنند و اال اين طرح       

. و پروژه سنگ فقر خود مـا مـيـشـود           
من از تمام کارگـران و مـردم دعـوت             
ميکنم که به حزب بپيوندند و بـه ايـن         
حرکتـهـا بـپـيـونـدنـد و از حـق دفـاع                    

 .بکنند
 کارگري از ايران

 
من بسيار مخالف اين طرح يارانه هـا        

کــارگــري هســتــم بــا حــقــوق         .   هســتــم
دويست و پنجاه هزار تومان و بـا ايـن           
حقوق کم زندگي کردن بسيار مشـکـل       

بنده برجي صد و پـنـجـاه هـزار            .   است
تومان کرايه ميدم و صد هزار تـومـان         
قسط ميدم و برجي ده هزار تومان در      

حاال چه جـوري     !   خانه برايمان نميماند  
 زندگي کنيم؟

 کارگري از ايران
 

خسته نبـاشـيـد از       .   سالم خانم دانشفر  
تنها نـفـسـي کـه         . برنامه هاي خوبتان 

براي ما مانده همين نفسي اسـت کـه           
از برنامه هاي شما ميشنويم و خيلـي        
خوشحال ميشويم که بـتـوانـيـم بـطـور            

مـا  .   مستقيم با شما صحبت بـکـنـيـم        
هر شب بـرنـامـه هـاي شـمـا را نـگـاه                   
ميکنيم و با اين دولتي که سـي سـال            
است ملت را ميچاپد و حق اين مـردم       
را پايمال ميکند و ديگر چـيـزي بـراي         
ما باقي نمانـده اسـت و حـاال ديـگـر                
کارمان بجايي رسيده است کـه ديـگـر          
با رايانه و افزايش دسـتـمـزد در ايـران             
نميشود هيچ کاري کـرد بـلـکـه فـقـط              
بايد کاسه کوزه ايـنـهـا جـمـع شـود و                 
بروند و بـايـد از ايـن مـلـت خـجـالـت                  
بکشند که اينقدر بـال سـر ايـن مـردم              

تا اينجـا ايـنـهـا را تـحـمـل               .   مياورند
کرده ايم و حاال کارشان بجايي رسيـده        
که دانشجـويـان مـا را مـيـگـيـرنـد و                  

اينها در دانشـگـاه و       .   زنداني ميکنند 
در هيچ کجا آبرويي ندارند و در جهـان   
هم که تروريست شناختـه شـده انـد و             
هرچه بودجـه بـوده بـه تـروريسـتـهـاي               
لبنان و حماس و غيره داده اند و خـود           
آخوندها هم براي خـودشـان  و آيـنـده               
شان ميلياردها جمع کرده اند و ديـگـر     

ايـنـهـا    !   چيزي براي مردم نگذاشته اند    

اگر فردا دستمزدها را هم بـاال بـبـرنـد            
بــالهــاي ديــگــري را ســر کــارگــران               

ما هر روز در خفقان هستيم      .   مياورند
آقــاي !   و هــر روز هــم بـدتــر مــيــشــود           

احمدي نـژاد روزهـاي اول گـفـت مـن               
خادم ملت هستم و بزودي يارانه هـاي        
بنزين را قطع کرد و يارانه هاي ديـگـر           
هم قطع شدند و اين دولت طبعا بـايـد          

هـر  .   همينجوري بفکر مـلـتـش بـاشـد         
ــيــايــد                کســي هــم کــه صــدايــش درب
مــيــافــتــنــد بــه جــانــش و خــالــصــه              

بودجه هم  .   مزدورانش همه جا هستند   
که به صفر رسيده و قبال که پول نـفـت           
باال رفته بود ميگفتند فالن ميکنـيـم        
و االن هم که پول نفت پـايـيـن آمـده و               
اصال نفتي هم نمانده ديـگـر کـارشـان            

از مردمي که آزاديخـواه و       .   تمام است 
سوسياليست هستند خواهش ميکنـم   
که دست بدست اين حزب دهنـد و بـا            
رهبري کانال جديد و حزب کمونيسـت     
کارگري که حرف دل مردم را ميزند و         
در قــلــب تــک تــک آزاديــخــواهــان و               
سوسياليستها بطور مسلم جا گـرفـتـه        
و برنامه هاي خيلي روشن دارد متحد  

ما .   شويم و کار اين رژيم را تمام کنيم       
اگر اين کانال را نداشتيم و اگر به ايـن           
کانال کمکي نرسد آنوقت ديگر امـيـد        

. ما و همه چيز مـا از دسـت مـيـرود               
بنابراين آنهايي که دوسـت دارنـد کـه            
ايــن مــمــلــکــت را کــه بــدســت ايــن               
آخوندهاي کثيف افتاده نجاتش دهيـم      
به اين حزب بپيوندند و ممـلـکـتـي بـا             
آزادي و رفاه و برابري و شـادي بـرقـرار          

 . کنيم و با آسايش زندگي کنيم
 کارگري از ايران

 
بايد برخيزيم کين دولت ظـلـم و سـتـم             
ــ دل اين ملت رنجديـده    خونخوار است 

نه ترحيم زمان و نـه  .   از اين بيزار است   
ــ ابر و باد و مـه             غمخوار زمين بينيم 
ـــ نـه                    و خوشيد و فلک در کـار اسـت ـ
ــ                اميدي به حال و صبح فـردا مـانـده ـ
ـــ                   راي دل مـردم ايـران ز درد آکــنـده ـ
دست بسته و جان خسته در اين کوچـه    
ــ رعب و وحشـت نـمـود هـر                بن بست 
ـــ فـريـاد بـلـنـدم ز                       ديده بيـدار اسـت ـ
ــ علـيـه ديـکـتـاتـوري             کشتار شکنجه 
ــ کشـتـار و تـرور              اسالمي جبار است 
ـــ  ويـرانـي                       هستي مـا را فـنـا کـرده ـ
ــ  کشور      هستي به هر گوشه روا گشته 
ــ تا ايـن قـاضـي              ايران شده زندان همه 
ــ دل اين ملت ما         داور بر سر کار است 
ــ اينهم از توطئه خـفـاش           هم شده خون 
ــ هرچه سرمايـه اسـالمـي بـازار             است 

ـــ طـالـع ظـلـم و سـتـم و                     خوش باشد 
ـــ بـرخـيـزيـد تـا                    کشتار همـوار اسـت ـ
ــ               بکنيم ريشه جمهـوري اسـالمـي را ـ
آزادي و برابري و سوسـيـالـيـسـم چـاره             
ــ برخيز و بـرايـن حـکـام               اين کار است 
ــ در اين دهر کارگر و          اسالم وقاحت را 
کارمند و دانشـجـوي مـبـارز بسـيـار              

 .است
 مردي از ايران

 
خانم دنشفر ميخواسـتـم در       .   الو سالم 

مورد دستمزدها بگم که چيزي در اين       
مملکت باقي نـمـانـده کـه بـخـواهـنـد               
دستمزد کارگر را زيـاد کـنـنـد و مـا                 
نبايد اين توقعات را از اينـهـا داشـتـه            
باشيم چونکه اينها بـراي راحـتـي مـا             

ايــنــهــا بــه ثــروت ايــن        .   نــيــامــده انــد   
مملکت چشم دوخته انـد و هـدفشـان            
فقط اين است که ما را بزانـو درآورنـد      
و االن هـم از بـس خـورده انـد ديـگـه                   
چيـزي نـمـانـده کـه بـراي مـردم خـرج                   

و ما هم هي داريم به بدبختي و        !   کنند
مردم نبايد بترسند و   .   فالکت ميرسيم 

بايد متحد شوند وگرنه نميشود کاري      
کرد و اينها هيچ کار مثـبـتـي نـکـرده             
اند و نخواهند کرد و ما نبايد به اميد    
افزايش دستمزد بنشيـنـيـم کـه اصـال            

 .نميکنند
 زني از ايران

 
چرا بايد به کانال جديد               

 کمک مالي کرد        
 برنامه اي از کيوان جاويد               

 
من مـيـخـوام کـمـک          .   سالم آقا کيوان  

مالي کنم براي ايـنـکـه بـرنـامـه هـاي               
شمـا را دوسـت داريـم و بـراي آزادي                 

 . مردم ايران
 جواني از ايران

 
من در زمان مصـدق      .   سالم آقا کيوان  

يک دانش آموز بودم از آنزمان فهميدم       
مال چي هست و ديـن چـي هسـت و                

پدرم با پيشـه وري    !   بدبخت کي هست  
مـالهـا   .   و غالم يحـيـي هـمـکـار بـود            

نتوانستند به ذهن من اثر بگـذارنـد و          
ذهن من از همـان اول عـلـيـه مـالهـا                
شستـشـو شـده و مـن عـاشـق حـزب                  

مـن از    .   کمونيـسـت کـارگـري هسـتـم          
پسرم و از دوسـت و آشـنـا مـيـپـرسـم                 
چطوري اين کانال را بـگـيـرم و حـرف              
بزنم و گاه اشک ميريزم و دلم ميخـواد         

همسر من دکتـر بـود و         .   صحبت کنم 
خودم تکنسين آزمايشگاه بـودم و دو         

. هزار و شصد تومان بـمـن مـيـدادنـد            
من از حقوقم مـيـتـوانـم کـمـي کـمـک                

من يک خياط ماهري هسـتـم و          .   کنم

با شروع انقـالب آخـونـدي از سـراسـر              
ايران زنها براي ياد گـرفـتـن خـيـاطـي              
ميامدند پيش من و من خودم درآمد       
داشتم و نخواستم که به مالهـا دسـت          
دراز کنم تا با سالم صلوات دسـتـم را           

مـن  !   بگيرند و از زمين بلـنـدم کـنـنـد           
االن مريض و نا اميدم و مـيـخـوام بـه          

ــ    .   ( اميد شما کاري انجام بدم     با گريه ـ
تـلـفـن مـرا       ) .   من ميخوام زنده بمونـم    

يادداشت کنيد ميخوام کـمـک مـالـي           
 . کنم

 زني از ايران
 

من به شمـا و هـمـاران کـانـال جـديـد                  
سالم ميرسانم و تشکر مـيـکـنـم ولـي         

 .چيزي ندارم که کمک مالي کنم
 مردي از سقز

 
هر کسـي کـه مـثـال           .   سالم آقا کيوان  

دويست هزار تومان حقـوق مـيـگـيـرد         
ميتواند کمک مالي کوچکي بکـنـد و         
اينهـا را جـمـع بـکـنـنـد و از طـريـق                      

مـا  .   درستي بـدسـت شـمـا بـرسـانـنـد              
هـيـچـوقـت در تـلـويـزيــون جـمـهــوري                
اسالمي برنامه زنده نداريم و ما از آن         
تلويزيون نميتونيم حرف بزنـيـم بـلـکـه           
درد دلمان را مياييـم بـا کـانـالـهـايـي               

وقـتـي کـه      .   مثل شما مطرح ميکنيـم    
اميد دانشجو به اين کانال هاي خـارج        
کشــور اســت و از مــبــارزه دانشــجــو            
حمايت ميشـود بـايـد بـه ايـن کـانـال                 

چــرا تــا بــحــال       .   کــمــک مــالــي کــرد       
نتوانسته اند فرزاد کمانـگـر را اعـدام           
کنند؟ چونکه اين کـانـالـهـا در خـارج             
کشور اطالع رساني مـيـکـنـنـد و يـا               
مبارزاني مثل اسانلو در زندان اذيـت        
ميشوند ولي نتوانسته انـد اعـدامـش         

بخاطر سي سال عقب ماندگـي      .   کنند
که اينها با اسـم حسـيـن و اسـالم بـه                  
مردم تحمـيـل کـرده انـد بـايـد کـمـک                  

 . مالي کنيم
 زني از خوزستان

 
مــا خــودمـــان      .   ســالم آقــا کــيــوان          

صندوقي گذاشتيـم و بـه آشـنـايـان و               
فاميل مراجعه ميکنيم و با توجـه بـه          
حسني که اين کمک مالي جمع کـردن         
دارد اين است کـه زمـانـي کـه بـطـور                
جــدي از مــردم درخــواســت کــمــک               
ميکنيم در همه شان يکنوع خـجـالـت     
زدگي را ميبينيم که فکر ميکنند که       
مثال از سيصد هزار تومان حقوق چـه         
کمکي ميتواننند بکنند و ميـبـيـنـيـم        

بنظرم .    هزار تومان کمک ميکنند٥٠
نبايد خجالت کشيد و ميتوان بـانـدازه        
توان کمک مالي کرد منتها ايـنـهـا را           
جمع کـرد و يـکـجـا فـرسـتـاد وگـرنـه                   

جمهوري اسالمي و مزدورانشان بـايـد      
خجالت بکشند که اين وضعيت را بـه      

ما بـا هـمـيـن         .   مردم تحميل کرده اند   
نداري که تحميلمان شده با قوت قلـب        
هرچقدر جزئي هم کمک مـالـي کـنـيـم            

با جمع شدن هميـن کـمـک         .   مهم است 
هاي کوچک در يـک صـنـدوق مـقـدار              
توجهي ميشود و نقش مـهـمـي ايـفـا             

 . ميکند
 مردي از ايران

 
همانطوري کـه شـمـا        .   سالم آقا کيوان  

هم ميدانيد در تاريخ خيلـي از مـردم           
براي رهـايـي از سـتـم حـتـي از جـان                    
خودشان هم مايه گـذاشـتـه انـد آنـهـم              
بدون هيچ چشمداشتـي و فـقـط بـراي             
ارضاي حس انساني خودشان که تمـام       
آرزويشان بهروزي و خوشبختي مـردم       

 ، جـوانـان       ٥٧در همان انقالب     .   بوده
بسياري جـان خـودشـان را در دسـت               
گرفتند و براي راه آزادي و انسـانـيـت             
جلوي جوخه هاي آتش سرمـايـه داران        

آيا عزيزتر از جـان هـم چـيـزي           .   رفتند
هست آنهم در اين زندگي کـه يـکـبـار             

آنان که جان خود را فـدا    .   فرصت داريم 
کردند عاشقان بهبود زندگي ديـگـران        
بودند و حاال ما وارث آنها هستـيـم و            
بايد به کمک کـانـال جـديـد بشـتـابـيـم                
چراکه گردانندگان اين کانال بـا کـمـال          
خــلــوص عــلــيــرغــم هــمــه کــاســتــيــهــا        
پرچمدار رهايي از نابرابريها و ظـلـم و          
جور و اعدام و سـنـگـسـار و قصـاص              
هستند و ما بايد اين کـانـال را سـرپـا          

آيا تابحال اين مـردم ديـده         .   نگهداريم
اند که حزبي خواهان آزادي بي قـيـد و        
شرط انسانها شود؟ وظيفه هر انسـان        
منـصـف و عـدالـتـخـواه، مـتـمـدن و                  
آزاديخواه است که اين کـانـال را زنـده            

تا اين حـزب و ايـن کـانـال             .   نگه دارد 
بتواند بـه راه انسـانـي خـودش ادامـه               
ــکــهــا                       ــن کــم ــا اي ــد و مــردم ب ده

 .  آزاديخواهان را خوشحال کنند
 مردي از ايران

 
سالم کيوان جان با اين کانال واقعا دل        

ــد                 ــرده اي ــاد ک ــا را ش ــه ــوان مــن .   ج
ميخواستم کمـک مـالـي کـنـم لـطـفـا                
گوشي را برداريد که شـمـاره ام را بـه               

 . شما بگويم
 جواني از ايران

 
جراحي اقتصادي رژيم            
 جوابش سرنگوني است            
 برنامه اي از کاظم نيکخواه

 
آقاي احمدي نژاد   .   سالم آقاي نيکخواه  

 صداي مردم در کانال جديد

 ۵صفحه   
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با شعار انرژي هستـه اي آمـدنـد سـر               
کار و اينرا کردند تـوي ذهـن جـوانـان              
خام و يک خورده قول و وعده هـا داده            
شد که ميايـنـد و بـه جـوانـان حـقـوق                  
ماهيانه ميدهند، ولي زماني که سـر        
کار آمدند قيمتها دو برابر شد بطوري        
که نه کسي ميتـونـه هـزيـنـه مسـکـن              
بدهد و نه حريف اين گرانـي مـيـتـونـه             
بشه و واقعا زنـدگـي در ايـن شـرايـط               
براي جوانان خيلي سخت شده، و بنظر       
من راهکاري که بايد ارائه بشـه بـايـد           

ببينيد .   از طرف خود مردم ايران باشه     
هر کسي که جهنم درست کنه خـودش        
در آن جهنم زندگي ميکند و برعکـس    
آنهايي که در آمريکـا بـراي خـودشـان            
بهشت درست کرده اند خـودشـان ايـن           
زندگي را ساخته اند، حاال مردم ايـران       
خودشان دوست دارنـد کـه در جـهـنـم              

و !   زندگي کنند، چـرا؟ مـن نـمـيـدونـم            
برميگردد به سـيـاسـت آخـونـدهـا کـه             
همه جوانان را معتاد کرده و يکـسـري         

مـن  !   وابستگيها براشون بوجـود آورده     
نميخوام در چـنـيـن وضـعـي زنـدگـي                
بکنم ولي آخوندها کاري کرده انـد کـه       
در اين وسط يک سري آدم بي وجـود و           
بي ارزش باشد تا جامعه هـمـيـنـجـور            

ببينيد وقتي خمينـي سـر کـار          .   بمونه
اومد و جواناني کـه عـلـيـهـش شـعـار               
دادند من بجرات ميگم که آنها واقعـا       
مرد بودند، االن دو نفر مثل آنها پيـدا         
نميشه و سي سال است که داره به کـار     
خودش ادامه ميده ولي کسي نـيـسـت       

من که مـيـرم     .   که توي دهن اينها بزنه    
توي خيابان هيچ جا امنيت نميبينم و       
چندين بار جـلـوي مـرا مـيـگـيـرنـد و                 

کـه  !   حرفهاي مختلـفـي هـم مـيـزنـنـد            
مانتوي تو فالن جوره و لباست بهمـان        

آنهم يک خانم در جلوي هزار تـا    !   طوره
و خيلي موارد است که االن ديگه       !   آقا

در بين بگير   !   مشهوده و نميخوام بگم   
بگيرهاي داخلي خود رژيم ميـبـيـنـيـم          
که در اين وسط از خانمها خيلي سـوء         

من مطمئنـم مـثـل       !   استفاده ميکنند 
رژيم صدام همه ايـنـهـا رو مـيـشـه و                 

 .اميدوارم که اين رژيم سرنگون بشه
 زن جواني از ايران

 
ــيــکــخــواه، ايــن رژيــم               ســالم آقــاي ن
جنايتکار جمهـوري اسـالمـي از يـک            
مشت دزد تشکيل شده از اون خامنـه        
اي و پسرانش گرفـتـه تـا بـقـيـه سـران                 
رژيم و اين موضوع اثبات شده هسـت        
و همه هم ميدانند و پاليزدار هـمـه را         
افشا کرد و االن مردم ميدانند که يـک       
رژيم دزد آن باال نشسته و براي اينـکـه      

به دزديهاش بتونه ادامه بده مـجـبـور          
است که جنايت هم بکنه و اينـکـار را           
هم هر روز انـجـام مـيـده، دسـتـگـيـر                  
ميکـنـه، زنـدان مـيـکـنـه، شـکـنـجـه                  

خب يک رژيـم    !   ميکنه و اعدام ميکنه   
دزد بايد اين کارهـا را بـکـنـه و دارد                
اينکار را هم ميکـنـد، لـذا تـنـهـا راه                
رهايي اينه که ايـن رژيـم را بـکـشـيـم                

آقـايـي هـم      .   پايين و سرنگونش کنـيـم     
کــه از فــرهــنــگ و کــورش صــحــبــت           
ميکرد ميخواهم بـبـيـنـيـم آيـا مـردم              
ميتونن فرهنگ و کوروش را بگذارند      
! توي سفره خالي شان و غذا بخـورنـد؟     

بــا ســفــره خــالــي، مــردم فــرهــنــگ و            
آن آقـاي    !   کوروش را ميخوان چه کار؟    

ديگري هم که ميگفت من بـي طـرفـم        
اصال اينطور نـبـود و کـامـال جـهـت                
داشت، وقتي بشما ميـگـه چـرا قـايـم             
شديد، بياييد کانديد شـويـد، پـس او            

مــگــر تــوي جــمــهــوري       !   جــهــت دارد  
اسالمي انـتـخـابـات آزاد هسـت کـه                
کسي بياد کانديد بشه، من نـمـيـدونـم          
اينها چطور رويشان ميشه اينحـرفـهـا        

اي !   و تو مغزشان چي هسـت  !   را بزنند 
مردم ايران، بياييـد مـتـحـد شـويـد و               
تنها حزبي که آزادي و رفاه را ميتـونـه         
بياره فقط حزب کمونيـسـت کـارگـري           
است و تنها حزبي هست که مـيـتـونـه           

بـه ايـن حـزب        .   انقالب را رهبري کنـه    
بپيونديد، اين تنهـا حـزبـي اسـت کـه               
ميتونـه در ايـران حـکـومـت کـنـد و                  

 . آزادي را برقرار کند
 مردي از ايران

 
آقاي نيکخواه اينجا همـه     .   سالم بشما 

زنگ ميزنند و ميگن که مـا خسـتـه            
شديم و چکـار کـنـيـم، امـا هـمـه هـم                  
سرشان را انـداخـتـه انـد و دارنـد کـار                 

مثـل ايـنـکـه هـمـه در يـک                !   ميکنند
خـودشـان هـم      !   زندگي عادي هسـتـنـد     

زنگ ميزنند و ميگويند چکار کنـيـم        
مـن دو تـا بـچـه           !     و ما خسته شديم؟ 

دارم و به ناموسم قسـم بـه جـان بـچـه                
هام قسم کليه ام را هم فروختم و حـاال          

. دو ميليون و پانصد تومان پـول دارم        
من حاضرم اين پول را به برنامه شـمـا          
هديه بدم که کانال جديد پابرجا بمـونـه    

 . و ميخواهم عضو حزب شوم
 مردي از ايران

 
ــن                 ــکــخــواه، چــرا اي ــي ــاي ن ســالم آق
آخوندهائي که ادعا ميکنند با خدا و        
پيامبر رابطه دارند دزدي ميکنـنـد و         

پيامبر خدا کجا ايـن      !   چپاول ميکنند 
دسـتـورهـا را داده بــيـايـنــد و روضــه                

اينهـا  !   بخوانند و مال مردم را بخوريد 
مـن  !   خون مردم را تو شيشه کرده انـد        

جواني سي و سه ساله ام نه کاري دارم         
اصال نـه فـقـط مـن          !   و نه اميدي دارم   

کال هزاران جوان همه همينطوريـم کـه         
و دسـتـي دسـتـي       ! نه شغلي و نه کاري 

اصـال آدم روحـانـي از          !   از بين ميريـم   
دور يک جـذابـيـتـي دارد کـه بـا خـدا                   

ببخشيد من نميتونم بگـم     !   رابطه دارد 
از کجا زنگ ميزنم چونکه محيط ما       

اينها شيطاننـد و بـا قـران و            !   کوچکه
جن و پري زبان مردم را ميبندند و در         

ايـنـهـا    !   کار خدا هم مداخله ميکنـنـد      
روحاني نيستند اينها ضـد بشـرنـد و            

 ! تروريست و آدمکشند
 جواني از ايران

 
سالم آقاي نيکخواه، خيلي ممنـون از        
اين تريبون و اين حـزب کـه امـکـانـي              

. فراهم کرديد که ما مردم آگـاه بشـيـم          
در جواب دوست قبلي کـه مـيـگـفـت             
کاري از دست تان بر نميـايـد و کـاري             
نميشه کرد بگويم که قرار نيـسـت کـه           
کاري بکنيـد بـلـکـه مـا مـردم ايـران                 
خودمان ميخواهيم کار انجام بـديـم و       
قرار نيست کـه کسـي بـيـاد و کـاري                 

بنظر مـن مـا يـک         .   براي ما انجام بده   
سر کرده سياسي و آگاه نياز داريـم کـه         
راهکاري جلوي مردم ايران نشـان بـده         
که بتونيم به آزادي و به حداقل چـيـزي           

 . که يک انسان احتياج داره برسيم
 مردي از شيراز

 
اين طرحهايي که .   سالم آقاي نيکخواه 

وارد مجلس مـيـشـه و نـمـايـنـده هـا                  
! تصويب ميکنند واقعا کمر شکـنـنـد       

واقعا يک کارمند با حقوق دويسـت و          
سيصد تومان که بايد کلي هزينـه آب         
و برق و گاز و تلفن و غيره بده چـطـور              
دوام بياره؟  خيلي از کارمندان بيست       
و دو سه سال سابـقـه کـار دارنـد ولـي                

. متاسفانه هنوز صاحب خانه نيستند    
هيچکدام از طرحهـاي ايـنـهـا مـوفـق             
نبوده و من واقعا نميـدانـم کـه ايـنـهـا            
! چطور ميخواهند مردم را اداره کننـد      

آيا واقعا آقايوني که اون باال نشـسـتـه          
اند دريافتي خـودشـان هـم دويسـت و             
! سيصد و چهار صد تومان است يا نـه    

اگر حقوق آنها بـاالسـت کـه بـحـث آن             
جداسـت ولـي اگـر هـمـيـن درآمـد را                  
دارند آخه با اين تورم چه جور مـيـشـه            
زندگـي کـرد؟ در يـک روسـتـايـي کـه                  
اصال ارزش زندگي نداشت بايد پنجـاه   
هزار تومان کـرايـه بـدي آنـوقـت واي               

امـيـدوارم   !   بحال داخل شهرهاي بزرگ   
که عاقالنـه فـکـر کـنـنـد اگـر بـفـکـر                    

 !تغييرات اساسي هستند

 مردي از ايران
                                        

 با اصغر کريمي
  رئيس هيئت دبيران

 برنامه اي از اصغر کريمي
 

آقاي کريمي تنهـا    .   سالم آقاي کريمي  
راه رهايي مردم ايران بخدا سوسـيـالـيـسـم           
است با همان برنامه هاي يک دنياي بهـتـر        
که شما گفتيد و ديگر هيچ راهي نـيـسـت         
نه سلطنت و نه مشـروطـه و نـه مـجـاهـد                 

 !هيچ
 مردي از ايران

   
در رابطـه بـا غـزه         .   سالم آقاي کريمي   

آقاي کيوان صحبتي داشتند که نکتـه       
اي با او دارم و ميخواستم نظـر حـزب           
ــپــرســم کــه آيــا مــثــال کشــوري                 را ب
سوسياليـسـتـي بـاشـد و قـدرتـي هـم                 
دستش بـاشـد و مشـروعـيـت کـامـل               
داشته باشه، آيا مجاز است که حـملـه          
بکند به کشور ديگري و بيمارستـان و       
مناطق مسکوني بزند و زندگي مـردم     
را فلج بکـنـد، آيـا ايـن کـارهـا قـابـل                   
توجيه است؟ البته آقاي کيوان چـنـيـن         
منظوري نداشت ولـي آقـايـي سـوالـي           
کردنـد و خـانـمـي هـم زنـگ زدنـد و                     
مشروعيت حکومتي را مطرح کردند     
و از اين اين بحث طوري برداشت شـد          
که گويا اسرائيل مشـروعـيـت داره و            
ميتونه حمله بکنه و هر انسان و حتي        
هر حيواني را درب داغون بکنه و ايـن     

در مـورد جـنـگ        !   کارها را هم بکـنـه     
منطقه من موافق صلح هسـتـم ولـي            
در نهايت نيـروهـايـي بـايـد از جـنـس                
خود شماها بيـايـنـد روي کـار و يـک                
صلـح و صـفـاي دائـمـي بـراي مـردم                  
برقرار کنند و اين بـنـظـر مـن شـدنـي                

 . است
 مردي از ايران

 
ميخواستم بگم که اين رژيم در تـمـام           
تلويزيون هايش مسئله غزه را عـمـده          
کرده و مشکالت جامـعـه و ايـنـهـمـه              
جوانان را معتاد کـرده و هـمـه را ول                
کـردنــد و دارنــد شـســتــشـوي مــغــزي            

متـاسـفـانـه خـيـلـي افـرادي             .   ميدهند
هستـنـد کـه بـا سـيـاسـتـهـاي ايـنـهـا                     
هستند و البته اينها جيره خواران ايـن        
دولتند، مثل بسـيـجـيـهـا، و بـقـدري               
شستشوي مغزي دادند که اينها ديگر    

و اصال نميشه بـا آنـهـا      !   با رژيم رفتند  
نکته ديـگـر ايـنـکـه زبـان           !   حرف بزني 

انگليسي در ايران خيلي گنگ است و       
اصــال از دوم راهــنــمــايــي کــه شــروع           
ميکنند فقط گرامـر مـيـگـويـنـد کـه              

 ! آنهم کال گنگ است
 مردي از ايران

 
سالم آقاي کـريـمـي درود بـر شـمـا و                  

مرگ بر هرچي آخـونـد      .   خسته نباشيد 
. است و مرگ بر هرچي روحاني اسـت        

آقاي کريمي داخل ايران بقرآن مـجـيـد         
نه تفريح و سرگرمي و نه شب نشيـنـي      
و نه حقوقي و نـه کـاري هـيـچ  چـي                    

و عـيـن يـک حـيـوان بـا مـا                  !   نيـسـت  
و کل ايران اينجوري  !   برخورد ميکنند 

چرا هيچ حقوقي براي ما جوانان      !   شده
! همه جـا بسـيـج شـده         !   قائل نيستند؟ 

شما !   سايه پشت سر ما هم بسيج شده     
ميگيد چاره چيست؟ چاره  اينست که     
ما شصت و پنج ميليون جوان و مردم    
يعني از پـس چـنـد مـيـلـيـون آخـونـد                  

يعني هر ده نفر ما از پس       !   برنمياييم؟
بخدا ميتـونـيـم     !   يک آخوند برنمياييم؟  

سه سال پيش .   همه شون را نابود کنيم    
من را گرفتـنـد بـه آن خـدا قسـم اگـر                   
ميپرستيد، يک تيغي به سر من زدنـد      

و سـرم    !   که از آنموق مـوهـام مـيـريـزه           
خارش داره و پـيـش هـر دکـتـري کـه                  

اينها با ما مـثـل      !     ميرم خوب نميشه  
آقاي کريـمـي    .   حيوان برخورد ميکنند  

همه اينها را بايد بکشيم و نابود کنيم        
اينها در  !   و اين يک چيز واضحي است     

يک روستاي کوچک هـم زنـدان درسـت         
کرده اند يعني زندانها را از قبل پيـش         

من نميخوام بگم از   .   بيني کرده بودند  
کجا زنگ ميزنم ولي ميگم همـه اش         
زندان زندان زندان زندان درسـت کـرده          

 . اند با گارد و نگهبان
 جواني از ايران

 
سالم اقاي کريمي، بنظرم دمـکـراسـي        
همان ديکتاتوري است که الي زرورق       

يـکـمـوقـع سـرمـايـه دار            !   پيچيده انـد   
خواسته هاشو با اسلـحـه بـه جـامـعـه              
تحميل ميـکـنـد و يـکـمـوقـع هـم بـا                   
پارلمان و بـکـمـک راديـو روزنـامـه و                 
تلويزيون و همان چيزي که مـهـنـدسـي      
افکار عمومي است خواستـه هـاشـون        
پيش ميبـرنـد و راي مـردم را بسـود                
خودشان مـيـسـازنـد لـذا دمـکـراسـي              
مربوط ميشه به يک حقوقي در کاغـذ   
که اگر کسي پول نداشته باشه نميتونه       
از آن استفاده کنه و دولـت دمـکـرات             

در مـورد    !     خودش را مسئول نميدونه   
اعدام بايد بگم که اعدام راه حل هـيـچ          
مسئله اي نيست بـلـکـه اعـدام قـتـل               
عمد دولتي است و اگـر مـيـخـواهـي              
اعــدام نــبــاشــه بــايــد زمــيــنــه هــاي              
اجتماعـي و اقـتـصـاديـش را بـزنـي،                
هرچه رفاه بيشتر و امنيت بـيـشـتـر و             
هر چه فقـر کـمـتـر اعـدام هـم کـمـتـر                     

جمهوري اسالمي کار خـودش     .   ميشه

 ...صداي مردم در كانال جديد      ٤از صفحه   

 ٦صفحه   
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را با اعدام شروع کرد چونکه آمده بود   
براي استثمار کارگر، آمـده بـود بـراي           
تــحــقــيــر زن و شــکــســتــن حــرمــت               
انسانيـت، بـنـابـرايـن بـه اعـدام نـيـاز                  
داشت و از اعـدام اسـتـفـاده مـيـکـنـد                
براي زدن مخالفـانـش و بـراي ايـجـاد              
رعب و وحشت، اما بـا يـک نـگـاه بـه                
روز جهاني زن، بـه روز کـارگـر و روز               
جــهــانــي کــودک و بــه روز دانشــجــو              
ميبينيم که نتونسته مردم را شکست      
بده و علتـش هـم ايـنـسـت کـه مـردم                  
فهميده اند که دستگاه قضـايـي رژيـم           
صالحيت ندارد بلکه ماشين جـنـايـت        

. است و مبنايش ضديت با بشر اسـت       
اسالم ديني است که تعدد زوجـات را          
شرعا مجاز ميدونه و از طـرفـي هـم              
اگر زني رابطه خارج از ازدواج داشـتـه          
باشه حبس ابد و يا سنگـسـار بـرايـش        

در مــورد تــظــاهــراتــي کــه       !   مــيــبــرنــد
دانشجويان داشتـنـد مـيـخـواسـتـم از             
تمام کساني که صحبت کردند تشکـر       
کنم و بگم که حرفهايشـان مـطـمـئـنـا              
موثر بوده و حـکـومـت مـيـدونـه کـه                 
وقتي کسي حرفي ميزنـه زمـانـي هـم          
که موقعيتش پيش بياد آنوقت عملي      

خـيـلـي مـمـنـون اصـغـر             .   هم ميکـنـه   
 .کريمي

 جواني از ايران
 

ميخوام جواب اين   .   سالم آقاي کريمي  
آقايي را بدم که ميگن از آنطرف دنيـا          
شما داريد براي مردم تعيين تـکـلـيـف      

آقاي خميني هم پانزده سـال     !   ميکنيد
را بـه مـلـت        تبعيد بود و بعدا پيامش       

دوم اينکه روزي بشه که از هر درختي . داد
انشـااهللا مـردم     !   صد تا آخوند آويزان کنند    

دارند پيروز ميشن و همه به ايـن شـبـکـه              
مـيـگـن در ايـران آزادي           .   وابسته شده اند  

اگر هست پس چرا مردم نميـتـونـن    !  هست
چـرا تـو تـوي اتـاقـت            !   آزاد زندگي کننـد؟   

ماهواره گذاشته اي و سخنان آقاي کريمي   
را گوش ميدي اما ميايي ماهـواره مـنـو           

پـس آزادي بـراي       !   برمـيـداري و مـيـبـري         
کســانــي اســت کــه لــبــاس ايــن رژيــم را                

! براي ملت عادي آزادي نيـسـت  !   پوشيدند
آقاي کريمي فرموديد در مورد جنگ هـم         

اين جنگها چه فـلـسـطـيـن          .   صحبت کنيم 
باشه و چه عراق باشه و چه حـمـاس بـاشـه              
تمام  کشورهايي که جنگ در آنجا هسـت     

دسـت دارد و حـتـي          جمهوري اسالمي    
بمب گذاريهاي عـراق را خـود ايـنـهـا              
ميگويند که ايرانيهايي کـه مـيـرونـد           

اميدوارم زماني  !   کربال انجام ميدهند  
برسد که از هـر درخـتـي صـد آخـونـد                

ديگر بـس مـان اسـت و           .   آويزان کنيم 

همه اينها مامـورنـد     .   ما آزادي نداريم  
آقـاي  !   و دروغ ميگويند آزادي نـداريـم      

کريمي مسير من زابل ـ زاهدان است،       
خدا ميداند که اين افغانيهاي بدبخـت       
وقتي از آنـور مـرز مـيـايـنـد ايـنـجـا                   
جلويشان را ميگيـرنـد و بـعـد هـم از                
اينها دويسـت هـزار و سـيـصـد هـزار                
تومان ميگيرند و بعد هم از اين شهـر         
به آن شهر هـم صـد يـا پـنـجـاه هـزار                    
تومان ميگيرند و بعد اينها را ولشـان        

اگر تو ماموري و مـرزبـانـي        !   ميکنند
گرفته اي چرا ميگـذاري از      !   و خارجي 

و اگـر ردش مـيـکـنـي            !   مرز رد بشـه    
کميـتـه اي     !   ديگر چرا اذيتش ميکني   

ها ساعتهاي اينها را و پولهايشـان را         
امـيـدوارم يـک افـغـانـي           .   هم ميگرنـد  

صداي منو بشـنـود و ايـن حـرفـهـاي                
 . منو تاييد کند

 کارگري از ايران
 

حکومت فاسد و جنايت             
 عليه مهاجرين افغانستان              
 برنامه اي از رضا مرادي             

 
سالم آقا رضا، چنـد وقـت پـيـش يـک               
افغاني را گرفته بودنـد کـه ايـن بـنـده               
خدا مريض داشت، خـانـمـش را بـرده            
بود بيمارستان و موقع برگشتـن او را         

او بچه هاشو گذاشـتـه بـود         .   ميگيرند
توي خونه اما هرچقدر بـه مـامـوريـن            
ميگفت که بچه هام توي خونـه تـنـهـا        
هستند و زنم هم در بيمارسـتـان اسـت       
ولش نـکـردنـد و بـرنـد بـه اردوگـاه و                   
خانمش هم دو روز بـعـد کـه آمـد بـه                  

هيچکـس  !   خانه ديد که بچه اش مرده     
نــتــونســت اعــتــراصــي بــکــنــه و تــازه          
خانـمـش را هـم گـرفـتـنـد يـکـجـوري                   
! پيچاندند که معلوم نشد کي به کـيـه         

شــغــل مــن مــقــنــي گــري اســت و                  
سختترين شغل است و تو چاه صـد و           
پنجاه متر ميرم پايين و سه سال است      
ديسک کمر گرفته ام و نميدونم چـکـار          

نخير با وجود اين رژيم شـکـالت        .   کنم
 .ما حل نخواهد شد

 مردي افغاني از ايران 
 

 ٢٢من افـغـانـي هسـتـم و             .   الو سالم 
ما توي شهر هم که راه بـريـم          .   ساله ام 

همين مـاه مـنـو      .   ميزنند توي سرمان  
سه بار گرفتند و بـردنـد بـه اردوگـاه و            
آنجا هم مـثـل حـيـوان بـا مـا رفـتـار                   
ميکنند، مثال سربازان پوتينهـايشـان      
را داخل تشت ميشورند و بعد غـذاي         
ما را در داخل همان تشـت مـيـاورنـد            

چــه !   ايــن چــه رژيــمــيــه     !   کــه بــخــوريــم  

يک کافر بـا يـک     !  چه قانونيه!  اسالميه
مسلمون اين برخوردها را نميکنه کـه        

آيا !   اينها که اسالميند با ما ميکنند     
چـرا ايـن     !   چينـد !   اين آخونها مريضند  

برخورد را با ما ميکند؟ اسالمي کـه         
اميدوارم مردم ايران کـه در        !   نشد اين 

اروپا هستند ايـنـهـا را بـه جـهـانـيـان                 
 !بگويند که بما چي ميگذره

 جوان افغاني از ايران
 

سالم آقا مرادي، لـعـنـت بـه هـر چـي                
لعنت !   لعنت به هرچي رژيميه   !   آخونده

بر پاسدار و لعنت بر کلـه سـفـيـدهـاي             
جوانها را داغون کردند و حـالـي        !   رژيم

ايـنـهـا گـربـه        !   براي کسي نگـذاشـتـنـد      
اصال يـکـي    !   صورت و کفتار صورتند   

کسـي کـه     !   شان شکل آدميزاد نيسـت    
ايـن  !   با خدا در ارتباط باشـه نـورانـيـه          

آدمها !   داغ ننگ بر پيشاني اينهاست    
بچه هـاي شـانـزده سـالـه شـان را کـه                   
معتادند اطمينان ميکنند ميفرستند    
پيش اينها تا ترک کنند اما اين بـچـه           
ها را ميفرستند زندان و بعد از مدتي        

 ! بيرون که ميان فاحشه ميشن
 جوان افغاني

 
مـن دخـتـر افـغـانـي هسـتـم و                 .   سالم

بيست و شش سال است اينجا زندگـي        
ميکنيم ولي هيـچ حـق و حـقـوقـي و                
! کارت شناسـايـي و مـدرکـي نـداريـم             

داداش کوچکم همه اش اشک مـيـريـزه         
و از سوم دبستان نگذاشتند که بيشتر       

و کارت مان را گـرفـتـنـد و           !   ادامه بده 
پــاره کــردنــد و هــمــيــشــه ايــنــکــار را            

داداش هجده ساله ام را  بـه      !   ميکنند
لب مرز فرستادند و مامانم کلي گريه       
ميکرد که آخه ما هيچکسي را آنـجـا         

در ايـن بـيـسـت و شـش سـال                .   نداريم
مـن  !   هيچکسي را اينجا نميشناسـيـم     

اصـال بـه     !   االن نميتونم بـرم دانشـگـاه       
مـن  !   افغانيـهـا گـواهـيـنـامـه نـمـيـدن              

نميتونم مانتو شلوار بپوشم برم بيـرون       
مــيــگــن کــه تــو افــغــانــي هســتــي و             
نميتوني مثل دختر ايـرانـي بـگـردي،           
ميگن چرا اصال آمدي اينجا زنـدگـي         

به خواهـر کـوچـکـم مـيـگـن             !   ميکني
چند سالتـه؟ مـيـگـه چـهـارده سـالـم،                
ميگن خب بايـد بـري ازدواج بـکـنـي              
بري خـونـه بشـيـنـي، يـعـنـي چـه کـه                    

 !اومدي بيرون
 دختر افغاني

 
مــرســي از ايــن     .   ســالم آقــاي مــرادي    

شبکه تان که برادران ايراني هـمـچـيـن          
مـردم ايـران     .   خدمتي دارن مـيـکـنـن        

بويژه اهل تشيع مردم خوبي هسـتـنـد          
ولي يک نارضايتي من از مـردم ايـران        

دارم کـه يــک مسـجـد از مـردم اهــل                 
مـيـريـم سـر       .   تسنن خود ايران نـدارنـد     

کار يک ماه دو ماه سه ماه ولـي بـراي            
گرفتن پولمان ميبينيم که صاحبـکـار       

و دولـت هـم       !   ايراني پولمان را نـمـيـده      
اصال حق افـغـانـي      !   کاري با آنها نداره   

بي ارزش تـريـن      !   در ايران معني نداره   
شبکه شما موثر است و   ! کس افغانيه 

 . واقعا از شما تشکر داريم
 مردي افغاني در ايران

 
درسته کـه زنـگ      .   سالم خسته نباشيد  

زدن ما بيهوده است اما خواستم بـگـم     
ولـي خـب     !   که ما اينجـا بـي ارزشـيـم          

چاره نداريم و سي سال است که اينجـا         
زندگي مـيـکـنـيـم ولـي مـدرکـي هـم                 

 .خيلي ممنون! نداريم
 زني افغاني در ايران

 
من خودم ايراني هستم ولـي  .   الو سالم 

چهار تا بچه دارم کـه        .   شوهرم افغانيه 
اينجا بدنيا آمدند ولي اصال بچه هاي   

شناسـنـامـه    !   ما را مدرسه نميگذارند   
 ! نميدونم بخاطر چي! نميدن

 زن ايراني با شوهر افغاني
 
بعضي از جمعيتـهـاي دفـاع از          .   سالم

حقوق کودکان در ايران هستند بـطـور         
غير رسمي به فرزنـدان افـغـانـي درس            
ياد ميدهند ولي ماموران رژيم حـتـي        

بـراي  !   از اينها هم جلو گيري ميکننـد      
تمديد اقامت از هـر افـغـانـي پـانصـد              

آقـايـي هـم      !   هزار تومان پول ميگيرند   
که گفتند افغاني مـيـلـيـاردر شـده بـا              

 ! عقل جور در نميايد
 مرد ايراني

 
 حکومت مذهبي نميخواهيم          

 برنامه اي از کيوان جاويد                    
 

قبل از اين برنامه شما . سالم آقاي کيوان
ما داشتيم برنامه آقاي حميد تقوايـي را         
ميديديم و ايشان چقدر زيبا کمونيسم را       
تشريح کردند و چقدر تصوير واقـعـي از           

ما ميخواهيم کـه ايـن        !   کمونيسم دادند 
برنامه ها جهت شناخت کمونيسم بطـور       

کسـانـي کـه      .   پيوسته ادامه داشته باشـه    
ـا مـذهـب سـر             فکر ميکنند کمونيسم ب
ـايـد شـخـصـي                ـا عـق جنگ دارد يعني ب
مردم، ولي اگر اين برنامه ها براي روشن       
کردن مردم تداوم داشته باشه بـهـتـر اثـر             

مــا ســي ســال اســت کــه            .   مــيــگــذارد 
حکومت مذهبي را تجربه کرديم و همـه        

واقعـا چـه تـعـدادي         !   چيز را از ما گرفت    
! هستند که طرفـدار ايـن حـکـومـتـنـد؟             

طرفداران حـکـومـت فـقـط يـک دسـتـه                 
هستند که مـزدوران رژيـمـنـد و ارتـزاق              

نه توي محل زندگي و نه محل . ميکنند
کارمون کسي را نميبينيـم کـه طـرفـدار            

يعني کسي که بياد علنا بگه ! رژيم باشه
. که من طرفدار رژيم هستم ما نميبينيم      

ببينيد خامنه اي با آن سخـنـرانـيـش در            
ـار آورد           ! علم و صنعت چه افتضاحي بـب

هشتاد درصد آدمـهـاي آن سـخـنـرانـي              
آدمهايي چهل يا پنـجـاه سـالـه بـه اسـم                

يکهفته قبـل از شـانـزده         !   دانشجو بودند 
ـا                  آذر چه تدابير امنيـتـي بـکـار بـردنـد ت
توانستند يکعده آدم را بنام دانشجو آنجا 

ما وظيفه داريم اين رژيم را   ! جمع بکنند 
افشا کنيم که فقط با زور سرنيزه و خفقان 

اين رژيم رفتـنـي     .   دارد حکومت ميکند  
در محيط کار ما هـرجـا بـحـثـي          .   است

ميشه همه از اين رژيم ناراضي اند و االن 
در دنيا بجز سوسياليسم هيچ آلترنـاتـيـو         
ديگري وجود ندارد و در هر جاي دنـيـاي         
سرمايه داري همين مشکالت مـنـتـهـا          
بشکل ديگر هستند، ايـنـجـا در قـالـب             
ـا هـم در               حکومت مذهبي و در آنـجـاه
. قالب دمکراسي و سرمايه داري بـزرگ       

تنها راه رهايي اين مـلـت و بشـر فـقـط                
سوسياليسم است و چيزي ديگري وجـود      

در محيط کار ما اغلـب هـمـيـن           .   ندارد
 دارند حاال بـعـضـيـهـا بـخـاطـر               نظر را 

تصوير غلطي که از کـمـونـيـسـم داده             
شده کمي متفـاوتـنـد و مـا بـرايشـان               
ميگويـيـم کـه کـمـونـيـسـتـهـا هـمـان                   
کساني هستند که در انقالب مـبـارزه         
کردند و کشـتـه شـدنـد و مـا بـا ايـن                    
کارمان تصوير غلطي را که جمهـوري       
اسالمي داده پاک ميکنيم و خـودمـان      
هم سعي ميکنيم که توي بـرخـوردهـا          
براي مردم الگو باشيم و در مناسبات       
کثيف جـامـعـه غـرق نشـيـم و مـثـل                  
انسان سـالـم زنـدگـي کـنـيـم و مـردم                   
خودشان قضاوت خواهند کرد و فـرق         
بين کمونيستها و رژيميها را خواهنـد       

خيليها ميگوينـد رژيـم پـايـه          .   فهميد
اش را سفت کـرده و بـه ايـن سـادگـي               

مـن مـيـخـوام بـگـم           !   نميشه انـداخـت    
مگر اينهـمـه حـکـومـتـهـايـي کـه در                 
تاريخ ايران بوده اند حکومت صفويان      
و عباسيان و افشـاريـان و زنـديـان و                
غيره، و مگر همين ناصرالـديـن شـان          
نميگفت که ما سايه خدا هسـتـيـم بـر            

مگه پهلـوي   !   سر مردم، ولي چي شد؟    
در طول پنجاه سـال بـاقـي مـانـد کـه                 

ايـنـهـم    !   جمهوري اسالمي هـم بـمـانـد        
رفتني ست و هيچ حکومـتـي بـه ايـن            

 .شکل پايدار نبوده 
 مردي از ايران

 
سالم و بـا درودهـاي گـرم بـه شـمـا و                   

. حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران        

 ...صداي مردم در كانال جديد    ۵از صفحه   

 ٧صفحه   
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رئيس اتحاديه دانشجـويـان دانشـگـاه         
 عضـو     ۲۳۰۰۰با   )   کانادا( منيتوبا  

طي يک نامه اعتراضي بـه جـمـهـوري           
اسالمي نسبت به رفتار خشونت آميز      
رژيم اسالمي عليه دانشجويان شيـراز      
اعتراض کرده و خواستار آزادي فـوري       
و بــدون قــيــد و شــرط دانشــجــويــان              
دستگير شده شدـ  در ايـن نـامـه کـه                 
رونوشت آن نـيـز بـراي کـمـيـتـه بـيـن                    
المللي عليـه اعـدام و کـمـيـتـه بـراي                  
آزادي زندانيان سيـاسـي ارسـال شـده،            

 :از جمله چنين آمده است
اتحاديه دانشـجـويـان دانشـگـاه          "   

منيتوبا از دولت ايران مي خواهد کـه        
تمام دانشجوياني که بعلـت فـعـالـيـت           

هاي سياسي شان متـهـم و بـازداشـت            
شده اند را فورا آزاد کندـ ما همچنيـن         
از شما مي خواهيم که به اذيت و آزار          
دانشجويان پايان دهيد و اجازه دهـيـد        
که آنها بـه تـحـصـيـالت خـود ادامـه                 

 "دهندـ
الزم به توضيح اسـت کـه در اثـر              
سرکوب دانشـجـويـان شـيـراز تـوسـط              

سعيد خلـعـتـبـري،      جمهوري اسالمي     
عباس رحمتي، عنايت تقـوي، احـمـد         
کهنسال،آرش روستايـي و هـادي الـم           
لي در بازداشت بـه سـر مـي بـرنـد و                  

حمداله نـامـجـو،     ،  يونس مير حسيني  
اسماعيل جليلونـد وآلـمـا رنـجـبـر بـه               
وزارت اطالعات احضـار شـده انـد و             

مورد تهديد قرار گرفته اندـ در همـيـن         
زمينه احکام انضباطي  صـادر شـده           

 :در باره دانشجويان به قرار زير است
يک ترم تعليق از    ( حمداهللا نامجو   

تحصيل و ارجاع به کميته انضبـاطـي        
 )مرکزي 

يک تـرم تـعـلـيـق از           ( نويد غفاري   
تحصيل و ارجاع به کميته انضبـاطـي        

 )مرکزي
دو تـــرم    ( افشـــيـــن هـــوشـــنـــگ       

محروميت از تـحـصـيـل بـه صـورت               
 )معلق

يک ترم تعليـق از      ( آرش روستايي   
تحصيل و ارجاع به کميته انضبـاطـي        

 )مرکزي 

يک ترم تـعـلـيـق از         (هادي الم لي  
تحصيل و ارجاع به کميته انضبـاطـي        

 )مرکزي 
دو تـرم تـعـلـيـق از            ( آلما رنجـبـر      

 )تحصيل
يک ترم تـعـلـيـق از         ( امين کريمي   

 )تحصيل
توبيخ کتبـي و     ( امين درستي   

 )درج در پرونده
مبارزات دانشجويـان شـيـراز        

خـامـنـه اي      "با شعارهايي نـظـيـر        
 بـه    "پينوشه ايران شيلي نمـي شـه       

مردم ايران   نماد مهمي از مبارزات     
برعليه خفقان و اسـتـبـداد جـمـهـوري              
اسالمي تبديل شده استـ ايـن مـبـارزه          

شايسته گرمترين حمايتهاستـ ما همه     
سازمانهاي دانشجويي، کارگري   
و همه انسانها و نهادهاي مدافع      
حقوق انسان در سـطـح جـهـان را            
فرا مي خوانيم کـه از مـبـارزات           
دانشجويان در شـيـراز حـمـايـت            
ــتـــار آزادي              ــنـــد و خـــواسـ کـــنـ
دانشجويان دستگير شده و لـغـو        

انظباطي عليه دانشجويـان    احکام  
 شوندـ

 
 تشکيالت خارج کشور       

 حزب کمونيست کارگري ايران       
 ۲۰۰۹ژانويه   ۱۲

جلسه  کـمـيـتـه خـارج کشـور حـزب                  
 ۹کمونيست کارگري ايران، پنجشنبه     

ژانويه با شـرکـت اکـثـريـت اعضـا آن               
دســتــور ايــن جــلــســه      .   تشــکــيــل شــد   
گزارش فـعـالـيـت        -۱:   عبارت بود از    

هاي تشکيالت خارج کشور حـزب از         
مقطع کنفرانس دوم  تا کنون و بـحـث          

 –  ۲و   .   و تــبــادل نــظــر در مــورد آن          

 . انتخابات
در بخش گزارش، بطور فشرده بـه        

انــجــام گــرفــتــه تــوســط       اقــدامــات   
تشکيالت هاي کشوري، نهادهاي    
ــيــت              ــعــال ــيــرامــونــي حــزب و ف پ
کادرهاي حـزب بـر اسـاس جـهـت             
گيريهاي کنفـرانـس دوم پـرداخـتـه           
شد و بـر لـزوم انـجـام اقـدامـاتـي                  

در .   بيشتر در اين جهت تاکيد شـد      
وضعيت تشکيالت هاي   اين مبحث   

. کشوري  نيز مورد بررسي قرار گرفت    
جلسه تاکيد کرد کـه در ايـن زمـيـنـه               
الزم است اقداماتي در دستور کميـتـه        

 . خارج قرار گيرد
دومين و آخريـن دسـتـور جـلـسـه              

به اين ترتيب انـتـخـاب    . انتخابات بود 

دبير و هئيت اجرائي در دسـتـور قـرار           
کميته خارج به اتـفـاق آرا يـک           .   گرفت

هئيت اجرائي چهار نفره براي هـدايـت         
. تشکيالت خارج انـتـخـاب کـرد        

اعضا منتخب هـيـئـت اجـرائـي           
کميته خارج عـبـارتـنـد از نـازي            
برومند، محمد شکوهي، خلـيـل      

با تـوجـه   .   کيوان و حسن صالحي  

به اينکه مـامـوريـت تـازه اي از             
ســوي رهــبــري حــزب بــه حســن           

واگذار شده است، خـلـيـل       صالحي  
کيوان کانديد دبيري کميتـه خـارج        
شد و به اتفاق آرا به دبيري کمـيـتـه     

 . خارج انتخاب گرديد
 

 تشکيالت خارج کشور  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۰۹ ژانويه ۱۱

اتحاديه دانشجويان دانشگاه منيتوبا در کانادا از مبارزات دانشجويان شيراز 
 !حمايت کرد و خواستار آزادي دانشجويان دستگير شده شد

 برگزار شدحزب کمونيست کارگري ايران جلسه کميته خارج کشور 

خواستم فقط بگم که از بـرنـامـه هـاي            
کانال جديد بسيار استفاده ميـبـريـم و          
بسيار خوب تهيه ميشوند و پيـام آور         
هستند و يک تحول بزرگي را در ايـران         

مـا در ايـن سـي          .   باعث خواهند شـد    
سال تجربه سـخـتـي داشـتـه ايـم امـا                 
اميدوارم ديگر ملت ما راه اشتبـاهـي        
نروند و دنبال اين جريانـات مـنـحـرف           
نروند حاال از هر نوعش که ميخواهـد        

 . باشد
 مردي از ايران

 
حـقـيـقـتـش در ايـران           .   سالم آقا کيوان  

خيـلـي داريـم سـخـتـي مـيـکـشـيـم و                    
آخوندها دهن ما را سرويس کـردنـد و          
با مذهـب و ايـنـجـور حـرفـهـا دارنـد                  

مـن  .   زندگي مـا را ويـران مـيـکـنـنـد              
جواني بيست سـالـه قـبـال از اسـتـان                
کرمانشاه قهرماني استـان گـرفـتـه ام           

ولي االن دارم تزريق ميکنم و اين يـک         
خب معلومه هيچکس   !   واقعيت است 

بمن کمک نميکنه و دنـيـا تـوي سـرم               
ميزند و بيکـاري و بـيـعـاري و هـمـه                 

مـن  .   اينـهـا بـراي مـن درد شـده انـد                
هميشه به بـرنـامـه هـاي شـمـا نـگـاه                  
ميکنم و ميگويم خدايـا مـگـر شـمـا             

اميـدوارم مـا را       .   براي ما کاري کنيد   
مـا  .   از دست اين رژيـم راحـت کـنـيـد             

جوانان کرمانشاهي منتظر جرقـه ايـم        
يـعـنـي    .   و ما اين رژيم را نميخـواهـيـم        

مـن  .   چيزي ندارند که بـخـواهـيـمـشـان         
دارم نابود ميشم خب حرفم را بـه کـي           
بگم؟ من يکموقع بيکـار بـودم رفـتـم             
کاسبي کردم، يه چرخ کـوچـک داشـتـم           

يـکـروز   .   باهاش ميوه فروشي ميکردم   
ماموران انتظامات منـو گـرفـتـنـد و            
چرخم را هم نگهداشتند و هرچه گفتـم        
من بيکارم و جوانم چکار کنم گفـتـنـد       

! گفتم دستت درد نکند   .   برو دزدي کن  
من دارم کاسبي ميکنم مـيـگـي بـرو            

مــيـرم کــارگـري مــيـکـنــم         !   دزدي کـن   
من يک اسـتـاد کـارم        .   حقوقم را ميدن  

! تومان ميدادند ولي روزي پنج هزار     
خب من اينرا بـه کـي بـگـم؟ مـن                
فردا ميـخـوام چـه جـوري زنـدگـي              
کنم؟ به اميد حق که اين رژيم را با هم   

 . بياندازيم
 جواني از کرمانشاه

 
من قـبـادم عضـو       .   سالم کيوان جاويد  

مـيـخـوام    .   حزب کمونيـسـت کـارگـري       
مـن بـراي مـنـصـور          .   شعري بـخـوانـم     

ـــ او نشـده                    ميپويم که او حـالج وار ـ
ـــ مـن              حکمتيست و راه او شد پايدار ـ
ــ                جز او راههاي ديگررا نپويم تـا ابـد ـ
ــ             او مساوات و حقوق کارگر آرد ببـار ـ
آب مان در آمده چـون ديـن و ايـمـانـم             
ــ آب چون دريا شـود در صـدف              همي 
ــ کارگر در باد و حزب کارگـر            آرد ببار 

ــ با چنين حزبي توانيـم     همچون صدف 
ــ مـن قـبـادم بـا مـرادي                  کشت و کار 
ـــ  تـا از                 کرده ام پيوند تا کاري کنيم ـ

 .اين فاشيسم پوشالي برآريم ما نفس 
 ايرانقباد عضوي از 

 
حـال شـمـا خـوبـه؟          .   سالم کيوان عزيز  

ميخواستم خدمتتان عرض کـنـم کـه          
ايـنـهـايـي کـه        .   محسن هستم از ايران   

ميرن باالي منبر و ميگن آدم گرسنـه        
! ايمان نداره، خب حاال همه گرسنه اند      

ايـنـهـا بـا ديـن          !     کي ايمان داره حـاال     
آمدند جلو و کاله سر مردم گذاشـتـنـد          

هـيـچ   .   تا جيبهاي خودشان را پرکنـنـد      
پـارسـال   .   خبري هـيـچ جـايـي نـيـسـت            

آخوندي از بهشت و جهنم ميگـفـت و          
من بلـنـد شـدم گـفـتـم حـاج آقـا اگـر                     
بهشتي وجود داشته باشه دورش سيـم       
خاردار ميکشيد و ما مستضعفها را    

کـي از بـهـشـت خـبـر             !   راه نمـيـدهـيـد     
اينها همه اش سيـاسـت اسـت         !   آورده؟

که کاله سر مردم بگذارند تا مـردم را         
. اي ملت همه ايـنـهـا دروغـه         .   بچاپند

تا بيست سال پيـش مسـجـد رفـتـم و               
بعدا ديگر توبه کردم و نه مسجد رفتم     

ميگفتند که آقـايـي      .   و نه نماز خوندم   
که قران را باز ميکند و ميخواند بايد        
بدنش بلرزد و گردنش اندازه انـگـشـت          

اينها که روز بروز گـردنـهـاشـون         !   باشد
پـس  !   از يخچال هم کلفت تـر مـيـشـه           

اي مـردم بـه پـيـر، بـه            !   دين کجا رفت  
پيغمبر که من ديگه قـبـولـش نـدارم،            

ايـنـهـا سـي سـال          !   اينها همـه دروغـه     
نـامـوس   !   را فلج کـردنـد     است با دين ما     

مان را از ما گرفتند و بيکارمان کردند و          
جوانان مان را معتاد کردند و دخترانـمـان         

! اينها دروغ ميگـنـد  .   فاحشه کردند را  
 . به اميد ديدار آقا کيوان

 کارگري از ايران 
 
 

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      

 ...صداي مردم در كانال جديد     ٦از صفحه    

 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن . اساس سوسياليسم انسان است
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 و بـر   "    هـمـه    بر بـراي   قانون برا " کمپين  
عليه قوانين شريعه در بـريـتـانـيـا روز            

، به مناسبت روز  ۲۰۰۸ دسامبر   ۱۰
 ايـن    جهاني حقوق بشـر، در پـارلـمـان          

جـيـنـا خـان       .   کشور شروع بـکـار کـرد       
سازمانـدهـنـده    ( ، مريم نمازي    ) فعال( 

انـجـمـن وکـالي       ( کارال ريور     ،) کمپين
، ) نويسـنـده  ( ، جوآن اسميت    ) سکوالر

و کيت پورتئوس   )   نويسنده( ابن وراق   
در )   انجمـن سـراسـري سـکـوالر         ( وود  

 صحبتعليه قوانين اسالمي    اين روز   
 جلسه بـا فـريـبـرز          اين رياست.   کرد ند 

بـود و    )   انجمـن سـکـوالر ايـران        (پويا  
اين جـلـسـه افشـاگـري و آغـاز بـکـار                  

وسـيـع   اي      مورد پوشش رسانـه   کمپين  
 .قرار گرفت

 در    موفق شـد    کمپين ،اينپس از   
به بسيج بسـيـاري از     ، کمتر از يک ماه   

شـنـاخـتـه     هاي     ها و سازمان    شخصيت
 بـيـش از       کمپين تاکنون .    بپردازد شده

 جـمـع کـرده        ء حمايـتـي    امضا ۵۰۰۰
 .است

کمپين قصـد دارد بـراي روز           اين  
 تــظــاهــراتـي از ســاعــت        ،جـهــانــي زن   

ــا        3:30 ــدان        4:30 تـ ــيـ  در مـ
ترافالگـار بـرگـزار کـنـد و سـپـس از                  

 از آنجا بـه    5:30 تا  4:30ساعت  
 و   کـنـنـد   سمت کانوي هال راهپيمايي     

اي عمومي بـا    جلسه ۸ تا   ۶از ساعت   
قانون شريعه، آپارتايد جنسـي     " عنوان  

کانـوي  .   ندکن برگزار مي" و حقوق زنان 
ــع در             ــال واقـ  Red Lion 25هـ

S q u a r e  W C 1 R  4 R L 
ــرو             (  ــت ــگــاه م ــن ايســت ــري ــکــت ــزدي : ن
 Holborn   (     است و اين راهپـيـمـايـي

 برگزار ۲۰۰۹ مارس ۷در روز شنبه،  
خـواهـد      اين تـظـاهـرات مـي       .   شود  مي

مخالفت عمومي با قانون شـريـعـه و           
محـور    ها و قوانين مذهب       تمام دادگاه 

در بريتانيا و سـايـر نـقـاط جـهـان را                  
خــواســتــار يــک قــانــون       .   اعــالم کــنــد   

سکوالر و حـقـوق شـهـرونـدي کـامـل               
براي هـمـه بشـود و بـرچـيـدن بسـاط                  
نسبيت فرهنگي را خواستار و پـرچـم          
دفاع از حقوق جهانشمـول انسـانـي را          

 در   هـمـچـنـيـن     کـمـپـيـن       ( .   بلند کـنـد    
 بـراي مـاه       بـزرگ تدارکات تظاهراتي    

 ) امسال ميباشدنوامبر
اين کمپين با ابتکار جالبي قصـد       
دارد در يک مسابقه هنري که شـامـل          
نقاشي، فيلم و انيميشـن و عـکـاسـي            
ميشود با موضوع يـک قـانـون بـراي              
همه، به بهترين کارهاي هنري کـه در          
زمينه مخالفت با قوانين مـذهـبـي و          
دادگاههاي شريـعـت اسـالمـي بـاشـد            

در عـيـن حـال ايـن           .   جايزه اعطا کنـد   
کمپين با برگزاري جلسات مخـتـلـف،        
با شرکت وکالي سـکـوالر از انـجـمـن             
وکال، افکـار عـمـومـي را در جـريـان                
گــزارش کــارهــا و تــاثــيــرات آن قــرار           

 . ميدهد
مريم نمازي سازمانده و سخنگوي   

 .  اين کمپين ميباشد  
Tel:00447719166731 

m.namazie@ukonline.co.uk 
www.onelawforall.org.uk 

 
   بيانيه

 ! يک قانون براي همه        
کمپين عليه قانون شريعه            

 در بريتانيا    
 

ــراد و ســازمــان        هــا،از دولــت       مــا،اف
کنـيـم اسـتـفـاده از           بريتانيا تقاضا مي 

قوانين شريعه اسالمـي و هـمـچـنـيـن             
همه قوانين مذهبي را از تـعـريـف و              
کاربرد حقوق شهروندي حذف کـنـد و          

حقوق شهروندي برابر را     .   پايان بخشد 
 . براي همه تضمين کند

 
 ! آميز است       تبعيض    قانون شريعه،      

هـاي داوري       شوراهاي شريعه و دادگاه   
اسالمـي، بـخـصـوص عـلـيـه زنـان و                 

آميز هستند و مغايـر       کودکان تبعيض 
با حقوق جهانشمول انسـان بـه شـمـار             

 .روند مي
 

قانون شريعه در مسائل مدني              
 ! ناعادالنه و غيرمنصفانه است            

طرفداران اين قوانين مي گـويـنـد کـه            
اجراي قانون شريعه وقـتـي فـقـط  در              
ــنــد             خصــوص مســائــل مــدنــي مــان
حضانت فرزند، طالق و ارث بـه کـار            

ايـن در حـالـي        .   پذير است   رود، توجيه 
است که در واقع نقض حقوق مدنـي و          

تبعيض و خشونت بـر عـلـيـه زنـان و                
کودکان، خود سنگ بناي اين قوانـيـن     
و برداشت اسالمي از حقوق مـردم در         

در قـانـون     .   زمينه حقـوقـي مـيـبـاشـد         
شــريــعــه اســالمــي، شــهــادت زن در            
دادگاهها ارزشي نصف شهادت مـرد        

 قرارداد ازدواج بـه نـحـوي اسـت              دارد؛
که زن بي حقوق و مرد قيم او به شمار          

بــر اســاس قــانــون شــريــعــت        .   مــيــرود
تواند چهار زن داشـتـه         اسالم، مرد مي  

تـوانـد بـا حـق طـالق يـک                 باشد و مي  
جانبه زنش را طالق دهد در حالي کـه         
زن بايد براي حق طالق دوندگي کـنـد،         
بايد داليـلـي ارائـه کـنـد کـه اثـبـات                   

. هايشان بسـيـار سـخـت اسـت             بعضي
حضانت فـرزنـدان در سـنـي از پـيـش                

رسـد حـتـي اگـر           شده به پدر مي     تعيين
پدر موجب آزار و اذيت زن شده باشـد؛     

کـنـنـد،       زناني که دوباره ازدواج   مـي         
حق حضانت فرزندان خود را از دسـت       

دهنـد و پسـران بـر مـبـنـاي ايـن                    مي
قــوانــيــن حــق بــرخــورداري دو بــرابــر            

 .دختران از ارث را دارا ميباشند
 

هاي      دادگاه    ماهيت داوطلبانه      
 ! شريعه، دروغين است         

طــرفــداران ايــن دادگــاهــهــاي قــرون            
گـويـنـد کـه مشـتـريـان               وسطايي مـي   

ها و خود برگزار کننـدگـان ايـن            دادگاه
هاي اسالمي، داوطلبانه به ايـن        دادگاه

ــد      ــن ــون        .   کــار مشــغــول ــان و طــبــق ق
حکميـت، دو طـرف آزادنـد تصـمـيـم               

شـان را چـگـونـه حـل              بگيرند اختالف 
در واقـعـيـت بسـيـاري از            .   ميـکـنـنـد    

کساني که قانون شريعه در مـوردشـان        
اي تـريـن        شـود از حـاشـيـه           اعمال مي 

هاي جامعه هستنـد کـه کـمـتـر              بخش
شـان در زمـيـنـه           اطالعي از حقوق  

بسـيـاري،   .   قانون بريـتـانـيـا دارنـد        
بــخــصــوص زنــان را تــحــت فشــار         

هـا     گذارند کـه بـه ايـن دادگـاه              مي
شان اطـاعـت      بروند و از تصميمات   

کننـد    مهمتر آنکه کاري مي   .   کنند
تا کسـانـي کـه از قـانـون شـريـعـه                  
اســتــفــاده نــکــنــنــد و يــا تصــمــيــم         
زندگيشـان را خـودشـان بـگـيـرنـد              
احساس پشيماني کنند و بـا آنـهـا          
به عنوان مرتد و خارجـي بـرخـورد         

داوطلبانه بودن و نـبـودن      .   شود  مي
اين دادگاهها بـه هـيـچ عـنـوان از              
ماهيت تبعـيـض آمـيـز آنـهـا کـم               

بويژه آنـکـه بـه رسـمـيـت            .   نميکند
شناخته شدن اين دادگاهـهـا از سـوي           
دولت ديگر ارتبـاطـي بـه داوطـلـبـانـه              

ما خـواهـان بـرچـيـده         .   بودن آنها ندارد  
شدن اين ابزارهاي اعمال تـبـعـيـض و            
گسترش خشونت مذهبي در جـامـعـه        

 .هستيم
  

قانون شريعه راهي سريع و              
ارزان براي تحميل بيعدالتي             

 ! است 
گــويــنــد    طـرفــداران ايــن قــوانــيـن مــي        

هاي شريعه روش آلـتـرنـاتـيـوي             دادگاه
هـاي     براي حل دعوا و کاهـش هـزيـنـه          

ما ميگوييم چرا وقـتـي   .   حقوقي است 
رسـد، بـايـد         کار به حقـوق مـردم مـي         

کاهش هزينه دولت و افزايش سرعت،      
به نقض جدي عدالت و حقوق انسانـي        

شود؟ بسياري از قوانينـي       مردم منجر 
هـاي     هاي شـريـعـه و دادگـاه           که دادگاه 

مذهبي قصـد عـبـور از آنـرا دارنـد،                
ــرون                  ــارزه در طــي ق ــب ــاورد م ــت دس

هدف اين قوانين که با     .   متمادي است 
مبارزات بيشماري کسب شـده اسـت،        
بهبود حـقـوق آن افـرادي در جـامـعـه                
است که بيش از همه به حفاظت خـود         

 .نياز دارند
 

قانون شريعه ارتقاي حقوق             
اقليت و انسجام اجتماعي           

 ! نيست  
گـويـنـد ايـن          طرفداران اين قوانين مي   

حق بايد به رسميت شناخته شـود کـه           
حق برخورداري از  قضـاوت      اقليتي  

شريعه اسالمي را در باره مسـائـل        
مـا  .   حقوقي خـود داشـتـه بـاشـنـد           

ميگوييم  داشتن حق اعتقـاد  بـه           
 مـذهـبـي حـق هـر               مذهب يا بـي    

انســانــي اســت، امــا ايــن حــق بــا            
اعمال عقيده مذهبي بـر قـوانـيـن           
حقوقي يک کشور کامال متـفـاوت       

ما ميگوييم مذهب نـبـايـد        .   است
حق دخالـت در تـعـيـيـن قـانـون و                 

اين تنهـا   .   اجراي آن را داشته باشد    
جـا بـاز کـردن پـاي           بـراي    اي    نسخه

. مذهب در قوانـيـن دولـتـي اسـت           
اين جا باز کـردن بـراي تـبـعـيـض،             
ــيــن نســبــيــت               ــوان ــري و ق ــراب ــاب ن

تاسيس و ايجاد و     .   فرهنگي است 
استفاده از اين دادگاههـا بـه جـاي           

 تــبــعــيــض ايــجــاد        احــقــاق حــقــي،  
، " مـتـفـاوت   " کند و براي افـراد         مي

هـا، مـوازيـن و هـنـجـارهـاي                نظام
. کـنـد     متفاوت و مجـزا بـرپـا مـي          

مذهبي در جـامـعـه       انشقاق و تفرقه    
بخشد و بخش زيادي از       را افزايش مي  

مردم، بخصوص زنان و کـودکـان، را           
هــا جــهــت اعــمــال          زيــر دســت امــام     

. بيحقوقي، بدون حفاظ رها مـيـکـنـد         
اي بـودن و جـدايـي بـيـشـتـر                      حاشـيـه  

. دهـد    جوامع مهاجر را افـزايـش مـي         
کــنــد کــه      ايــن قــانــون تضــمــيــن مــي        

واردين هميشه اقـلـيـت       مهاجران و تازه  
بمانند و هـيـچـوقـت شـهـرونـد بـرابـر                  

 .جامعه نشوند
 

 ! يک قانون براي همه        
حــقــوق، عــدالــت، قــانــون، بــرابــري و          
احترام بـراي مـردم اسـت و نـه بـراي                  

 مدنـي مـردم بـايـد          در جامعه.   باورها
تحت قانون، حقوق شهروندي و برابري      

در نتيجه قـانـون      .   کامل داشته باشند  
شريعه مغاير با حقوق بـنـيـاديـن بشـر           

بــراي حــفــاظــت از حــقــوق و             .   اســت
هاي سـاکـنـيـن بـريـتـانـيـا بـايـد                   آزادي

قانونـي سـکـوالر بـراي هـمـه داشـتـه                 
بــاشــيــم و قــانــون شــريــعــه را کــنــار               

 .بگذاريم
 

 تومار   
 ! يک قانون براي همه        

خواهيم که  ما از دولت بريتانيا مي*   
اعالم کنـد شـريـعـه و تـمـام قـوانـيـن                   
مذهبي خودسرانه و بخصوص عـلـيـه       

آمــيــز    زنــان و کــودکــان و تــبــعــيــض          
ما بر اين باوريـم کـه بـر سـر              .   هستند

شــود    حــقــوق شــهــرونــدي مــردم نــمــي       
 .معامله کرد

کـنـيـم کـه ايـن             ما تقاضا مي  *   
قوانين تغيير يابد، به نحوي کـه تـمـام       

هاي مذهبي بطور کلي از نظـام         دادگاه
قضايي کشور حذف و غـيـر قـانـونـي             

 .اعالم شوند
 

 الحال      نفر في    ۵۰۰۰بيش از    
 ند؛     ا تومار را امضا کرده          اين

در زير نام بعضي از          
امضاکنندگان کمپين را             

 ! بينيد    مي 
 *** 

 لطفا براي ديدن اسامي           
 امضا کننده ها به سايت زير              

 : مراجعه کنيد      
 

www.onelawforall.org.uk 
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