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 خـرداد،    ١٣هفته گذشته در روز        
اجالس ساالنه سازمان جهاني کـار   
توسط کادرهاي حزب کمونـيـسـت       
کارگري ايران، به محل افشاگري و    
اعالم جرم عـلـيـه حـکـومـت ضـد               

بـهـرام   .   کارگر اسالمي تبديـل شـد      

سروش و فرشـاد حسـيـنـي و يـدي             
کـوهــي تــوانســتــنــد در حــالــيــکــه          
عسکهاي کارگران دستـگـيـر شـده          
در اول مه را در دست داشـتـنـد بـه          
داخــل ســالــن بــرونــد و عــمــال بــا              
ســخــنــرانــيــهــاي افشــاگــرانــه شــان        

گـزارش  .   اجالس را افتـتـاح کـنـنـد        
اين اتفاق تاريخي را در شماره قبل   

. انترناسيونال مـالحـظـه کـرده ايـد          
اين جا با بـهـرام سـروش و فـرشـاد              
حســيــنــي، دو تــن از کــادرهــاي              
رهبري حـزب کـه در ايـن حـرکـت                

 تاريخي مستـقـيـمـا نـقـش داشـتـه               
 گفتگويي داريم که توجهتان را    اند

 انترناسيونال. به آن جلب ميکنيم
 

اجـالس سـازمـان       :   انترناسيونـال 

 ٢٠٠٠از کنفرانس برلين در سـال     
تا امروز، يکي از نقـاط  )   ١٣٧٩( 

ــاي              ــت هــ ــيــ ــالــ ــعــ درخشــــان فــ
سيستماتيـک، قـدرتـمـنـد و مـهـم              

حزب کمونيست کارگري مقابله با     
ابراز وجود جمهـوري اسـالمـي در          
خارج کشور و تبـديـل بسـيـاري از            

کنفرانس ها و سخنـرانـي هـا بـه            

صحنه افشاي وسيع اين حکـومـت    
در مـقـطـع کـنـفـرانـس            .   بوده است 

برلين باال گرفتـن اخـتـالف جـنـاح            

  از کنفرانس برلين تا سازمان جهاني کار

 ۴صفحه       اصغر كريمي

 حضور قدرتمند حزب در اجالس سازمان جهانی کار
 مصاحبه با بھرام سروش و فرشاد حسينی 

 ٣صفحه      

ايـن  !    نه بد ميخوايم نه بدتر، فقط يک دنياي بهتر    
عنوان بيانيه جمعي از کارگران ايران خودرو عليـه        
مضحکه انتخاباتي  حرف دل اکثريت عظيم مردم 

حرف دل مردم در نبردي کـه در چـنـد        .   ايران است 
هفته اخـيـر در مـقـابـل حـکـومـت و مضـحـکـه                        

 .انتخاباتش به اوج خود رسيده است
شکل و قالب بروزاين مبارزه انتخابات هست   
اما مضمون آن ربطـي بـه مضـحـکـه انـتـخـابـات                    

مساله صريح و روشن بر سـر بـود و نـبـود           .   ندارد
هم از نقطه نظر حکومت .   جمهوري اسالمي است  

و جناحهاي حاکم وهم از نقطه نظر مردم معترض       
مساله اي که امـروز  .   و بجان آمده از اين وضعيت   

در محور سياست قـرار گـرفـتـه اسـت نـه رئـيـس                     
جمهور آتي بلکه سرنوشت کل حکومت اسـالمـي     

جامـعـه دارد جـمـهـوري اسـالمـي را بـاال                   .   است
ميآورد و اين وضعيت در صفوف حکومتيها بـه     
شکل رو کردن پرونده جنايات يکديگـر و  تـبـري             
جستن همه از تاريخ سي سال  جنايت و چـپـاولـي          
که همه شان در آن دست داشته اند خـود را نشـان             

آيت اهللا ها و نخـسـت وزيـرهـا و رئـيـس             .   ميدهد
جمهورهاي حاضر و سابق و اسبق کارنامه اي کـه        
تا ديـروز بـه آن افـتـخـار مـيـکـردنـد را بصـورت                        

به همديگر لقب مفسد و   .     همديگر تف ميکنند 
خائن و منافق ميدهند و از انقالب فرهـنـگـي تـا           

مطبوعات و سـرکـوب دانشـجـويـان و            بستن  
دزديـهـاي چـنـديـن مــيـلـيـارد دالري و کــل                   
کارنامه چپاول و کشتار از زمان خمينـي تـا          

و .   امروز را به گردن هـمـديـگـر مـيـانـدازنـد               
هيچيک در مقابل باند مقابل دفاعـي نـدارد       

تو هم اينکاره اي؛  تو هم غـارت    " جز اينکه    
کرده اي؛ تو هم دروغ گـفـتـه اي، تـو هـم در                   

 
  ستون اول

 حميد تقوائي
 "محاکمه سران جمهوري اسالمي"

 در محور جنبش انقالبی مردم  

 ٢صفحه      

 !اين جانيان بايد محاکمه شوند
 ۴صفحه       ": انتخابات"     پيام حميد تقوائی به مردم  پيرامون 

 به مردم آزاديخواه و سازمانھا و نھادھای مدافع حقوق انسان در سراسر جھان
 همراه با مردم ايران خواهان محاکمه سران جمهوري اسالمي
  و اخراج نمايندگان اين حکومت از مجامع بين المللي شويد

 ٦صفحه       نامه سرگشاده مينا احدي به باراك اوباما رئيس جمهور امريكا 

 اصغر کريمي          ٥صفحه      
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سرکوب و جنـايـت دسـت داشـتـه            
  "!  اي

 :  خامنه اي و رفسنجاني   
 جنگ آخر

" فضاي انتخاباتـي " ظاهرا دعواها در    
و بين کانديداهاي انتخاباتي داغ شـده   
اما مساله اساسا بر سر مقابله مـيـان      

جـنـگ   .   خامنه اي و رفسنجاني است   
اين دو جناح حکومت بـا انـتـخـابـات          
شروع نشده است اما انتخابات آنرا به     
نقطه تـعـيـيـن کـنـنـده و غـيـر قـابـل                      

يـکـي از دو       .   بازگشتي رسانـده اسـت     
طرف بايد حذف شود و اينرا هر دو به    

بانـد احـمـدي      .   صراحت بيان کرده اند 
نژاد، بدنبال و در واقـع در پـاسـخ بـه                 
نامه سرگشاده رفسنجاني به خـامـنـه         
اي،  رشــوه پــانــزده مــيــلـيــون دالري             
شرکت نروژي به پسر رفسـنـجـانـي را           
افشــا مــيــکــنــد و اعــالم مــيــکــنــد              

را بي آبروخواهد " مفسدين اقتصادي" 
دار و   .   کرد و در بازار خواهد گـردانـد       

دسته رفسنجاني هم بدنبال بـازداشـت      
و به محاکمـه کشـيـدن احـمـدي نـژاد                

. بجرم افترا زني و نشر اکـاذيـب اسـت       
اعــالم کــرده انــد کــه تــا يــک هــفــتــه                
ديـــگـــراحـــمـــدي نـــژاد را بـــدادگـــاه             

اين ديگرکشمکش .   فراخواهند خواند 
جناحها نيست، کشيدن تيـغ تصـفـيـه          

اينها خود را آماده کرده اند کـه  .   است
خامنه .   از روي نعش يکديگر بگذرند 

اي ظاهرا سکوت کرده است امـا ايـن        
سکوت معنائي بجز دفاع از احـمـدي         

گذشته از حمايت مستـقـيـم و      .   نداردنژاد  
غير مستقيم از احـمـدي نـژاد، حـمـالت                
صريح و شديد احمدي نژاد به رفسنـجـانـي       
و  باند او نـمـيـتـوانـد بـدون تـايـيـد رهـبـر                   

اين تاييد چنان عيـان  . صورت گرفته باشد 
و يــکــطـرفــه اســت کــه نـه تــنــهـا رهــبــر                  
شکايتنامـه سـرگشـاده  رفسـنـجـانـي را                
بيجواب ميگذارد بلکه اجازه ميـدهـد بـه          
مـوضـوع  حـمــالت بـيــشـتـر دارودسـتــه                  

. احمدي نژاد به رفسنجاني  تبديـل بشـود          
نامه سرگشاده رفسنـجـانـي هـم در واقـع               

بـه  .     تهـديـدي در لـبـاس اسـتـدعـا اسـت                
تو را نشانه گرفتـه  " ميگويد خامنه اي  

يعني اگر نجنبي و به حواريـونـت   "   اند
افسـار نـزنـي بـه ضـرر خـودت تـمــام                  

جنگي بر سر حذف وتصفيه اين . ميشود
دارند روباز بازي ميکنـنـد   .  يکديگر است 

انـتـخـاب    " و اعالم ميکنـنـد در صـورت            
طرف مقابل را نه تنها از حکـومـت   "   شدن

حذف ميکنند، بـلـکـه رسـوا و بـي آبـرو                   
ميکننـد،  در شـهـر مـيـگـردانـنـد و بـه                      

 . محاکمه ميکشند
اين جنگ آخر دو جناح براي حـذف و     

انـعـکـاس بـمـيـدان         خرد کردن يکديـگـر       
آمدن مردم براي حذف کل  جمـهـوري         

نشانه بـخـطـر افـتـادن          .   اسالمي است 
کل حکـومـت در بـرابـر اعـتـراضـات               

نجات نظام از .  مردم بجان آمده است 
طـريـق تصـفــيـه و حـذف بـخـشـي از                   
حکومت بعنوان مسئول کل بدبختـي     
ها و مشکالت مردم، يک خصـيـصـه          

هـر  .   حکومتهاي در حال سقوط است    
کس ميخواهد طرف مقابل را هـرس       

.  کند تا کل نظامش را نـجـات بـدهـد          
جـنـاح رفسـنــجـانـي  ادامـه ريـاســت                
جمهوري احمدي نژاد و تداوم سياست     
کوبيدن برطبل ضد آمريکائي گري و       

 -مقابله رودررو با مردم بجان آمده را 
البته با بفـرامـوشـي سـپـردن   نـقـش                  
تعيين کننده اي که خود در سرکوبـهـا    

به ضرر کـل      -و کشتارها داشته است 
نظام جمهوري اسالمي ميداند؛ و در        

جـنـاح   !     اين مـورد کـامـال حـق دارد           
خامنه اي برعکـس هـر درجـه دسـت             
شستن از ضد آمريکائي گري و کـنـد         
کردن تيغ سنگسار واعدام و حـجـاب        
را بر باد  دادن نظام ميداند؛ و او هـم          

اين بن بسـتـي اسـت        !   کامال حق دارد 
که مدتهـا اسـت، از زمـان روي کـار                
آمدن خاتمـي تـا امـروز، رژيـم بـا آن                 

آنچه تـازه اسـت        .   دست بگريبان است  
اينستکه طرفين در اين جنگ مزمـن      
به نبرد آخر، يعني  حـذف و تصـفـيـه             

ايـن بـار  رهـبـر           .   يکديگررسـيـده انـد     
خودش صريـحـا يـک پـاي ايـن دعـوا                
اسـت و  بـرخـالف گـذشـتـه ديـگـرنـه                    
ميتواند و نه ميخـواهـد سـر بـزنـگـاه               
بعنوان نماينده مصلحت نظام و حفظ     
کل نظام ظـاهـر بشـود و دعـواهـا را                

اصوال اين نظام ديگر بـراي    .   بخواباند
ايـنـهـا در      .     کسي قابل دفاع نـيـسـت       

مناظره ها و تبليغات انتخاباتـيـشـان        
قبل از دراز کردن يکديگر کل نظام را    
دراز کردند و قدوسيت  و مشروعيتي 
بــراي عــمــلــکــرد نــظــامشــان بــاقــي             
نگذاشتند کـه حـاال کسـي بـخـواهـد               

. سنگ نجاتش را بـه سـيـنـه بـکـوبـد               
شخصيتها و مقامات و عـمـلـکـرد و          
تاريخچه هردو جناح چـنـان بـا تـار و             
پود اين نظام در هـم تـنـيـده شـده کـه                
نميتوانند يکديگر را بکوبند بي آنکه    

و .   اول از روي نــظــامشــان بــگــذرنــد          
نميتوانند همديگر را تصفيه کنند بي   
!  آنکه کل نظامشان را بدور بيانـدازنـد      

مرحله عبور جناحها از نظام  در ايـن          
انتخابات طي شد و مردم بزودي کـل        
جمهوري اسالمي را نيز بدور خواهند     

 . انداخت
در ايـن مـيــان هـر يـک از دار و                    
دسته هاي انتخاباتي سعي ميکند بـا    
کارت مردم بازي کند و مردم را عليه   

ظـاهـرا   .   جناح مقابل بميـدان بـکـشـد       

چنين به نظر ميرسد که مـوسـوي در            
اين راه موفق بوده و توانسته بـخـشـي          
از مردم را بـا پـرچـم سـبـز بـخـيـابـان                     

اما واقعا کي از کي اسـتـفـاده    .   بکشد
موسوي   مردم ناراضـي از    !  ميکند؟

احمدي نژاد را ببازي گرفته است و  يا    
مردم بـجـان آمـده از کـل جـمـهـوري                  

نـگـاهـي بـه       !       اسالمي  موسوي را؟    
ــن دوره از                   ــارهــاي مــردم در اي شــع

  دردادگاه مردم محکوم ٦٧موسوي" 
آزادي و   " ،  تــا  طـرح شــعــار               " اسـت 

و "   آزادي زنـدانـي سـيـاسـي       " و "  برابري
در خـيـابـانـهـا،      "     لغو حجاب اجباري" 

کافيست تا پاسـخ ايـن سـئـوال را بـر                
روح و مضـمـون ايـن      .   همه روشن کند 

دوره از تــجــمــعــات و اعــتــراضــات              
خــيــابــانــي مــردم را نــه رنــگ ســبــز               

نه بد ميخوايم نه "موسوي بلکه شعار 
کـارگـران   "   بدتر فقط يک دنياي بـهـتـر        

   .     ايران خودرو منعکس ميکند
 فاکتور مردم   

 حضور وسيع مردم در خـيـابـانـهـا و              
شعارها و خـواسـتـهـائـي کـه مـطـرح                 
ميکنند بـه بـهـانـه انـتـخـابـات و بـا                    
استفاده از فضاي انتخاباتي است امـا    
مضمون اعتراض مردم از همان آغـاز      
نه انتخابات بـلـکـه اعـتـراض بـه کـل               

 .  حکومت بود
  از مـــــدتـــــهـــــا قـــــبـــــل از                  
خودافشاگريهاي تلويزيونـي و عـبـور         
کانديداها از روي يکديـگـر و از روي            
سي سال عملکرد نظـامشـان،  مـردم            
به شيوه خودشان از حکوت اسالمي و 

.  کــانــديـــداهــايـــش عـــبــور کــردنـــد            
دانشجويان زنجان حکم محکـومـيـت     
موسوي را در حضور خـودش صـادر          
کردند، مردم قشم رو در روي احـمـدي     
نــژاد وي را  دروغــگــو نــامــيــدنــد،               
کارگران لوله سازي اهواز به مـوسـوي         
گفتند شما همه از يک قماش هستيد،   
و کارگران سـنـديـکـاي واحـد بـيـانـيـه                
دادند که اين انتخابات ما نيست مـا          

ايـن خـط     .   به هيچکس راي نميدهـيـم     
حـرکــت اعــتـراضــي مــردم در ادامــه            
ــراضــي                 ــبــش اعــت ــن ــارازت و ج مــب

سالهاست در برابر مداومي بود که 
از :   رژيــم شــکــل گــرفــتــه اســت        

شورش هيجده تير تا اعتـصـاب      
با شکوه کارگران شرکت واحـد،        
از مبارزات هر روزه زنان عـلـيـه          
آپـارتـايـد جـنـســي  تـا شـانــزده                
ــارزه               آذرهــاي ســرخ، و از مــب
کارگران هفت تپه تا تـجـمـعـات        
هزاران نـفـره مـردم  در سـراسـر               

ايــن .   ايـران در اول مــه امســال         
جنبش است  که امروز با جشـن      

در و شادي و پايکـوبـي جـوانـان           
خيابانها، با شعار آزادي زنداني سياسي و     
لـغـو حـجـاب اجـبـاري، بـا اعـالم حـکــم                    

محکوميت موسوي و بـا بـيـانـيـه هـاي                
کارگري عليه مضحکه انتخاباتي  در يـک    
سطح وسيع و توده اي در جـامـعـه عـرض           

اين حـرکـت بـا انـتـخـابـات            .   اندام ميکند 
شروع نشده و با ختم انتخابـات هـم تـمـام               

اعتـراضـات تـوده اي مـردم            . نخواهد شد 
بعد از اين انتخابات، هر کـه از صـنـدوق            
بيرون بيايد، نه تنها فروکش نخواهد کـرد       

 . بلکه حادتر و گسترده تر  خواهد شد
 

 :   بعد از انتخابات       
 رژيم مستاصل تر و مردم معترض تر               

با پشت سر گذاشتن انتخابات جامعـه بـه        
موازنه قوا کـامـال   .   دوره قبل باز نميگردد 

به نفع مردم و به ضرر کل رژيـم  تـغـيـيـر                  
و مهمترين دليل اين امر رسوا . کرده است 

و بي اعتبار شدن رژيم از زبان خـودش، و            
يا در واقـع بـي صـاحـب شـدن جـمـهـوري                   

رژيم از زبان رئيس جمهـور  .   اسالمي است 
و نخست وزير و رئيس مـجـلـس امـروز و          
سابق و اسبق حقانيت و مشروعيـت خـود         

آنـچـه تـا      .   را تماما زير سئوال بـرده اسـت         
ديروز جزو افتخارات خودشان و نظامشان    
محسوب مـيـکـردنـد را بـعـنـوان جـرم و                  
جنايت به گـردن يـکـديـگـر انـداخـتـنـد و                   
آبروئي براي هيچ دوره جمهـوري اسـالمـي        

بـراي مـردم  الـبـتـه            .     باقي نـگـذاشـتـنـد       
نـه ايـن     .   هـيـچـيـک از ايـنـهـا تـازه نـبـود                  

حکومت نزد مردم از  آبـرو و اعـتـبـار و                
مشروعيتي برخوردار است و نه جـنـايـات       

به آنچه اينها اقرار کـردنـد   اين حکومت  
امـا اهـمـيـت ايـن          .   محدود مـيـشـود    

اعــتــرافــات در افشــاي آنــچــه مــردم            
نميدانستند نيست، بلکه در ايـنـسـت        
ــان خــودش خــود را                   ــم از زب کــه رژي
مفتضح و رسوا و بـي اعـتـبـار کـرده               

از زبان خودش اعالم کرده است . است
دروغگو و جاعل و دزد و آدمکش و       
سرکوبگر و فاسد است و اين آب رفته       

رئـيـس   .   ديگر بجـوي بـاز نـمـيـگـردد           
جمهور آتي الشه  جمهـوري اسـالمـي        
را تحويل مـيـگـيـرد  و بـا مـردمـي                   

ايـن الشـه     مواجه است  که ميخواهند     
اين حکومت به اعتراف . را بخاک بسپارند

خودش اليق حکومت کردن نيست و بـايـد         
 . برود

جنبش انقالبي مـردم بـراي         
سرنگوني حکومت، امـروز  حـول يـک             
خواست و شعار محوري متمـرکـز شـده          

سران حکومت بايـد مـحـاکـمـه        :     " است
مهره هاي درشت حکومت فـي  " . بشوند

الحال در مناظره هاي کذائيـشـان و در         
مقابل چشمان ميلـيـونـهـا نـفـر پـرونـده                
جنايات و دزديهاي يکديگر  را رو کرده    

و اين به مردمي که سي سال اسـت    .   اند
اين جنايات و سرکوبگريها را با پوسـت      
و گوشت خود لمس کرده اند فـراخـوانـي        

. است براي تعرض به کـل ايـن جـانـيـان             
پرونده قتلهاي زنجيره اي، کشـتـارهـاي          

، " انـقـالب فـرهـنـگـي        " شصت و هـفـت،      
رشوه ها و دزديـهـاي مـيـلـيـارددالري،             
زنــدانــهــاي خصــوصــي و ســرکــوب                 
مطبوعات و و شـالق و سـنـگـسـار و                 
اعدام  و قصـاص روي مـيـز جـنـبـش                   

دارو دسـتـه     .   سرنگوني قـرار مـيـگـيـرد        
هاي حکومتي بروي هم  شمشير کشيده 
اند و در پي اعالم جرم عليه يکديـگـر و      
به دادگاه کشاندن و  مـحـاکـمـه کـردن                
يکديگر بجرم بخشي از ايـن جـنـايـات             

ما، حـزب و مـردم هـمـه ايـن               .   هستند
پــرونــده را روي مــيــر مــيــگــذاريــم و                 
ميگوئيم همه تان بايد محاکمه شويـد،      

 .  کل اين حکومت بايد برود
ــران               ــدن س ــمــه کشــي ــحــاک ــه م   ب
حکومت مدتهاست يک هـدف حـزب و         

و .   شعار مـبـارزاتـي حـزب بـوده اسـت              
حزب  در هر مـوقـعـيـتـي  کـه امـکـان                 
داشته است، از کنفرانس برلين در دوره        
خاتمي تا کنفرانس سازمان جهاني کار       
در هفته قبل، عمال سران حـکـومـت را         
در مقابل افکار عمومي و رسانـه هـاي        

امروز .    جهاني به محاکمه کشيده است 
اين خواست و شعار به اعمـاق جـامـعـه          
رفته و زمينه بسيـار  مسـاعـدي بـراي              
توده اي شدن وهمه گير شدن پـيـدا کـرد          

حزب تا کنون مـوفـق شـده اسـت          .   است
شعارهائي نظير لغو مجازات اعـدام و        
لغو سنگسار،  دفاع از حـقـوق کـودک،          
لغو حجاب و لغو آپارتايد جنسي را در    

يک  . جامعه اشاعه بدهد و همه گير کند
بازتاب ايـن واقـعـيـت دم زدن از لـغـو                  
حجاب اجباري و  اعدام کودکان و غيره   
در برنامه هاي انـتـخـابـاتـي عـامـلـيـن                 
! همين بيحقوقـي هـا و جـنـايـات بـود                

امروز وقت آنست که شـعـار مـحـاکـمـه             
سران رژيم همه گير شود و عـمـومـيـت              

اين شعار هم به يک معنـا در    .  پيدا کند 
کشمکشهاي انـتـخـابـاتـي کـانـديـداهـا              

اعالم کردند  يکديگر را بـه      ! مطرح شد 
دادگـاه مـيـکـشـنـد و اکـنـون جـامـعــه                   
ميتواند بسيار حق بجانب تر، تـعـرضـي     
تر و قدرتمندتر  از گذشته در بـرابـر کـل         
حکومت بايستد و بـگـويـد جـاي هـمـه              
شما پشت ميله هاي زندان است و نه در 
صندليهاي فقاهت و وکالت و وزارت و         

 ! رياست جمهوري
بـر  "   محاکمه سران حکومت  " شعار  

آمده از شرايط سياسـي و تـوازن قـواي           
امروز بين مردم و حکـومـت و  شـکـل            

سرنگـونـي   مشخص  و توده اي شعار  
سـران  .   در شـرايـط امـروز اسـت         

جنايتکار و چپاولگر جـمـهـوري       
. اسالمي بايد محـاکـمـه شـونـد         

اين حکم حزب و مـردم، حـکـم            
ميليونها مـردم بـجـان آمـده و              
عاصي در برابر رژيمي است کـه      
في الحال حکم محکوميت خود 

 . * را صادر کرده است
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جهاني کار را به چـه دلـيـل بـراي ايـن              
حرکت افشاگـرانـه انـتـخـاب کـرديـد؟             

 اهداف سياسيتان چي بود؟ 
اين اولين بـار نـيـسـت         :   بهرام سروش 

که ما در اجالس سازمان جهاني کـار        
. اعــتــراض مــي کــنــيــم       )   آي ال او    ( 

سالهـاسـت کـه حـزب مـا مـقـارن بـا                   
برگزاري کنفرانس ساالنه اين سازمـان    
در برابر محل کنفرانس و حتـي درون          
سالـن کـنـفـرانـس نسـبـت بـه حضـور                  

. جمهوري اسالمي اعتراض مي کنـد     
ايـن  .   دليل اين انتـخـاب روشـن اسـت          

که يک نهاد دائمي سـازمـان   ( سازمان  
برخود نـام کـار و کـارگـر           )   ملل است 

نهاده است و مدعي دفـاع از حـقـوق             
کارگران، ولو با شـرکـت نـمـايـنـدگـان              
دولـت هـا و کـارفـرمـاهـا وهـر چـنـد                    

اعتراض مـا ايـن بـوده          .   صوري است 
اسـت کـه يـک دولـت بـتـمـام مـعـنـي                     
ضدکارگر، دولـتـي کـه بـي حـقـوقـي                
کامل و فقر مطلق بـر طـبـقـه کـارگـر               
حاکم کرده، چگونه اجـازه شـرکـت در           
مجمع چنين سازماني پيدا مي کند؟  
دولتي که کودک را اعدام مي کـنـد و        
زن و مرد را سـنـگـسـار مـي کـنـد و                   
باالترين رقم سرانه اعدام در جـهـان را        
دارد، نبايد به چنين سازماني راه داده  

همانطور که مي دانيد، سياست . شود
اعالم شده حزب کمونيسـت کـارگـري         
بيرون انداختن جمـهـوري اسـالمـي از          
تمام سازمان ها و مجامع بين المللي  
است، و طبـيـعـي اسـت کـه خـواسـت                
اخراج آن از نهادي که ادعاي حـمـايـت       
از حقوق کارگري و بشر دوستـي دارد        

 .در صدر اين سياست قرار مي گيرد
هدف اين حرکـت اسـاسـا اعـمـال             

ببيـنـيـد، طـي       . فشار بود تا افشاگري 
سـالـهـا اطـالع رسـانـي و آگـاهـگـري                  
نسبت به جنايات جمهوري اسـالمـي،    
و بويژه طي چند سال گـذشـتـه، مـردم           
دنيا، و در اين مورد مشخص جنبش    
کارگري جهاني، از نزديک بـا حـقـايـق            
جـامــعــه ايــران، مـاهــيــت جــمــهــوري          
اسالمي و مبارزات کارگران و مـردم       

امروز کـافـي اسـت کـه         .  آشنا شده اند 
اسم جمهوري اسالمي جائي بيايد تـا         
بسرعت مـفـاهـيـمـي مـانـنـد اعـدام،                
سنگسار، قصاص، خون و سياهي در    

امروز واژه .  اذهان آدمها شکل بگيرد 
هائي مانند رژيم اسالمي، خـمـيـنـي،       

و    آيت اهللا، امـام، آخـونـد و مـال                 
بـراي     اخيرا، محمود احمـدي نـژاد         

بسياري از مردم شريف دنيا بـمـنـزـلـه          
توهـيـن اسـت؛ مـتـرادف بـا قـاتـل و                   

بنابرايـن، در جـريـان        .  جنايتکار است 
حرکت ما کافي بود عکس کـارگـران          
زنــدانــي بــاال بــرود و يــک جــملــه در               

محکوميت جمهوري اسالمي فـريـاد      
زده شــود، تــا اعــتــراض مــا مــورد               

. تشـويـق پـرشـور حضـار قـرار گـيـرد                
هدف ما بسيج اين نيروي حـاضـر در         
کنفرانس و در خارج آن بـراي اعـمـال              
فشــار هــر چــه بــيــشــتــر در خــدمــت              
خواست اخراج جمهـوري اسـالمـي از          

بسـيـاري از     .   سازمان جهاني کار بـود    
نـمــايـنــدگـان کـارگــري کــه در سـالــن               
حضور داشتند، اعضاي سازمانهائـي    
هستند که طي چند سال گذشته بطور    
گسترده و در مـقـيـاسـي جـهـانـي در                 
حمايت از کارگران در ايران بـرخـاسـتـه       

در اين مدت، چندين اقـدام ويـژه       .   اند
مشترک جهاني از سوي اين اتـحـاديـه        
ها براي آزادي کارگران دستگيـر شـده         
فراخوان داده شد که در نوع خـود بـي          

کمپين هائي که در رابطـه  .   نظير است 
با کارگران در ايران سازمان داده شـده        
اند باالترين رقم را در مقايسه بـا هـر           

جديدترين .   کشور ديگري دارا هستند 
نمونه اين همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي،              
فراخوان چهار کنفدراسـيـون کـارگـري          
جهاني براي تظاهـرات هـمـزمـان روز            

امسـال در    )    تـيـر  ٥(  ژوئن ٢٦جمعه  
مـقـابـل ســفـارت خـانـه هـا و دفـاتــر                   
نـمـايــنـدگــي جــمـهــوري اســالمـي در             

 .سراسر دنياست
 در ادامه اين حرکت اعـتـراضـي،      
تالش فوري ما اين است که سـازمـان      
هاي کارگري هرچه بيشتري به کمپين     
اخراج جمهوري اسالمـي از سـازمـان          

بـعـقـيـده مـن،        .   جهاني کار بپيونـدنـد    
اخراج عملي حکومت اسالمي از آي      
ال او اولين گام، و يک گـام بـلـنـد، در             
جهت اخراج آن از تمام مجامع جهاني 

 .و انزواي سياسي بين المللي آن است
 

ـيـونـال    لـطـفـا تصـويـري از           :   انترناس
لحظات برجسته و مـهـم ايـن حـرکـت            
افشاگرانه بدهـيـد؟ واکـنـش عـوامـل            
ضد کارگر حکومت اسالمي چه بود؟ 
استقبال ساير نـمـايـنـدگـان چـه بـود؟               
واکنش رسانه هاي بـيـن الـمـلـلـي چـه               

 بود؟ 
لحظـات بـرجسـتـه از         :   فرشاد حسيني 

همان آغاز ورود ما بـه سـالـن اصـلـي             
اجالس سازمـان جـهـانـي کـار شـروع              

وقتي موفق شديم در ميان انبـوه  .   شد
نمايندگان خود را به کنفرانس و کنـار     
پوديوم برسانيم شور و شعف خـاصـي       

. در وجــودمــان شــعلــه ور شــده بــود             
احساس ميکردم براي اولـيـن بـار در            
طــول تــاريــخ حــيــات ايــن ســازمــان              
نمايندگان کارگـران و مـردم و حـتـي              
بشريت آزاديخواه کنار پـوديـدوم قـرار        

در مرکز يکـي از مـهـمـتـريـن           .   گرفته

اجــالس هــا و ســازمــان هــاي بــيــن                
ميگويم مـهـمـتـريـن اجـالس          .   المللي

سازمان هاي بين المللي به اين دلـيـل       
که تنها نمايندگان دولت هاي سـراسـر     
دنيا نبودند که در اين اجالس شـرکـت    
داشتند بلکه نمايندگان سازمان هـاي       
کـارگــري ســراســر دنـيــا نــيــز حضــور             

از هــمـان لــحـظــه احســاس         .   داشـتـنــد  
کرديم در مقابل مردم دنيا قرار گرفته 
ايم و ميخواهيم براي اولين بار از يـک      
سکوي مهم دنيـا صـداي کـارگـران و            
مردم ايران را طنين افـکـنـيـم و بـراي              
لحظاتي مردم ايران و خـواسـتـه هـا و           
مطالباتشان را در دنـيـا نـمـايـنـدگـي              

براي شروع کـنـفـرانـس لـحـظـه            .   کنيم
منتظر بوديم جلسه . شماري ميکرديم

ــن                    ــر اي ــا مــا آغــازگ شــروع شــود ت
عکـسـهـاي رهـبـران        .   کنفرانس باشيم 

کــارگــري دســتــگــيــر شــده را بــطــور             
سمبليک آماده کرده و بين هم تقسـيـم       

 نفر از سراسـر  ۴۰۰۰قريب به .  کرديم
دنيا چشم به پوديوم و رئيـس اجـالس        
دوخـتـه بـودنـد تـا نـود و هشـتـمـيـن                     

قـبـل   . اجالس کنفرانس را افتتاح کند 
از آن نقشه محل صندلي نمـايـنـدگـان           
دولتهاي مـخـتـلـف را مـرور کـرده و                
جايگاه نمايندگان جمهوري اسـالمـي       

صـداي زنــگ    .   را پــيـدا کــرده بــوديـم        
و .   افتتاح کنفرانـس بـه صـدا درآمـد           

رئيس جلسه چکش رسميت جلسـه را      
به محض اينکه شروع کرد بـه  .   کوبيد

گفتن خانمها و آقايان، من عـکـسـهـا        
را بلند کردم و با فرياد رژيـم ايـران را            
از سازمان جهاني کار اخراج کنيد بـه       

به دنبال من بـهـرام و     .   وسط سن رفتم  
يدي نيز بـا فـريـاد بـه بـاالي پـوديـوم                  

من مستقيم بـطـرف جـايـگـاه          .  رفتند
نمايندگان جمهوري اسالمـي رفـتـه و         
رو بــه آنــهــا شــعـار داده و بــا مــردم                  

مسئولين کنفرانس . صحبت ميکردم
که غافلگير شده بودنـد اولـيـن کـاري          
که انجام دادند ميکروفن ها را قـطـع         

اما فريادهاي مـا چـنـان رسـا         .   کردند
بود که کل سالن عظيم کنفرانس را به  

مردم براي شـنـيـدن    .   لرزه در آورده بود 
صداي اعتراض مـا کـامـال سـکـوت             
کرده بودند و همين بـاعـث شـده بـود             
فريادهاي ما به روشني به گوش همـه        

نمايندگان جمهوري اسالمي با .   برسد
ديدن و شنيدن اعتراض مـا در خـود             
ميپيچيدند و هراس و وحشـت چـهـره         

وقـتـي اعـالم      .   تمام آنها را گرفته بـود   
ميکرديم رژيم ايران نمايـنـده مـردم و          
کارگران ايران نيستند بلکه شـکـنـجـه         
گران و سرکوبگران مـردم و نـمـايـنـده             
تروريسم در دنيا هستند با استقبال و     
کف زدن هـاي مـمـتـمـد نـمـايـنـدگـان                  

بعد از دقايقي من نـيـز     .   مواجه شديم 
باالي پوديوم در کـنـار بـهـرام و يـدي               

قرار گرفتم و شعارهاي خود را ادامـه          
ــم  هــمــان لــحــظــه احســاس        .   مــيــدادي

ميکردم اين صداي بـه خـون کشـيـده             
. شدن ميليونـهـا نـفـر در ايـران اسـت               

صداي دهها هزار نفري که بـه جـوخـه           
صداي پـر از    .   هاي اعدام سپرده شدند 

درد زناني که زير سنگسار خون آلـود          
صـداي زنـان و جـوانـان و             .   ميشـدنـد  

کودکاني که در شفق زندگـي شـان بـه         
صداي ميليونها . دار کشيده ميشدند 

صـداي مـيـلـيـونـهـا          .   کارگر معتـرض  
 سـال سـتـم و          ۳۰انساني که از دست   

. سـرکـوب رژيــم بـه تـنـگ آمـده انــد                
احساس ميکردم اين صـداي بشـريـت         

بشريتي که گـرفـتـار دو قـطـب            .  است
تروريستي اسالم سياسي و تـروريسـم         

در طول ايـن دقـايـق        .  دول غربي است 
تـمــام ايــن صـحــنـه هــاي جــنـايــت و                

 ســالـه در      ۳۰سـرکـوب و اعــتـراض          
مقابل چشمانم عبور ميکرد و طنين       

. فريادهاي من را پرقدرتـتـر مـيـکـرد           
 بار تعداد زيادي از نمايندگان ۳وقتي 

براي اعتراض ما کف زدنـد احسـاس          
ميکـردم ايـن مـبـارزات مـردم ايـران               
است که دارد مورد حمايت و تشـويـق    

احساس ميکردم دنـيـا   .   قرار ميگيرد 
دارد  اين مـبـارزه انـقـالبـي مـردم را                 

در واقـع    .   تحسين و حمايت مـيـکـنـد     
ايـن سـه بـار تشـويـق پـيـام سـيـاسـي                     
مهمي به جمهوري اسـالمـي و حـتـي           

. مسئولين سازمان جهانـي کـار بـود          
تشويق ها صحه گذاشتن بر خـواسـت        
اخراج جمهوري اسالمـي از سـازمـان          
جــهــانــي کــار و اعــتــراض بــه خــود               
مسـئــولـيــن و دسـت انـدرکــاران ايــن              
ــراي پــذيــرش جــمــهــوري             ســازمــان ب

. اسـالمـي در چـنـيــن اجـالــسـي بــود              
احســاس شــور و شــعــف خــاصــي                  

خود را واقـعـا در قـامـت             .   ميکرديم
اولين سفيران دولـت انـقـالبـي کـه بـا                
رهبـري حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                
سرکار خواهد آمد ميديديم کـه بـراي          
اولين بار مهمتريـن جـلـسـه سـازمـان             

بهر حـال ايـن       .   ملل را افتتاح ميکند   
چند دقيقه تمام ثانيه هـاش بـرايـمـان            

 .برجسته و مهم حياتي و تاريخي بود
در مورد واکنش هاي جـمـهـوري          
اسالمي بعد از جلسه در اوليـن زمـان      
استراحت در حـالـيـکـه مـا مشـغـول                
پخش اطالعيه در بين حاضرين بوديم 

 تن از نمايندگان جمهوري اسـالمـي   ۳
سراغ ما آمدند و شروع کردن به دست 
و پا زدن هـاي مسـتـاصـالنـه کـه مـا                 
کسي را دستگير نکرده ايم و شمـا در     
کنفرانس دروغ گفتيد معلوم بـود کـه       
اين حرکت ما درسـت بـه قـلـب شـان                

از فرط عصبـانـيـت    . اصابت کرده بود 
مثل هميشه و مثل تمام رهـبـرانشـان          

 . به پرت و پالگويي افتاده بودند

واکنش نمايندگان کارگـر چـه در          
محل اجالس و چه بعـد از آن خـيـلـي              

. مثبت و گرم و تشـويـق کـنـنـده بـود              
مخصوصا وقتـي مـيـفـهـمـيـدنـد مـا               
همان معـتـرضـيـن بـوديـم بـه گـرمـي                 
اطالعيه ها را ميگـرفـتـنـد و بـه مـا                

حـتـي مـامـوريـن        .   تبريک ميگفـتـنـد    
گارد امنيتي که ما را از سالن بـيـرون    
هدايت ميکردند بارها ميگفتنـد کـه        
پيام تان را رسانديد کارتان خوب بـود        
و با تحسين و احترام ما را از سالن به  

 .بيرون هدايت ميکردند
در خصوص واکنش رسـانـه هـاي         
بين المللي خبرگزاري آسوشيتدپرس و 
دي اليو که از مهمترين خبرگزاريهاي    
دنيا هستـنـد عـکـسـهـايـي از مـا را                  
منتشر کرده و نوشته بـودنـد کـه ايـن              
اعتراض اعضاي حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري در اعتراض به بـازداشـت هـا         

از .   تـوسـط جـمـهـوري اسـالمـي بـود              
برنامه اعـتـراضـي مـا عـکـس هـا و                 
فيلمهـاي زيـادي گـرفـتـه شـد کـه بـه                   
تدريج حتما در رسـانـه هـاي مـحـلـي              
سازمانهاي کارگري منتـشـر خـواهـد          

بطور نمونه نمايندگـان اتـحـاديـه       .   شد
هاي کارگري سـوئـد از اعـتـراض مـا             
فيلم گرفته و در يوتيوب قرار دادند و    
وقتي فيلم را نگاه مـيـکـنـيـد شـور و             
شعف و تـحـسـيـن آنـهـا را در خـالل                    
فيلمبرداري شان به وضوح ميتـوانـيـد      

 . ببينيد
 

تا آنجا که به موقـعـيـت    :  انترناسيونال
حکومت اسالمي در ايـران و جـهـان             
مربوط است، نقش و تاثير اين حرکت 

 سياسي چيست؟ 
بنظر من با ايـن اقـدام       :  بهرام سروش 

ما، جمهوري اسـالمـي، چـه از نـظـر               
موقعيت اش در ايران و چه در سـطـح        

بـا  .   جهاني، زير فشار بيـشـتـري رفـت         
اين حرکت، طبقه کارگر و مردم ايـران     
در بزرگتـريـن و عـالـيـتـريـن مـجـمـع                   

. سازمان جهاني کار نمايندگي شـدنـد   
صداي اعتراض مردم ايران بـه سـالـن           

. کنفرانس سازمان جهانـي کـار رفـت         
 خـواسـت کـارگـران و مـردم ايـران                 
 اينکه جمهوري اسالمي بايد برود        

حـتـي   .   در آنجا طرح و نمايندگي شـد      
اگر براي دقايقي بـيـش نـبـود، حـدود             

 نماينده، که بخش وسيعـي از    ٤٠٠٠
آنها نمايندگان سازمانـهـاي کـارگـري          
بودند، صريح و واضح پيام مردم ايران 

 . شنيدند" اولين دستور"را بعنوان 
در عين حال، اين حـرکـت در           
مقايسه با حـرکـت مـا در مـثـال              

 سال پيش، که مـا در     ٣کنفرانس  
آن موفق شديم روي سـن بـرويـم و          
سخنراني کنيم، بازتاب عميق تـر    

 . . .       حضور  قدرتمند حزب                           ۱از صفحه          

 ۵صفحه      



 4  ١٣٨٨ ژوئن ١٢ انترناسيونال 

 !  مردم آزاده 
 آنـچــه ايـن روزهــا جــامــعـه ايــران را               
فراگرفته تب و تاب انتخاباتي نيست، 

جـانـيـان    !   تب و تاب  سرنگوني اسـت       
حاکم بجان هم افتاده اند و دزديـهـا و          
شياديها و جنايات يکديگر را بـرمـال         

اعـتـرافـات ايـنـان، از بـراه             .   ميکننـد 
اندازي زندانهاي خصوصي گرفـتـه تـا         
جعل مدارک تحصيلي  واز دزديـهـاي        
چـنـديـن مـيـلــيـارد دالري تـا بسـتــن                 
مطبوعات و تا حمله به دانشگاهها و 
سرکوب و کشتار مـخـالـفـيـن، تـنـهـا              
گــوشــه کــوچــکــي از جــنــايــات ايــن             

يـورش بـه     .   حکومت منحـوس اسـت     
کــردســـتـــان، ســـرکـــوب و کشـــتـــار            

ــان              ــان در جــري ــقــالب  " دانشــجــوي ان
، يورش بمردم در سي خرداد  "فرهنگي

شصت، قتل عام تابسـتـان شـصـت و            
هـفــت، قــتـلــهـاي زنـجــيـره اي، تــرور               
فعالين سياسي مخالف رژيم در آلمان   

و انگليس و فرانسه و قبرس و عـراق،      
و اعدامهـا و سـنـگـسـارهـا و شـالق                 
زدنها و قمه کشي هاي هر روزه حـزب      
اهللا  عليه زنان و کـارگـران و جـوانـان               
برگهاي ديگري از پـرونـده سـيـاه ايـن               
رژيم جنايتکار و تـا مـغـز اسـتـخـوان              

اين جـانـيـان بـايـد بـجـرم              .  فاسد است 
. جنايت عليه بشريت محاکمه شـونـد       

بايد پرونده سـيـاه ايـنـان را در بـرابـر                   
مردم در ايران و جهان گشود، بايد بـه       
حساب تک تک جنايات اينان، چـه در        
مقام فـرمـانـده و چـه در مـقـام تـيـر                     
خالص زن، چه در مقام نخست وزير و 
رئيس جـمـهـور، و چـه ولـي فـقـيـه و                    
رئــيــس مــجــلــس، چــه بــجــرم قــتــل              
عامهائـي  نـظـيـر کشـتـار تـابسـتـان                  
شصت وهفت و چه بجـرم اعـدامـهـاي        
فـردي  نــظــيـر بــقـتــل رسـانــدن دالرا                
دارابي، رسيدگي کرد، و بايـد تـا يـک          
ريال آخـر امـوال مـردم را از حـلـقـوم                   

هـايشـان بـيـرون       "   آقـازاده " خودشان و     
جاي سران ايـن حـکـومـت، از         .   کشيد

سيد علي پينوشه تـا احـمـدي نـژاد و             
رفسنجاني و تا موسوي و کـروبـي و            
محسن رضائي، جاي همه کاربدستان  
دولت فعلي و سابق و اسـبـق، کـه در              
مناظره هـاي تـلـويـزيـونـي بـه گـوشـه                 
کوچکي از جـنـايـات خـود اعـتـراف               
کردند، پشت ميله هاي زندان اسـت و     

 . نه صندليهاي حکومتي
 

 !  مردم آزاده
در هر جاي دنيا، در هـر کشـوري کـه           
اندکي حساب و کتـاب در آن بـاشـد،             

را بعد از   "  نامزدهاي انتخاباتي"همه اين  
اعــتــرافــات تــلــويــزيــونــيــشــان بــازداشــت        
. ميکردند و به مـحـاکـمـه مـيـکـشـيـدنـد                

انتخابات ناميدن اين افتضاح و رسـوائـي        
سياسي توهين آشکار به شعور مـا مـردم           

بايد در چند روزي که از مضـحـکـه    .    است

و در خود روز بيست و انتخاباتي مانده  
دو خرداد به خـيـابـانـهـا ريـخـت و بـا                   
صداي بلند به جهانيان اعالم کرد کـه        

" نه به کل حکومت اسـالمـي  " راي ما   
اعالم کـرد کـه راي مـا نـه بـه                  .  است

حکومت غارت و کشـتـار و دروغ و             
ما با صداي بلند به هـمـه   . فساد است 

دنيا اعالم ميکنيم کـه ايـن جـانـيـان              
اگـر  .   بايد بازداشت و محاکمه شـونـد       

اينها بجان هم افتاده اند بخاطر فشـار     
اعتراضات ما مردم و موج نـفـرت و           
انزجاري است که از هرسو اينان را احاطـه        

بـايـد ايـن اعـتـراضـات را بـا                .   کرده است 
اين رژيم، هر  کـه را از          .  قدرت ادامه داد 

صندوق بيرون بياورند، بعد از انـتـخـابـات        
بمراتب ضعيف تر و  درمـانـده تـر و بـهـم              
ريخته تر، و در مقـابـل، صـف مـا مـردم             
قوي تر و متحد تر و معترض تـر خـواهـد        

اين جـانـيـان بـايـد مـحـاکـمـه                " فرياد .  شد
انتخابـات فـرو نـخـواهـد          با ختم  "   شوند

هر نيرو و حزب و شخصيتـي  .  نشست
که کـمـتـريـن ادعـاي آزاديـخـواهـي و                
اصالح طلبي و طرفداري از مـردم را         
ــازداشــت و                ــايــد خــواســتــار ب دارد ب

و .   محاکمه سران اين حکومت بـاشـد      

ــروهــاي                    ــي، اعــم از نــي ــيــروئ ــر ن ه
پرو رژيمي  و يـا رسـانـه        "  اپوزيسيون" 

هاي جهاني، که در کنار اين جـانـيـان          
قرار گرفـتـه  و در کـوره ايـن مضـحـکـه                     
ميدمد بايد به مـردم ايـران حسـاب پـس               

 .  بدهد
ــه چــيــزي کــمــتــر از                 مــردم ايــران ب
دستگيري و مـحـاکـمـه سـران حـکـومـت                

آنچه در بـرابـر چشـمـان       .   رضايت نميدهند 
ما جريان دارد نه انتخابات و جـابـجـائـي             
يک جاني با جنايتکار ديـگـر، بـلـکـه گـام              
تازه اي در پيشروي جنبش  انقالبي مـردم      

 .  براي سرنگوني حکومت اسالمي است
در چند روزي کـه از ايـن مضـحـکـه                
باقيمانده و در روز بيست و دو خـرداد مـا         

را بـه  دادگـاه عـلـنـي              مردم خيابانـهـا      
محاکمه اين جانيان تبديل ميکنيم و     
به دنيا نشان ميدهيـم کـه حـکـومـت             

 .     اسالمي بايد برود
 

 حميد تقوائي 
  دبير کميته مرکزي

  حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٨ خرداد ١٩، ٢٠٠٩ ژوئن ٩  

هاي حکومت و نياز هرطرف به متهم 
کردن طرف مقابـل بـه هـمـسـوئـي بـا                

موجب شد !   حزب کمونيست کارگري  
تا اين کنفرانس به يک کـنـفـرانـس پـر             
سر و صدا تبديل شود و نام حـزب بـر        
سر زبانها بـيـفـتـد و ايـنـبـار نـيـز در                      
شـرايـط خــاصـي حــزب کـمــونـيـســت             
کارگري در کنفرانس ساالنه سـازمـان       
جهاني کار دست به افشاي جـمـهـوري      
اسالمي زد و اعتراض طبقه کارگر و       
مـردم عـلـيـه جــمـهـوري اسـالمـي را                 

اين چندمين بـار بـود     .   نمايندگي کرد 
که حزب در کـنـفـرانـس هـاي سـاالنـه               
سازمان جهاني کار حضور مي يافت، 
از ايـن تـريـبـون جـنـايـات جـمـهــوري                  
اسالمي د رحق کـارگـران و مـردم را              
افشــا مــيــکــرد و خــواســت اخــراج                
جمهوري اسالمي از ايـن سـازمـان را            
مطرح ميکرد اما امسال صرفنظر از     
اينکه حضور حزب سازمانيافته تر و        
قدرتمندتر بود، فضاي مـتـفـاوتـي بـر         
کنفرانس حاکم بود و صـحـبـت هـاي             
فعالين حزب که تنها چند دقـيـقـه در            
شروع کنفرانس و در سـن اصـلـي آن               
بطول انجاميـد بـارهـا بـا دسـت زدن                
وسيع حاضرين مورد اسـتـقـبـال قـرار           
گرفت و انعـکـاس رسـانـه اي کـامـال               

ــرد            ــدا ک ــي ــي پ ــاوت ــف ــه     .   مــت از جــمل
آســوشــيــتــدپــرس، عــکــس هــائــي از          

فعالين حزب را که در حال شـعـاردادن      
و صحبت کردن در کنفرانس هستند،       
منتشر کرده و براي اولين بار از حزب     
کمونيست کارگري اسم بـرده اسـت و           
بسياري از سايت ها اين عکس هـا را     
از آسوشيتدپرس خريده و در صفحات    

چند هفته قبل تـر    . خود درج کرده اند 
نيز درمقابل سالن کنفرانس سـازمـان        
ملل در سويس که احمدي نـژاد در آن       
حضور داشت آکسيون قدرتـمـنـدي از          
طرف حزب برگزار شـد کـه انـعـکـاس             

اينها فضاي تازه اي را   .   وسيعي يافت 
 . در سطح بين المللي نشان ميدهند

 
مساله رياست جمهوري اسالمي     

 !  در کنفرانس  
اتفاق جالبي که در جريان کـنـفـرانـس            
سازمان جهاني کار افتاد اين بـود کـه      
دو ماه مانده به کنفـرانـس، جـهـرمـي          
وزير کار رژيم در خـبـرگـزاري رسـمـي             

 ٣٢پـس از      " حکومت اعالم کرد که      
ســال ايــران ريــاســت اجــالس ســاالنــه           
سازمان بين المللـي کـار را بـرعـهـده               

. اين يک سوتي سيـاسـي بـود     " .   گرفت
علني کردن گاوبندي ها بود و اعـالم        
اينکه راي گيـري هـاي روز اول بـراي              
تعيين رياست کنفرانس يک تشريفات     
کامال فرمال و بي معنـي اسـت و از              

چـنـان   !   قبل رياست تعيين شـده اسـت      
جمهوري اسالمي به اين تصويرسـازي   

ها از موقعيت بين المللي خـود نـيـاز        
داشت که وزير کـار گـز نـکـرده بـريـد                 
البته بعـدا مـجـبـور شـدنـد از وجـود                 
رقباي قوي تر و احتمال عدم موفقيت 
جـمـهـوري اسـالمـي در ايـن زمـيـنــه                 
صحـبـت کـنـنـد تـا اشـتـبـاه وزيـر را                     

اما بـهـرحـال روشـن       ! ماستمالي کنند 
بود که بند و بسـت هـائـي در پشـت                 
پرده در حـال انـجـام اسـت تـا ايـنـکـه                  
عصر اولين روز کنفـرانـس، جـهـرمـي         
سرافکنده اعـالم کـرد کـه جـمـهـوري               
اسالمي موفق نشد رياسـت آي ال او          

توجيهي که براي اين .   را بعهده بگيرد  
عدم موفقيت آورد مسـخـره تـر از آن            

مـا  .   بود که کسي آنـرا جـدي بـگـيـرد            
قضاياي پشت پرده را نمـيـدانـيـم امـا             
فضائي که درست در شروع کنفرانـس        
توسط حزب عليه جمهوري اسـالمـي       
و جناياتش عـلـيـه کـارگـران و مـردم                
شــکــل گــرفــت، و دســت زدن هــاي               
حاضرين درست زماني که رفقاي مـا        
اعالم ميکردند که جمهوري اسالمـي    
بايد از آي ال او اخراج شـود راه را بـر              
هر نوع بـنـد و بسـتـي بـه نـفـع رژيـم                      

در چـنـيـن فضـائـي نـه             .   مسدود کرد 
البي هاي جمـهـوري اسـالمـي جـرات           
کردند رياست جـمـهـوري اسـالمـي را           
طرح کنند و نه نمايندگـان جـمـهـوري           
اسالمي از چنين روحيه اي بـرخـوردار    

 . بودند
 

 :  گام بعدي 

گام بعدي حزب در سطح بين المللـي،        
طرح فعال و هدفمند محـاکـمـه سـران           
جــمــهــوري اســالمــي، اخــراج آن از               
مجامع بين الـمـلـلـي و قـطـع رابـطـه                  

بـي  .   سياسي ديپلماتـيـک بـا آن اسـت           
آبروئي عظيمي که جمهوري اسـالمـي    
در جريان مضحکه انـتـخـابـات بـبـار             
آورده و اعتراف سران رژيم به سي سال   
جنايت و سرکوب و دزدي و فساد، راه 

عليرغم .   را بسيار هموارتر کرده است  
سياست دولت آمريکا و دول اروپـائـي    
در رابطه با جمهوري اسالمي و بـازي       
ــاســي،                  دادن آن در مــعــادالت ســي
جمهوري اسالمي و کل اسالم سياسي 
در ميان افکـار عـمـومـي مـنـفـور و                 
منزوي است و بر متن اين شـرايـط و             
بـويـژه بـا تــوجـه بــه تـعــمـيـق بـحــران                    
حکومت و ورشکستي کامل سياسي   
آن، حزب کمونيست کارگري فعالـيـت     
بين المللي خود را براي تـحـت فشـار             
قرار دادن جمهوري اسـالمـي وسـيـعـا           

ــرش خــواهــد داد         ــهــوري   .   گســت جــم
اسالمي به بن بست کامل رسـيـده، و         
ما اجازه نخواهيم داد زيـر بـغـلـش را              
بگيرند و علـيـه مـردم ايـران تـوطـئـه                

 . کنند
تقويت رابطه بـا افـکـار عـمـومـي در              
غرب، اطالع رساني سيستماتـيـک از        
اوضاع ايران، گسترش کـمـپـيـن هـاي           
سـيـاسـي، تـداوم کـار البـي ايسـتــي،                
تالش براي حضور بيشـتـر در رسـانـه             

هــا، بســيــج و فــعــال کــردن مــردم                  
آزاديخواه و بخش راديـکـال مـردم در           
غــرب در کــنــار تــداوم و گســتــرش               
فعـالـيـت بـراي مـمـانـعـت از حضـور                  
کـاربـدسـتـان جـمـهـوري اسـالمـي در                
خارج کشور از جمله اقدامـاتـي اسـت        
که حزب کمونيست کـارگـري در ايـن            
دوره در دستور دارد و به موازات ايـن     
فعاليت ها با تمام قوا تالش ميکنيم       
تا حزب را بعنوان نيروئي که ميتواند       
و شــايســتــگـي آنــرا دارد کــه قــدرت             
سياسي را در ايران بگيرد و نـه تـنـهـا          
مردم ايران بلکه مردم منطقه و دنـيـا         

احتياج دارنـد بـه جـهـانـيـان             به آن  
بشناسانيم، سياست هاي انسانـي   
مان را تبليغ کنيم و حمايت فعـال    
از حزب را در سطح بيـن الـمـلـلـي         

شـخـصـا مـعـتـقـدم          .   شکل بدهيم 
حزب امروز اين ظـرفـيـت را دارد         
که در سطح بين الـمـلـلـي فضـاي             
مساعدي براي جلب پشتيباني از    
خود و سياست هاي خـود شـکـل           
بدهد و نيروي قـابـل تـوجـهـي از              
مردم آزاديخواه و سوسياليسـت و       
انساندوست را بـراي تـحـقـق ايـن             
اهـداف در سـطــح بـيـن الـمـلـلــي                

. سازمان دهد و به حرکـت درآورد     
دوره تعيين کـنـنـده اي در پـيـش              
داريم و با تمام قوا خـود را بـراي              
ايفاي نقش هرچه مـوثـرتـر آمـاده          

 . *ميکنيم

 . . . از كنفرانس برلين تا سازمان                                 ۱از صفحه          

 !اين جانيان بايد محاکمه شوند
 ": انتخابات"پيام حميد تقوائی به مردم  پيرامون 
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و عـلـت آن     .   و گسترده تري داشت 
هم تفاوت اساسي وضعيت حاضر 

طي اين مدت .  سال پيش بود٣با 
کارگران و مردم دنيا بطور وسـيـع        
تري با جنايات رژيـم و مـاهـيـت            

. ضد کارگري آن آشـنـا شـده انـد             
اسامي و چهره هاي تعداد زيـادي      
از فعالين و رهـبـران کـارگـري در            

اعـظــم  ايـران ديـگــر بـراي بـخــش              
اتحاديه هاي کارگري جهان اسامي و        

بنابراين، پـاسـخ   .   چهره هائي آشناست 
مثبت نمايندگان به حرکت اعتراضـي   

اين اسـتـقـبـال     .   ما محکم و سريع بود 
تائيد ديگري بـود بـر انـزواي هـر چـه                
بيشتر جمـهـوري اسـالمـي در مـيـان              

هـر روز کـه مـي          .   مردم شريف جهـان  
گذرد، جمهوري اسالمي به وضعيتـي    
که رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي در     
سالهاي آخر حياتش در آن گرفتار شده 
بــود، نــزديــک تــرمــي شــود؛ رژيــمــي           

رژيمي کـه مـردم       منزوي و مفلوک؛  
دنيا به آن بعنوان حکومت قاتالن      
مي نگرند که بايد مثل طاعون از 

اين حرکـت تـاکـيـد       .   آن دوري کرد 
ديگري بر اين واقعيت بود که هـر      
چنـد اوبـامـا و سـايـر سـران دول                 
غربي سياست حاضر خود را الس 
زدن با جـمـهـوري اسـالمـي، نـان              
ــه جــنــبــش اســالم             قــرض دادن ب
سـيــاســي، دفــاع بــيــشــرمــانــه از         

حجاب و قوانين اسالمي ضد زن       
در کشورهائي مانند افغانسـتـان،    
حـمـايـت از طـالـبـان بـاصـطـالح                

و غيره قرار داده اند، بـه    "   معتدل" 
اين اميد که تروريسم و مزاحـمـت     
اين جريان را صرفا نسبت به خود        

ديگري به کم کنند، مردم دنيا جور 
و .   جـمـهـوري اسـالمـي مـي نــگـرنـد              

بدرجه اي که حـکـومـت اسـالمـي در             
سطح بين المللي بي آبروتر و مـنـزوي       
تر مي گردد، در مواجهه اش با مردم   
در ايران در وضعيت ضربـه پـذيـرتـري           

 .قرار مي گيرد
 

تاثير اين کـارتـان را       :   انترناسيونال
در موقعـيـت مـبـارزه کـارگـران در              
ايران و همچنين در جـهـان چـگـونـه           

 مي بينيد؟ 
به نظر من اهميـت   :   فرشاد حسيني 

اين حـرکـت در نـمـايـنـدگـي کـردن                
کارگران ايران در پلتيک و سـيـاسـت       

اين خيلي فراتـر از    .   رسمي دنيا بود  
نمايندگي کردن مبارزات کـارگـران        
ايران و جلب حمايت بين الملـلـي از         

هـر  .   اين مبارزات در جـهـان اسـت         
چند که همين سياست جلب حمايت     
بين المللـي از مـبـارزات کـارگـران             
ايران جزو وظايف تعـطـيـل نـاپـذيـر            
حزب کمونيست کارگري ايران بـوده      
و هست امـا االن شـرايـط جـديـد،               

وظايف جديدتر و مـهـمـتـري را در             
ايــن .   مـقـابــل مــا قــرار داده اســت          

حرکت ما در واقع فـراتـر رفـتـن از               
فقط جلب حمايت بـيـن الـمـلـلـي از            

اکنون . مبارزات کارگران ايران است
اين وظيفه درمقابل ما قرار گـرفـتـه       
است که جمـهـوري اسـالمـي را در             

از .   دنيا از مشـروعـيـت بـيـنـدازيـم            
کليه مجامع بـيـن الـمـلـلـي اخـراج               
کنيم و بعبارتي جمهـوري اسـالمـي         

در .   را به کل در خارج ساقط کـنـيـم      
خارج کشور ما بايد طبقه کارگر را         
در عــرصـه قــدرت ســيــاسـي و در              

. هيبت دولت آتي نمايندگـي کـنـيـم        
بايد جمهوري اسالمي را در مقـابـل    
نفـرت و انـزجـار مـردم دنـيـا قـرار                  

در بــطــن ايــن ســيــاســت و          .   دهـيــم 
مــوقــعــيــت  اســت کــه      اســتــراتــژي    

مبارزه کـارگـران در ايـران نـيـز              
. تغيير کيفي و اساسي ميـکـنـد     

جنبش کارگري از الک دفـاعـي         
اش خـارج مـيـشـود و بـعـنـوان               
طبقه مـدعـي قـدرت سـيـاسـي             

چه در داخـل چـه     .  ظاهر ميشود 
در خارج، طبقه کارگر از کـانـال       
نماينـده واقـعـي اش کـه حـزب              
کمـونـيـسـت کـارگـري اسـت در              
صحنه سـيـاسـت بـيـن الـمـلـلـي               
ظاهر ميشود و حرف مـيـزنـد و        

کســب حــمــايــت بــيــن الــمــلــلــي         
نه تنهـا بـراي مـبـارزات         .  ميکند

جاري و رزمره اش بلکه براي کـل        

هدف نهايي اين مبارزه که بر سـر       
و تصـرف مـاشـيـن         قدرت سياسـي     

دولتي است حمايت جلب مـيـکـنـد و           
حرکت مـا در    .   يارگيري ميکند 

واقع آغاز اين جهت گيري جديد 
در فعاليتهـاي حـزب در خـارج            

کــارگــران ايــران    .     کشــور اســت   
ديگر نه تنها بـر سـر مـبـارزات            
شـان بـراي دســتـمــزدهــا و حــق             
تشکـل و اعـتـصـاب کـه بـراي               
مبارزات شان براي شکـسـتـن و       
بزير کشيدن کل نظام جـمـهـوري       
اسالمي و ايجاد يک حـکـومـت         
کارگري بايد عرض اندام کنند و 

اين افق تنها . حمايت جلب کنند

راه رهـايـي و خـالـصـي طـبـقــه                
کارگر و کل مـردم تـحـت سـتـم              
ايران از شر نکبت نظام اسالمي      

حزب کمونيـسـت    .   سرمايه است 
کارگري نماينده اين افق است و      
پارامتـرهـاي ارتـقـاي مـبـارزت           
کارگري را در بطن اين سياست و 

دنيا را بـايـد     .   استراتژي ميبيند 
وادار کرد که در مقابل جمهوري 
اسالمي، دولت کارگري آتي کـه      
بـه رهــبـري حــزب کـمــونـيـســت            
کارگري بر سرکار خواهد آمد را     
برسميت بشناسـد و حـمـايـتـش           

 .*کند

اين روزهـا يـک زلـزـلـه سـيـاسـي مـهـم                    
حکومت اسـالمـي ايـران را لـرزانـده و                

. ستون هاي اصلي آنرا از جا کنده اسـت    
اعترافات مهمي تـوسـط کـانـديـداهـاي          
جمهوري اسالمـي صـورت گـرفـتـه کـه              
عمق بيحقوقي و سرکوب سيستماتـيـک      
مردم ايران را از زبان خودشان به نمايش 

آنــچــه تــحــت عــنــوان       .   گــذاشــتــه اســت   
انتخابات در ايران جريان دارد، يـک بـار        
ديگر بايد توجه همه مردم دنيا و هـمـه          
سازمانها و نهادهائي را که براي بهبود       
ــخــش از مــردم تــالش                  زنــدگــي هــر ب
ميکنند، به حقايق مهمي درمورد ايران 

 . جلب کند
بر خالف آنچه دولتها و رسانه هـاي    
غــربــي ادعــا مــيــکــنــنــد ايــن رقــابــت            
انتخاباتي و يا انتخاب ميان بد و بـدتـر         

چهار کانـديـد   .   توسط مردم ايران نيست 
از ســرســپــرده تــريــن جــانــيــان رژيــم از             
فيلترهاي مختلف ارگانها و ولي فـقـيـه          
حکومت گذشته و درمقابل مردم ايـران        

قرار گرفته انـد کـه هـمـه آنـهـا سـابـقـه                      
. جنايات بيشمار و دزديهاي کالن دارند 

کـه  . و. يک کانديـد احـمـدي نـژاد اسـت               
شهره خاص و عام است و در سـي سـال         
گذشته در ارگانهاي مختـلـف سـرکـوب          
مستقيما نقش داشته اسـت و در طـول            
رياست جمهوري اش نيز صدها نـفـر از           
جمله تعدادي از کودکان اعدام، صـدهـا     
نفر شکنجه و تعـدادي سـنـگـسـار شـده              

چشم عده اي را کـور کـرده، دسـت           .   اند
تعدادي را بريده و کساني را از بلندي به    

و مـوسـوي کـه        .   پائين پرتاب کرده انـد     
ظاهرا بعنوان بد در مقابل بدتر معرفـي   
ميشود کسي اسـت کـه فـقـط در دوره               
نخـسـت وزيـري اش بـيـش از ده هـزار                   
زنداني سياسي در عرض چند هفـتـه در       

 تيرباران شده اند و ايـن    ١٩٨٨تابستان  
فقط يک فـقـره از جـنـايـات او بشـمـار                   

محسن رضائي از جانب پليـس  .   ميرود
بين المللي بعنوان سـازمـانـده تـرور در            
خـارج کشـور مـعـرفــي شـده و رئـيــس                 

سازمان مخوف سـپـاه پـاسـداران بـوده             
است که دهها هزار مـخـالـف سـيـاسـي             
توسط آن دستگير و شکـنـجـه و اعـدام            
شده اند و کروبي در تمام اين سـي سـال          
مسئوليت بنيادهائي را داشته است که       
به سرکوب و جنايت مشغول بوده اند و         
صاحب زندان هاي خصوصي براي قـلـع         

پـرونـده   .   و قمع مخالفان نيز بـوده اسـت        
دزدي هاي کالن و ميلياردي هرکدام از       
آنها و همراهان و اعضـاي خـانـواده يـا             
وزرا و مقامات همکار و هم تيم آنـهـا،        
پرونده جعل مدارک دانشگاهي تـوسـط         
آنها و وزرا و هـمـکـاران شـان، گـوشـه                  
ديگري از پرونده آنها اسـت کـه تـوسـط              
خودشان و با فاکت هاي روشـن و غـيـر         

. قــابــل کــتــمــان اعــتــراف شــده اســت             
ممنوعيت احزاب مخالـف و سـرکـوب          
بيرحمانه هرنوع آزادي بيان و عـقـيـده و          
مطبوعات و ميتينگ و حتي انتـخـاب    
پوشش و غيره، و اينکه همه چـيـز بـايـد        
زير نظر و با اجازه کامل مستبدي بـنـام    

ولي فقيه انجام شود، گوشه ديـگـري از         
شــرايــط حــاکــم بــر ايــن بــه اصــطــالح               

در هيچ کجاي دنيا نـام  .   انتخابات است 
انتخابات روي چنين نمايش مضحـکـي     
گذاشته نـمـيـشـود و يـک صـدم چـنـيـن                   
پرونده هائي در هرکجاي دنيا که ذره اي  
احترام به انسان و شـعـور انسـان وجـود            
داشته باشـد، بـه مـعـنـي مـحـاکـمـه و                   
زنداني کردن صاحبان آن است نه کانديد 

اين انتخابات . کردن آنها براي انتخابات
نيست، نمايشي از بـي حـقـوقـي تـمـام                
عيار مردم ايران و سرکـوب بـيـرحـمـانـه            
آنها است کـه در تـمـام ايـن سـي سـال                    
جريان داشته است و اين بار توسط خود   
کانديدهاي جـمـهـوري اسـالمـي بـه آن               

اينبـار ايـن جـنـايـات          .   اعتراف ميشود 
فقط از طرف احزاب مخالف حکـومـت     
و دهها هزار شاکي خصـوصـي مـطـرح          
ــديــداهــا و                     ــمــيــشــود، بــلــکــه کــان ن
طرفدارانشـان کـه در مـوقـعـيـت هـاي                 
کليدي حکومت هستند و بـه اسـنـاد و            

اطالعات دقـيـق ارگـانـهـاي مـخـتـلـف               
حکومت دسترسي دارند، اين پرونده هـا   
را رو کرده اند، که بـه اسـتـنـاد آنـهـا نـه                
تنها کانديداهاي حکـومـت بـلـکـه کـل             
حکومت بايد توسط مردم آزاديخـواه و       
انساندوست دنيا محکوم شوند و هرنوع 
مماشات و برسمـيـت شـنـاسـي چـنـيـن                
حکومتي توسط نهادهاي بين المللي و   
يا دولتـهـا بـا اعـتـراض شـديـد افـکـار                   

 . عمومي مواجه شود
مردم ايران خواهان محاکمه سـران        
حکومت به جرم جنايت و فسـاد مـالـي        
گسترده اي هستند که گوشه اي از آنـهـا     
توسط خود مقامات حـکـومـت عـيـان           
شده است و ما به نماينـدگـي از جـانـب            
مردم ايران از شما مـيـخـواهـيـم کـه بـا                
خواست محاکمه سران حکومت به جـرم   
فساد و جنايات ايـن سـي سـال هـمـراه                
شـويـد، هـرنـوع بـرسـمـيـت شـنـاسـي و                    
مماشات با چنين حکومتي را محکوم       
کنيد و بخواهيد که جمهوري اسـالمـي          

 .   از کليه مجامع بين المللي اخراج شود
 

 اصغر کریمی 
 رئيس هيئت دبيران 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ٢٠٠٩ ژوئن ١٠

 . . . حضور قدرتمند حزب                                ٣از صفحه          

 به مردم آزاديخواه و سازمانھا و نھادھای مدافع حقوق انسان در سراسر جھان
 همراه با مردم ايران خواهان محاکمه سران جمهوري اسالمي 

 و اخراج نمايندگان اين حکومت از مجامع بين المللي شويد

عــکــســهــا و گــزارش خــبــرگــزاري آســوشــيــتــدپــرس از                        
اعتراض فعـالـيـن حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران در                            

 کنفرانس جهاني کار
خبرگزاري بين المللي آسـوشـيـتـد پـرس           
عکسهايي از اعتراض فـعـالـيـن حـزب            
کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران در نـود و                   
هشتمين اجالس سازمان جـهـانـي کـار           

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

اعضاي حزب کمونيست کارگـري ايـران       
در نود و هشـتـمـيـن اجـالس سـازمـان                 
جهاني کار بر روي پوديوم به دستگـيـري     

 ."اعضاي خود اعتراض ميکنند
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران              
ضمن ارسال يادداشتي به اين خبرگزاري     
ــراض حــزب                   ــت ــه اع ــرد ک ــح ک تصــري

کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران بــخــاطــر          
دستگيري اعضـاي خـود نـبـوده بـلـکـه               
اعتراض به دستگيري بازداشت شـدگـان     
اول مه و اعتراض به حضـور جـمـهـوري           
اسالمي در کنفرانس جهاني کار بوده و         
خواهان اخراج جمهوري اسالمي از ايـن      

همچنين عکسهايي .   سازمان شده است  
کـه در پــوديـم تــوســط اعضــاي حــزب              
کمونيست کـارگـري ايـران بـه نـمـايـش                
گذاشته شده بـود عـکـسـهـاي فـعـالـيـن                
کارگري بود که به جرم سـازمـانـدهـي و             

 ۲۰۰۹شــرکــت در مــراســم اول مــاه              
. بازداشت و تحت شکنجه قرار داشتـنـد      

حزب از اين خبرگزاري خواسته است کـه   
 .گزارش فوق را تصحيح کنند
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 !آقاي اوباما
بعنوان يك فعال مدافع حقوق زنان، و         
يـك مـبـارز قـديـمـي عـلـيـه اعـدام و                     
سنگسـار در كشـورهـاي اسـالم زده،             
دفاع شما از اجراي احكام اسالمـي و        
دفــاع از حــجــاب اســالمــي را، يــك              
افتضاح كامل سياسي و دهـن كـجـي        
ــه مــبــارزات و رنــجــهــاي                آشــكــار ب
ميليونهـا  نـفـر در ايـران و عـراق و                    
افغانستان و سودان و همه كشـورهـاي     

 .  اسالم زده ميدانم
شما در يك سخنراني مفـصـل در      
مــورد مـــهـــمـــتـــريـــن مســـائـــل در             
خاورميانه، حرف زده ايد و اين بـار از     
موضعي مماشات جويانه با جـنـبـش       
اسالمي و اسالم سياسي و جـريـانـات        
تروريست اسالمي، آنها را دعوت بـه        
آرامــش و ســهــيــم شــدن در قــدرت                
ميكنيد و توهمي را دامن ميزنيد كه 
گويي از اين طريق معـضـالت پـاسـخ           

يـك اشـتـبـاه بـزرك شـمـا              .   ميگـيـرنـد   
اينست كه اين بانـدهـاي تـرور و ضـد            
بشر را به مردم، به ميليونها مردمـي     
منتسب ميكنيد كـه در كشـورهـاي           
خاورميانه اولين قربانيان اين بـانـدهـا       

. و دولتهاي فاسد و جنايتکار هستند    
شما در سـخـنـرانـي خـودتـان در ايـن                 
موارد صورت مسـئلـه را مـخـدوش            
مطرح كرده و پاسخـهـايـي بـه غـايـت            

از .   مخدوش به مردم ارائه مـيـدهـيـد        
نظر من اين سـيـاسـت جـديـد هـيـئـت               
حاكمـه امـريـكـا، روي ديـگـر سـکـه                  

. سياست ميليتاريسـتـي بـوش اسـت          
من در اينجـا فـقـط بـه دو مـوضـوع                

حــجــاب و احــكــام      .   اشــاره مــيــكــنــم   
 . اسالمي

از ايران مثال ميزنم كـه خـودم از           
من  و هم نسل هاي من .  آنجا آمده ام 

در آنـجـا عـلـيـه حـكـومـت فـاسـد و                     
ديكتاتور پهلوي كـه مـورد عـنـايـت             
دولت امريكـا بـود، بـه يـك انـقـالب                 

در .   عـظــيـم اجـتــمـاعــي دسـت زديـم             
نهايت و بداليل متعددي و از جـملـه            
كمك دولتهاي غربي و امـريـكـا، ايـن         
ــك                    ــار آمــدن ي ــا روي ك ــقــالب، ب ان

. حكومت اسالمي، شـكـسـت خـورد         
جمهوري اسـالمـي ايـران، نـتـيـجـه و                
برآيند انقالب ما نبود، ضد انـقـالبـي        
بود كه با حـملـه بـه زنـان و تـحـمـيـل                    
حجاب اجباري بر زنان و با اعدامهاي 
دسته جمعي و قتل عام مخـالـفـيـن و        

 قـدرت را    ۱۹۸۰معترضين، در سال  
اين حكومتـي ضـد زن، ضـد          .   گرفت

انسان و ضد كودك بود كه يك جـنـبـه        

هويتي آن، در عـيـن حـال ضـديـت بـا              
ما در ايران عليه . غرب و امريكا بود 

چرا كه ايـن  . اين حكومت جنگيده ايم 
حــكــومــت از پــوســيــدگــي، عــقــب             
مــانــدگــي، ارتــجــاع، نــابــرابــري و از           

. فرهنگ قرون وسطايي دفاع ميکنـد    
ترور در ايران  بالفاصله پس از کسـب        
قدرت توسط حکومت اسالمي و بـا         
حمله به كارگر و دانشجو و زن و مـرد        
شروع شد و حمله به سـفـارت شـمـا و               
گروگانگيري كاركنان سفارت امريكا    
ــتــار                      ــن رف ــخــش از اي ــك ب ــط ي ــق ف

 . تروريستي بود
 ، در ١٩٨١دوستان من در سال   

 سـالـه     ۲۰ و يـا        ۱۹حاليكه فـقـط         
بودند، به جوخه اعدام سپرده شدنـد و        
هشت نفر از دوستانم قـبـل از اعـدام،         
مورد تجاوز پاسداران قرار گرفتند، با 
اين توجيه كه دختر باكره بـه بـهـشـت             
ميرود و براي جلوگيري از ايـن امـر،            
ابتدا به ايـنـهـا تـجـاوز مـيـكـردنـد و                   
ساعاتي بعد آنها را با شليـك گـلـوـلـه            

اگر از اسالم و مودت و از . ميكشتند
احكام اسالمي دفاع ميكنيـد لـطـفـا           
پــاســخ هــزاران هــزار نــفــر قــربــانــيــان            
تروريسم اسالمي، پاسخ ميليونها زن    
را كه قرباني ناموس پرستـي، ازدواج         
اجباري، حجاب اجباري و قـوانـيـن و          
سنتـهـاي اسـالمـي شـده انـد را نـيـز                    

 .بدهيد
دولت وقت امريـكـا و هـمـه دول             
غربي، چشم خود را تا امروز كه سـي        
سال از اين فـاجـعـه گـذشـتـه، بـر روي               

. همه جنايات اين حكومت بسته انـد       
در ايران، در كشوري كه من در آنـجـا        
متولد شده و خاطرات دوران كـودكـي     
و جواني ام را از آنجا دارم، صدهـا زن      
طبق قوانين اسالم تا سيـنـه در خـاك             
فرو برده شده و با پرتاب سنـگ، زجـر      
كش شدند و  دولتهاي فخيمـه غـربـي        
هـيــچ نــگــفــتــنــد، تــا هــمــيــن امــروز             
نوجوانان و همجنسگرايان را در مـال       
عام اعدام ميكنند و  دول غربي حتي 

. اين جنايات را محـكـوم نـمـيـكـنـنـد           
آخرين مورد اعالم احكـام سـنـگـسـار         
عليه سه نفر در زندان تبريز است، آيـا       
اين اخبار را به گوش شما ميرسانند؟     
آيا ميدانيد كـه در اول مـاه مـه روز                 
جهاني كارگر بـيـش از صـد نـفـر در                  
تهران دستگير شـدنـد و تـعـدادي تـا                
امروز زير شـكـنـجـه هسـتـنـد هـمـان                 
كسانيكه با ركسانا صابري در زنـدان         
اوين بوده اند، آيا دولت شـمـا عـالقـه            
اي به اعتراض به اين رفتار بيشرمانـه     

 عليه مردم ايران دارد؟ 
و امـروز شـمـا از اجـراي احـكـام                

كـدام  .   اسالم در غرب دفاع ميكـنـيـد      
احـكـام؟ مـنــظـورتــان ســنـگــسـار در              
امـريـكـاسـت؟ مـنـظـورتـان چشـم در                
آوردن است؟ منـظـورتـان دسـت و پـا              
بريدن است؟ كـدام قـوانـيـن و احـكـام              
اسالمي را ميـخـواهـيـد در اروپـا  و               
امريكا نيز پياده كنيد؟ مـن از شـمـا            
ميخواهم از طريق من با دختر خـانـم         
سكينه محمدي آشتياني حرف بزنـيـد    
كه هفته گذشته سراسيمه مـيـگـفـت،          
كمكم كنـيـد مـادرم را مـيـخـواهـنـد                

او گفت، ما ميترسيم . سنگسار كنند
در ايــران فــرق        -بــعــد از انــتــخــابــات     

 -نميكند چه كسي سـر كـار بـيـايـيـد             
و ايـن    .   سنگسار كنـنـد   مادرجوان مرا   

چرا كه باندهاي ترور . حرف واقعي است 
اسالمي هر جا كه پا مـيـگـذارنـد بـراي            
ترساندن مردم و براي تحكيم پايه هـاي          
حــكــومــت جــنــايــتــكــارشــان، زنــان را          
سنگسار ميكنند و بر سر زنان با اسيـد        
پاشيدن و كـتـك و شـكـنـجـه، حـجـاب                  

زنان قربانيان اول اين جـنـبـش    .   ميكنند
سياه قرون وسطايي هسـتـنـد و جـالـب               
است كه شما در سخنراني خـودتـان چـه          
اندازه تهوع آور، ايـن جـنـبـش سـيـاه را                
مورد لطف قـرار داده و قـول تـحـمـيـل                

 .  حجاب بيشتري به زنان را ميدهيد
 

 ! آقاي اوباما
بـا  "   مسلمانان"   مشكل واقعي نه رابطه  

مردم امريكـا، بـلـكـه مشـكـل اصـلـي                
رابطه دولت امريكا و دولتهاي غربي با       
دولتهاي ديكتـاتـور و تـروريسـت و بـا               

 . جنبش اسالمي در خاورميانه است
مردم ايران بويژه هيچ مشـكـلـي بـا        

جنـبـش اسـالمـي       .   مردم امريكا ندارند  
اما يك جنبه مهم هويتي اش ضديت با 
فرهنگ و تمدن غربي و ضديت با غرب  

و از اين آبشخور ارتزاق سـيـاسـي     .   است
 . ميكند

دولتهاي غربـي و دولـت امـريـكـا              
البته  به روي كار آمدن جنبش اسالمي       

 . كمك شاياني كرده اند
لطفا حـافـظـه مـردم را دسـت كـم                 

اينها در دوره هم نسل هاي مـا  .   نگيريد
بـه مـجـاهـديـن افـغـان و              .   اتفاق افتاده 

طالـبـان  و بـه خـمـيـنـي و حـكـومـت                       
اسالمي در ايران، رسانه هايي همـچـون      
سي ان ان و  بـي بـي سـي و دولـتـهـاي                   
فرانسه و امريكا و آلمان كمك كردند بـه    
حكومت برسند و تا امروز نيز كمك اين 
دولتها است كه امثال جمهوري اسالمي 

 . را سرپا نگه داشته است
اين دولتها و اين رسانه ها  از روزي 
كه دست تروريستها بـه غـرب نـيـز بـاز                

 سـپـتـامـبـر و بـمـب              ۱۱شد، ازفاجعه    
گذاري در مـادريـد و لـنـدن، در مـورد                
تروريسم اسالمي حرف ميزنند  و سعي    
در رام كردن بخشي از ايـن جـنـبـش از               
طريق  سهـيـم كـردن آنـهـا در قـدرت و                  

سوال مـن  .  امتياز دادن به آنها را دارند 
اينست كه چرا در مورد تحميل حجـاب     
به زنـان در ايـران و عـراق و سـودان و                    

تحميل همچنين در قلب اروپا در مورد 
حجاب به زنان، موج مسجد سازي و      
قتل ناموسي،  همين رسانه ها و ايـن      

 دولتها خفقان ميگيرند؟ چرا؟ 
 

 !آقاي اوباما 
در زبان فارسي يك ضرب المثل اسـت     
با اين مضمون كه در عزا و عـروسـي،     

و من ميگويم . ما را قرباني ميكنند 
در دوران جنگ و نظاميگري بـوش و     
امروز ممـاشـات شـمـا بـا جـريـانـات                 
اسالمي باز هـم قـرار اسـت مـردم را                

زنـان، كـارگـران، مـردم         :     قرباني کنـد  
معترض به دخالت مذهب و اسالم در 
حكومت و در زندگي ، آتئيسـت هـا،        
ــدگــي              ســكــوالرهــا ، مــدافــعــيــن زن
مسالمت آميـز بـا غـرب، طـرفـداران             
فرهنگ غربي، طرفداران مـدرنـيـتـه،          
طرفداران خصـوصـي شـدن مـذهـب،             
طرفداران آزادي بيان، آزادي پوشش و      

 ... آزادي سكس 
شما در سـخـنـرانـي خـودتـان بـه                
حــجــاب اســالمــي اشــاره كــرده و از             

خودتان براي محـجـبـه كـردن         رشادتهاي  
ميدانيد حجاب يعـنـي   .  زنان حرف زده ايد 

چه؟  حجاب امروز پرچم و سـمـبـل اسـالم           
سياسي و جنبش اسالمي است و بـيـخـود       
نيست شما براي آرام كـردن ايـن جـنـبـش                
تروريستي و براي امتيـاز دادن بـه آنـهـا،               

بـراي آنسـوي     .   حجاب را مطرح ميكنـيـد     
حماس و حـزب    خط، براي احمدي نژاد و  

اهللا حجاب هويـتـي اسـت و بـهـمـيـن                
دليل شما اين امتياز را از جـانـب مـا        

 . زنان به اينها ميدهيد
 

از ما زنان قـربـانـي ايـن جـنـبـش                
كثيف و ارتجاعي بـپـرسـيـد حـجـاب              
يعني چه تا بگوييم كه حجاب يـعـنـي       
زندان و سلول انفرادي، حجاب يـعـنـي       
زنان نه انسان برابر بـا مـردان، بـلـكـه               

آنـگـونـه كـه       .   مايملك مردان هستـنـد    
قران گفته، زن به ازاي گـرفـتـن نـفـقـه                 
يعنـي داشـتـن سـرپـنـاه و غـذا بـايـد                     
همچون كنيز و برده جنسي به مـردان          

يعـنـي زن نـيـمـه انسـان             .   تمكين كند 
اســت و ايــن در قــانــون اســاســي                      
حكومتهاي اسالمي واز جـملـه ايـران         

حــجــاب يــعــنــي      .   ثــبــت شــده اســت       
جداسازي جنسيتي ، يعنـي آپـارتـايـد          
جنـسـي و ايـن بـزرگـتـريـن افـتـضـاح                   
سياسي براي يك رييس جمهـور اسـت        
كه در غرب زندگي مـيـكـنـد و بـراي             
همسر و اطرافيانش، آرزوي مـحـجـبـه      
شدن به اجبار و يا اخـتـيـار را نـدارد،             
ولي براي ما زنان متولد ايران و عراق     

را بـه    "   هـديـه اي    " و افغانستان چنيـن      
 . ارمغان آورده است

 
 !آقاي اوباما 

من به شما پيشنـهـاد مـيـكـنـم بـراي               
درك ذلـت و خـفـت و خـواري كـه بـا                    
رعايت حجاب به انسان دست ميدهد    
، يك روز خودتان بـا حـجـاب رفـت و             
ــيــد و ســپــس در مــورد                      آمــد كــن
موضوعاتي چنين مهم اظـهـار نـظـر           

 . كنيد
آخرين حرف من ايـنـسـت كـه در             
كشورهاي اسالم زده، ميليونها جوان، 
ميليونها زن ومرد، در حال مبارزه بـا     

هـمـه كسـانـيـكـه         .   اين جانيان هستند  
قرباني اين حكومتهاي فاسـد و ضـد          

هستند و همه اين مردم ميدانـنـد كـه      زن   
تكليف سازمانها و دولتهاي اسـالمـي را         

اوليـن قـدم مـا        .  بايد خودشان روشن كنند 
در ايران،  عليه جمهـوري اسـالمـي ايـران          

با سرنگوني جمهوري اسالمي بايـد   .   است
مـا از    .   تكليف اين حكومت روشـن شـود       

يـك دولــت عـاري از قـدرت هسـتـه اي،                  
طرفدار روابط گسترده با غـرب، طـرفـدار           

با مردم غرب و طرفدار برابري    دوستي  
كامل زن و مرد دفاع ميكنيم  و براي 
تحقق ايـن آرزوهـا از مـردم مـتـمـدن                

 . غرب كمك ميخواهيم 
 مينا احدي 

 سخنگوي عليه تبيعض 
 سازمان دفاع از حقوق زن

 و هماهنگ كننده 
 كميته بين المللي عليه سنگسار 

  ۲۰۰۹هفت ژوئن  –كلن 
www.equalrightsnow-

iran.com 
www.minaahadi.com  

 
00491775692413  

 نامه سرگشاده مينا احدي به باراك اوباما رئيس جمهور امريكا 
 

 مينا احدي 
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  دالر ديگر بايد جمع آوري شود١١١١٢۵ هزار دالري براي تامين کانال جديد ٣٠٠کمپين 
شــشــمــيــن لــيــســت کــمــکــهــاي       

 هزار ٣٠٠دريافتي براي تامين 
. دالر را بـه اطـالع مـيـرسـانـيـم            

 هزار دالري بـراي      ٣٠٠کمپين  
ادامه کاري کانال جديد از روز         

 مه شروع شـده و بـه          ٤دوشنبه  
هفته ادامه خواهد مدت شش 

تــاکــنــون مــبــلـــغ         .   داشــت 
 دالر جـمـع آوري       ١۸٨٨٧٥

 دالر ديگـر  ١١١١٢٥شده و  

صميمانـه  .   بايد جمع آوري شود   
کـه بـه ايـن        عـزيـزي     از دوستان   

کمپين پيوسته انـد قـدردانـي         
اطمينـان داريـم کـه        .   ميکنيم

دوستان و بينندگان کـانـال       شما  

جديد، شما مـردم مـعـتـرض و            
کـمـک هـاي      عدالت طلب، بـا       

خود بار ديگـر تـداوم کـانـال           
جــديــد ايــن ابــزار مــهـــم               

اعتراض و مبارزه سازماندهي 

عليه جمـهـوري اسـالمـي، ايـن           
وسيله متحد کـردن تـوده هـاي           
ميليوني بـراي تـحـقـق شـريـف             
ترين آرمانهاي بشري را ممکن      

 .ميگردانيد
 ٦ليست 

   ٢٠٠٩ ژوئن ١١ 
 

  يورو۲٥۰  کميته فرانکفورت
  يورو۲٥۰  محمد شکوهي

  يورو١۰۰  ياسمن فرانکفورت
  يورو١۰۰   نويد محمدي

  يورو١۰۰   آقاي الهي
  يورو١۰۰  آلمان) ١(رضا 

  يورو١۰۰  آلمان) ١(منوچهر
  يورو۷٥   يدي کوهي

  يورو٥۰  حميدرحيم پور
  يورو٥۰  آرش جهاني نورنبرگ

  يورو٥۰  سيامک کلهري
  يورو٥۰   پرويز ف

  يورو٥۰  محسن قاسمخاني
  يورو ٣٠٠  مهوش گلپريان 

  يورو۲٥   جميله
Etiine   ٦۰يورو  

Mari Kolod  ٥۰يورو  
Loily   ٥۰يورو  

Elisabet      ٤۰يورو   
Jean   ٤۰يورو  

Loran   يورو١٥  
  کرون۹۰۰۰                   رزگار رضايي
  کرون٥۰۰۰              صبح روشن

  کرون٥۰۰۰                از طريق فريده آرمان

 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com  
 : تلفن تماس در اروپا 

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري
 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي

 :   کانادا و آمريکا    
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
 : شماره حساب سوئد

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

براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد روشن با 
 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن 

 . اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود
 : شماره حساب آلمان

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

 :شماره حساب کانادا
Canada 
ICRC  

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 :شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر
  

England 
Account nr. 45477981 

sort code: 60-24-23 
account holder: WPI 
branch: Wood Green  

Bank: NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 

4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

 
 شماره حساب آمريکا

Account holder: Masoud 
Azarnoush 

Routing # 323371076 
Account # 3603224619 

Banner Bank 
435 Martin st. 

Blaine, WA 98230 
phone 1-360-332-7700  

Masoud Azarnoush 
# 505 - 711 5th Ave. 

New westminster, BC 
V3M1X6 Canada 

  کرون۲۰۰۰                 هادي موسوي
  کرون١۰۰۰                   خليل کيوان

  کرون٤۰۰  حميد حقشناس
  کرون۲٥۰  شاهرخ حيدري

  کرون۲۰۰   بهروز
  کرون١۰۰   حميد

 دالر٥٠٠٠                     فرشته مرادي 
  دالر٥٠٠٠                                          بهمن خاني 

 دالر١٠٦۰                     داوود آرام            
  دالر۲۰۰  سعيد صالحي نيا

  دالر١۰۰  سهيال ميالني
  دالر١۰۰   وفا تبريزي

  دالر١۰۰   حسين م
  دالر١۰۰   حميد م

  دالر٥۰   سارا
  دالر٥۰   برادران اهواز

  دالر٥۰   حسين آزاد
  دالر٤۰   آروين

 
  دالر١٧١٩٥:  ليست شماره شش
  دالر٥٢٠٩٠:   ليست شماره پنج

  دالر١٩٩٣٠: ليست شماره چهار
  دالر٥٦٣٩٠:  ليست شماره  سه
  دالر٣٥٥٣٥:   ليست شماره  دو

  دالر٧٧٣٥: ليست شماره  يک
  دالر١۸٨٨٧٥:      جمع تاکنوني

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم،... 
  بدون امید سوسیالیسم 

 سوسیالیسم به چه منجالبی “ خطر”و بدون 
 !بدل میشود
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در شوهاي تلويزوني پرده از جنايتات و دزديهاي يگديگر . بر سر و کله هم ميکوبند و دزديها و جنايات يکديگر را بر مال ميکنند. جناح هاي رژيم و کانديداهاي آنها بطرز بيسابقه اي بجان هم افتاده اند
، اعدامهاي جمعي سال ٦١ و ٦٠اين حکومت سنگسار و اعدام و تعزير و قصاص، حکومت قتل عام هاي . اعتراف ميکنند که سي سال مشغول جنايت و سرکوب و دزدي و چپاول بوده اند. بر ميدارند

 ! اين جانيان بايد محاکمه شوند نه انتخاب. اين حکومت ضد زن است! ، حکومت گورهاي دسته جمعي، حکومت قتلهاي زنجيره اي، و حکومت دزديهاي چندين ميليارد دالري است٦٧
 

 ! مردم آزاده، ايرانيان مقيم خارج    
نمايش مضحکي از انتخاب يک کانگستر اسالمي از ميان گله قاتلين و  دزدان و اوباش اسالمي .اين انتخابات نيست. اجازه ندهيد بساط انتخابات را در خارج کشور دائر کنند. بميدان بيائيد
 . هر جا قصد دارند مضحکه انتخابات را برگذار کنند، حضور يابيد و بساط شان را بر سرشان خراب کنيد. در خارج نبايد جرات کنند بساط انتخابات شان را پهن کنند.است

 تظاهرات 
 !بساط انتخابات قاتلين و دزدان اسالمي بايد برچيده شود

 :  آلمان 
 فرانکفورت   

Raimundstraße 90    60320 Frankfurt am Main 
  ٠٠٤٩١٧٢٩٧١٦٢٢٧: صبح     تلفن تماس١١از ساعت  
   

 : هامبورگ 
Bebelallee 18     22299           Hamburg 

 ٠٠٤٩١٧٨٣٣٧٩٨٠٨:      صبح      تلفن تماس١١از ساعت  
 : انگليس  
 لندن 

 مقابل كنسولگري جمهوري اسالمي
  صبح ١٠ساعت 

50 KENSINGTON COURT 
LONDON, W8 5DB  ٠٠٤٤٧٩۵٠٩٢٤٤٣٤: تلفن تماس 

 : سوئد 
 استکهلم  

  بعد از ظهر۵ صبح تا ١١از ساعت 
 در مقابل سفارتخانه جمهوري اسالمي در استکهلم

 
Elfviksvägen, Västra Yttringegård, Lidingö 

 ٠٠٤٦٧٠٣٦١٠٢٧٩: تلفن تماس  
 : سوئيس 
 برن 

 در مقابل سفارتخانه جمهو ري اسالمي  
 ١۵ تا ١٣از ساعت 

 ١٠,٣٠تجمع و حركت از ايستگاه اتوبوسهاي شهر زوريخ کنار بانهوف ساعت 
 ١١,٣٠تجمع و حرکت از بانهوف شهر ارائوساعت 

 ٠٠٤١٧٦٤٠٠٦٩٦٢: تلفن تماس 
 

 : کانادا 
 اتاوا  

  ظهر١٢ساعت 
 مقابل سفارت رژيم اسالمي 

245 Metcalfe St.  Ottawa, ON K2P 2K2 
 ) ضلع شمال غربي(دان ميلز و شپرد    صبح جمعه در پمپ بنزين3: ساعت حرکت

 ٤١٦٤٧١٧١٣٨:  تلفن تماس

 ونکوور  
 نورت ونکوور، تقاطع خيابان النزدل و چهاردهم

  بعد از ظهر٧ تا ٤از ساعت 
 ٦ ٠٤٧٢٧٨٩٨٦:  تلفن تماس 

 : دانمارک  
 کپنهاک   

 : محل سفارت در کپنهاک 
  ENGSKIFTEVEJ  6  2100 COPENHAGEN  
دوستاني که مي خواهند همراه ما به . صبح از شهر مالموحرکت خواهيم کرد٨جمعه ساعت  

 . محل تظاهرات بيايند، از قبل اطالع دهند تا تدارک کافي براي رفتن به کپنهاک را فراهم کنيم
   

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

Ystadvägen42     
 ٠٤٠٦١١٦١٠٩،٠٧٠٧٣٦٣٨٠٨٨: تلفن هاي تماس    

 : هلند  
 دنهاگ 

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايران
 

DUINWEG 20-22  بعد از ظهر٤ تا ٢از ساعت  
 ٦١٣٢٢٧٦۵١٠٠٣١: تلفن تماس 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 !آزادي برابري حکومت کارگري

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨  خرداد ١٤، ٢٠٠٩ ژوئن ٤

 
     www.wpiran.org: سايت حزب 

      www.rowzane.com: سايت روزنه
    www.anternasional.com:نشريه انترناسيونال 
        www.newchannel.tv: سايت کانال جديد 

 
 : آدرس تماس با حزب

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  
 آدرس پستي 

I.K.K 
Box: 2110 

127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال

 .اساس سوسياليسم انسان است
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن

 . استاختيار به انسان 


