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 ژوئـيـه، از     ٢٥روز شنبه سوم مرداد،    
جانب شماري از سازمـانـهـاي مـدافـع           
حقوق بشر از جمله سازمان عفو بـيـن       
الملل، گزارشگران بدون مرز و انجمـن     

اقدام جهاني براي " بين المللي قلم روز    
اعـالم  "   دفاع از حـقـوق بشـر در ايـران           

براي مردمي که ميليـونـي   .  شده است 
به ميدان آمده اند و بـا تـظـاهـرات و                 

جـنـايـتـکـاران       شعار دادن و مقابله بـا       
جـمـهـوري اسـالمـي عـزم خـود بـراي                 
خـالص شــدن از حــکــومــت تــوحــش            
اسالمي در ايران را به نمايـش گـذارده       
اند، اين حرکت فرصت مناسبي اسـت    
تا يک بار ديگر صداي خودرا به گوش  
جهـانـيـان بـرسـانـنـد و تـالش کـنـنـد                    
جنبشي جهاني براي مـحـاکـمـه سـران         

جـمـهـوري    .   حکومت به جريان اندازند   
اسالمي حکومتي است کـه در تـمـام          
طول حيات ننگينش نه تـنـهـا حـقـوق         
بشر بلکه جان و زندگي انسانها را زير       

اين حـکـومـت بـايـد          .   پا له کرده است 
سرنگون شود و سـران جـنـايـتـکـار آن              
بجرم جنايت عليه بشريـت مـحـاکـمـه           

 ژوئيه، ٢٥ مرداد، ٣روز شنبه . شوند
بايد يک پيشروي ديگر را براي جنبش     
انقالبي و سرنگوني طـلـبـي در ايـران             

 .ثبت کرد
تشـکـيــالت خــارج کشــور حــزب         

کارگري از هـمـه ايـرانـيـان             کمونيست
مـيـخـواهـد کـه           شريـف و آزاديـخـواه       

فــعــاالنــه در ســوم مــرداد در تــمــام                

کشورها دست به تجمع و تـظـاهـرات           
بزنند و بر خواستهـاي اسـاسـي مـردم             

به ميدان بيائيد و بـا      .   تاکيد بگذارند 
فريادهاي سرنگوني جمهوري اسالمي 

 :اين خواستها را مطرح کنيد
بازداشت و محاکمـه آمـريـن و              -١

عاملين کشـتـارهـاي اخـيـر و کـلـيـه                  
جنايات جمـهـوري اسـالمـي در سـي              

  سال گذشته 
اخـراج جــمـهــوري اسـالمــي از               -٢

 نهادها و مجامع بين المللي
آزادي فوري و بدون قيد و شرط       -٣

کليه بازداشت شـدگـان تـظـاهـراتـهـاي            
 اخير و همه زندانيان سياسي

آزادي بي قيد و شـرط عـقـيـده،           -٤
بــيــان، اجــتــمــاعــات، مــطــبــوعــات،         
تــظــاهــرات، اعــتــصــاب، تشــکــل و           

   تحزب 
 لغو مجازات اعدام    -٥
لغو حجاب اجباري و جداسازي     -٦

جنسيتي و کلـيـه قـوانـيـن ضـد زن و                 
برابري کامل . تبعيض آميز عليه زنان

 حقوق زن و مرد
جدائي کامل مذهب از دولـت،         -٧

از سيستـم قضـائـي، و از آمـوزش و                
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي            .   پرورش

ــعــنــوان عــقــيــده و امــر                 مــذهــبــي ب
 خصوصي افراد

اين خواستهـا، در زمـره مـهـمـتـريـن                

سوم مرداد روز اعتراض 
 !جهاني عليه جمهوري اسالمي

 اوکامپو        –جناب آقاي لوئيز مورنو               
من اين نامه را به نمايندگي از طـرف     
مردم ايران برايتان ارسال ميکنم و از        
دادگاه بين المللـي مـيـخـواهـم رهـبـر             
جمهوري اسالمي ايران علي خـامـنـه         
اي  را بخاطر جناياتش عليه بشـريـت         

 . تحت پيگرد قانوني قرار دهد

اسناد و مـدارک فـراوانـي دال بـر              
ارتکاب اين جنايات از زمان سر کـار       
آمدن جـمـهـوري اسـالمـي در دسـت               
هست، اما  سـرکـوبـهـاي اخـيـر مـاه                 
ژوئن بر عليه مردم معترض بـراي بـه         

 .   محاکمه کشاندن ايشان کافي است

 پيگرد قانونی سيد علی خامنه ای 
 نامه حميد تقوائی به دادگاه جنايی بين المللی

 ٢صفحه      

 

 حميد تقوائي

 تير، دعـواهـاي   ٢٦بعد از نماز جمعه  
دروني جمهوري اسالمـي بـنـحـو بـي             

دليل اصلي ايـن  .   سابقه اي اوج گرفت  
موضوع، بر خالف آنچه که مـفـسـران      
گوناگون جلوه مـيـدهـنـد ، حـرفـهـاي              

بــلــکــه اوضــاع    .     رفسـنــجــانــي نــبــود    
انقالبي و بـويـژه  حضـور مـيـلـيـونـي                 
مردم در خيابانها با شعارهاي تـنـد و       
سازش ناپذير عليه جمهوري اسالمـي   
و خامنه اي و دولت احـمـدي نـژاد در         

بــدون ايــن    .   هــمــان روز جــمــعــه بــود         

  ! فقط سقوط

 ٣صفحه       مصطفي صابر 

از مـردم     "     همبستگي با مردم ايـران    " 
 ٢٥سراسر دنيا مي خـواهـد کـه روز           

  روز بـعـد از آن را بـه                ٣٦٥ژوئيه و   
روزهاي حمـايـت از مـبـارزات مـردم             

 .ايران تبديل کنند
از زمـــان اعـــالم مـــوجـــوديـــت           

در هـفـتـه    "     همبستگي با مردم ايران" 
گــذشــتــه بــيــش از هــزار ســازمــان و              
شخصيت از جمله نازنين افشين جـم،     
مينا احدي، ريچارد داوکينز، دانـيـل        

دنيت و تسليمه نسرين به اين جنـبـش     
همبستگي با مردم ايران .   پيوسته اند 

 ژوئيه در پارلمان انگليس بـا    ١٣روز  
حمايت ديک تاورن و رياسـت فـريـبـرز           

سخنرانان .   پويا اعالم موجوديت کرد 
جلسه اعالم موجوديت همبستگي با     
مردم ايران  از جمله آنتـونـي گـريـلـيـن          
فيلسوف مشهور انـگـلـيـسـي، مـريـم            
نمازي سازمانده کمپين و پيتر تاتچل  

بخشهـائـي از     .   فعال حقوق بشر بودند 

اين جلسه را در لينک زير مي تـوانـيـد     
 : ببينيد

www.iransolidarity.org.
uk/stay_informed.html 

ــردم              " ــا مـ ــي بـ ــگـ ــتـ ــسـ ــبـ ــمـ هـ
از هـمـه     )   ايران سـولـيـداريـتـي     "   ( ايران

مردم دنيا مي خواهـد کـه قـدم جـلـو              
گذاشته و با شرکتشان در تـظـاهـرات          

در بـرابـر     )    مـرداد   ٣(  ژوئيه   ٢٥روز  
سفارتهاي رژيم جمهوري اسالمـي در      
کشورهاي مختلف دنيا همبـسـتـگـي        

روز .   خود را با مردم ايران نشان دهند  
اقدام جـهـانـي در اعـتـراض بـه رژيـم                 

 :جنبش ھمبستگی با مردم ايران
 )سوم مرداد( ژوئيه ٢٥از حرکت جهانی  

  در اعتراض به جمهوری اسالمی ايران حمايت می کند 

 ۴صفحه      

 من هر روز يک انسانم
 شعری از غاده السمان شاعره سوری

 ۴صفحه      

 ٢صفحه      



 2  ١٣٨٨ ژوئيه ٢٤ انترناسيونال 

 خامنه اي در خطبه نماز جـمـعـه          
 ژوئن خواستار پايان دادن   ١٩اش در   

به اعتراضات خياباني شد و تـظـاهـر           
کنندگان را تـهـديـد کـرد کـه اگـر بـه                   
تظاهرات ادامه بدهند او مسئـولـيـت        

را بـعـهـده      "   هرج و مرج و خـونـريـزي       " 
روز بـعـد نـيـروهـاي          .   نخواهد گـرفـت    

انتظامي رژيم از جمله بسـيـجـيـهـا و              
پــاســداران و لــبــاس شــخــصــيــهــا بــه            
خيابانها ريخته و وحشيانه به تـظـاهـر      

هــرچــنــد  .   کــنــنــدگــان حــملــه کــردنــد       
اطـالعـات دقــيـقـي هــنـوز در دســت              

 نـفـر از     ٥٦نيست اما تابحال اسامي   
. کشته شدگان جمـع آوري شـده اسـت          

امار کشته شدگان بطور قطع از اينهـا    
همچـنـيـن هـزاران       .  خيلي بيشتر است 

فقط در تـهـران       .   نفر دستگير شده اند  
گزارشات ما حـاکـي از آن اسـت کـه                
بيشتر از سه هزار نفر دسـتـگـيـر شـده            

اسـامـي دســتـگـيـر شـدگـان کــه              .   انـد 
تاکنون موفق به جمع اوري آنهـا شـده         

تعداد خـيـلـي    .  ايم از صدها مي گذرد 
 .  زيادي هم مجروح شده اند

 
 تظاهر کنندگان جانباخته    

 ٢٠روز بعد از تهديد خامنه اي يعني 
ماه ژوئن  ندا آقا سـلـطـان يـک دخـتـر               

 ســالــه مــورد اصــابــت گــلــوــلــه              ٢٧
نيروهاي امنيتي رژيم قرار گـرفـتـه و            

شاهدان عيني مي گويند .   جان باخت 
که او عامدانه هـدف قـرار گـرفـتـه و                

. گلوله به سينه اش اصابت کـرده بـود     
حتي براي دکتري که در صحنـه بـوده            
و خواسته به  ندا کمک کـنـد و اولـيـن           
بار به همه خبر داده کـه چـه اتـفـاقـي                
براي او افتاده است، حکم جلب صادر    

ــکــي ديــگــر از جــان            .   شــده اســت     ي
باختگان کيانـوش آسـا،  دانشـجـوي             

او را در خـوابـگـاه    .   رشته شيمي است 
دانشگاه بازداشت کردند و جنازه اش        

.  ده روز بـعـد در سـرخـانـه پـيـدا شـد                    
نشانه هاي شکنجه بر بدن او نمايانگر 
رفتار ددمنشانـه جـالدان رژيـم بـا او              

از جمله ديگر جانباختـگـا    .   بوده است 
 سـالـه،     ٢٥حسين طهماسبي، جـوان      

است که نيروهاي رژيم تا حد مرگ او     
را زده  بودند و نيز اشکان سهرابي کـه    
گلوله به سـيـنـه اش خـورده و در راه                 

اسـامـي   .   بيمارستان جانباخـتـه اسـت      
 نفره ضـمـيـمـه     ٥٦اين افراد در ليست  

 . اين نامه ذکر شده است
گزارشات از تعداد خيـلـي زيـادي         
خبر مي دهند که ناپديـد شـده انـد و               

به نقل . ممکن است کشته شده باشند
از يکي از نگهبانان زندان اوين گـفـتـه          
شده است که جنازه کشتـه شـدگـان از           
زندان اوين بيرون برده شده و در محـل      
نامعلومي در منطقه اي از اويـن کـه            
فــقــط بســيــجــيــهــا و پــاســداران  و                 
اطالعاتيها حق رفت و آمد به آنجا را     

 . دارند به خاک سپرده مي شوند
گزارشاتي در دست است مـبـنـي          
بر اينکه از خانواده هاي کشته شدگان  
مبلغي معادل  سه هزار دالر در ازاي         
تـحـويـل گـرفـتـن جـنـازه عـزيـزانشـان                  

يکي از نمونه هاي . خواسته شده است
برجسته که در رسانه هـاي انـعـکـاس             
يافت خانواده ندا  آقا سلطان هسـتـنـد        
که براي راضي کـردن مـزدوران رژيـم             
براي پس دادن جـنـازه دخـتـرشـان بـا                 

بـه  .   مشکالت زيادي روبرو بـوده انـد        
نقل از نامزد وي در مصاحـبـه اي بـا              

او را به سـردخـانـه    " بي بي سي فارسي     
اي در خارج از تـهـران بـرده بـودنـد و                  
مامورين سردخـانـه  از خـانـواده وي              
پرسيده بودند که آيا      مي توانند از    

اعضاي بدن او براي کمک به بـيـمـاران        
خانواده "او مي افزايد " استفاده کنند؟

اش موافقت کردند چون مي خواستند 
هرچـه زودتـر جـنـازه اش را تـحـويـل                  

او را   .   گرفته و او را به خاک بسـپـارنـد       
در بهشت زهرا در جنوب تهران بخاک     

از ما خواستند کـه او را در         .   سپرديم
قسمت ويژه اي از بـهـشـت زهـرا کـه                  
ظاهرا براي کشته شـدگـان تـظـاهـرات         
اخــيــر در نــظــر گــرفــتــه انــد بــخــاک                

رژيم اين قسمت از بهشـت  "   .   بسپاريم
زهـرا را بـعــنــوان بـخــش مــنـافــقــيــن               

رژيم همچنـيـن   .   نامگذاري کرده است 
خانواده ندا آقا سلطان و ديگر خانواده   
هاي جـان بـاخـتـگـان را از بـرگـزاري                  
تشيع جنازه هاي عمومي منـع کـرده          

 . است
 رفتار با مجروحين   

ما گزارشات فراواني در مورد کساني 
که بطرق وحشتناکي زخمي شـده انـد          

دکترها و پرسـتـاران   . دريافت کرده ايم 
دو بيمارستان در اعتراض به رفـتـاري         
که با زخميها مي شود به خـيـابـانـهـا              

به خيلي از زخـمـيـهـا حـق          . ريخته اند 
تماس با خانواده هـايشـان داده نشـده            
است، بعضيهـا را از روي تـخـتـهـاي               
بيمارستان بيرون کشـيـده و بـه زنـدان             

 . منتقل کرده اند
 

شکنجه و بدرفتاري  با زندانيان       
 و شرايط بازداشت شدگان    

گزارشات مربوط به شکنجه و تجـاوز   
بـه بـازداشــت شــدگـان بسـيــار شــايــع              

گـزارشـاتـي بـه مـا رسـيــده             .   هسـتـنـد   
مبني بـر ايـنـکـه دسـتـگـيـر شـدگـان                  
وحشيانـه و بـه قصـد کشـتـن مـورد                  

به نقل از يک . شکنجه قرار مي گيرند 
شاهد عيني در يـکـي از تـجـمـعـات                
اخير خانواده هاي زنـدانـيـان در جـلـو              
زندان اوين، يکي از کساني کـه زنـدان        
بوده هنگام آزادي از زندان به کسـانـي         

که تجـمـع کـرده بـودنـد از وضـعـيـت                  
. خودش و ديگر زندانيان گفـتـه اسـت         

او گفته بـود کـه در حـوالـي افسـريـه                  
تــهــران دســتــگــيــر شــده  بــه مــکــان               
نامعلومي منـتـقـل شـده اسـت و بـه                

 ساعت از غذا و امکـانـات   ٤٨مدت  
او .  بهداشت و حمام محروم بوده است 

 نـفـر از       ٥٠٠گـفـتـه بـود کـه حـدود               
بــازداشــت شـــدگــان در آن مــحـــل                 

 ساعت ٤٨نگهداري شده اند و بعد از 
به آنها مقداري نان و سيب زميـنـي و        

وقـتـي اعـتـراض       .   پنير داده مي شود   
شـمـا   " کرده بودند به آنها گـفـتـه شـده             

ضـد انـقـالب هسـتـيـد، سـپـاسـگـذار                 
زندانـي  " .   باشيد که شما را نمي کشيم 

آزاد شده گفته بود که همه آنهـا بـطـرز        
وحشيانه اي مـورد ضـرب و شـتـم و               

در زمان زنـدانـي   .  کتک قرار گرفته اند 
 ساله که با شوک ٤٨بودن  او يک مرد 

الکتريـکـي شـکـنـجـه شـده بـود زيـر                  
شکنجه جـان خـود را از دسـت داده                

بسياري از زندانيان در سـلـول او       .   بود
بد جوري زخمي بوده انـد، بـعـضـيـهـا             

او .   دست و يا پايشان شـکـسـتـه بـوده         
گـفـتـه بـود کـه او را بـه زنـدان اويــن                      
منتقل کرده بودند  و در آنـجـا بـه او              

تـو عـلـيـه رژيـم          " گفته شـده بـود کـه           
اسـالمـي تــظـاهـرات کــرده اي و مــا               
بالئي بسرت مي آوريـم کـه راه خـانـه             

او گفته بود ". خودت را هم پيدا نکني
که جان خيليها در زندان اوين در خطر     

 . است
يک مادر به مـا گـفـتـه اسـت کـه                
دخترش دستگير و به مدت چهار روز  
وحشيانه مـورد ضـرب و شـتـم قـرار               
گرفته و سپس او را شبانه در خـيـابـان       

يک رهگذر او را پـيـدا     .   انداخته بودند 
کرده و به خانه اش مي برد، امـا ايـن          
مادر مي گويد دخترش از زماني کـه        
به خانه برگشته تـابـحـال چـنـيـدن بـار               

مادرش .   دست به خودکشي زده است   
نـگـران آن اسـت کـه در زنـدان بـه او                      

 .  تجاوز شده باشد
چندين نفر از دستگير شدگـان در     
تلويزيون دولتي ظاهر شده و اعـتـراف     
کرده اند که توسـط عـوامـل خـارجـي           
تحت تاثيـر قـرار گـرفـتـه و اقـدام بـه                   

کامال واضح است .   اعتراض کرده اند  
که اين افـراد زيـر فشـار و شـکـنـجـه                   

 . ناچار به اين اعترافات شده اند
من ليست افرادي را که دستگـيـر    

خـانـواده   .   شده اند ضميمـه مـي کـنـم          
هاي دستگير شدگان مرتبا در بـرابـر          
دادگاه انقالب و يا در جلو زندان اويـن    
تجمع کرده و خـواهـان آزادي آنـهـا و                

ايــن .   اطــالع از وضــعــشــان هســتــنــد        
خانواده ها مورد تهديد قـرار گـرفـتـه            

مـادران کشـتـه شـدگـان و افـراد               .   اند
ناپديد شده نيز در پارکهاي متـعـددي         
تجمع کرده اند و تجمعات آنها مـورد     

 . حمله نيروهاي رژيم قرار گرفته است
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران            
جمع آوري شـکـايـات مـردم بـرعـلـيـه               
علي خامنه اي را  از طـريـق کـانـال                  
جديد که رو به ايران برنامه اجـرا مـي         
کند، شروع کرده است و حاضـر اسـت      
شواهد و مدارک الزم را که به پـروسـه           
محاکمه علي خامنه اي کمک کند در 

 . اختيار اين داگاه قرار دهد
 

منتظر عکس العمل و اقـدامـات     
 . فوري شما هستم

 
 با احترام 

 حميد تقوائي  
 دبير کميته مرکزي

  حزب کمونيست کارگري
  ٢٠٠٩ ژوئيه ٨

 . . . نا مه حميد تقوا ئي به  دادگاه                                       ۱از صفحه          

مطالباتي است که مي تواند و بايد بر 
پرچم دفاع از حقـوقـي انسـانـي مـردم             
ايران و اعالم همبستگي با مـبـارزات         

بـا ايـن     .  آزاديخواهانه آنها تبديل شود 
مــطــالــبــات، هــر چــه وســيــعــتــر در              

 ژوئيه همـه  ٢٥تظاهراتهاي روز شنبه  
 .جا شرکت کنيد

 !مرگ بر جمهوري اسالمي 
 !زنده باد آزادي و برابري

 تشکيالت خارج کشور 

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض

 آزادی،
 برابري،

 !حکومت کارگري
همه زندانيان سياسی 

بايد بدون قيد و 
 !شرط آزاد شوند

 . .. سوم مرداد                                  ۱از صفحه          
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 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 

حضور، حرفهاي رفسنجانـي اگـر هـم          
در لحظه عوض نمـي شـد، بـهـر حـال             

هـمـيـن    .     معني امروز را نمي داشـت      
حضور بود که به خاتمي جرئت داد از       

بـراي حـل و فصـل بـحـران              "   رفرانـدم " 
حاضر در بين بااليي ها بـر مـتـن بـه               

. سـازش کشـانـدن مـردم حـرف بـزنــد              
اينکه رفراندم چـقـدر شـدنـي اسـت و               
چقدر قدرت متوقـف کـردن مـردم را            

. دارد الزم نيست زياد صحبت کـنـيـم       
از هردو جـهـت بـي مـعـنـي و پـا در                     

اما بهر حال حتي خاتمي هم .   هواست
 تير  روشنتر از قبل مقابل ٢٦بعد از   

خامنه اي ايستاد و مشروعيت دولت   
همين .   احمدي نژاد را به چالش کشيد  

حضور بود که به سفر رفسنجـانـي بـه            
در روز شنبه "   ديدار با علما"مشهد و  

حضــور .   مــعــنــي ديــگــري مــيــدهــد        
 تير ماه قبل از ٢٦ميليوني مردم در  

هرچيز ضـربـه مـحـکـمـي بـه اقـتـدار                  
خامنه اي نواخت و به او فهـمـانـد کـه          
در اين فضا حذف بـلـوک وسـيـعـي از               
خودي ها که در مقابل  خامنـه اي و            
احمدي نژاد شکل گرفته به اين آساني       

نـه فـقـط ايـن، کـه             .     ممکـن نـيـسـت      
ابتکار عمل در دعواي بااليي ها بعد       

 تير  تـمـامـا بـه دسـت جـنـاح                ٢٦از  
" رفـرانـدم  " طـرح    .   مخالف آقـا افـتـاد       

هنوز ابعاد حدت دعواهاي درونـي را       
هنوز به نوعي در .  منعکس نمي کند 

چهارچوبه پذيرش واليت خـامـنـه اي           
دعواها در دنياي واقعي از ايـن  .   است

حد فراتر رفته و نه فقـط مشـروعـيـت        
دولت احمدي نژاد که واليـت خـامـنـه          

.   اي را عمال به چـالـش کشـيـده اسـت             
رفسنجاني بخوبي ميداند سخـنـانـش       
در نماز جمعه هيچ ضـمـانـت اجـرايـي          
در چهارچوب نطام ندارد مـگـر آنـکـه         

در نـتـيـجــه      .   خـامـنـه اي کـنـار بـرود            
منطقا ميتوان تصور کرد کـه  سـفـر              
رفسنجاني به مشهد گامي در جـهـت     
تدارک فراخـوان مـجـلـس خـبـرگـان و                 

 . نهايتا خلع خامنه اي از واليت است
سخنان خامنه اي در روز دوشنبه    

در واقع فـقـط رو     " نخبگان"خطاب به  
به رفسنجاني نبود، بـلـکـه روبـه کـل              

. طيف مقابل و کل اين تالش ها بـود     
لحن او بر خالف نقل هاي نادقيقي که 
از سخنان او شد صرفا تـهـديـد صـف             
مـقـابـل خـود نـبـود، بـلـکـه بـيـشـتــر                     
انعکاس وضع زار خـود و کـل نـظـام               

امــتــحــان بــزرگ    " او بــه      .     شــان بــود   
اشاره کرد و دقـيـقـا چـنـيـن           "   نخبگان

در اين امتحان مـردود شـدن،       :   " گفت
رفوزه شدن فقط اين نـيـسـت کـه  مـا              

با ." يکسال عقب بيفتيم، سقوط است
اين سخنان خامنه اي البته اعالم کرد   
که بهيچ وجـه قصـد عـقـب نشـيـنـي                  

رفـوزه  " چرا که سرانـجـام  آنـرا           .   ندارد
اما ايـن کـه     . ميداند" سقوط"و "  شدن

مفسران رنگـارنـگ کـوشـيـدنـد  ايـن               
اظهارات را منحصرا ضد رفسنجاني     
ــرخ                  ــاال بــردن ن ــراي ب جــلــوه دهــد، ب
رفسنجاني و القاء اميد بستـن بـه راه        
حل هاي باال به مـنـظـور گـيـج کـردن             

 .انقالب بود
مسـالـه اسـاسـي ايـنـجـاسـت کــه               
دعواهاي دروني جـمـهـوري اسـالمـي          
هــيــچ گــونــه راه حــل قــانــونــي و در                

نه رفراندم و نه .  چهارچوب نظام ندارد
حتي فراخواندن مجلس خبرگان و نـه        

. هيچ چيز ديگر راه حل واقعي نيسـت   
دليلش هم ساده است، چرا کـه قـدرت       

ــان اســت       ايــنــرا از پــيــش       .   در خــيــاب
ميدانستيم و تظاهرات جمعه بارديگر 

هـر مسـالـه مـربـوط بـه             .   تاکيد کـرد   
قدرت و از جملـه دعـواي بـااليـي هـا              

حـل و    .   بايد در خيابان فيـصـلـه يـابـد          
فصل دعواي خامنه اي و رفسنجانـي      
بايد بتواند بنحوي، يا با سرکوب و يا    
وعده و وعيد،  قـدرت را از خـيـابـان                

اين را .   جمع کند و به بااليي ها بدهد 
هم خامنه اي ميداند و هم رفسنجاني 

خامنه اي مـتـرصـد ايـن         .   و هم مردم  

" سـقـوط  " است که با چنگ و دندان از    
رفسنجاني ميخواهـد بـا بـرگ        .   برهد

مهار مردم بازي کند و خامنـه اي را          
از سـر راه بـردارد و خـود و نـظـام را                     

مردم هم در کمـيـن هـمـه       . نجات دهد 
اينها نشسته اند که چگـونـه از دعـوا           
بااليي ها استفاده کننـد و کـل نـظـام            

 . شان را ساقط کنند
اينجاست که بايد به آن تحليل ها     
و تـفــسـيـرهــاي مــوذيـانـه و صــورت               

ايـنـهـا    .   مساله غلط آنهـا اشـاره کـرد         
اصـرار زيـادي دارنـد کـه  اوضـاع را                  
اينطور جلوه دهند کـه گـويـا مسـالـه             
عمدتا در چهارچوب دعواي خـامـنـه         

. اي  و رفسنجاني و بااليـي هـا اسـت         
ــايــد در                     ــا حــاال ايــن هــا ب کــه گــوي
چهارچوب قانوني و جمهوري اسالمي 
راه حلي پيدا کنند و بحران را به خـيـر      
و حوشي حل و فصل کنند که نه سيخ  

تفسير هاي راديويي .   بسوزد نه کباب 
و تلويزيوني و نشريات ايـنـروزهـا پـر             
است از قصه هاي سـرگـرم کـنـنـده در            

مفسرين مربوطه چه بسي .  اين مورد
خودشان هم بدانند که چنين چيـزهـاي     

امـا  نـتـيـجـه          . موهومي وجود ندارد 
اين گونه ارزيابي ها و تـحـلـيـل هـا و             
قصه ها اين ميشود که مـخـاطـب را          
بنوعي قانع کنند و با دستکم سـرگـم        

. کنند  که  به  بااليي ها فرصت بدهد  
بدرجه اي  لم بدهد و آرام بگيرد و  دل       
به راه حل هـاي آنـهـا خـوش بـدارد و                 

اين البته يک .     منتظر نتيجه آن بشود  
روش کالسيک و شناخته شده سرکوب 

روشـي کـه مـطـابـق آن            .   انقالب است 
بايد انقالب را گيج و متوقف کنند تا 
ــراي                 ــافــي ب ــقــالب قــدرت ک ضــد ان
سرکوب نهايي پيدا کند و بـنـحـوي و         
معموال با يک کودتاي نوع پـيـنـوشـه             

اين دقيقا نـقـطـه      .  را ختم کند" غائله" 
ايــن آن    .     امــيــد خــامــنــه اي اســت           

سناريويي است که يک صف وسيع چه  
آگاهانه و هدفمـنـد  و چـه غـريـزي و                 

صـفـي     .  خودبخودي دارد پيش ميبرد 
که يک سر آن خاتمي و رفسـنـجـانـي،             

يک سـر ديـگـر آن هـمـيـن مـفـسـريـن                     
کذايي و پامنبري هـاي آنـان اسـت و              
سر ديگر آن و الـبـتـه عـامـل اجـرايـي               
نهايي آن خامنه اي و احـمـدي نـژاد و            
اوباش سرکوبگر اسالمي در خيابانها   

ــه           .   اســـت ــنـــاريـــويـــي کـــه الـــبـــتـ سـ
کاريکاتوري از اصل است و بـجـايـي            

 . نمي رسد
جهت اطالع آقايان عـرض کـنـيـم        
همچنان که مـردم در شـعـارهـايشـان              

چـرا  "!  ايران شيلي نمي شه:  "ميگويند
که اوال در عصر اينترنت و موبايـل و     
ساتاليت ديگر نـمـي شـود پـيـنـوشـه               

انقالب ايران فـي الـحـال      . بازي درآورد 
مـوج عـظــيـمـي را در جـهــان بـه راه                   
انداخته است و نمي شود به شيوه هاي 

حـتـي   .   سابق سـر آن را زيـر آب کـرد               
انـقــالب مــخــمـلــي و  گــوربـاچــف و               
يلتسين بـازي هـم دوره اش گـذشـتـه                

چون نتيجه آن يعني بـه قـدرت        .   است
رسيدن يک مافياي نوع پوتين  را همه 

ثانيـا  مـردم       .       به چشم خود ديده اند 
سـال  (   در ايران يـک انـقـالب عـظـيـم                

و تجارب سياسي بسيار غـنـي     )   ٥٧
را پشت سر دارند و  هشيارتـر از ايـن         

چند جور کودتا و آيت اهللا   .  حرفهايند
گورباچف را به چشم خود ديـده انـد و         

ثالثا در ايران مـردم    .    آبديده شده اند 
تفسير دنيا را صرفـا از زبـان بـي بـي              

. سي و صداي آمريکـا نـمـي شـنـونـد              
کـانــال جــديــد و حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري با قدرت حضور دارد و چـپ           
جامعه در ايران قوي است و با وجـود          
همه اختناق و سرکوب و پـارازيـت بـه         

. اندازه کافي به مردم دسـتـرسـي دارد         
بنا به اين شـرايـط عـيـنـي و ذهـنـي،                 
قدرت و پتـانسـيـل انـقـالب در ايـران               
بيشتر از هر نمونه ديگـري در تـاريـخ           

زور انقالب و فشار اين چپ در   .   است
ايران آنقدر زياد و روبه تزايد اسـت کـه      
اکــنــون حـــتــي کســانـــي در بــيـــن                  
ژروناليست هـا هـم مـي بـيـنـيـم کـه                   
متوجه قدرت و عمق انقالب در ايران     
شده اند و ياد لنين و شرايط انـقـالبـي        

افتاده اند و يـا مـيـگـويـنـد ظـرفـيـت                  
انقالب در ايران حتي از روسيه و چين       

 . و فرانسه هم بيشتر است
اگر به ياد بياوريم که در روزهـاي اول            
انقالب جاري ايران  چگونه مفـسـريـن          
رنگارگ از بي بي سـي تـا سـي ان ان              
سعي کردند تا آنرا اعتراض هـواداران      
موسوي و يک دعواي انتخاباتي جلوه    
دهند،  آنوقت مي بينيم که  حتي در       
همين قصه هاي امروزشان  انقالب تا   
چه حد اينها را به دنبال خود کشـانـده       

حاال هم بايد اين تفـسـيـر هـا و         .  است
قصه ها در مورد رفراندم و جنگ آقـا     
و رفسنجاني  را با لـبـخـنـدي بـرگـزار               

. کرد و  با قدرت انقالب را ادامه داد      
بايد کاري کرد که حضرات مفـسـريـن          
نيز نتوانند جـز سـتـايـش از انـقـالب                 
مردم عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي  و                   
خــواســت هــاي انســانــي و مــدرن و               
راديکال مردم از  چيزي ديگري سخن       

!  و اگر گفتند بايد رسوا شوند. بگويند
بايد اعـتـراضـات و مـبـارزات را در                
خيابانها و محالت و کـارخـانـه هـا و           
ادارات و مدارس و دانشگاه به وسعت 

بايد مداوما به خيابانهـا  .  به پيش برد 
آمد و هشيارانه  از دعواهاي بـااليـي           
هـا کـمـال اسـتـفــاده را بـرد و هـر آن                      
جمهوري اسالمي و دستگاه سرکوبش 
را ضعيف تر و کم اثرتر کرد و آخـريـن      
اميد هاي خامنه اي را نـقـش بـر آب             

شـدن هـمـه      "   رفـوزه " کرد و  مقدمات      
شـان از خــامــنـه و احـمــدي نـژاد تــا                  

کامل  " سقوط"رفسنجاني و خاتمي و 
. رژيـم هـار اسـالمــي را فـراهــم کــرد               

پيروزي انقالب در ايـران نـه فـقـط بـه               
دوره سياه جمـهـوري اسـالمـي پـايـان              
ميدهد، بلـکـه شـروعـي بـراي پـايـان                
دادن به دوره فعال مايشايـي مـيـديـا،           
مغز شويي ها و مهندسـي افـکـار، و         
البته مکمل آن يعني کودتاهـاي نـوع      
پيـنـوشـه يـا انـقـالب مـخـمـلـي نـوع                    

 . *يلتسين نيز خواهد بود

 !   . . . فقط  سقوط                      ۱از صفحه          

     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  آ ر ش   ن ا ص ر ي : م س ئ و ل   ص ف ح ه   ب ن د ي   ا ن ت ر ن ا س ی و ن ا ل 
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 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!         مرگ بر جمهوري اسالمي

اسالمي توسط فعالين حـقـوق بشـر،           
سازمان عفو بيـن الـمـلـل آمـريـکـا و                
گــزارشــگــران بــدون مــرز  و ديــگــر                
سازمانها ونهادها مورد حمايت قـرار     

 . گرفته است
ما همچنين از مـردم دنـيـا مـي              
خواهيم که هر روز را تـبـديـل بـه روز               

بـه  .   همبستگي با مردم ايران بـکـنـنـد     
اين منظور ما در نظر داريـم هـر روز           

در مـرکـز شـهـر         )   به مدت يـکـسـال     ( 
لندن نيم ساعت برنامه همبستگي بـا     

مـا مـي     .   مردم ايـران داشـتـه بـاشـيـم           
خواهيم  بـا هـمـيـاري شـمـا اقـدامـي                  
روزانه در دفاع از مردم ايران سـازمـان    

 ژوئيه هـر روز در      ٢٦از تاريخ .  دهيم
  تـا      ٦ميدان ترافالگار شهر لندن  از     

 و نيم عصر برنامه همبـسـتـگـي بـا        ٦
از شـمـا مـي        .   مردم ايران خواهد بـود   

ــد و                    ــب شــوي ــه داوطــل ــم ک ــي خــواه

همبستگي خود را با مـردم ايـران بـه             
هر شکـلـي کـه خـودتـان صـالح مـي                 
دانيد و در روزي که برايتان مـنـاسـب            

 سـال  ١٦شما بايد . است، اعالم کنيد 
به باال باشيد و بتوانيد تنها برنامه اي 
را که خود آمـاده کـرده ايـد و بـه هـر                   
شکلي که منـاسـب مـي دانـيـد اجـرا               

 . کنيد
براي اينکه در اين برنامه شـرکـت       

 کنيد با ايميل آدرس  
com.gmail@iransolidari
tynow                    با ما تـمـاس بـگـيـريـد و اسـم و

شماره تلفن مبايل و آدرس ايميلتان و    
نيز روزهائي که برايتان مـقـدور اسـت         

مـا بـا شـمـا         .       را براي ما بفـرسـتـيـد       
تماس خواهيم گرفت  و تاريخ  قطعي       

ما قصد . شده آنرا برايتان مي فرستيم
داريـم از هــمــه بــرنـامــه هـاي روزانــه               

همبستگي و اعتراض عکس و فـيـلـم     
 . بگيريم

اگر شما در لـنـدن زنـدگـي نـمـي                
کنيد  ولي دوسـت داريـد در بـرنـامـه              
هاي روزانه همبستگي با مـردم ايـران       
شرکت کنيد و يا اين برنامه ها را در         
شهر خودتان سازمـان دهـيـد، بـا مـا              
تماس بگيريد که شمـا را راهـنـمـائـي           

شما همچنين مـي تـوانـيـد بـا            .   کنيم
برپا کردن ميزهاي اطالعاتي  تـوجـه        
مردم را به  وضعيت ايران جلب کنـيـد    
ــه                          ــاع از مــا دســت ب ــا  در دف و ي
راهپيمائي و يا فعاليـتـهـائـي مـانـنـد              

شـمـا   .   راهپيمائي و دو و غيره بـزنـيـد      
مي توانيد گروههاي همبـسـتـگـي بـا          
مردم ايران را در دانشـگـاه، مـدارس،           
محالت و يـا مـحـل کـارتـان درسـت               

مانند گروههاي ضد آپارتايـد   ( کنيد    
که به بـرانـدازي حـکـومـت آپـارتـايـد                 

اگـر  ) .   نژادي در آفريقا کـمـک کـردنـد          
هنوز به ما نپيوسته ايد، مي تـوانـيـد       

امضاي خود را پاي هـمـبـسـتـگـي بـا             
مـردم ايــران بـگــذاريــد و دوســتــان و              
آشنايانتان را هم تشويق کنيـد کـه بـه         
ما بپيوندند و نيز براي بـرنـامـه هـاي           
روزانه داوطلب شده و با مـهـارتـهـا و           
هنر خود بـه حـمـايـت از مـردم ايـران                 

همچنين مي تـوانـيـد بـا       . دست بزنند 
کمکهاي مـالـي خـود و جـمـع آوري                 
کمـک مـالـي و کـمـک بـه راه انـدازي                    
تورهاي سخنراني و جلسات عمومـي    

روي سايـت  .  به اين جنبش کمک کنيد 
ما پوسترهاي مختلفي مانند ماسک     
ندا و پوستر درخواست محاکمه علـي    
خامنه اي و پوسترهاي ديـگـر هسـت           
که مي توانيد آنها را چاپ کرده و در      
اعتراضات و حرکتهاي هـمـبـسـتـگـي        

همـچـنـيـن     .  خود از آنها استفاده کنيد 
مي تـوانـيـد اطـالعـيـه هـا و کـارت                   
پستالهاي روي سايت مـا را چـاپ و             

 . توزيع کنيد
اين وظـيـفـه و مسـئـولـيـت روي                

دوش همه ماست که متحد شويم و از 
جنبش با ارزش و پـر اهـيـمـت مـردم               

اين جنبش عـالوه    . ايران حمايت کنيم 
بر اينکه به مردم ايران کمک مي کـنـد    
از دسـت ايـن رژيـم جـنـايـتـکـار رهـا                   
شوند، همچنين نـويـد بـخـش طـلـوع              

 . جديدي براي تمام دنيا خواهد بود
ما مي توانيم و بايد دنيايمـان را        

 ! آينده از آن ماست. تغيير دهيم
 

براي اطالعات بيشتر از سايت  و 
 : وبالگ ما ديدن کنيد

www.iransolidarity.org.
uk 

http://
iransolidar-

ity.blogspot.com/  و يا با آدرس و شماره تلفن زير 
 :با ما تماس بگيريد

Maryam Namazie 
Campaign Organiser 

BM Box 2387 
London WC1N 3XX, 

UK 
Tel: +44 (0) 7719166731 

 . . . جنبش  همبستگي با مردم                                ۱از صفحه          

 اگر به خانه ي من آمدي
 برایم مداد بیاور مداد سیاه 

 ام خط بکشم  خواهم روي چهره می
 تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم 

 ! یک ضربدر هم روي قلبم تا به هوس هم نیفتم
 ها  یک مداد پاك کن بده براي محو لب
 نمی خواهم کسی به هواي سرخیشان، 

 ! سیاهم کند
 یک بیلچه، تا تمام غرایز زنانه را

  از ریشه در آورم 
 ... شخم بزنم وجودم را 

 ! روم گویا تر به بهشت می ها راحت بدون این
 یک تیغ بده، موهایم را از ته بتراشم، 

 سرم هوایی بخورد 
 ! و بی واسطه روسري کمی بیاندیشم

 نخ و سوزن هم بده، براي زبانم 
 بدوزمش به سق ... خواهم  می
 ! اینگونه فریادم بی صداتر است... 

 قیچی یادت نرود، 
 ! هایم را سانسور کنم خواهم هر روز اندیشه می

 پودر رختشویی هم الزم دارم 
 ! براي شستشوي مغزي

 مغزم را که شستم، پهن کنم روي بند 

تا آرمان هایم را باد با خود ببرد به آنجایی که 
 . عرب نی انداخت

 ! بین بود می دانی که؟ باید واقع
 ! کن هم اگر گیر آوردي بگیر صداخفه

 خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،  می
 زنندم  برچسب فاحشه می

 ! بغضم را در گلو خفه کنم
 خواهم  یک کپی از هویتم را هم می

 براي وقتی که خواهران و برادران دینی 
 به قصد ارشاد، 

 کنند،  فحش و تحقیر تقدیمم می
 ! به یاد بیاورم که کیستم

 فروختند  اگر جایی دیدي حقی می... ترا به خدا 
 تا در غذا بریزم ... برایم بخر 
 دهم خودم قبل از دیگران  ترجیح می

 ! حقم را بخورم 
 سر آخر اگر پولی برایت ماند 

 برایم یک پالکارد بخر به شکل گردنبند، 
 ... بیاویزم به گردنم 

 : و رویش با حروف درشت بنویسم
 من یک انسانم 

 من هنوز یک انسانم 
 !*من هر روز یک انسانم

 من هر روز يک انسانم
 شعری از غاده السمان شاعره سوری

 : تلفن تماس و شماره حسابهای کمک مالی
 

کمک ھای خود را میتوانید بھ این حسابھا واریز کنید و یا از 
طریق تماس با واحدھا و مسئولین حزب در کشورھای 

   . مختلف تماس بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

میتوانید از طریق دوستانتان در :  اگر از ایران ارسال میکنید
شماره تلفن خارج بھ حساب ھای فوق واریز کنید، و یا با 

  تماس بگیرید تا راه ھای دیگر را ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨
 .بھ شما معرفی کنیم

 
تقاضا میکنیم در ھمھ موارد میزان و مشخصات مبلغ واریز 

 . شده و اسمی کھ باید اعالم شود را  بھ ما اطالع دھید
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 :لندن
 ژوئيه مقابل سفارت جمهوري اسالمي از ساعت ٢۵ روز شنبه 

  بعداظهر۵ الي ١
١٦ Princes Gate 

London, SW7 1PT   نزديكترين ايستگاه قظارHigh Street Kensington 
 :Tel  ٠٧٩۵٠٩٢٤٤٣٤         ۵٢ و ١٠، ٩اتوبوسهاي 

همچنين ر دفاع از زندانيان سياسي و عليه تماميت رژيم   
 ژوئيه در ميدان ترافال گار ٢٦ تا ٢٤جمهوري اسالمي از 

 روبروي نشنال گالري تحصني تدارک ديده شده استـ
 

 : کانادا
  حرکت  در تورنتو سازمان داده شده است۲ ژوئيه ٢۵روز شنبه 

)  کوئينز پارک( صبح جلوي پارلمان انتاريو ۱۱يکي ساعت 
اين حرکت از طرف  . حرکت از جلوي پارلمان به سمت سيتي حال

 امنستي فراخوان داده شده است 
 عصر در مل الستمن که حزب کمونيست ۵يکي هم ساعت 

 . کارگري سازمان داده است
 

 : آلمان
 ژوئيه، کلن در آلمان، ميدان ٢۵در شهر کلن، روز شنبه 

Heumarkt  - و نيم عصر ۵ساعت  -هوي مارکت  
 

  –مونيخ 
 ، ) مرداد٣(ژوئيه ۲۵ميتينگ و راهپيمايي شنبه 

 بعدازظهر ٤ساعت 
  Odeonsplatz:محل شروع 

  از محل ١٢تظاهرات از ساعت  -فرانکفورت 
Alterper  به طزفRomerplatz  

٠١٧٧٢- ٠١٧٢٩٧١٦٢٢٧۵٣۵٣٠٣Tel: 
گروهي از  -)  ژوئيه۲۵ و ۲۴" ( مرداد۳ و ۲در روزهاي  -برلين  

زندانيان سياسي سابق رژيم اسالمي براي اعالم همبستگي با 
بازداشت شدگان و خواست آزادي بي قيد و شرط زندانيان 

سياسي، لغو شکنجه و لغو مجازات اعدام  دست به اعتصاب 
 .در برلين خواهند زد" دروازه براندنبورگ"غذا در کنار 

 بعد از ظهر يک ۳ تا ۱ همچنين اعالم شده است که از ساعت 
در برلين برگزار " پوتسدامر پالتس"گردهمايي اعتراضي در 

 خواهد شدـ
 -دورتموند   

 ژوئيه يک ميتينگ ٢۵ بعد از ظهر روز ٤ تا ٢ از ساعت 

 اعتراضي در مقابل 
Dortmund  Ostenhellweg-Reinoldikirche  انجام

 .مي شود
 

 -هايدلبرگ
 Bismarckplatz ژوئيه با تجمع در ۲۵ راهپيمايي روز شنبه 

 بعد از ظهر و راهپيمايي به سمت ۱از ساعت 
Universitätsplatz  

 بعد از ظهر در ۴ تا ۱ميتينگ اعتراضي از ساعت  -هامبورگ 
Hachmannplatz هاخ من پالتس 

 
 سوئد 

 شب ٨ و نيم تا ۵ ژوئيه از ساعت ٢۵در شهر استکهلم روز شنبه 
فرا " سرگل" ميتينگي از سوي سازمان عفو بين الملل در ميدان 

 خوان داده شده است
 

 ژوئيه از ساعت ٢٤در شهر گوتنبرگ يک روز زودتر يعني جمعه 
 عصر در ميدان گوستاو آدولف اجتماع اعتراضي تشکيل ٦

مقابل  Avenynخواهد شد و سپس راهپيمايي به طرف خيابان 
Stora Teatern برگزاز مي شود. 
 

 بعدازظهر ٣    تا١ ژوئيه از ساعت ٢۵همچنين در مالمو شنبه 
 .در ميدان گوستاو آدولف انجام خواهد شد

 
 -آمريکا 

 ژوئيه ٢٤ تا ٢٢همانطور که مي دانيد در روزهاي  - نيويورک
اعتصاب غذايي در مقابل سازمان ملل در نيوبورک برگزار مي 

رئيس سابق عفو بين لملل آمريکا، نوام چامسکي و رابرت . شود
ردفورد هنرپيشه سرشناس هاليوود از جمله حاميان اين حرکت 

 . هستند
 

 - لس آنجلس 
 سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر با انتشار فراخوان 

را روز جهاني ) سوم مردادماه( ژوئيه ٢۵مشترک، روز شنبه 
اين فرصت . همبستگي با جنبش مردم ايران اعالم کرده اند

مناسبي است که به گوش دولت ها و نهادهاي بين المللي 
برسانيم که رژيم جمهوري اسالمي مشروعيت ندارد، مردم ايران  
خواهان تغيير اوضاع و استقرار آزادي و دمکراسي اند و براي آن  

 .مبارزه مي کنند
 مقابل ٢١ الي ١٧ ژوئيه از ساعت ٢۵لس آنجلس، شنبه 

 ساختمان فدرال بلدينگ

 
 -هلند 

 و نيم بعدازظهر، در يکي از ٣ تا ١٢ آمستردام ساعت 
 .ميدانهاي شهر ميتينگي انجام ميشود

 ٢۵فراخوان به تظاهرات در بروکسل شنبه  -بروکسل -بلژيک
 در مقابل مقر اتحاديه اروپا ١٨ الي ١۵ژوئيه از ساعت 

 )بروکسل ميدان شومن( 
 

 -توکيو -ژاپن
 ژوئيه اعتراضي ۲۵ به ابتکار و فراخوان جمال صابري، روز شنبه 

در مقابل سفارت جمهوري سازمان داده شده استـ معترضين 
 -خط هيبيا- بعد ازظهر در ايستگاه  متروي هيرو٣ساعت 

تجمع کرده وبه سمت سفارت جمهوري "کتابخانه مرکزي "مفابل 
 اسالمي حرکت خواهند کردـ 

 ژوئيه در توکيو مراسم شب همبستگي با ٢۵همچنين روز شنبه 
ايرانيان از ساعت هفت بعدازظهر مقابل پله هاي ورودي مياشيتا  

 .کوئن اجرا مي شود
  
 سيدني   -استراليا   

 گردهمايي و راهپيمايي شنبه بيست وپنجم ژوئيه
 نبش خيابان اليزابت martin placeمارتين پ ليس : مکان

 -راهپيمايي بسمت هايد پارک - بعد از ظهر١٢:٣٠:  ساعت
 ٠٤١١۵۵٣١۵٢تلفن تماس 

 
 -ملبورن

 جوالي از ٢۵روز شنبه  -خيابان اسپرينگ - روبروي پارلمان 
  بعد از ظهر۳ تا ۱ساعت 

  ٠٤١٣٤٠۵۵٤۵تلفن تماس 
 
 -کنبرا

روز  -خيابان لندن -سيويک ميدان - رويروي مجمع قانونگذاري
 - تا يک و نيم بعد از ظهر۱۱از ساعت  - جوالي٢۵شنبه 

  ٠٤٢٧٣٣٩٧٦١ تلفن تماس 
 

 -شهر ادليد 
 ٢۵روز شنبه  -Northterrace  - روبروي پارلمان واقع در 

  بعد از ظهر۳ تا ۱از ساعت  – جوالي
 

 -ليون -فرانسه
  ميتينگ اعتراضي در ميدان مرکزي شهر، بل کور، 

  ژوئيه از ساعت هفت و نيم تا هشت و نيم عصر ۲۵شنبه 
 

  ژوئيه،۲۵ تظاهراتها در خارج کشور در روز 
 ر و ز   ا ع ت ر ا ض   ج ه ا ن ي   ب ه   ج م ه و ر ي   ا س ال م ي  

 
 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، ... 

 بدون امید سوسیالیسم 
 سوسیالیسم “ خطر”و بدون 

 !به چه منجالبی بدل میشود

 :خواست فوری مردم
 دستگيری و محاکمه خامنه ای

  و احمدی نژاد 
 !به جرم جنايت عليه مردم
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Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

 به حزب کمونيست کارگری                 
 !   بپيونديد     

حزب کمونيسـت کـارگـري بـمـنـظـور              
قدرت گيري هر چـه بـيـشـتـر جـنـبـش              
انقالبي مردم، تثبـيـت دسـتـاوردهـاي         
آن، و تسهيل پـيـشـروي آن در جـهـت               

مفاد زير   سرنگوني جمهوري اسالمي  
را بعنوان ده خواست فوري و حـداقـل            

  :مردم اعالم ميدارد
  
بازداشت و محاکمه عـلـنـي        -١ 

آمرين و عاملين کشتارهـاي اخـيـر و          
کليه جنايات جـمـهـوري اسـالمـي در            

  سي سال گذشته 
 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
لغو حجاب اجبـاري و جـداسـازي         -٤

 جنسيتي
لــغــو کـلــيــه قــوانــيــن ضــد زن و                -٥

بـرابـري   .   تبعـيـض آمـيـز عـلـيـه زنـان              

 کامل حقوق زن و مرد
دولت، از   زاجدائي کامل مذهب   -٦

ز آمــوزش و     و ا  سـيــســتــم قضــائــي،       
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي            .   پرورش

ــعــنــوان عــقــيــده و امــر                 مــذهــبــي ب
 خصوصي افراد

آزادي بي قـيـد و شـرط عـقـيـده،               -٧
بــيــان، اجــتــمــاعــات، مــطــبــوعــات،         
تــظــاهــرات، اعــتــصــاب، تشــکــل و           

   تحزب 
برسميت شناسي حقـوق مسـاوي       -٨

براي همه شهروندان ايران مسـتـقـل از         
 مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت

محاکمه آيت اهللا ها و مـقـامـات       -٩
حکومتي و ايادي آنان بجرم غـارت و       
چپاول اموال مردم و باز پـس گـرفـتـن           

     اموال غارت شده از آنان 
تامين و تضـمـيـن يـک زنـدگـي             -١٠

مرفه و منطبق بر آخرين استانداردهـا      
و امکانات در پيشرفته ترين جـوامـع       

افـزايـش فـوري      .   براي همه شـهـرونـدان     
حــداقــل دســتــمــزد و حــقــوق بــه يــک              

 ميليون تومان
اين فرمان جنبش آزاديخواهـانـه        

اينها خواستهـاي حـداقـل      . مردم است 
و فوري مردمي است كه در صـفـوف          
ميليوني به خيابان آمده انـد و شـعـار          
مرگ بر جمهـوري اسـالمـي سـر داده             

اين حـداقـل شـرايـطـي اسـت كـه                .   اند
هــركــس كــه داعــيــه هــمــگــامــي بــا             
اعتراضات مردم را دارد بـايـد از آن              

 .دفاع كند
ــراي تــحــقــق ايــن               مــردم ايــران ب
خـواســتـهــا و ســرنــگـونــي جـمــهــوري            
اسالمي بـا قـدرت بـه مـبـارزه خـود                  

 .ادامه خواهند داد
  

 حزب كمونيست كارگري ايران   
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٦،  ١٣٨٨ تيرماه ٥

 !ده خواست فوري مردم


