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

 !کارگران جھان متحد شويد

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

 ۲۰۰۹ اکتبر ٩،  ۱۳۸٨ مهر ١٧جمعه  
٣١٧ 

 انترناسيونال
 حزب کمونيست کارگري ايران
 
Worker-communist Party of Iran 

 اساس سوسياليسم 
 .انسان است

 سوسياليسم
 جنبش بازگرداندن

 . استاختيار به انسان 
 منصور حکمت

www.m-hekmat.com 

 بازتاب هفته
 کيوان جاويداحمق يا مشنگ؟                          : پاپ

 "امنيت اجتماعي"رادان، كهريزك و طرح 
 شهال دانشفر

 هم اقتصادي هم سياسي: معامله سپاه
 ياشار سهندي

 افشاي برگ ديگري از جنايات كليساي كاتوليك
               ناصر اصغري

لحظاتي از همه مشكـالت روزمـره و        
افكار روزانه فاصله بگيريد و وقتـتـان       

در ايـنـجـا در مـورد           .   را به ما بدهيد  
دردناكترين و رنج آورترين پديـده قـرن         

در مورد نوجوانانـي  .   صحبت ميكنم 
كه ميتوانستـنـد، اقـوام مـن و شـمـا                
باشند، فرزند من و شما ، خواهر و يـا      
برادر ما، در مورد بهنود و اكرم حرف 

 اكـتـبـر،      ۱۱سحرگاه خونـيـن     .   ميزنم
نيمه هاي شب، قرار است در آهـنـيـن             

چـهـل   ...  سلول انفرادي اينها باز شود  
و هشت ساعت ديگر بهنود و اكـرم و          
تعداد ديگري كـه حـتـي اسـمـشـان را                
نميدانيم، براي اعدام به محوطه زندان  

ما موظفـيـم   .. .   اوين منتقل ميشوند 
 .نگذاريم اين فاجعه اتفاق بيفتد

اين سومين بار است كـه بـهـنـود             
پاي چوبه دار ميرود، بار دوم او بعد از 
بازگشـت از مـحـوطـه اعـدام چـنـيـن                 

 :   نوشت
دو بار مرا براي اجـراي قصـاص         " 

به سلول انفرادي بردند، شبهاي تلـخ و      
نـمـي دانـم چـه         .   سرد و سنگيني بـود     

مي خـواسـتـم    . بگويم هزاران بار مردم 
مـي خـواسـتـم       . گريه کنم،اشکي نبـود   

 .ناله کنم، صدايي دروجودم باقي نبود

مي خواستم در تنهايي مـادرم را در            
آغوش بکشم و اشـک بـريـزم ولـي جـز             

هـيـچ چـيـز          ديوار سفيد و آهـن سـرد         
به آخر عمري رسـيـدم کـه هـيـچ          .   نبود

چيز جز تلخي از آن نـديـده بـودم و در             
پايانش جز بار شرمندگي و پشيمانـي      

 .چيز ديگري برايم بـاقـي نـمـانـده بـود            
زندانبان کليد را گرداند و گفت بر خيز  

ــت                     ــن اســــــ ــتــــــ ــت رفــــــ  .وقــــــ
صداي کليد قلبم را لـرزانـد بـيـاد درد           
جــانــکــاه شــمــا افــتــادم، زمــانــي کــه            

 .فــــــرزنــــــدتــــــان را ديــــــديـــــــد                  
مرا بـه مـحـوطـه زنـدان بـردنـد تـمـام                   
زندگيم در همين دقايـق جـلـو چشـمـم           
گذشت و ياد فرزند شما افتـادم کـه او        

 .هم چون من آرزوهاي فراواني داشـت       
زماني که در پـاي چـوبـه دار بـه مـن                  

 اکـتـبـر روز        ٥ مهر مصادف بـا      ١٣
. جهاني معلمان را پشت سر گذاشتيم   

 بـود کـه مـعـلـمـان در ايـران                ٨٢سال  
تصميم گرفتند که اين روز را همراه با       

همه همکاران خود در سـطـح جـهـان،           
بعنوان روز همبـسـتـگـي و اعـتـراض             

اين تصمـيـم خـود      .  خود گرامي دارند 
يکي از پيشروي ها مبارزات معلمان    

 ما موظفيم نگذاريم
 ! اين فاجعه اتفاق بيفتد

 
 !به انسانھای آزاده در سراسر جھان
 نامه ای از مینا احدی

 کانون صنفي معلمان
  و داستان روز معلم

 

گــروه " اخــيــرا مــطــلــبــي بــا امضــاي           
تحت عنـوان  "   تحليلگران انقالب سبز  

ميدان اصـلـي مـبـارزه دانشـجـويـان             " 
منتشر شده که "  عرصه عمومي است 

لـب  .   الزم است به آن پاسخ داده شـود       
کالم اين نوشته اين است که دانشگـاه        
توسط عوامل سرکوبگر دولت اشغال   
شده و دانشـجـويـان بـايـد جـا خـالـي                   

 هم خيابان هم دانشگاه
 در نقد استراتژی شکست 

 "گروه تحلیلگران انقالب سبز"

 

 اصغر کريمي
 ٢صفحه      

 

 شهال دانشفر 
 ۴صفحه      

 ٧صفحه      

ياوه هاي 
 فرمانده

 !سپاه
فرشاد حسینی                     

 6ص 

 روز جهانی عليه اعدام)  مهر١٨( اکتبر ١٠
 !عليه اعدام، اين قتل عمد دولتي بپاخيزيم

 !جمهوری اسالمي، حکومت اعدام را بايد سرنگون کرد
 8صفحه 

 کنگره هفتم حزب، ميعادگاهی برای پيروزی انقالب
 ٣صفحه       مصطفي صابر 

 ٤صفحه      

 در روز جهانی کودک 
مبارزه برای يک زندگی شاد، ايمن و 
 !خالق برای کودکان را گسترش دهيم

 



 2 ۱۳۸٨ مهر  ١٧ انترناسيونال 

بدهند، دانشگـاه را بـه بسـيـجـي هـا                
بسپارند و به سـاخـتـن شـبـکـه هـائـي               
بــراي آکســيــون هــاي مــوضــعــي در             
ــان و امــاکــن عــمــومــي روي               خــيــاب

 . بياورند
بـه سـازمـانـدهــي آکسـيـون هــاي             
خياباني و سازماندهي شـبـکـه هـا و            
بطور کلي نقش دانشجويان در جامعه 
پرتحول امروز خواهيم پـرداخـت امـا           
ابــتــدا اجــازه دهــيــد مــفــروضــات و             
استدالالت استـراتـژيسـت هـاي سـبـز            
درمورد جا خالي دادن در دانشگاهها 
را بررسـي کـنـيـم و سـپـس بـه نـقـش                     
عــمــومــي دانشــجــويــان در جــامــعــه          

 . بپردازيم
دانشگاه يکي از سنگرهاي مـهـم      
مبارزه مـردم در دهـه گـذشـتـه بـوده                
است و امـروز يـکـي از گـردان هـاي                  
انقالب آزاديخواهانه مردم به حسـاب      

بي جهت نيست که جـمـهـوري    .   ميايد
اسالمـي جـنـايـت را از دانشـجـويـان                
شروع کـرد و مـردم بـرعـکـس چشـم                 
هـايشــان بـه بــاز شــدن دانشـگــاه هــا               

و بـا شـروع دانشـگــاه،          .   دوخـتـه شـد     
موجي از اعتراض در دانشـگـاه هـاي         

مـعـلـوم    .   مختلف بـه حـرکـت درآمـد         
نيست چرا در چـنـيـن شـرايـطـي بـراي              
اينکه دانشجويان در بيـرون دانشـگـاه       
هم فعاليت کنند ابتدا بـايـد دسـت از            
اعتراض و تظاهرات در دانشـگـاه هـا        
بردارند و دانشگاه را به بسـيـجـي هـا            

چنين " گروه تحليلگران سبز! "بسپارند
استدالل ميکنـد کـه دانشـگـاه قـبـال              
توسط عوامل سرکوب اشغال شـده و         

قطعه زمـيـن دانشـگـاه، قـلـمـرو مـا               " 
نيست که بخواهيم مثل يک شيـر نـر،        
محيط آن را عالمت گذاري کنيم و از 
ورود غريبه يا دشمن به آن جلـوگـيـري       
کنيم، بايد پذيرفت که دانشگاه، قبـال     
با سوء استفـاده از امـوال عـمـومـي،              
اشغال شده و عوامل کودتا با بهتريـن    
وسايل سرکوب و شـنـاسـايـي، در آن              

اند و منتظرند که ما  سنگر بندي کرده
در درون دانشگاه، يک اقدام اعتراضي 
مسالمت آميز به عمل آوريم، تـا مـا            
ــک                     ــي کــنــنــد و تــک ت را شــنــاســاي

در ايــن    .   . . .   دســتــگــيــرمــان کــنــنــد     
شرايط، انتخاب رويکرد اجتماعي بـه    
جاي رويکرد صنفي و سياسي، نه يک   

و " .   انتخاب، بلکه يک ضرورت اسـت      
ادامه ميدهـد کـه دولـت قصـد دارد               
دانشجويان را از مبارزه اصلي يـعـنـي      

بـه مـبـارزات      "   تقلب در انـتـخـابـات        " 
حول حجاب و اخراج اساتيد و ! صنفي

مذهبي کردن دروس و غيره بکشـانـد         

و بدينطريـق مـبـارزه دانشـجـويـان را              
منحرف کند و نهايتا از حـرکـت بـاز             

دانشجويان بايد ايـن عـرصـه را        .  دارد
رهـا کـنــنـد و در خــيـابــان بــه فــعــال                  

و اعتراض براي بازپـس  "   انقالب سبز" 
پـوچـي ايـن      .   گيري راي تبديل شـونـد      

استدالل را واقعيت مبـارزات پـرشـور        
دانشجويان در طـول دو هـفـتـه نشـان              
داده است، اما نکات مختلفي در اين  

 . رويکرد هست که بايد پاسخ گيرد
 

 :  اختالف در تاکتیک
گروه استراتژيک سـبـز خـط سـيـاسـي               
خود را زيـر پـوشـش تـاکـتـيـک هـاي                   
مبارزاتي و دلسوزي براي دانشجويان    
و گوشـزد کـردن خـطـر شـنـاسـائـي و                  
دستگيري پنهان کرده اسـت مـا نـيـز             
ترجيح ميدهيم ابتدا به تاکتيک هـاي       
آنها بپردازيم و سپس مـعـنـي واقـعـي          
رويکرد اجـتـمـاعـي آنـهـا را بـررسـي                 

 . کنيم
ميگويند هـراقـدام آکسـيـونـي و            
حتي مسالمت آميز بـه شـنـاسـائـي و           
دستگيري تک تک دانشجويان منـجـر        

پــس بــجــاي تـظــاهــرات و         .   مـيــشــود 
ميتينگ و غيره در دانشگاه در دسته 
هاي چند ده نفره در نـقـاط مـخـتـلـف            
شهر دست به آکسيون هاي مـوضـعـي      

روشن است که نبايد اعـتـراض     .   بزنيم
به دانشگاه محدود بماند، امـا سـوال          
اين است که درست در مـقـطـعـي کـه               
انقالبي شروع شده است و تـوده هـاي          
وسيع مردم به اشکال مختلف بـه هـر           
بهانه اي اعتراض ميکنند، نگراني از 
محدود شدن مـبـارزه بـه دانشـگـاه و              
ايزوله شدن و سرکوب شدن آن از کجـا        

 را   ٧٨سرچشمه ميگيرد؟ آنهـا تـيـر          
شاهد مثال ميـگـيـرنـد کـه دانشـگـاه              

اما اوضـاع  .  تنها ماند و سرکوب شد 
امروز چه ربطي به اوضاع ده سال قبل 

. دارد؟ اين مقايسه مع الـفـارق اسـت         
مگر اينکه تـحـلـيـلـگـران سـبـز ادعـا               
کنند که اوضاع آرام شده و اعـتـراض         

امـا  .   به دانشگاه محـدود شـده اسـت         
حتي اينرا هم نميگويند و نوشته آنهـا     

در واقع زمـيـن و       .   پر از تناقض است  
زمان را به هم ميبافند که نشان دهند  
دوره اعــتــراض در دانشــگــاه بــه ســر            

ميگويند براي جلوگيري . رسيده است
از دستگيري بايد در دسته هـاي سـي        
چهل نفره بشکـل بـرق آسـا در نـقـاط               
مختلف شهر آکسيون سازمـان داد و         

ايـن فـي     .   بسرعت از مـحـل دور شـد         
 ٥٧نفسه نادرست نيست و در سـال             

هم دانشجويان از اين کارها کرده انـد،   

امــا ســوال ايــن اســت کــه آيــا خــطــر               
شناسائي و دستگيري با اين تاکتـيـک    
ــري در                    ــگــي ــر از خــطــر دســت ــت ــم ک
اعــتــراضــات درون دانشــگــاه اســت؟         
مبارزه توده اي تر و پـر جـمـعـيـت تـر             
هميشه خطرات امنيتي کمتـري دارد       
چون نيروي بيشتـري بـه مـيـدان مـي               

در دانشگاه ميتوان هزاران نـفـر     .   آورد
را به ميتنگ و سخنراني و تظاهـرات    
و اعتصاب کشاند و خطرات امنيتـي    
آن به مراتب کمتر از خطرات آکسيـون    

. هــاي ســي نــفــره در خــيــابــان اســت             
دانشـــگـــاه مـــال دانشـــجـــو اســـت،            
دانشجوئي که در دانشگاه و در جريان 
فعاليت هاي اعتراضـي در دانشـگـاه          

دستگير شود بالفاصله خبـرش هـمـه          
جا منعکس ميشود، بي نام و نشـان        
نمي ماند، تـوده دانشـجـوئـي کـه در               
اعــتــراض درگــيــر اســت بــراي آزادي           
دوستـان دسـتـگـيـر شـده اش فـکـري                 
ميکند و اعتراض مجددي سـازمـان         
ميدهد و رژيم را بـه مـراتـب بـيـشـتـر             
تحت فشار قرار ميدهـد و در سـطـح             
بين المللي هم بيشتر عـکـس الـعـمـل          

بـعــالوه قــدرت    .   نشـان داده مـيـشــود       
ــردم و                  ــوده اي مـ ــات تـ ــراضـ اعـــتـ
دانشجويان در چند ماه اخير باالتريـن   
ارگــانــهــاي رژيــم را واداشــت کــه بــه             

جنايت خود در کوي دانشگاه اعتراف 
اين يک پيشروي بـراي مـردم و       .   کنند

دانشجويان بود و نشان داد کـه رژيـم            
در مقابل امواج اعتراض مردم ناتوان 
است و ميتوان آنرا بيشتـر و بـيـشـتـر              
عقب راند و در تنگـنـاهـاي جـدي تـر             

ادامه همين افشاگري هـا و      . قرار داد 
اعتراضات است که سرکوبگران را بي 

اگـر دانشـگـاه هـا         .   روحيه تر ميکنـد   
توسط بسيج و غيره اشـغـال شـده راه             
حلش تداوم و گسترش اعتراض بـراي      

بيرون ريختن ارگانهـاي اشـغـالـگـر از            
دانشگاه است، راه حلش شـکـل دادن          
به اعتراضات توده اي است که ضربـه        
پـذيـري را بـه حـداقـل بـرسـانــد و نــه                     

جاخالي دادن و دانشـگـاه را تـمـام و                
همـيـن اسـتـدالل       .  کمال به آنها سپردن 

درمورد مراکز کـارگـري نـيـز صـادق             
فعال کارگري که در جريـان يـک     .   است

ــارگــري                 ــراض ک اعــتــصــاب و اعــت
دستگير ميـشـود بـه مـراتـب تـالش               
براي آزادي او عملي تر است تا اينکـه     
در خيابان و بطور ناشناس دسـتـگـيـر        

دســتــگــيــري کــارگــران هــم در         .   شـود 
مقابل چشم همکارانشان دشـوارتـر و         

بـنـابـرايـن     .   براي رژيم پرهزينه تر است  
گـروه تـحـلـيـلـگـران          " استدالل امنيتي   

چندان سنجيده و فـکـر شـده بـه           "   سبز

 . نظر نميرسد
اما صرفنظر از جنبه امنيتي، از     
نقطه نظر بسيج دسته هاي سي چـهـل      
نفره براي سازماندهي آکسـيـون هـاي          
موضعي در خيابـانـهـا نـيـز، زمـانـي               
امکانپذير اسـت کـه جـنـب و جـوش               
مبارزاتي باالئي در دانشـگـاه وجـود           

نميتوان دانشـگـاه را بـه        .   داشته باشد 
بسيج سپرد، فتيله اعتراض را پائـيـن       
کشيد و براي آکسيون هاي خـيـابـانـي         

 . نيرو بسيج کرد
بعالوه قدرت انقالب در تنوع آن،     
در حوزه هاي جغرافيائي متعدد آن و       

در .   در سنگرهاي مخـتـلـف آن اسـت          
اين است که هرجا امکان داشته باشـد   
سنگـرهـاي تـازه اي ايـجـاد کـنـد تـا                   
نيروي دشمن را پـراکـنـده و فـرسـوده               

ــان            .   کــنــد  ــگــذار يــک روز درخــيــاب ب
. تظاهرات شود و يک روز در دانشگاه   

يــک روز در کــارخــانــه هــا حــرکــتــي              
صورت گيرد و يک روز در و ديـوارهـا         

اين راه پـيـشـروي را        .   از شعار پر شود 
باز ميکند و نـيـروهـاي سـرکـوب را                
فرسوده ميکند و هـمـه جـا احسـاس              

. ترس و ناامني بر آنها حاکم ميکـنـد      
انقالب بايد همه جا سر بـکـشـد و در            
همه محيط ها راه خود را به جلو بـاز        

دانشـگـاه، کـارخـانـه، مـدرسـه،            .   کند
اداره، مــحـالت مـخــتــلـف شـهــرهــا،            
خيابانها و پـارکـهـا و کـلـيـه امـاکـن                  
عمومي، هرجا توده اي از مردم کار و 
زندگي ميکنـنـد و يـا حضـور دارنـد               
عرصه هاي مختلف و بـهـم پـيـوسـتـه          

هـيـچـکـدام را بـه          .   مبـارزه مـا اسـت       
قيمت هيچکدام ديگر نبايد تعطيل و     

هـرچـه عـرصـه هـاي          .   يا کمرنگ کرد  
مبارزه همه جانبه تر و وسيع تر باشـد      
مردم را از نظر روحـي و سـيـاسـي در            
موقعيتي بـاالتـر و رژيـم و عـوامـل                
سرکوبش را در موقعيتي شکننده تـر      

 . قرار ميدهد
از منظر سياسي و عمـومـي نـيـز        
در شرايطي که مردم چشم به دانشگاه    

ئي که "جغرافيا"دوخته اند و منتظرند 
هميشه مرکز اعتراض و مـرکـز ايـده            
هاي پيشرو و آزاديخواهانه بوده اسـت    
امسال از هميشه توفنده تر به مـيـدان       
بيايد و سنگري به سنگرهاي موجـود    
بيفزايد، فـراخـوان جـا خـالـي دادن و                
پاسفيسم صـادر کـردن بـيـش از حـد                

 ! عجيب است
تاکتيک ها قرار است راه مـبـارزه         
را به جلو باز کنند و موقعـيـت را بـه              
نفع مردم و بـه ضـرر دشـمـن عـوض                 

راه را " تحليلگران سبز"تاکتيک . کنند
امـا  .   بر دانشجويان بشدت مـيـبـنـدد        

      هم خیابان هم دانشگاه                             ۱از صفحه          

 ٣صفحه      

  خیابان

 

  دانشگاه
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الزم است بحث را جـلـوتـر بـبـريـم تـا                 
علت واقعي اين رهنمودهاي داهيـانـه      

 . روشن تر شود
 

 : رویکرد اجتماعی
ــر خــالف         ــگــران ســبــز         " ب ــل ــحــلــي " ت

دانشجويان در سالهاي گذشته بشدت      
رويکردي اجتماعي داشته انـد و ايـن           

. رويـکــرد مــدام تــقــويــت شــده اســت          
مبارزه عليه جداسـازي جـنـسـيـتـي و            
حجاب اجباري، عليـه اعـدام، عـلـيـه            
اسالميزه کردن دانشـگـاهـهـا، عـلـيـه             
حضور نيروهاي سرکوب در دانشـگـاه    
ها، براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي، و            
شعار آزادي و برابري و دفاع از جنبش 
کارگري در چند سال گذشته بر پـرچـم           
مبارزات دانشجوئي نقش بسته اسـت   

تـحـلـيـلـگـران       " و اينها بر خالف نـظـر         
خواستهاي صـنـفـي نـيـسـت از             "   سبز

مهمترين خواست هاي انقالب عظيـم      
ايـن خـواسـتـهـا عـمـيـقـا              .   مردم است 

اجتماعي است و نـاشـي از رويـکـرد               
. عميقا اجتماعي دانشـجـويـان اسـت         
. انقالب بر سر هـمـيـن چـيـزهـا اسـت               

اينطور نيست کـه چـون دانشـجـو در              
دانشــگــاه اعــتــراض مــيــکــنــد پــس           

اما در دوره     . اعتراضش صنفي است 
انقالب حتي اگر کارگر و دانشـجـو و           
غيره حول خواستهاي صنفي شان هـم      
ــن                   ــد، اي ــن ــزن ــراض ب ــه اعــت دســت ب
مستقيما نيروي انـقـالب را تـقـويـت              
ميکند، بخشـي از حـرکـت انـقـالبـي              
مردم است و نيروهاي رژيم را به خـود      

اما بويـژه درمـورد     .   معطوف ميکند 
دانشجويان که اساسا خـواسـت هـا و            
شــعــارهــاي ســيــاســي مــهــم زنــان و              
کارگران و کل جامعه را بر پرچم هـاي        
خود نوشته اند و حولش سالها مبارزه 

کــرده انــد، امــروز کــه چشــم هــا بــه                
دانشـگـاه دوخـتـه شـده و تـوده هــاي                 
وسيع مردم در ماههاي اخيـر تـجـربـه        
سياسي گرانبهائي کسـب کـرده انـد،            
شعارها و مـطـالـبـات آزاديـخـواهـانـه             
دانشجويان برد وسيع تري در جامـعـه       
پيدا ميکند و اين وظايـف تـازه تـري             
هم بـر دوش دانشـجـويـان پـيـشـرو و                  

امــا در   .   سـوســيـالــيــسـت مــيـگــذارد       
مقابل، تحليلگران سبز اين مطالبات   
و مبارزه عليـه طـرح هـاي عـفـاف و                
حجاب و غيره را کـه در پـهـنـاي کـل             
جامعه جريان دارد، مبارزه اي صنفي   
ــنــد و                   ــاعــي مــيــدان ــتــم ــر اج و غــي
دانشجويان را فراميـخـوانـنـد تـا ايـن              
شـعـارهـا را کـنـار بـگــذارنـد و بــراي                  

دست بـه  !  اعتراض به تقلب انتخاباتي 
چه راه حـل    .  اعتراض در خيابان بزنند 

! چه رويکرد اجتماعي اي  !  مشعشعي
رويکرد تحليـلـگـران و رهـبـران سـبـز               
البتـه غـيـر اجـتـمـاعـي نـيـسـت امـا                    

 . متعلق به اکثريت مردم نيست
حال به کنه فراخوان تـحـلـيـلـگـران        

 :  سبز بپردازيم
 

 انقالب بر سر چیست؟ 
امروز حتي چهره هاي سرشناس سـبـز      
هم ديگر چندان ادعائي بر اينکـه ايـن      
جنبش عظيم ميليوني بخاطر تـقـلـب       

مـردم از    .   شکل گرفتـه اسـت نـدارنـد         
شکاف باالئي ها استفاده کردند و در    
فرصتي که تقلب انـتـخـابـاتـي فـراهـم              
کرد به سرعت به ميدان مبارزه علـيـه      

نـارضـايـتـي     .   حکومت کشيده شـدنـد     
هاي عميق کارگران و توده هاي وسيع 
مردم، جوانان و زنان و دانشجويـان از       
آنچه اين حکومت در عرض سي سـال    
در زمـيـنـه اقـتـصـادي و سـيـاسـي و                   

اجتماعي به سرشان آورده است، چنان     
باروتي فراهم کرده بود که با يک جرقه   

درمورد ايـنـکـه انـقـالب        .   آتش گرفت 
واقعا بر سر چيست بحث به حد کافي       

ميتوان سر در بـرف فـرو     .   روشن است 
کرد و خواسـت هـاي زنـان و جـوانـان                
عليه حجاب و آپارتايد و کل قـوانـيـن        
متحجر اسالمي را ناديده گرفت، فقر     
و دستمزد نـاچـيـز و شـکـاف عـمـيـق                 
طبقاتي و اعتراض هرروزه کارگران و      
مردم عليه آنرا ناچيز شمـرد، خشـم و          
اعتراض وسـيـع مـردم عـلـيـه اعـدام                
فــاطــمــه حــقــيــقــت پــژوه و دالرا را                

بايد اينکار را کـرد تـا       !   فراموش کرد 
ــه جــداســازي                ــي ــوان مــبــارزه عــل ــت ب
جنسيتي و طرح عفاف و ساير قوانين 
متحجر اسالمي را که سي سال اسـت      
گـلـوي مـردم را مـيـفـشـارد بـعـنــوان                  
مبارزه اي صـنـفـي و بـي خـاصـيـت                  
معرفي کرد و دانشجو را از آن مـنـع             

امـا دانشـجـوئـي کـه سـالـهــاي              .   کـرد 
متمادي تالش کرده است از خـواسـت       
هـاي بـحـق زن و کـارگـر و اکـثـريــت                    
محروم مردم درمـقـابـل ايـن نـظـام و               
قوانين و ارگانهاي سرکوب حکومـت       
دفاع کند و همين دانشگاه را بـه يـک          
سنگر مستحکم انقالب تبديـل کـرده      
است، امروز در پرتو مـبـارزه عـظـيـم             
توده اي، سعي ميکنـد ايـن خـواسـت           
ها را شفاف تر کند، هرچه بيشـتـر بـه         
اعماق جامعه ببرد و حول آنـهـا نـيـرو          
بسيج کند و افق راديکال، انسـانـي و         
سوسياليستي را در مقابل افـق هـا و         

ديـگـر قـرار      "   رويکردهاي اجتمـاعـي   " 
اگر قرار اسـت دانشـجـويـان در           .   دهد

خيابان نقش مهـمـي ايـفـا کـنـنـد کـه                 
ميکنند، يک قلم مهم کـارشـان دادن          
همين پرچم ها به تـوده وسـيـع مـردم               

تا هميـن جـا هـم دانشـجـويـان             .   است
آزاديخواه و سوسـيـالـيـسـت يـک پـاي              

ثـابـت اعــتـراضـات در خـيـابــانـهـا و                 
محالت شهرها بوده اند و تالش کرده   
! انـد در مـقــابــل سـيــاســت داهــيــانــه             

جـمـهـوري    " موسوي و امثالهم يعنـي       
اسالمي دوره خميني نه يک کلمـه کـم      

، شــعــارهــا و       " نــه يــک کــلــمــه زيــاد          
ــي و                  ــيــق و انســان ــبــات عــم مــطــال
راهگشاي مردم را در تـظـاهـرات هـا            
جا بيندازند و تفاوت خط مشي ها و      

 . افق هاي اجتماعي را توضيح دهند
 

خيابان يک بـخـش مـهـم انـقـالب             
است و بايد هم تظاهرات تـوده اي در         

بـرق  " آن سازمان داد و هم موضعي و     
، اما انقالب اشکال و شيوه هـاي     " آسا

کـارخـانـه و      .   بسيار متنوع تري دارد    
دانشــگــاه، مــدرســه و اداره هــرکــدام           
سنگرهاي انـقـالب انـد و بـه اشـکـال                
مختلف و با خـواسـت هـاي مـتـنـوع               
خود به انقالب نيرو ميدهند و آنرا بـه        

از اعـتـصـاب و        .   جلو سوق ميدهـنـد    
تحصن تا قطعـنـامـه صـادر کـردن و              
اعالميه پـخـش کـردن، از بـاريـکـاد                
خياباني و حمله به مراکـز دولـتـي تـا             
شعار نوشتن بر در و ديوار شهرها، از     
تظاهرات شبانه در کوچه ها و شـعـار           
دادن پشــت بــامــهــا تــا مــيــتــيــنــگ            
گذاشتن و تريبون آزاد سـازمـان دادن           
در دانشگاه تا انعکاس اخبار انقـالب      
در داخل و در سطـح بـيـن الـمـلـلـي و                 
جلب همـبـسـتـگـي کـردن و دهـهـا و                  
صدها اقدام و روش و فعاليـت ديـگـر         
اينها همه اجزاء انـقـالب را تشـکـيـل             

وقتي توده هاي ميليوني به .   ميدهند
ميدان ميايند صدها ابـتـکـار هـم بـه             

اگر قرار است خواسـت  .   خرج ميدهند 
هاي عادالنـه مـردم در پـرتـو شـعـار                 
عمومي و عادالنه مرگ بر جمـهـوري     
اسالمي و مـرگ بـر ديـکـتـاتـور گـم                  
نشود، بخش هـاي مـخـتـلـف مـردم،              

ــان و کــارگــران و                 ــان و زن دانشــجــوي
معلمان و غيره بايد به هـر شـکـل کـه          
ميتوانند متشکل بشوند، خواستهاي 
مستقل خود را روشن و شفـاف بـيـان            
کنند، قطعنامه صادر کنـنـد، شـعـار          
بدهند و به هر شکـل کـه مـيـتـوانـنـد               

و .   اعتراضات خود را سازمان دهـنـد     
اگر بايد مواظب چـيـزي بـود هـمـيـن               
است که خواست هاي مستـقـل زنـان،        
کارگران، دانشجويان، معلمان و غيره     
زير دست و پاي جنبش هاي ديگر گـم   

و يـا    "   وحدت کـلـمـه     "نشود و به بهانه  
تـوصـيـف    "   تحليلگران سبز" آنطور که   

و يـا    !   ميکنند خواست هاي صـنـفـي       
بـه  "   راي موسوي و کروبي را پس بـده " 

اين در عين حال يکي از .   حاشيه نرود 
اشـتـبـاه    .    اسـت ٥٧درس هاي انقالب  

محض است که براي تقويـت خـيـابـان        
در دانشگاه جا خالي بدهـيـم و نـقـش           
دانشــگــاه را بــه ســتــاد پشــتــيــبــانــي            

. اعـتــراض در خــيــابـان تــنـزل دهــيــم            
تحليلگران سبز يا از پتانسيل جنبـش    
ــي            اعــتــراضــي در دانشــگــاهــهــا ب
خبرند، يا ناتواني رژيم در سرکوب     

دانشـجــو در صــدهــا         دو مــيــلــيــون  
 آنـهـم در شـرايـطـي کــه              دانشـگـاه را    

حکومت اسالمي در بحراني عـمـيـق         
فـرورفـتـه و جـامـعـه در تـب و تــاب                    

. مبارزه ميسوزد به حساب نمياورنـد      
و يـا    پتانسيل انقالب را نمي بيـنـنـد           

حـتـي   .   مايل به ديدن آن نـيـسـتـنـد           
اعتراضات پرشور دو هفته اخير در 
دانشگاه ها هم درسي به آنها نـداده   

 . است
گروه : " بحث را خالصه کنيم 

در البـالي     "   تحـلـيـلـگـران سـبـز         
ــاکــتــيــک و راهــکــار،             بــحــث ت
استراتژي طبقاتي خود را دنبال    
ــان               ــوي ــد و از دانشــج ــکــن مــي

   هم خیابان هم دانشگاه                                        ٢از صفحه          

در ايران انقالبي عظيم جريان دارد کـه     
تا همينجا و در اولين قدم مـعـادالت      
را در ايران تـغـيـيـر داده  و جـهـان را                    

ايـن  .   متوجه و شيفته خود کرده اسـت  
انقالب ريشه هاي عميقي در اوضـاع        

نه فـقـط  بـرآيـنـد            .   ايران و جهان دارد   
 ساله کارگران و جـوانـان و         ٣٠تالش  

زنان ايران براي آزادي و رفاه و شادي و   
رهايي از شر يـکـي از کـثـيـف تـريـن                  
حکومت هاي معاصر است،   بـلـکـه        
پــيــشــتــاز اردوي جــهــانــي اســت کــه            

ميخواهد از دنياي واژگونه فعلي رها     
اين انـقـالب بـايـد بـه پـيـروزي                .   شود

برسد و پـيـروزي آن مـيـتـوانـد عصـر                 
.  نويني در بـرابـر بشـريـت  بـگـشـايـد                

عصر آزادي و برابري، عصر متـحـقـق        
شدن شـريـف تـريـن آرزوهـاي شـريـف                
تــريــن انســانــهــا،  عصــر رهــايــي از              
تبعيض و جهل و سرکوب و بـردگـي،        

 .   عصر آغاز تاريخ حقيقي بشر
پيروزي اين انـقـالب قـبـل از هـر              
چيز در گرو صفي مصمم از رهبران و     

کوشندگاني است که بـه ايـن شـريـف              
ترين آرزوهـا  آنـقـدر بـاور دارنـد کـه                   
ميخواهند همين امروز آنرا متـحـقـق        

نسلي از انـقـالبـيـون،  زنـان و                .  کنند
مرداني پرشور و مصمم که قـدر ايـن            
ــاريــخــي را مــيــدانــنــد و                فــرصــت ت
مــيــخــواهــنــد بــا کســب بــيــشــتــريــن           
دستاوردها و در قـدم اول رهـايـي از               
مصيبت جمهـوري اسـالمـي آنـرا بـه              

کنگره هـفـتـم حـزب مـا          .  پيش برانند 
.  اجالسي از چنين انسـانـهـايـي اسـت            

الزم نيست حتما نماينـده کـنـگـره يـا              
عضو و کـادر و دوسـت و مـيـهـمـان                 
دعوت شده حزب کمونيست کارگـري      

کنگره هاي . باشيد تا به کنگره بياييد
حـزب مـا نـزديـک ده سـال اسـت کــه                   
بصورت علني برگزار ميشود و در آن     

اما اين کنگره . به روي عموم باز است
چيزي بيش از کنگـره مـعـمـول حـزب            

کافيـسـت کـه بـر ضـرورت بـه               .   است

پيروزي رسانـدن انـقـالب مـردم و بـر               
لـزوم صـفــي مـنـســجـم و مــتـحـد از                  
کوشندگان  براي اين پـيـروزي اصـرار           
داشته باشيد تا جاي خود را در کنگره 

اين کـنـگـره نشـان       .   هفتم حزب بدانيد 
ــيــنــي                   دادن عــزم و اراده و روشــن ب
سياسـي بـراي پـيـروزي رسـانـدن يـک                

 .انقالب است
به سهم خـود از هـمـه انسـانـهـاي              
ــه آزاديــخــواهــان و                 شــريــف، از هــم
سوسياليستها، از هـمـه کسـانـي کـه              
آرزو دارند مردم ايران و جـهـان از شـر           
جمهوري اسالمي کثيـف رهـا شـونـد           
دعوت ميکنم به کنگره هفـتـم حـزب       

 .*کمونيست کارگري بيايند

 کنگره هفتم حزب
 ميعادگاهی برای پيروزی انقالب

 

 ٥صفحه      



 4 ۱۳۸٨ مهر  ١٧ انترناسيونال 

 : پاپ
 احمق يا مشنگ؟

 کیوان جاوید
 

پاپ بنديكت شانزدهم يعـنـي هـمـيـن         
پاپ كنوني، در جريان اجالس اسـقـف    
هاي کاتوليک کـه در آفـريـقـا بـرگـزار               

اول .   ميشود با يک تـيـر دو نشـان زد            
اينکه  به مردم آن قاره بر عليه مـادي        

کـرده  "   تـوصـيـه   " گرائي هشدار داده و      
است مردم از مـادي گـرائـي پـرهـيـز                
کنند و  دوم، يـک بـار ديـگـر عـلـيـه                     
استفاده از کاندوم در روابـط جـنـسـي           

 ٢٠٠اجالسـي بـا شـرکـت           .   فتوا داد 
اسقف در آفريقا برگزار مـي شـود کـه           
هدف اعالم شده اش کمـک بـراي رفـع          
بي عدالتي اجتماعي و مـنـاقشـه هـا            

بـهـرحـال بـا هشـدار          .   در آفريقـا اسـت     
جناب پاپ معلوم شد مردم آفريقا هر  
دردي داشــتــه بــاشــنــد، حــتــي بــراي             
تسـکـيــن دردشــان نــبـايــد از پـاپ و                

 . کليسا انتظاري داشته باشند
 آشنائي مختصري با جناب پاپ    

او در چــهــارده      :   جــالــب تــوجــه اســت     
سالگي عضو انجمن جوانان هيتـلـري        

در ارتش نازي خدمت مـي  .   مي شود 
کند و با شکسـت آلـمـان، مـدتـي در                
اردوگاه زندانيان، ويـژه جـنـايـتـکـاران            
جنگي بسر مي برد و آنجا مي فهمـد        
که هيچ چيز بهتر از کليسا آيـنـده اش      

در عالم سيـاسـت   .   را تامين نمي کند   
حتي راسـت تـريـن سـيـاسـتـمـداران و                
ــا                    ــداران ايشــان را فــردي  ب ــم ــت دول

مـي  " محافظه کار"و"  سنتي" عقايدي
ايشــان مــخــالــف ســرســخــت        .   دانــنــد

همجنسگرايان، استفاده از کاندوم در      
روابط جنسي و  مـخـالـف عضـويـت             

دلـيـل   .   ترکيه در اتـحـاديـه اروپـاسـت         
: مخالفت ايشـان بـا تـرکـيـه ايـنـسـت               

کشوري که اکثر جمعيتش مسلمان و "
حکومـتـش الئـيـک اسـت نـبـايـد در                  
اتحاديه اي که اکثـريـت آن مسـيـحـي           

مخالفتي ارتجـاعـي   " .   اند عضو شود 
و مذهـبـي  کـه کـمـتـريـن ربـطـي بـه                      

فـقـط جـاي اعــالن        .   انسـانـيـت نـدارد      
جنگ صليبـي درايـن سـخـنـان آقـاي              

 . پاپ خالي است
سفر اخير پاپ بـه آفـريـقـا  امـا،                
موجب خشم  امدادگراني شد که براي 
مبارزه با بيـمـاري ايـدز در ايـن قـاره                

او  در اين سفر گفته .   تالش مي کنند  
بود استفاده از کاندوم تنها مي توانـد      
مشکـل مـبـارزه بـا ايـن بـيـمـاري را                   

از نظر واتـيـکـان تشـويـق        .  حادتر کند 
رفتار درسـت اخـالقـي و اجـتـمـاعـي                

بـه  .     کليد مبارزه با بيماري ايدز است 
زبان آدميزاد يعني اينکه تا پـيـش از         
ازدواج نبايد آميزش جنسي داشـت و       
از آنجا که اسپرم موجودي خـدا دادي      
است نـبـايـد بـا اسـتـفـاده از کـانـدوم                    

بيماري ايـدز  .   موجب نابودي اش شد 
 تاکنون بـيـش از     ۱۹۸۰از اوايل دهه  

 ميليون نـفـر را در قـاره آفـريـقـا                   ۲۵
 ميليون و   ۲۲کشته است و در حدود  

کـنـون در ايـن            هزار نفر نيز هـم   ۵۰۰
. قاره ناقل ويروس اچ آي وي هسـتـنـد      

ســخــنــگــوي وزارت خــارجــه و وزيــر            
بهداشت فرانسه، وزيـران بـهـداشـت و            
توسعه آلمـان و وزيـر تـوسـعـه هـلـنـد                  
شديدا به پاپ انتقاد کردند و سخـنـان       

. او را در باره ايدز زيـانـبـار دانسـتـنـد           
اما ريچارد داوکينـز بـيـولـوژيسـت و            
مطرح ترين دانشمند آته ئيـسـت نـيـز            
در يک کنفرانس خـبـري در دانشـگـاه             
والنسيا در اسپانيا، در عکس العمـل      

پاپ يـا احـمـق      :   " به سخنان پاپ گفت 
اگـر  .   است يا بي توجه و يـا مشـنـگ          

مردم سخنان او را جدي بـگـيـرنـد، او             
مســئـــول مـــرگ هـــزاران و شــايـــد                

 ."ميليونها انسان خواهد بود
گذري کوتاه بـر تـاريـخ گـذشـتـه،              
نشان ميدهد پاپ جديد ادامه دهـنـده    

. صديق همه پاپ هاي گـذشـتـه اسـت          
در اثر خود  تـحـت نـام      "   برايان ليواک" 
تعقيـب و آزار جـادوگـران در اوايـل               " 

در بـاره مـيــزان       "   تـاريـخ مـدرن اروپــا       
اعدام ها در قرون وسطا به اين نتيـجـه    

ــزار    ١١٠مــي رســد کــه حــدود                ه
بـرپـا شـده بـوده         "   جادوگران" محاکمه  

 درصــد   ٤٨بــطـور مــتــوســط       .   اسـت 
محاکمه ها به اعدام منجر مـي شـده        
اند و از اين رو او نتيجه مي گيرد کـه     

. به قتل رسيده اند"  جادوگر" هزار ٦٠
و  "   جادوگـران "يکي از اين به اصطالح  

کافران گاليه بود كه محكوم به مـرگ    
کـه تـنـهـا اعـتـراف بـه              .   در آتش شـد    

او را از سوزانده شدن در آتش " اشتباه" 
گاليله با مطالعات خـود    .   نجات داد 

به اين نـتـيـجـه رسـيـد بـود کـه آنـچـه                     
کوپرنيک به صورت تـئـوريـک مـطـرح         
کرده بود، دال بر حرکت زمين بـه دور      

کـلـيـسـاي     .   خورشيـد، حـقـيـقـت دارد         

کاتوليک مثل همه مذاهب ديـگـر بـه          
مرکزيت زمـيـن مـعـتـقـد بـود، و بـه                  

تـورات  "   سفر آفريـنـش  " پيروي از متن  
ها آموزش داده بـود     قرن)   عهد قديم( 

که خداوند نخست زميـن را آفـريـد و              
خـورشـيـد و      ( سپس عرش و سماوات    

را پيرامون آن به حرکت در   )   ستارگان
اين ضديت با علم و ماده گرائي . آورد

تــاريــخ طــوالنــي دارد و اگــر امــروز             
جناب پاپ دادگاه تفتيش عقـايـد راه          
نمي اندازد و محققين و مادي گرايان     
و دانشمندان را گرفتار آتش الهي نمي 
کند به اين دليل ساده است که انقالب 
کبير فرانسه تـا حـدود زيـادي بسـاط             

. اين جنايتکاران را جـمـع کـرده اسـت          
وجود امروز اين مرتجعين و راز بقاي    
ديـن بــخــاطــر ســازش و نــيــاز نــظــام               
طبقاتي سـرمـايـه داري بـا دسـتـگـاه                

 .*  خرافه است
 

 رادان، كهريزك
  و طرح 

 "امنيت اجتماعي"
 شهال دانشفر

 
سردار رادان، کسي که مستـقـيـمـا در         
دستگـيـريـهـاي اخـيـر، در شـکـنـجـه                  
زندانيان و کشتار در بازداشتگاههـاي    
رژيم دست داشته و در واقـع سـازمـان        
دهنده آنها بوده است، مدتي خـود را         
از انــظــار دور کــرده بـود، تــا بــلــکــه                
سـروصـداي کـهـريـزک و جـنـايـاتشــان               

او اکنون دوباره در گفتگو بـا  .   بخوابد
خبرگزاران ايلنا آفـتـابـي شـده و اداي              

قضيه از .  فاتحان را بخود گرفته است 
ايـــن قـــرار اســـت کـــه زيـــر فشـــار                   
اعتراضات مردم، ولي فقيـه شـان بـه            

گـفـت کـهـريـزک را          .   غلط کردن افتاد  
 نـفـر از       ٨تعطيل ميکنند و ظـاهـرا         

مــامــوران رده هــاي پــايــيــن نــيــروي            
انتظامي شان را نيـز بـازداشـت کـرده             
اند، تا بلکه از نظر خودشان قـائلـه را          

ــد        ــاشــن ــده ب ــان ــن       .     خــواب ــال اي ــب ــدن ب
قضاياست که بنا برخبرهاي مـنـتـشـر        

پس از چند "   سردار رادان"شده، اکنون  
اي و چهـار روز پـس         ماه غيبت رسانه  

ــازداشــت        ــفــر از نــيــروهــاي           ٨از ب  ن
انتظامي، مصاحبه اي با ايلنا دارد و     
ــي                      ــا ســيــل ــه ب در آن ســعــي دارد ک

او در اين . صورتشان را سرخ نگهدارد
گفتگو ابتدا وقيحانه و در عيـن حـال           
زبونانه، مراتب قـدردانـي خـود را از             
نــقــش نــيــروي انــتــظــامــي و تــالش              
نــيـــروهـــاي پـــلــيـــس در ســـرکـــوب             

اعتراضات مـردم اعـالم مـيـکـنـد و               
سپس اندر ستايـش خـامـنـه اي ولـي              
فقيهش، و از اينکه چگـونـه داهـيـانـه          
گفته است که نبايد گذاشت کهريزک و  
کوي دانشگاه به مساله اصلي تبديـل      

او در پاسخ بـه  .   شوند، سخن ميگويد  
" شايـعـه  " سوال خبرنگار ايلنا مبني بر   

نقش خود در بازداشـتـگـاه کـهـريـزک،            
طفره رفته و  البته ناگزير ميشود کـه          

در گوشه کوچکي از   "   با اعالم اينکه    
ها اشتباهاتي رخ داده کـه           ماموريت

، "   بايد تالش کنيم بـه حـداقـل بـرسـد           
سعي ميکند تا خـود را از تـيـر رس               
سواالتي که در برابرش قرار ميگيرد،    

 . کنار برد
واقــعــيــت ايــنــســت کــه اردوگــاه          
کهريزک و کشتار و شکنجه زنـدانـيـان       
و دادگـاهـهـاي نــمـايشـي و اعـتــراف               
ــاي                 ــه ــذايــي شــان، ب گــيــري هــاي ک

. سنگيني براي کل حکومت  داشـت       
امروز سران جنايتـکـار ايـن رژيـم، از             
خامنه اي و احـمـدي نـژاد گـرفـتـه تـا                
رادان و احمدي مقدم، هر کجا کـه در       
مقابل خبرگزاريها قـرار مـيـگـيـرنـد،            
اولين سوالي که ناگزيـر بـه پـاسـخـش            
هستند، پاسخ دادن به ايـن جـنـايـات             

جمهوري اسـالمـي از زيـر بـار             .   است
اعتراض گسترده به اين جنايات کـمـر      

مساله مـهـمـتـر       .    راست نخواهد کرد 
ايـنــسـت كــه ســران حـكــومــت تــمــام             
تالششان اينست كه كهريزك را تـنـهـا       
مركز شكنجه و جنايت قلمداد كنـنـد      
كه خامنه اي هم دستور تعـطـيـل آنـرا        

و گويا اوين و قزل حصار و . داده است 
گوهردشت و صدها زندان و شكـنـجـه       
گاه رسمي و غير رسمي در شـهـرهـاي          

ايـن  !   مختـلـف، بـهـشـت بـريـن اسـت              
دغلبازي و شيادي را همه ميشناسند   
و جــمــهــوري اســالمــي را بــا تــمــام                

 . زندانهايش به مصاف گرفته اند
 امــا بــه ســخــنــان رادان در ايــن             

او در اين مصـاحـبـه      .  گفتگو برگرديم 
بر دو نکته مـهـم اشـاره دارد، يـکـي                
ــه در آن او                    ــريــزک، ک ــه مــاجــراي ک
نيزهمچون ديگر سران جنـايـتـکـار در        
پاسخ به اين سوال به لکنـت افـتـاده و         

نکته دوم اعالم .   هذيان گويي ميکند  
خبر به اجرا گـذاشـتـن طـرح امـنـيـت                
اجتماعي و  به قول ايشان برخـورد بـا         

. اســت"   بـدپــوشــي و ارازل و اوبــاش          " 
رادان بــا هــمــان کــدهــاي امــنــيــتــي              
هميشگي شروع به سخن گفتـن کـرده       
و  از به اجرا گذاشته شدن اين طـرح و       
از پـاکســازي دره فــرحـزاد در تـهــران              
خبرداده و اصناف و لباس فروشي هـا    
را که به قول او منشا توليد و عـرضـه      
فسـاد هسـتـنـد، مـورد تـهـديـد قـرار                  

اجراي طرح امنيت اجتماعي . ميدهد
در اولويت " زنان و بدحجابي"و باز هم 

طبعا طـرح    . برنامه هايشان قرار دارد 
. امنيت اجتماعي طرح تاره اي نيست

سي سال است که دارند با بـدحـجـابـي        
حزب اهللا چـرخـانـي      .   مبارزه ميکنند 

و حجـاب هـا نـيـز هـر روز              .   ميکنند
اما امروز در کـوران    .   عقب تر ميرود  

روزهاي انقالب صحبت از اجراي ايـن      
اجـرا  .       طرح معنـاي بـيـشـتـري دارد          

گـذاشـتـن ايـن طـرح امـروز از ســوي                 
رژيم،  بمعني  طرح سرکوب جـامـعـه       
از جانب رژيمي اسـت کـه از بـاال تـا                 
پايينش شکاف برداشته اسـت و زيـر           
فشار هر روزه اعتراضات مـردم دارد         

 . خرد ميشود
نکتـه جـالـب ايـنـکـه در هـمـيـن                  
گــفــتــگــوي مــطــبــوعــاتــي، درســت           
هـنــگـامــيـکــه رادان از اجـراي طــرح              
امــنــيــت اجــتــمــاعــي و مــبــارزه بــا              
بدحجابي سخن ميـگـويـد و از ورود             
خبرنگـاران زن بـه سـتـاد نـاجـا بـراي                  
حضور در نشست خـبـري جـلـوگـيـري            
ميکنند و شرط حضور در نشست را      
بر سر گذاشتن چادر اجباري اي که در     
دژباني تحويل آنهـا داده شـد، اعـالم            
مـيـکـنــنـد، زنـان خـبـرنـگــار بـه ايــن                  

 .موضوع اعتراض ميکنند
به اجرا گـذاشـتـن طـرح امـنـيـت                
اجـتـمـاعـي، يـعـنـي اعـالم جـنـگ و                   
گريزي ديگر در کوچه و خيابان مـيـان     
مردم و اين رژيم، ميان جـوانـانـي کـه          
امروز ديـگـر هـر روزه در خـيـابـان و                  
کوچه فرياد ميزنند جمهوري اسالمي  

تمـام سـخـن      .   نميخواهيم نميخواهيم   
اينست که مردم براي به زيـر کشـيـدن            
اين رژيم به خيابانـهـا آمـده انـد، ايـن                
مـردم را بـا هـيـچـگـونـه سـرکـوب و                    
طرحهايي اينچنيني نمـيـتـوان عـقـب           

 .* زد
 

 :معامله سپاه
  هم اقتصادي 

 هم سياسي
 یاشار سهندي

 
در بـازار    .   خبر کوتاه بـود و مسـخـره          

بورس تهران سـپـاه پـاسـداران در يـک               
ــم زدن صــاحــب شــرکــت                  ــه چشــم ب

ظـاهـرا داسـتـان       .   مخابرات ايران شـد    
اين بـوده کـه دولـت چـوب حـراج بـه                   
امـوال خـود زده و در يــک مـعـاملــه                 
کامال شرعي، سپاه توانسته به ضرب  
تهديد و زور رقبا را از دور خارج کنـد     

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار
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از ايـن بـگـذريـم         .   و برنـده بـيـرون آيـد         
نيروي نـظـامـي کـه هـر سـالـه رديـف                  

 ٨بودجه اش را از دولـت مـيـگـيـرد،             
مــيــلــيــارد دالر را از کــجــا آورده و                

؛ " نهاد مقام معظم رهبـري  " همينطور  
اما .  که يک کنسرسيوم تشکيل دادند 

از اين نمي توان گـذشـت کـه  در يـک               
مـعــاملــه شــيــريــن و بــنــا بــه گــفــتــه               

تاريخي در بورس ايـران     "   کارشناسان" 
شرکت مخابرات ايران از اين جيب بـه        

 .آن جيب شده
 دولـت جــمـهــوري اسـالمــي يــک          
دولت روتين بورژوازي نيـسـت بـلـکـه            
بيشتر شبيه يک باند مـافـيـايـي اسـت         
که تمام روشهاي حـکـومـتـي اش بـه              

. شيوه روتين سرمايه داري نمي باشـد     
سپاه پاسداران بخشي از اين مـافـيـاي        
عظيم است که مسلح بـه سـالحـهـاي             

. ميباشد" غير متعارف"و " متعارف"
غير متعـارف، الـزامـا مـنـظـور ايـن                
نيست که مثال به سالحهاي شيميايي 
مجهز باشد؛ بلکه سپاه به شکنـجـه و      
ترور و بـازداشـت و هـر آنـچـه کـه از                    
تبهکاري بـاشـد الزم هسـت مسـلـح               
است و به کمک هـمـيـن ابـزارهـا  هـر                  
جورخواسته حکم رانده  البته زير نظـر     

کـارشـنـاسـان     " .   مقام عظماي واليـت  " 
ميخواهند ما را قانع کـنـنـد کـه ايـن           
معامله سالمي نبوده و قواعد رقابـت    
و بازار رعايت نشده بـلـکـه بـه ضـرب           
زور اين معامله انجام شده و زيـرکـانـه     

مـيـخـواهـنـد      "   غيرکارشـنـاس  " به من   
سپاه يک نيروي نظامي : "بقبوالنند که

و کارش حفاظت از امنيـت کشـور و            
بـراي حـفـظ تـمـامـيــت ارضـي ايــران                

بنا بـه  . "   وجودش ضروري و الزم است 
صالح ديد همين کارشنـاسـان، سـپـاه           
الزم نيست که وارد معامالت تجاري   
شود چـون بـراي ايـنـکـارهـا سـاخـتـه                  

اما سپاه سالياني اسـت کـه بـه        .  نشده
نحوي ديگر در فعـالـيـتـهـاي تـجـاري              

ــي از جــاهــا             .   دســت دارد    ــل ــي در خ
مديريت صنايع و بـخـشـهـاي ديـگـر               
اقتصادي به صورت انفرادي يا دسـتـه    
جمعي دسـت افـرادي بـوده کـه قـبـال                
سپاهي بودند و بـه قـول خـودشـان از              

. استفاده شاياني بـردنـد    "  رانت"همين  
ــاســت                    وســواي آن  از دوران اول ري
جمهوري رفسنجاني تـا حـاال، سـپـاه            
يک پاي ثابـت بـرنـده شـدن پـروژهـاي                
مهم اقتصادي بوده است؛ اکنـون ايـن        

يک غول صنـعـتـي و نـظـامـي           "   نهاد" 
شايع است که سپاه دسـت روي      .  است

ــران خــودرو    " شــرکــت      ــه  "   اي . گــذاشــت

مـعــاملــه مــخــابـرات ايــران در واقــع            
همانطور که اشـاره شـد از ايـن بـه آن                 
جيب شدن بود و بخشي از يک نـقـشـه        
ســازمــان يــافــتــه اســت تــحــت لــواي            
خصوصي سازي براي ثروت اندوزي و     

 .در نهايت غارت ثروت جامعه
اما مساله اي كه همگان در ايـن        
مورد قاعدتا ميدانند اينست كه ايـن      
معامله يا هرچه اسمـش را بـگـذاريـم            

بـيـشـتـر در       .   فقط اقتصـادي نـيـسـت       
جهت همان كارهاي روتين و معمولي   

. است كه سپاه پاسداران انجام ميدهد   
يــعــنــي در چــنــگ گــرفــتــن كــامــل               
مخابـرات و كـنـتـرل و جـاسـوسـي و                  

. شنود و سانسور و توطئه عليه مردم 
اين جنبـه بسـيـار مـهـمـتـر از جـنـبـه                    

از بــابــت   .   اقــتــصــادي مســئلــه اســت     
اقتصادي بنيان اين حکومت بر همين 
بوده که اموال مردم را چپاول كننـد و       
بين خودشان تقسيم کنند اگر رقابتـي      
مطرح است از جنبه باز هـم سـيـاسـي           
مسـئلـه اســت و رقــابـت جــنـاحـهــاي              

 .جمهوري اسالمي است
 يکي از سـازمـانـدهـنـدگـان ايـن              
ارگان سرکوب که حاال براي مـا شـده          
اپوزيسيون، جناب سـازگـارا مـدعـي          

را "   ســپــاه" اســت وقــتــي کــه بــنــيــان            
! گذاشتند بنا بر مردمي بودن آن بـود      

ايشان ادامه مـيـدهـنـد كـه تصـاحـب               
فضــا را   " مــخــابــرات تــوســط ســپــاه         

چرا که امکان آنـرا  " ؟!امنيتي ميکند 
يافته اند با جاسوسي کردن در شـنـود      
و اينترنت فضاي جامعه را امـنـيـتـي         
کنند بدون اينکه به کسي پـاسـخـگـو            

ايـنـكـه تصـاحـب مـخـابـرات             .   باشند
" امـنـيـتـي    " توسط پاسداران فضـا را         

ميكند هم از آن حرفهاي جالب اسـت          
 ٣٠.   كه به گوينده اش بايد جايزه داد    

سال است زده اند و شكنجه كـرده انـد          
و كشته انـد و اعـدام كـرده انـد، ايـن                  
جناب حاال از خـطـر امـنـيـتـي شـدن                 

البته در كـنـار   ! جامعه هشدار ميدهد 
هـم  "   بي كفايتي مديريتي سپـاه  " آن بر   

 . تاكيد ميكنند
بهررو آنچه روشن است اينستـكـه       

بيشتر از آنکـه  "  معامله تاريخي" اين  
در مردم وحشت ايـجـاد کـنـد نـفـرت               
مردم از حـكـومـت را چـنـديـن بـرابـر                 

و در عـيـن حـال          .   افزايش داده اسـت     
وحشت حكومت از مـردم را جـلـوي             
چشم گذاشته است كه از مـكـالـمـات          
روزمره مردم به هـراس مـرگ افـتـاده            
اند و دست به هر تقاليي براي كـنـتـرل        

 ميليون انسان سـرنـگـونـي طـلـب         ٧٠

ميزنند كه تا كنون بي فايده بوده ازين 
 .* پس هم عبث خواهد بود

 
 افشاي

  برگ ديگري 
از جنايات 

 كليساي كاتوليك
 ناصر اصغري

 
شرح بعضي از اخبـار خـود بـه انـدازه              

چرا كـه  .   كافي قوت قلب مي خواهند 
حتي در فكر كردن به آنها هم، حـالـت      

خـبـر   .   تهوع بـه آدم دسـت مـي دهـد             
مربوط به پدر روحاني، اسقف ريموند   
ليهي از كليساي كاتوليك در كـانـادا         

پليس كـانـادا     . از آن دست اخبار است 
 سپتامبر امسال ليهـي را بـه       ٣٠روز  

جـرم حــمــل و انــتــقــال پــورنــوگــرافــي            
وي از مقامات . كودكان دستگير كرد

بلندپايه كليساي كاتوليك در كـانـادا         
اسـت كـه عـالوه بــر مسـئـولـيـتـهــاي                 

ــگــرش، مــدت طــوالنــي           اي بــا         دي
سرپرست كه در يـكـي از         كودكاني بي 

تحت سرپرسـتـي ايـن      "   هاي امن خانه" 
" بـرادران مسـيـحـي      " كـلـيـسـا بـه نـام             

او . كردند، سر و كار داشت زندگي مي
اي بود كه جمـعـي از       سرپرست مرافعه 

كودكان دهه پنجاه قـرن گـذشـتـه، در             
سـالـهـاي اخـيـر بـر عـلـيـه كـلـيـســاي                     
كاتوليك شكايت كـرده بـودنـد كـه از            
طرف كشيشان اين كليسـا، بـه آنـهـا،           
زماني كه كودكاني بيش نبودند و در     

كردند، تجاوز  زندگي مي" خانه امني"
آنچه كه خبر اخيـر را حـائـز        .   شده بود 

اهميت مي كند، نه در ايـن اسـت كـه          
كشـيـش ديـگـري در سـؤاسـتـفـاده از                 

شـود؛ چـرا كـه           كودكان دستگير مـي    
كشيش بودن و دم و دستگاه آخونـد و     
اسقف در ذهن اكثر انسانهـا مسـاوي          
. است با سؤاستفاده جنسي از كودكان

 اكـتـبـر امسـال كـلـيـسـاي               ۵اما روز   
كاتوليك كانادا اقرار كـرد كـه از ايـن            
عمل اسقف ليهي حداقل بيست سـال         

تر "جالب"و . است كه خبر داشته است
اينكه پليس كانادا هم از ايـن واقـعـه             

 ! سال خبردار بوده٢٠حداقل براي 
يكي از قربانيان ليهي كه اكـنـون          

 سـال سـن دارد در سـال              ٤۵بيش از    
 زماني كه تحـقـيـقـي در بـاره          ١٩٨٩

واقـعـه دهـه پـنـجـاه در جـريـان بـود،                    
خواست در بـاره اسـقـف نـامـبـرده             مي

حقايقي را بگويد كه گردانندگـان ايـن       
تـحــقــيــق اجــازه نــدادنـد ايشــان زبــان             

او بـعـدا ايـن واقـعـه را بـه                 !   بگشـايـد  

دهـد كـه آنـهـا هـم               پليس گزارش مي  
دنبال آن را نـگـرفـتـنـد و بـعـضـي از                     

 .اند شواهد را ظاهرا سوزانده
كـلــيـســا بــا وقــاحـتــي كــه فــقــط             
شايسته نهادهاي مذهبي است، اقرار      
كرد كه از اعمال ليهي حداقل از سـال        

لـيـهـي آن      .    با خبر بوده اسـت   ١٩٨٩
ايــن .   زمـان يــك كشــيــش ســاده بــود          

كـلــيــســا در تــمــام ايــن مــدت بــه او                
او را از     .   مسئوليتهاي مهمي سـپـرد     

كشيشي ساده تا حد اسـقـفـي ارتـقـاء             
داد و به نمايندگي از اين كـلـيـسـا در            

هاي مختلف كانادا تـدريـس         دانشگاه
 .كرد

گويد كه در سـال   قرباني ليهي مي 
 به پليس مراجعه كرد و بـيـش از       ٨٩
 بار در رابطه با سؤاستفاده جنسي ١٠

. ليـهـي از وي سـئـوال و جـواب شـد                  
اكنون كه گند موضوع باال آمده، همه 
درباره كليسا و جناياتش صحبت مي 

بعد از آنكه خبـرنـگـاران سـراغ        .   كنند
قرباني نامبرده رفـتـنـد و اسـمـش در              
روزنامه ها و اينـكـه مـوضـوع را بـه               
پليس گزارش داده درج شـد، پـلـيـس             
گويا سراغ پرونده هاي آن سال رفتـه و        
گفته است كه رد پاي اين موضـوع را      

بعد از يك دور ديگر سئوال . نمي بيند
و جواب كردن ايشان، آخر سـر بـه وي             

 ايــن   ٨٩مــي گــويــنــد كــه در ســال              
موضوع غيرقانوني نبوده و احـتـمـال        

اين هم مي رود كه چنين چيزي ثـبـت       
 .نشده باشد

كودك آزاري جـزئـي از هـر نـهـاد               
سؤاستفـاده از كـودك،       .  مذهبي است 

چه جنسي و چه غيرجـنـسـي، هـمـزاد            
كـلـيـسـاي كـاتـولـيـك           .   مذهـب اسـت    

همانند هر مـذهـب ديـگـري، نـهـادي             
است پر از جنايـت و فـتـنـه و كـودك                  

كسي از يـاد نـبـرده اسـت كـه               .   آزاري
كليساي كاتوليك در كشتن ميليونها   

. انسان به دست هيتـلـر دسـت داشـت            
قرون وسطا، كه به درست به آن عصـر        
تاريكي مي گـويـنـد، عصـر سـيـطـره              
كليساي كاتوليك بر جزء جـزء شـئـون       

 .زندگي مردم است
امـا سـيـسـتـم بـرده داري مــزدي               
احتياج دارد كه دسـت مـذهـب را در            

. تباه كردن زندگي مردم بـاز بـگـذارد          
انقالب كبيـر فـرانسـه يـكـبـار بسـاط               
توحش مذهب را مورد حمله قرار داد  

ـنـي    و   هـاي مـهـمـي را بـه آن                 عقب نشـي
بورژوازي اين را بـه صـالح       .   تحميل كرد 

نــديــد و بــار ديــگــر بــه زنــدگــي مــردم                 
انقالب اكتبر به مذهب افسار .   بازگرداند

ديگري زد و بعد از شكست اين انقـالب،    
بار ديگر به مذهب ميدان داده شد كه در    

دنيا به يـك    . تحميق مردم يكه تازي كند 
رنسانس ديگري كه توحش مـذهـبـي را           
ـاز                     ـي ـارد ن ـاريـخ بسـپ  براي هـمـيـشـه بـه ت

 .*دارد

 بازتاب هفته

و مــيــخــواهــد کــه مــطــالــبــات         
ش ع ا ر ه ا ي   چ پ   و   ا جـتـمـا عــي   خــو د   

ــذ ا ر نـــد ، ر ا     ســنــگــر    کــنــا ر   بــگـ
دانشگاه را به بسيج دانشجوئي 
بسپارند و خود را از دو نـقـطـه           
قوت مهم خود محروم کنـنـد و       

تحت رهبري موسوي و در خيابان 
کروبي به تقلب انتخاباتي اعتراض 

ميخواهند جنبش راديـکـال   .   کنند
د ا ن ش ج و ئ ي   ر ا   ب ه   ن ي ر و ي   ط ب قـا تـي   خـو د   
ب ر ا ي   ا ه د ا ف   س ي ا س ي   م عـيـنـي   يـعــنــي   
ــز ي   د ر   جــمــهــو ر ي    ــي ــا چ ا صــال حــا ت   ن

ن ب ا ي د   ا ج ا ز ه   د ا د   . ا س ال م ي   ت ب د ي ل   کـنـنـد 
چ ن ي ن   ت ئ و ر ي   ه ا ئ ي   د ر   صـفـو ف   هــيــچ   

م ر د م   ج ا ئ ي   ب خ ش ي   ا ز   د ا نـشـجـو يـا ن   و   
 . *ب ا ز   ک نـد 

   هم خیابان هم دانشگاه                                        ٣از صفحه          
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. دروغ بافيـهـايشـان تـمـاشـايـي اسـت             
زدند و شكنجه كردند و تجاوز كردنـد    
و كشتند تا مردم را مرعوب كـنـنـد،       
اما اكنون مانده انـد كـه بـا چـه بـنـد                   
بـازي اي جــنـايــاتشـان را از وحشــت               

ايـن  .   همان مردم مـاسـتـمـالـي كـنـنـد           
بسادگي قدرت مـا مـردم را مـقـابـل              
حكومت توحش اسالمي مـنـعـكـس         

جمهوري اسـالمـي در     .   ميكند و بس 
مکتب فاشيستهاي هـيـتـلـري تـنـهـا             
ابزارهاي ضد انساني ترين سـرکـوبـهـا         
مانند  کشتار و شـکـنـجـه و ايـجـاد                 
هــوالکــوســت هــاي اســالمــي را فــرا           
نگرفته است؛ دروغ پردازي فاشيستي    
را نيز آموخته و دستگاه تـبـلـيـغـاتـي             
فاشيستي را هـم بـه خـدمـت گـرفـتـه                 

هيتلـر و بـعـدهـا گـوبـلـز وزيـر                 .   است
تبليغات هـيـتـلـر، نـظـريـه پـردازان و                 
موسسين ايجاد ماشين عظيم دولتي   

. دروغ پردازي و عوامفريبي بوده انـد      
مهمترين قانون اين دسـتـگـاه بـر ايـن             

وقت خطا و    هيچ:   " نظريه استوار است  
وقت تصديق  تقصيري را نپذيريد، هيچ

نکنيد که دشمن ممکن است صـفـت          
وقـت جـايـي         خوبي داشته باشد، هيـچ    

براي جايگزين باقي نـگـذاريـد، در آن           
واحد روي يک دشمن متمرکز شويد و      
تقصير هر اتفاق بـدي را بـر گـردن او               

مردم دروغ بزرگ را زودتـر    .   بياندازيد
کـنـنـد و اگـر          از دروغ کوچک باور مي 

دروغي را مکرراً تکرار کنيد، دير يـا     
امـا ايـن     ." زود آن را باور خواهند کرد 

قانون و تئوريهاي دروغ پـردازي هـاي       
دولتي اگر در دوران فاشيسم هيتـلـري      
ــراي جــمــهــوري              ــردي داشــتــه ب کــارب

اسالمي در انتهـاي لـحـظـات حـيـات            
سياسي اش تـنـهـا يـک کـاريـکـاتـور                  
کاغذي و پوچ و مسخره است کـه نـه             
تنها باور سيـاسـي مـردم بـه رژيـم را                
متاثر نخواهد کرد بلکه نفـرت مـردم         
از دستگاه تبليغات فاشيـسـتـي رژيـم        

. اسالمي را نيز چنـد بـرابـر مـيـکـنـد              
ببينيد اين دستگاه چـقـدر زبـوبـانـه و             
حقيرانه و مستاصـل در دهـان سـران            

 :جنايتکار رژيم ميچرخد
به گزارش پـارلـمـان نـيـوز سـردار             
عبداهللا عراقي فرمانده سپاه در تهران  
طي بازديدش از خـبـرگـزاري دولـتـي             
ايــرنــا بــه نــقــش ســپــاه و بســيــج در                 
سرکوبهاي اخير پرداختـه و ابـتـدا در            
خصوص نقش سپاه و بسيج حقيقـتـي      
را اعتراف ميکند که چون نـيـروهـاي          
انتظامي قادر به سرکوب تمام عـيـار         

 ۲۵حرکت انقالبي مردم نـبـودنـد از            
خرداد ماه عمال وظيفه سرکوب مردم 
بعهده سپاه و بسيج  بـوده کـه تـحـت              
فرماندهي مستقيم ولي فقيه خامـنـه        

وي در ادامــه     .   اي عـمـل مـيــکـردنـد         
چنگ به تئوري تـبـلـيـغـات گـوبـلـز و              
هيتلر زده و دست به تـحـريـف وقـايـع            

جـنـاب   .   سرکوب اعتراضات مـيـزنـد      
سـردار بــه جـريــان کشــتـار مــردم در               
اطراف مسجد لوالگر پـرداخـتـه و بـا            

بسيجي هاي داخل : "وقاحت ميگويد 
مسجد لوالگر بيش از دوسـاعـت در          
حال کتک خـوردن از اغـتـشـاشـگـران               
بودند و حتي اين پايگاه را آتش زدند، 
اما يک تير از بسيجيان شـلـيـک نشـد          
ولي در دنيا گفتند که بسيجيان مردم  
را کشتند، اما داخل خودشان افـرادي     

بودند که به مردم شليک کـردنـد و بـه            
نام بسيجي، نيروي انتظامـي و بـچـه            
هــاي وزارت اطــالعــات تــمــام مــي             

اما سردار حکومـت دروغ و      " .  کردند
جنايت که احساس ميکند نميـتـوانـد        
فــقــط بــگــويــد بســيــجــي هــا کــتــک              
ميـخـوردنـد و مـردم بـه هـم شـلـيـک                    
ميکردند چون تعداد زيادي عکـس و      
فيلم از مزدوران سپاه و بسيج در دنيا       
پخش شده که در حال شليک به مـردم          
هستند، بنابراين با يک داستان بـافـي          
تــخــيــلــي بــراي ايــنــکــه بــاالخــره بــه              
تيراندازي مامورين بسيج و سپاه هـم      
اشاره داشته باشد ماجرا را ايـنـگـونـه          

 :توضيح ميدهد
 هزار نفر به اين حوزه ۱۰بيش از "

حملـه کـردنـد و بسـيـجـيـان درهـا را                   
بستند و مـاشـيـن سـپـاه را پشـت آن                  
گذاشتند اما اين اغتشاگران شروع به       
سنگ پراکني کردند و حتي بسيجيان 
را با تير زدند که يکي از افـراد مـا از        
ناحيه پا مجروح شده است ايـن افـراد           
نرده ها را کندند و پله درست کردند و   

. آمدند تا از ديوار به داخل وارد شوند 
به بسيجي ها گفتم چند تا تير مشقي 
بزنيد تا شايد اين افراد بتـرسـنـد و از              
آنجا دور شوند، اما اين افراد زمـانـي       
که فهميدند اين تيرها مشقي است به     
هم مي گفتند نترسيد تيرهـا مشـقـي        

هـرچـه   .   است و به پايگاه حمله کـنـيـد      
اخـطـار کـرديـم کــه ايـن افـراد عـقــب                  
بروند، گوش نکردند، تا اينکه فـردي         
که قصد داشت از دکل مخابرات وارد 
اسلحه خانه شـود را بـا تـيـر زدنـد و                   
افتاد، رسانه هاي بيگانه نيز آمدند آن  
لحظه اي که تيراندازي مي شود را بـه      

وي در ادامه "   خورد مردم جهان دادند 
 نفر ذکر ۲۴تعداد کشته هاي اخير را   

 نـفــر    ۱۲ نـفــر      ۲۴کـرده کــه از ايـن           
بسيجي بوده اند و اعالم ميکـنـد کـه          

 نـفـر بسـيـجــي در جـريـان ايــن                 ۷۰۰
 .رويدادها مجروح شدند

دروغ هاي جناب سردار به قـدري     
پوچ و بي اعتبار است کـه حـتـي يـک             
نفر از مريدانشان هم باور نميکند چـه        
برسد به مردمي که از تمـام لـحـظـات        
سرکوب و کتک زدن و چاقو زدن سپـاه   
و بسيج صدها فيلم گرفـتـه و هـمـيـن             
االن در يوتيوب و فـيـس بـوک قـابـل                

اما سـوال ايـن اسـت کـه           .   رويت است 
چرا سران رژيمي که با بکارگيري تمام   
دستگاه و تجهيزات سرکوب شـان در       
خيابانهاي تهـران و بـه نـوعـي حـتـي                
آوردن شکنجه گاه اوين به خـيـابـانـهـا           
قصـد ايــجـاد فضــاي رعـب و شــوک               
داشتند اکنون اينگونه دروغ پـردازي         

 ميکنند؟ 
علت خيـلـي سـاده در ضـعـف و                
زبوني و شـکـسـت سـيـاسـت شـوک و                

جمـهـوري اسـالمـي       .   رعب رژيم است  
در خـيـابـانـهـا قشـون کشـي کـرد تـا                    

بارها فرماندهان .   نمايش قدرت بدهد 
جنايتکارشان را در تلويزيون و رسانـه        
ها ظاهر کردند و ساطور چرخ داده و        
تهديد ميکردند که خردتان ميکنيم و 

. زير چکمه هايمان له تـان مـيـکـنـيـم            
هزار جور تهديد به کـار بسـتـنـد امـا               

مردم را . مردم ذره اي مرعوب نشدند
از هوا و زمين و داخـل جـمـعـيـت بـا                
گلولـه و چـاقـو و بـاتـون مـيـزدنـد و                     
م ي ک ش ت ن د ،   ک ه ر يـز ک   هـا   ر ا   بــه   پــا   
ک ر د ن د   و   ا ز   ت م ا م   ا ب ز ا ر ه ا   و   ظـر فـيــت   
س ر ک و ب گ ر ي ش ا ن   ا س ت ف ا د ه   کـر د نــد   تــا   
ب ا   س ي ا س ت   ا ر ع ا ب   م ر د م   ر ا   بـه   خ ا ن ه   
ه ا   ب ر گ ر د ا ن ن د   ا م ا   م ر د م   خـو ر د نـد   و   
ک ش ت ه   د ا د ن د   و   ش ک ن ج ه   شـد نـد   و لــي   
مــر عــو ب   ن شــد نــد   و   بــه   خــا نــه   هــا   
ب ا ز ن گ ش تـنـد   و   نـفـر ت   و   ا عـتــر ا ض   

د ر   ا ي ن   ج ن گ   ا يـن   .  ش ا ن   ب ي ش تـر   شـد 
م ر د م   ب و د ن د   کـه   پـيـر و ز   شـد نــد   نــه   
ســـر د ا ر   عـــر ا قـــي   و   جــــمــــهــــو ر ي   

م ر د م   چ ن ا ن   ش کـسـتـي   ر ا   .   ا س ال مـي 
بـه   جــمـهــو ر ي   ا سـال مــي   تـحــمـــيـــل   
کـر د نــد   کــه   ق صــا ب   يــا ل   و   کــو پــا ل   

را نـاچـار كـرده انـد در روز               دارشان   
روشن از فرط زبوني و استيصال دروغ 

دروغ جمهوري اسالمي يعني .   بگويد
قسـم خـوردن بـه        .   اعتراف به شکست 

اينکه ما نکشتيم، ما نميکشيم، کار 
ما نبوده، نيروهاي ما کتک خوردند و 
لت و پار شدنـد، يـعـنـي اعـتـراف بـه                  
اينکه سياست ميزنيـم و مـيـکـشـيـم             

به همين دليل است که دروغ  .   نگرفت
دستگـاه فـاشـيـسـتـي بـه کـار امـروز                  
ــک دوره                 ــهــوري اســالمــي در ي جــم

جـمـهـوري    .   پرتالطم انقالبي نمي آيـد     
و .   اسالمي با انـقـالب مـواجـه اسـت           

دولتي که با انقالب مواجه باشد نه با     
دروغ هاي از نوع ازهاري و نه با دروغ 
هـاي از نــوع احـمـدي نـژاد و ســرادر                 
. عراقي نميتواند اوضاع را کنترل کند
. مردم نپذيرفته انـد و نـمـي پـذيـرنـد                

 صاف و ساده بايد بـيـايـيـد بـگـويـيـد               
 .*    و گورتان را گم كنيدغلط كرديم

 !ياوه هاي فرمانده سپاه

 فرشاد حسيني

 

براي اينکه بـدانـيـم داسـتـان روز          .   بود
مــعــلــم در ايــران تــحــت حــاکــمــيــت              
جمهوري اسالمي چه بوده و ارتـبـاط          
آن با مبارزات امروز معلـم چـيـسـت،        
بدنـيـسـت کـمـي بـه سـابـقـه ايـن روز                     

 .برگرديم
 ١٢در ايــران مــعــلــمــان ســنــتــا روز              

ارديـبــهـشــت را بــعـنــوان روز مـعــلــم              
ــاريــخ    .   گــرامــي مــيــداشــتــنــد        ١٢ت

ارديبهشت نيز بعنوان روز مـعـلـم بـه             
 ١٣٤٠مبارزات گسترده معلمان در     

در دوران حـــاکـــيـــمـــت رژيـــم شـــاه               
قضيه از اين قرار است که .  برميگردد

در تجمع اعتراضي معلـمـان در سـال          
 در مقابل مجـلـس، يـکـي از         ١٣٤٠

معلمان به اسم خانعلي به گلوله بستـه   
شد و جان سپرد و از آن تاريخ اين روز     

در آن   .   به عنوان روز معلم ثـبـت شـد         

زمان از سوي جرياني چون خانه معلم       
و دبير آن درخشش کـه وزيـر کـابـيـنـه             
شــاهــنــشــاهــي بــود، ســعــي شــد بــه             
اعتراضات معلمان در اين روز بيشتر     

از .   رنگ قانوني و دولـتـي داده شـود          
همين رو خيلـي زود ايـن روز مـکـان              

. خود را در ذهن معلمان از دست داد     
اما بعد از حاکميت رژيم اسالمـي در      
ايران، در فضايي كـه تـوده مـعـلـمـان               
بدنبال فرصتي براي بيان اعـتـراض و          
خواستهايشان بودند، دوباره خاطره و      

 ارديـبـهـشـت بـه عـنـوان روز                ١٢ياد  
در تـقـابـل بـا ايـن            .   معـلـم طـرح شـد        

موضوع و نقش گسترده معـلـمـان در       
 ، رژيـم      ٥٧اعتراضات دوران انقالب  

 ١٢اســـالمـــي تـــالش کـــرد، روز                
ارديــبــهــشــت را رنــگــي مــذهــبــي و            
اسالمي بدهد تا بويژه با شکل گرفتن   

روزي براي اعتراض سراسري معلمـان       
که ميتوانـد نـيـروي عـظـيـمـي را بـه                  

بـديـن   .   ميدان بياورد، جلوگيري کـنـد     
ترتيب از سوي جمهوري اسالمي روز     

 ارديبهـشـت، تـحـت عـنـوان روز              ١٢
درگذشت مرتضي مـطـهـري، مـعـلـم            
اسالم،  مفسر قرآن، مـتـکـلـم، عضـو          
ــه اســالمــي و از                    ــف ــل ــت مــوت ــئ هــي

پردازان نظام جمهوري اسـالمـي         نظريه
ــد               ــران، روز مــعــلــم اعــالم گــردي . اي

جمهوري اسالمي با ايـن کـار تـالش             
کرد، که هر اعتراضي در ايـن روز را             
به زير چتر اسالمي خود بـکـشـانـد و              

بدنبال اين اقدام رژيـم بـود     . مهار کند 
که اين روز خود بـه کشـاکشـي مـيـان           
معلمان و جمهوري اسـالمـي تـبـديـل           

از جمله در طول تمام اين سـالـهـا    .   شد
معلمان تالش کـردنـد تـا از ايـن روز               
بعنوان فرصتي براي بيان خواستهـا و         

بـويـژه   .   مطالباتشان اسـتـفـاده کـنـنـد         

 ارديبهشت بـا اول مـه روز         ١٢تقارن  
همبستگي جهاني کارگري، همواره به 
معلمان فرصتي داده است تا در کنـار    
طبقـه کـارگـر در سـطـح جـهـانـي بـه                    

 ارديـبـهـشـت بـرونـد و             ١٢استقـبـال     
امـا در    .     خواستهايشان را بيان کننـد   

 بـود کـه  سـران            ٥٧ ارديبهشـت    ١٢
سازشکار کانون صنفي مـعـلـمـان در           
سازشکاري شان سنگ تمام گذاشتند      
و با فراخوان معلمان به تجمع بـر سـر           

خانعلي و مطهري، بـا پـخـش        "   مزار" 
قران و سردادن صلوات، سعي کـردنـد       
کـه مـعـلـمــان را بـه بـيــعـت بـا رژيــم                     

امـا مـعـلـمـان        .   اسـالمـي بـکـشـانـنـد         
پـاسـخـي بـه ايـن فـراخـوان نـدادنـد و                    

 .بساطشان سوت و کور ماند
همانطور کـه در ابـتـداي نـوشـتـه              
اشاره کردم در دل همين کشاکـش هـا           

 معلمـان تصـمـيـم       ٨٢بود که در سال    
 مهر روز جـهـانـي      ١٣گرفتند که روز    

معلمان را بـه عـنـوان روز مـعـلـم در                 
در همـان سـال بـود        .  ايران گراميدارند 

که معلمان در تمام شـهـرهـا دسـت از          
کــار کشــيــدنــد و الــگــوي خــوبــي از              
اعتصاب سراسري در مقابل جـامـعـه        

 ١٣در آن ســال در              .   قــرار دادنـــد    
مهرمعلمان در تهران به مقابل وزارت 
ــد و بــا                     ــن ــرورش رفــت آمــوزش و پ
شعارهاي راديکالي چون مسـئـولـيـن         

مسـولـيـن    !   مملکت خجالت، خجالت 
مملک خود در رفاه و نـعـمـت، مـا را             
کنند نصيحت، تا حق خـود نـگـيـريـم          
آرام نمي نشينيم، برخواستهاي خـود،      
خواست افـزايـش حـقـوق هـا در حـد                  
زندگي اي انساني، حق تشکل و حـق        
اعتصاب بعنوان حق مسلم خود، رفع  
هر گونه تبعـيـض و نـابـرابـري و يـک                  
آموزش و پرورش انسانـي و مـدرن و          

 . بدور از خرافه تاکيد کردند
 ٧صفحه      

               .. . کانون صنفی معلمان                                         ۱از صفحه          
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گــفــتــنــد،يــک مــاه فــرصــت داري تــا            
رضـايـت بـگـيـري بـا ديـدن بـرادر آن                   
مرحوم احسان عرق سرد خجـالـت بـر           

مــرا بــه زنــدان       .   پــيــشــانــيــم نشــســت    
 . در سلولم بغضم ترکيد.  برگرداندند 

 ايکاش بـاد صـدايـم را مـي بـرد              
ايکاش گنجشکاني که از باالي ديوار 
بلند زندان رد مي شوند حـرفـهـايـم را           
مي شنيدند و بر ايوان خانه شما مـي       

 ."  نشستند و برايتان بازگو ميكردند
امروز مجددا بـهـنـود در سـلـول             
انفرادي است و منتـظـر بـاز شـدن در             

صـداي ايـن نــوجـوان و          .   زنـدان اســت   
هشت محكوم به اعدامي را كـه ايـن        
روزها ميخواهند به قتل برسـانـنـد را       

شـمـا بـايـد       .   به گوش دنيـا بـرسـانـيـد         
گنجشكاني باشيد كه صداي دردمند 
كودكاني را به گـوش جـهـانـيـان مـي              

 سالگي آنهـا،  ۱۸رسانيد كه با جشن    
چوبه دار را آماده ميكنند و جـالدان         
آنها را در اين قرن و جلوي چشم هـمـه      

 . ما، وحشيانه به قتل ميرسانند
به پا خيزيم و به بهنود و اكـرم و            

صفر و همـه مـحـكـومـيـن بـه اعـدام                
نشــان دهــيــم كــه در روزهــايــي كــه                
ميليونها نفر از مردم ايران، با پاهـاي     
خود در خيابانـهـا حـكـم سـرنـگـونـي                
حكومت اسالمي  و رفتن اين جالدان 
را داده اند، ما نـمـيـگـذاريـم جـانـيـان              
حاكم بر ايران با قتل بـهـنـود و نـدا و             
ســهــراب و صــفــر و اكــرم، از مــردم               
انقالبي در ايران زهر چشـم گـرفـتـه و              
براي حيات ننگين و حكـومـت قـرون       

 . وسطايي اشان، فرصت بخرند
 

 مردم آزاده  
 !   و منزجر از حکومت اسالمی   

امــروز و فــردا، در هــر جــايــي كــه                  
هستيد، بهر طـريـق مـمـكـن بـه ايـن                 

. احكـام وحشـيـانـه اعـتـراض كـنـيـد               
جلوي مراكز دولتي در اروپا و كانـادا      
و امريكا، در مقابل اتحاديه اروپـا و          
سازمان ملل تجمع كنيد و بـگـويـيـد          
که بايد فورا به اين احـكـام اعـتـراض           

 . كنند
در مقابل مراكز خبري و رسـانـه           

ها تجمع كنيد و بگوييـد اخـبـار ايـن           
جنايات را منعكس كنند و از مـردم          
بخواهنـد بـه ايـن جـانـيـان اعـتـراض                 

 . كنند
 اكتبر، شنبه روز جهانـي  ۱۰روز  

همه جا در دنيـا در    . عليه اعدام است 
همـه مـراسـمـهـا و مـيـتـيـنـگـهـا بـه                      
مناسبت روز جـهـانـي عـلـيـه اعـدام                
عكـسـهـاي بـهـنـود و اكـرم و نـدا و                     
ســهــراب را در دســت گــرفــتــه و بــه                
جهانيان بـگـويـيـد، بـايـد عـلـيـه ايـن                  

مـا نـبـايـد       .   جنايات اعتراض كـنـنـد      
بـگــذاريـم بـهــنــود شــجـاعــي و اكــرم              
مهدوي و صفر انگوتي و علي مهين       

 . را اعدام كنند... ترابي و 
مـا مــيــتـوانــيــم ايـن انســانــهــاي            
دردمند و اسير حاكمـان جـنـايـتـكـار             

بپا خيزيـم و    .   اسالمي را نجات دهيم  
  .به بهنود نشان دهيم تنها نيست

 مينا احدي 
  ۲۰۰۹ اكتبر ۸كلن  

minaahadi@aol.com  
 
 . تيتر اول اين نامه از انترناسيونال است 

 ما موظفیم نگذاریم                               ٦از صفحه          

  لغو مجازات اعدام    

مجازات اعدام باید 
اعدام یا . فورا لغو گردد

هر نوع مجازات 
متضمن تعرض به جسم 

نقص عضو، تنبیه (افراد 
تحت هر ) بدنى، و غیره

. شرایطى ممنوع است
همچنین مجازات 

  .حبس ابد باید لغو شود

 
 “ يک دنيای بھتر”از 

 برنامه 
حزب کمونيست کارگری 

 ایران

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!    سرنگون باد جمهوری اسالمي

اکنون در تداوم اين مبارزات، در       
 ١٣تدارم اين کشاکش است کـه مـا            

. مهر روز معلم را پشت سر گذاشتيـم    
در شرايطي که روزهاي پرشور خيزش    
انقالبي مردم را پشت سر ميـگـذاريـم      
و جامعه در التهـاب و مـبـارزه بسـر              
ميبرد، در شرايطي کـه مـعـلـمـان بـه              
هيچيک از خواستهايشان نرسيده انـد        
و در کمين فرصتي براي اعـتـراض و           
مــبــارزه هســتــنــد، کــانــون صــنــفــي           
معلمان، امسال گراميداشت اين روز      
را بدرون منازل ميبرد و بـه صـورت            
محفلي و خانوادگي در مـنـزل عـلـي           
اکبر باغالي دبيـرکـل کـانـون بـرگـزار             

اما جمهوري اسالمي حـتـي   .   ميکند
تحمل اين را هم ندارد و به سـراغشـان    

. ميرود و همگي را دستگير ميکـنـد   
از جمله در هـمـانـجـا خـود ايشـان و                  
آقايـان عـلـيـرضـا جـوادي، مـحـمـود                
بهشتي لنگـرودي، مـحـمـود دهـقـان            
آزاد، اســمــاعــيــل عــبــدي، مــهــديــه           
بـهـلـولـي، خـاتـون بـادپــر، مـجـتـبــي                 
قريشيان، عباس مـعـارفـي، مـحـمـد            
نوري و آقايان جوادپـور و نـيـک نـژاد              
دستگير شده و خوشبخـتـانـه پـس از            

ــد               . يــک روز از زنــدان آزاد مــيــشــون
جمهوري اسالمي آنـهـا را دسـتـگـيـر             
ميکند  تا بلکه گـوشـمـالـي اي داده            

. باشد که مبادا دست از پا خطا کنند
بدين ترتيب کانون صنفي معلمان در       
شرايطي کـه مـيـدانـد هـر فـراخـوانـي                
ميتواند به حرکتي هزاران نفره تبديـل    
شود، سعي ميکند، با دادن بيانيه اي 
و طرح يکسري خـواسـتـهـا سـر و تـه                

همانـطـور کـه      .   موضوع را هم بياورد 
در سال گذشته نيز وقتي ديد معلمـان    
خود را براي اعتصابي سراسري آماده   
ميکنند، فورا فرمان لغو فراخـوانـش       
را داد و معلمان را به انتظار به وعـده     

. وعيـدهـاي احـمـدي نـژاد فـراخـوانـد              
ــه                ــنــکــه بــاز هــم مســال خــالــصــه اي
محروميت معلمان از داشتن تشکـل       

 مهر ١٣واقعي خود باعث شد که در 
امسـال مـعــلــمـان سـرشــان بـي کــاله               

 . بماند
من در نوشته اي ديگر نيز تاکيد       
کردم که واقعيت اينست که در طـول          
تمام سـالـهـاي مـبـارزات مـعـلـمـان،                
کانون صنفي معلمان و ديگر تشکـل      
هاي صنفي معلميـن هـمـواره تـالش           
کرده اند که مبارزات معـلـمـان را در          
چهارچوب قوانين جمهوري اسـالمـي       
مهار کنند و بـا پـاسـکـاري آنـان بـه                  
مصوبات مجلس و مراجع قـانـونـي،         
ــرش مــبــارزاتشــان را              جــلــوي گســت

اما معلمان هوشيارانه از هر .   بگيرند
فرصتي و هـر فـراخـوانـي بـراي بـيـان                

اعتراضشان استفاده کـرده  و تـالش            
کرده اند که  از چهارچـوبـه هـايـي کـه           
ــي و                   ــف ــون صــن ــان تــوســط ســران ک
تشکلهاي صنفي معلمان تعيين شده     
فراتر بروند و در بسـيـاري از مـواقـع                
نـيـز تـوانســتـه انـد الـگــويـي چـپ و                    
راديــکــال از اعــتــراض را در بــرابــر               

اما در هر حال  در . جامعه قرار دهند
شـرايـط اخـتــنـاق و در خــالء وجــود                
ــن،                ــي ــم ــل ــعــي مــع ــهــاي واق تشــکــل
سازشکاري سـران کـانـون صـنـفـي و               
ديگر تشکلـهـاي مـعـلـمـان، هـمـواره              
بعنوان يـک مـانـع عـمـل کـرده و در                   
مقاطعي نيز مانع گسترش مبارزات     

بايد به ايـن وضـع       . معلمان شده است 
خــاتــمــه داد  مــعــلــمــان راديــکــال و              
معترض بايد جلو بيايند و تشكلهاي    
راديكال معلمـان را ايـجـاد كـنـنـد و                
همين کانونهاي صنفي را نـيـز خـود            

در جايي چـون تـهـران      .   بدست بگيرند 
که وزن مهمي در مبارزات مـعـلـمـان         
دارد، بايد سران سازشکـار کـانـون را            
کنار زد و معلمان راديکال در تمامي  
مناطق آموزش و پـرورش، شـعـبـات          
کانونهاي معلمين را خودشان ايـجـاد        
کـنـنـد و مـعـطـل رايــزنـي هـاي ايــن                   
حضــرات و ســازشــکــاري هــاي آن                

بـراي ايـنـکـار مـيـتـوان از              .   ننشينند
اعالم فراخوان و دادن بيانيه و اعـالم          
خواستها بصـورت قـطـعـنـامـه هـا و               
پخش وسيع آن در تمام مناطق شروع    
کرد و عمال وجود غير فعال کانون را     

براي اين کار ميتـوان هـر     .   خنثي کرد 
جا که کانون دست ايـن سـازشـکـاران            
است، با عدم حضور خود در آن، آنـرا        
بي اعتبار ساخـت و کـانـون خـود را               

تجمعات اعتراضي مـا    .   تشکيل داد 
بهترين جا براي تبديل آن به کانونهاي   
اعتراضاتمان اسـت و هـمـان جـا در                
ــه                    ــمــان جــا ک ــان، ه ــم جــمــع مــعــل
خواستهايمان را فرياد ميزنيم با دادن     
بيانيه اعالم کنيم که سران سازشـکـار    
اين کانون، ما معلمان را نمـايـنـدگـي         
نميکنند و ما کانون خود را خواهـيـم     
داشت و هر کانوني که با خواستـهـاي       
فـوري مـا مـعـلـمـان کـه هـمـواره در                    
مبارزاتمان  فرياد زده ايـم، هـمـراهـي          
کند، کانون مـا مـعـلـمـان مـعـتـرض                

ما در دوراني از التهاب .     خواهد بود 
و مبارزه و انقـالب در جـامـعـه بسـر              

در اين دوره چشم بسياري از   .   ميبريم
مردم به حركتهاي راديكال مـعـلـمـان          
است و در عين حـال فضـا و امـكـان              
بسيار مناسب تري بـراي حـركـتـهـاي           
وسيع و سراسري و راديكال مـعـلـمـان         
براي بكرسي نشاندن خـواسـتـهـايشـان       

 .*  وجود دارد

 سخنراني حميد تقوايي،               .. . کانون صنفی معلمان                                         ۱از صفحه          
 ليدر حزب کمونيست کارگري ايران 

 در استکهلم و گوتنبرگ در سوئد 
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بهنود شجاعي و صـفـر انـگـوتـي در              
تهران،محمد رضـا حـدادي ،مـحـمـد            
جاهدي،رحيم احمدي كـمـال آبـادي و           
اميـر امـرالـلـهـي در شـيـراز ،بـهـمـن                   
ســلــيــمــيــان در اصــفــهــان و عــبــاس             
حسيني در مشهد قـرار اسـت بـزودي         

 .اعدام شوند
جمهوري اسالمي ايران در صـدد       
زمينه سازي براي اجراي احكام اعدام     
هشت نوجوان محـكـوم بـه مـرگ در             
زندانـهـاي تـهـران،شـيـراز،اصـفـهـان و              

اين خبـر را وسـيـعـا در           .   مشهد است 
دنيا پخش كـنـيـد و بـه ايـن زمـيـنـه                    
سازي وحشيانه قـتـل هشـت نـوجـوان            
محكوم به اعدام كه در زمـان انـجـام             

ــوده         ۱۸جـــرم زيـــر ســـن               ســـال بـ
 . اند،اعتراض كنيد

بهنود شجاعي و صفـر انـگـوتـي           
در تهران،محمد رضا حدادي ،محمـد     
جاهدي،رحيم احمدي كـمـال آبـادي و           
اميـر امـرالـلـهـي در شـيـراز ،بـهـمـن                   
ســلــيــمــيــان در اصــفــهــان و عــبــاس             
حسيني در مشهد قـرار اسـت بـزودي         

گفـتـه مـيـشـود بـهـنـود             .   اعدام شوند 
شجاعي،محمد رضا حدادي و صـفـر        
انـگـوتــي در چــنـد روز آيـنــده اعــدام                

 . ميشوند
 

 مردم آزاده،
 ! مخالفین اعدام در ایران و در دنیا 

جمهوري اسـالمـي هـمـواره از حـربـه               
اعدام براي ارعـاب جـامـعـه و مـردم               

ايـن بـار     .   معترض استفاده كرده است  
که پايه هاي اين حكومت جـنـايـت و           

اعدام زير امواج خروشان اعتـراضـات      
خيابـانـي مـيـلـيـونـهـا جـوان بـه لـرزه                    
درآمده،در اين خيال خام است كه  بـا          
اعدام هشت جوان در چند روز آتـي از       
مردم و جوانان مـعـتـرض زهـر چشـم              

غافل از اينكه مردم و جوانان .   بگيرد
در ايران،به پا خاسته اند بـراي ايـنـكـه        

نـقـطــه پــايـانـي بـر هـمـيــن جــنـايــات                  
حربه جنايت و شـكـنـجـه و           .   بگذارند

تجاوز و اعدام،در مقابل مردمي كـه        
جـانشــان بــه لــب رســيـده و خــواهــان               
ســرنــگــونــي حــكــومــت جــانــيــان                

 . هستند،ديگر كارساز نيست
حكومت اسالمي دچار اين توهم    
" است كه مـيـتـوانـد بـا اسـتـفـاده از                    

دوران خمينـي جـالد، مـثـل          "   تجارب
روزهاي سياه سال شصت،با بنا کـردن        
چوبه هاي دار و بسـاط شـکـنـجـه و                  
کشتار دسته جمعي مردم را مرعـوب   

 .کرده و از اعتراض باز دارد
سران اين حكومت غافلند كه در       
سي سـال گـذشـتـه،يـك دريـا خشـم و                 
نفـرت و انـزجـار در دلـهـاي مـردم و                   
جوانان انباشته شـده و ايـن جـنـايـات              
نميتواند اين مردم بپا خاستـه و عـزم          
جزم ميليونها نفر در ايـران را  بـراي               
سرنگوني حكومت اسالمي ضعـيـف      

 . كند
 

 جوانان آزاده،
 ! زنان و مردان معترض به حکومت اسالمی 

بايد متحدانه عليـه ايـن نـقـشـه هـاي               
شوم و جنايتکارانه به پا خواست و بـه    
اين برنامه ريزي براي جنايت ،برنـامـه     
ريزي براي قتل عمد نوجوانان و قـتـل        
فعالين سياسي در كردستان كـه خـبـر         
آنرا در يك بيانيه اخيرا اعالم كـرديـم،       

ــرد       ــراض كـ ــتـ ــد اجـــازه        .   اعـ ــايـ ــبـ نـ
دهيم،جوانان و فـعـالـيـن سـيـاسـي و                
معترضين به حـكـومـت اسـالمـي را            

 . اعدام كنند
كميته بين المللي عليـه اعـدام،از      
همگان دعوت ميكند كه در روزهاي     
آتي در ايـران و در دنـيـا،بـهـر طـريـق                  

ممكن به اين برنامه ريزي بـراي قـتـل        
مـا  .   نوجوانان در ايران اعتراض كننـد  

بايد در سراسر جهان به خيابان آمده و       
با صداي بلند اعالم كني،كه نخواهيم  
گذاشـت هشـت نـوجـوان را در ايـران                

ما با صداي بلنـد اعـالم     .   اعدام كنند 
ــه               خــواهــيــم كــرد،نــه بــه اعــدام،نــه ب

 . حكومت جنايتكار اسالمي 
جمهوري اسالمي ايران در آستانه     
روز جهاني عليه اعدام ميخواهد ايـن        
انسـانـهـاي اسـيـر در زنـدانـهـايـش را                  

حكومتي كه رکورد دار اعدام . بكشد
 .  نوجوانان در دنيا شده است

 اكـتـبـر،روز جـهـانـي           ۱۰در روز    
عليه اعـدام در ايـران و در دنـيـا بـه                    
خيابـان بـيـايـيـد و بـه ايـن جـنـايـات                     

 . حكومت اسالمي اعتراض كنيد
 كميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۹ اكتبر ۴

 در آستانه روز جهاني عليه اعدام،خطر اعدام هشت نوجوان محكوم به مرگ 
 جمھوری اسالمی ھشت نوجوان را زير تيغ اعدام نھاده است

به مناسبت روز جهاني عليه اعـدام و     
براي نجات جان محكومين به اعـدام     
كه قرار است روز يكشنبه ايـن هـفـتـه           
اعدام شوند، كميته بين المللي عـلـيـه      
اعدام به اقدامات گسـتـرده اي دسـت         

مــيـــتــيـــنــگـــهــايـــي در         .   زده اســـت   
فرانكفـورت آلـمـان، در زوريـخ و در                
شهرهاي سوئد و همچنين مالقات با       
مقامات دولـت سـوئـد و تـمـاس بـا                  
اتحاديه اروپا و نهادهاي مدافع حقوق 

. انساني از جمله اين اقـدامـات اسـت          
ما نبايد بگذاريم روز يكشـنـبـه خـون           

ما بايد به . تعداد ديگري ريخته شود 
 . پا خيزيم واعتراض كنيم

 
 در اینجا 

 : گزارش مختصري از اقدامات ما 

 ماه اكتبر، مـيـنـا    ۷امروز چهارشنبه   
احدي با اتحاديه اروپا تماس گرفت و      
ــهــنــود                در مــورد احــتــمــال اعــدام ب
شجاعي و اكرم مهدوي و هـمـچـنـيـن          
موج جديـدي از اعـدامـهـا  بـه آنـهـا                   

قرار است هـمـيـن امـروز         .   هشدار داد 
نامه اي از سوي تعدادي از نمايندگان     
پارلـمـان اروپـا بـه ايـران ارسـال و بـه                    
احكام اعدام بهنود شـجـاعـي و اكـرم          
مهدوي و ديگر محكومين به اعـدام        
كه احتمال اعدام آنها هست، اعتراض   

 . كنند
همچنين مينا احدي بـا تـعـدادي         
از نمايندگان پـارلـمـان آلـمـان تـمـاس               
گرفته و خواهان عكس العـمـل فـوري       
دولت آلمان به اين اعدامهاي سازمان       

 . يافته براي يكشنبه شد

تماس بـا جـامـعـه بـيـن الـمـلـلـي                  
حــقــوق بشــر در فــرانــكــفــورت و          
همـچـنـيـن صـحـبـت تـلـفـنـي بـا                   
تعدادي از نهادهاي مدافع حـقـوق    
انساني و مخالف اعدام و تـالش       
براي سازماندهي يك حركت بـيـن      
المللي در روزهاي آتي براي نجات 
جان محكومين به اعدام از جملـه    
فعاليتهاي كميته بين المللي عليه 

 . اعدام است
همچـنـيـن هـيـئـتـي از سـوي               
كميته بين المللي علـيـه اعـدام و          
ــا             نــهــاد كــودكــان مــقــدمــنــد، ب
مقامات دولـت سـوئـد مـالقـات           
كرده و خـواهـان عـكـس الـعـمـل               
فوري آنها به حكومت جنايتـكـار        

 . اسالمي شدند

اولین دوشـنـبـه مـاه اکـتـبـر               
بعنوان روز جهانی کودک در سوئد 

بـه هـمـیـن       .   محسوب مـیـشـود     
مناسبت هیئتی مرکب از مرجان 
واعـظ، سـیـامـک طـهـمـاسـب و               
کریم شامحمدی از سـوی نـهـاد           
ــد             کــودکــان مــقــدمــنــد در ســوئ
وکمپین بین المللی علیه اعـدام   
طــبــق قــرار قــبــلــی و تــقــاضــای           
مالقات اضـطـراری بـرای تـوقـف           
اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی      

 نــوجــوان   ٦و صــفـر انــگـوتــی و           
دیـگــری کــه در مــعــرض خــطــر           
اجرای حکـم هسـتـنـد بـا یـکـی                

مقامات سیاسی بلنـد پـایـه         از  
 Henrik G)دولت سوئد آقـای      

Ehrenberg  هنریک اهرنبـری (

در محل وزارت امور خـارجـه در          
استکهلم مالقـات کـردنـد و يـك            
نامه اعتراضي به وزير دادگستري 

 .سوئد دادند
جمهوری اسالمی در آسـتـانـه        
روز جهانی کودک و درسـت یـک           
روز بعـد از آن در یـازدهـم مـاه                
اکتبر، قصد دارد بـا اعـدام ایـن            
نوجوانان باز هم به جامعه ایـران       

 . خون بپاشد
كميته عليه اعدام از هـمـگـان       
دعوت مـيـكـنـد بـه ايـن احـكـام                

 . اعدام فورا اعتراض كنند
 

 كميته بين المللي عليه اعدام 
  ۲۰۰۹ اكتبر ۷

 فعاليتهاي كميته بين المللي عليه اعدام، عليه اعدامها در ايران 

بهنود شجاعی، یکی از 
نوجوانانی که در صف 
کشتار توسط دژخیمان 

 !اسالمی قرار دارد


