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 ۶ صفحه  

ـنـاي         ۶۰۰ بيش از  هزار متـرمـربـع ب
سرپوشيده، مساحت مسقفي بـطـول     
ـيـم            ـيـش از ن يک کيلومتر و عرض ب
کيلومتر، سازه اي که مـقـاومـت در        

ريشتر را  ۱۰ مقابل زلزله اي بقدرت 
دارد، گنبد طـال و چـهـار گـلـدسـتـه              

ـفـاع      مـتـر،      ۹۱ طالکاري شده به ارت
ـنـه کـاري        ـي سنگ هاي گرانقيمت، آئ
ـبـهـا بـر در و                       ـنـات گـران ـي ها و تـزئ
ديوارها توصيف مختصري است که 
از مقبره خميني و دم و دسـتـگـاه آن        
شده است. در سالـهـاي نـخـسـت دو           

مــيــلــيــارد دالر بــراي احــداث ايــن            
مجموعه اختصاص پيدا کـرده ولـي     
ـنـه شـده               آنچه در سالهـاي بـعـد هـزي

 است، نامشخص است. 
 ۸ صفحه   

بــروجــرد    يکــارگــران شــهــردار   
درســومــيــن اقــدام اعــتــراضــي     

 يخود بـه هـمـراه خـانـواده هـا            
خود دست به تجمع در مقـابـل   

شـهـر زدنـد و           يـن ا   يفرماندار
خـــواهـــان پـــرداخـــت حـــقـــوق        
ــه خــود و               ــذشــت ــاه گ ــارم چــه

 پرداخت بيمه تکميلي شدند. 

اسالمي شهر کارگران را       يشورا
به صبر و آرامش دعوت کرده            
است تا شهردار از سفر کربال              
برگردد! کارگران اما ميگويند        
شهردار قبل از رفتن به کربال             

از          يحکم اخراج تعداد                 
همکارانمان را صادر کرده                 

ين شب عيد      است. عالوه بر ا        

چهارصد هزار تومان بن کارت         
براي حمايت از کارگران و                    
پرسنل پرداخت کرد و قرار شد          

هزار تومان از               ۵۰ماهانه     
 حقوق کارکنان کم کنند اما با
 مراجعه به فروشگاه مورد نظر

 کارگران متوجه شدند که ،   
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 2 ۱۳۹۴خرداد  ۱۵ انترناسيونال 

ـبـار    گزارش هيئت اجرايي را اين
بعنوان يک گزارش سياسي اجرايـي و    
بر اساس تـحـوالت جـامـعـه در ايـن             
دوره و فعاليت حـزب در ايـن راسـتـا           
ـيـت ارگـانـهـا و            نوشته ام و وارد فعـال
کمپين هاي مختلف نميشـوم. هـمـه       
کميته هاي اصلي حزب و همينـطـور   
اکثر نهادها و کمپين ها کتبا گزارش 
داده اند که برايتـان ارسـال شـده و از            
فعاليت تک تک آنها مطلع شـده ايـد.     
ـيـت             در واقع حجم عظـيـمـي از فـعـال
توسط ارگانهاي حـزبـي و نـهـادهـاي          
نزديک به حزب و کادرهاي حـزب در      
اين عرصه هـا انـجـام شـده اسـت و                
ـلـف در          مسئولين عرصه هاي مـخـت
پلنوم فرصت دارند که شفاها گـزارش  
خود را تکميل کنند. در نتيـجـه مـن       
وارد تک تک عرصـه هـا نـمـيـشـوم و             
ـنـوم    سعي ميکنم از دو جنبه توجه پل
را به فعاليت حزب در اين دوره جـلـب   

 کنم. 
از يکطرف عکس العمل حـزب  
ـيـاي           نسبت به رويدادهايي کـه در دن
بيرون ما در جريان است چه تحـوالت  
در داخل کشور و چه در منطقه و در     
سطح بين المللي. و از طـرف ديـگـر           
دنبال کردن اولويت ها و نقشه هـايـي     
که خود ما داشتـه ايـم و مشـخـصـا            
دنبال کردن قطعنامه هاي کـنـگـره و      

 نقشه هاي رهبري حزب. 
در اين دوره چندين تحول مهم و 
ـفـاق               قابل توجه در ايـران و جـهـان ات
ــمــي،                ــات ات ــوافــق ــاده اســت. ت افــت
اسيدپاشي ها، اعدام ريحانه، وقـايـع     
ــراضــات و                 ـت ــاد، اعـ ــاب ــه ــر م ــي اخ
اعتـصـابـات کـارگـران و مـعـلـمـان،                
ـنـطـور تـرور                   دستگـيـري هـا و هـمـي
کارکـنـان چـارلـي ابـدو و بـه قـدرت                  
رسيدن سيريزا در يونان شايد برجسته 
ترين اتفاقات اين دوره بـودنـد. حـزب       
نسبت به همه اينها عـکـس الـعـمـل          
سريع انجام داده و سعي کرده است از 
ـيـغـي و         ـل ـب طريق ارگانهاي مختلف ت
سياسي ماهيت اين تـحـوالت را بـه          
مردم توضيح بدهد و گفتمان خود را   

 به جامعه ببرد. 
بالفـاصـلـه پـس از کـنـگـره بـا                 
مساله اسيدپاشي ها مواجـه شـديـم.      
ـيـم رژيـم بـاد                 در اطالعيـه اي نـوشـت
کاشت و طوفان درو کـرد. در شـکـل         
دادن به اين طوفان حزب و مشخـصـا   
سازمان جوانان نقش موثر و برجسته 
اي ايفا کرد. جمهوري اسالمي عقـب   
نشيني کرد و اسـيـدپـاشـي هـا تـمـام            
ـبـال اسـيـدپـاشـي هـا               شد. بعالوه بـدن
حضور نيروهاي گشت در خـيـابـانـهـا      
محدودتر شد و عمال فضاي بـازتـري     

 براي تعرض فرهنگي ايجاد شد. 
بدنبال آن با اعدام ريحانه مواجه 
شديم. کمپين براي نجات ريحانه کـه     
از چند ماه قبل شروع شده بود يـکـي   
از بزرگترين، اجتماعي تـريـن، داخـل      
ـيـه        کشوري ترين کمپين هاي مـا عـل
اعدام بود که در گزارش به کنگره نهم 
به آن پرداختيم. جـمـهـوري اسـالمـي          
ريحانه را اعـدام کـرد امـا هـم خـود              
ريحانه سيستم قضايي حـکـومـت را      
ـلـي          ـيـن الـمـل رسوا کرد و هم کمپين ب
کميته بين المللي عليه اعدام بيش از 
ـبـه داخـل                    ـيـن ديـگـري جـن هر کـمـپ
کشــوري هــم پــيــدا کــرد، گــفــتــمــان           
ـتـمـان             وسيعي عليه اعدام و يـک گـف
ـيـه مـوقـعـيـت               اجتماعي عمـيـق عـل
ـتـاد و           فرودست زن در جامعه بـراه اف
ـنـي          کل اين مجموعه هزينـه سـنـگـي
براي حکومت داشت. اعـدام هـا در          
ابعاد بااليي همچنان ادامه دارد امـا  
اتفاق تازه اين است که خانـواده هـاي     
محکومين به اعدام بيش از گـذشـتـه    

 دست به تجمع و اعتراض ميزنند. 
حمله به نشريه چارلي ابدو يکـي  
ديگر از اتفـاقـات ايـن دوره بـود کـه              
حزب بسرعت موضع شفاف و روشن 
گرفت و بطور متمرکز در ارگـانـهـاي        
تبليغي و سـيـاسـي بـه آن پـرداخـت.             
ـتـه نـامـه و              نامه به کارکنان ايـن هـف
مصــاحــبــه و بــرنــامــه هــاي پــخــش          
ـبـوهـي                    ـيـم کـانـال جـديـد و ان مستـق
ـيـس           مطلب تبليغي در صـفـحـات ف
ـتـهـاي حـزب از جـملـه                   بوکي و سـاي

اقدامات حزب در اين زمينه بود. در  
ـيـز جـمـهـوري اسـالمـي             اين زمينه ن
ـيـرغـم                 مجبور شد تـرور آنـهـا را عـل
ــور مــحــمــد را                ــکــات ــکــه کــاري ايــن
ميکشيدند محـکـوم کـنـد. در ايـن             
زمــيــنــه نــيــز مــوقــعــيــت ضــعــيــف          
جمهوري اسالمي خود را آشـکـارتـر        

 کرد. 
ــراضــات          اعــتــصــابــات و اعــت
ـيـشـتـري         کارگري در اين دوره ابعـاد ب
گرفت، اعتصاب به مراکز بـزرگـتـري    
سـرايــت کــرد و زمــان اعــتـصــابــات           
طوالني تر شد. و ما اوال به تـک تـک      
اعتصـابـات مـهـم بـرخـورد فـعـالـي                
کرديم، آنها را بـررسـي کـرديـم و بـر                
نقاط قوت و ضـعـف آنـهـا انـگـشـت            
گذاشتيم و تالش سيستماتيکي براي 
خنثي کردن توطئـه هـاي شـوراهـاي         
اسالمي انـجـام داديـم. در سـالـهـاي              
ـنـطـور در شـش مـاه                 گذشته و هـمـي
گذشته حضور همسران کـارگـران در       
تجمعات اعتراضي بطور محسوسي 
بيشتر شده است که ميتوان به نمـونـه   
هاي بافق، کنتورسازي ايران، تصميم 
مجمع عمومي کارگران نـورد لـوـلـه         
ــواده هــا در                  ــا و حضــور خــان صــف
تجمعات معلمان اسم بـرد. مـجـمـع          
عمومي نيز پررنگ تر شده است، در   
ـلـزي تـهـران،                فوالد قـروه، صـنـايـع ف
بازنشستگـان ذوب آهـن اصـفـهـان،            
نورد لوله صفا و در مـراکـز ديـگـري         
شاهد آن بوده ايم و در قطعنامه هـاي  
تشکل هاي کارگري درمورد بيش از   
ـيـمـا             ـق هر زمان خواسـت هـاي مسـت
ـيـحـقـوقـي                ـيـه اعـدام و ب سياسي عل
ـيـحـقـوقـي زنـان و يـا                 کودک، عليه ب
ـيـان سـيـاسـي و                  ـيـان و زنـدان آزادي ب
تحزب و دفاع از جنبش هاي مترقـي  
ديگر مطرح ميشود. اينها در کـنـار      
ـيـشـتـري از           جلو آمدن تعداد هرچـه ب
رهــبــران شــنــاخــتــه شــده کــارگــري،          
پيشروي هاي بسيار مهمي است کـه    
ـبـش کـارگـري را در مـوقـعـيـت                   جـن
قدتمند تري قرار داده است، جـايـگـاه    
کارگر را در جامعه باال برده و بـه آن        

ـنـده اي داده اسـت.              نقش رهبري کـن
ـيـک    حزب با دقت، پيگير و سيستمات
و مورد به مورد بر همين جهتگـيـري   
ها تاکيد و پافشاري ويژه اي داشته و   
تالش همه جانبه و فشـرده اي بـراي           
تــقــويــت ايــن رونــد کــرده اســت. بــه              
موازات اين جهتگيري گرايش عقـب  
مانده کارگر کارگري و صنفي صنفي 
ـقـد کـرده و بـه مـيـزان                    کردن ها را ن
زيادي عقب رانده ايم. خانه کـارگـر و        
ـيـز يـک هـدف                شوراهاي اسـالمـي ن
هميشگي نقد و افشـاگـري مـا بـوده         
است. درمورد معلمان در چـنـد مـاه         
ـبـاط بـا بـرخـي               گذشته از طـريـق ارت
فعالين آنها، فعاليت هاي ميـدانـي و     
از طريق تبليغات عـمـومـي گـرايـش        
راست را به درجاتـي عـقـب زده ايـم.           
ـتـوان در خـواسـت افـزايـش               اينرا مـي
دستمزد باالي خط فقر بـجـاي نـظـام         
هماهنگ دستمزدها، خواست آزادي   
معـلـمـان زنـدانـي، حضـور اعضـاي              
خانواده ها در تجـمـعـات مـعـلـمـان،          
همبستگي مـيـان بـازنشـسـتـگـان و            
کارگران با معلمان و غيـره مشـاهـده      

 کرد. 
يکي از مهمترين اتفاقـات ايـن     
دوره در ايـران مـبـارزات دور جـديـد            
معلمان است که از اواخر ديماه يعني 

شـروع شـد و        ۲۰۱۵ نيمه اول ژانويه 
در ماههاي بعد با قدرت و بصـورت      
سراسري ادامه يافـت. تـوضـيـح يـک           
نکته شايد اينجا ضروري بـاشـد. مـا       
ــک             ــوژي ــول ــدئ ــرخــورد اي بشــدت از ب
اجتناب کرده و کامال سيـاسـي و بـا        
درک توازن قواي موجود حرکت کـرده  
ايم. گرايش راست را در باالي کـانـون    
صنفي که غالب است ديديم اما فـي    
المثل خواهان بيـرون انـداخـتـن آنـهـا           
نشديم. متوجه بوديم که گرايش چـپ   
نه آنقدر منسجم اسـت و نـه شـرايـط           
فعلي اجازه ميدهد کـه در راس ايـن         
تشکل قرار گـيـرد. بـرعـکـس فـکـر               
ميکرديم زير چتر گرايش راست که با 
ـتـوانـد     خطر چنداني مواجه نيست مي
تحرکاتش را افزايش بدهد و حـرکـت     

هاي قوي و اجـتـمـاعـي و سـراسـري             
بزرگي شکل بگيرد. در ايـن پـروسـه           
ـيـدا مـيـکـنـد              گرايش چپ فـرصـت پ
بتدريج اشکـال حـرکـت، شـعـارهـا و             
ــان                خــواســت هــاي خــود را در مــي
معلمان جا بيندازد و خود را جـمـع و     
جور کند تا در شـرايـط مسـاعـد بـا            
فعالين شناخته شده و با تجربه اي که 
اندوخته است گرايش راست را عـقـب   
بزند. بر اهميت کانون صنفي معلمان 
عليرغم اينکه گـرايـش راسـت بـر آن           
حــاکــم اســت تــاکــيــد کــرده ايــم. بــه              
عبارتي کار ما از يکطرف و اسـاسـا     
جنبه اثباتي يعني کوبيدن بر خواست 
هاي راديـکـال بـوده و از طـرفـي بـا                 
ظرافت و بدون تندروي گرايش راسـت  
را در قالب شعارها و مطالبـاتـي کـه      
طرح ميکند و توهمي که نسـبـت بـه      
روحاني و بخش هايـي از حـکـومـت         
ـقـد کـرده ايـم و بـه                    ايجاد ميـکـنـد ن
معلمان افق داده ايـم. ايـن سـيـاسـت           
اوال بـا اوضـاع و تـوازن قـوا مـيـان                   
معلمان و حکومت از يکطرف و چپ 
و راست در ميان معـلـمـان از طـرف         
ديگر انطباق کامل داشته و از طـرف  
 ديگر اعتماد به ما را بيشتر ميکند. 
در يک کالم ما در طول سالهاي 
گــذشــتــه بــطــور واقــعــي بــر تــغــيــيــر          
موقعيت کارگر در جامـعـه و چـهـره         
دادن بــه جــنــبــش کــارگــري نــقــش              
محسوسي ايفا کرده ايم. جهتـگـيـري     
ـنـي           و تاکيدات ما با مـوقـعـيـت عـي
مبارزاتي طبقـه کـارگـر هـمـخـوانـي            
بااليي داشته و به همين دليل مـوثـر     
واقع شده است. يک نکته قابل تـوجـه     
و مــهــم در ايــن زمــيــنــه نــاتــوانــي               
جمـهـوري اسـالمـي در بـرخـورد بـه                
ــراضــات             جــنــبــش کــارگــري و اعــت
معلمان است و اين راه را بر پيـشـروي   
ـيـشـتـر بـاز             بيشتر جنبش کـارگـري ب
ميکند و ما همچنان بر دامن زدن به 
جنبش مجمع عـمـومـي در مـراکـز            
کارگري، به ميدان آوردن هـمـسـران و      
اعضــاي خــانــواده هــاي کــارگــران و          

 ۳ صفحه  
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ـبـات                معلمان، شـکـل گـيـري مـطـال
روشن و سـراسـري و شـکـل دادن بـه              
ـيـن بـه       طيف چپ و نزديک کردن فعال

 حزب تاکيد ميکنيم.  
درخارج کشور نيز از طريق يـک    
ـيـن و            تشکيالت فعال حزبي و فـعـال
ـنـوع بـا                   نهادهايي کـه وسـيـع و مـت
کمپين ها و آکسيونها، سخنراني هـا    
و نوشته ها، شـرکـت در پـانـل هـا و              
ـلـف              ميزگردها، به زبـان هـاي مـخـت
فعاليت روزمره اي را به پيش ميبرند 
حضور ملموسي داشـتـه ايـم. تـالش          
فشرده اي براي قوام دادن به واحدها و 
هــمــزمــان ايــفــاي نــقــش فــعــال در             
تحرکات اجتمـاعـي و شـبـکـه هـاي             
مبارزاتي که در هر کشور وجود دارد 

 ۴۱ اســاس ســنــد مصــوب پــلــنــوم           
صورت گرفته است. با اينهمه هـنـوز      
بايد در اين راستا تالش کـرد تـا ايـن        
پروسه به سرانجـام بـرسـد و صـاحـب            
تشکيالتي متحد، منسـجـم و قـوي        
در عين حال داراي حضـور فـعـال در        
تحرکات سياسي مبارزاتـي بشـويـم.      
يک پيشروي مشخـص نـظـم و نسـق           
بخشيدن بيشتر به حق عضويت ها و 
افزايش حـق عضـويـت هـاي وصـول            

 شده است. 
ـيـت حـزب و           عرصه هاي فـعـال
نهادها و چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده             
ـنـوع و وسـيـع بـوده                حزب بسيار مـت

از افشــاي اســالم و اســالم                .اســت
ســيــاســي و نســبــيــت فــرهــنــگــي و           
مماشات با اسالم و جريانـات و دول      
اســالمــي کــه دهــهــا ســخــنــرانــي و           
ـقـاي مـا بـرگـزار             کنفرانس توسط رف
شــده اســت تــا مــقــابلــه بــا حضــور              
جمهوري اسالمي در خارج، از دفـاع    
ـنـاهـنـده تـا هـمـراهـي بـا                   از حقوق پ
مبارزه مردم افغانستان، از دفـاع از        
حقوق کودک و بحث و افشاگري عليه 
ـيـان               ختنه کودکان تـا دفـاع از زنـدان
سياسي و کارگران زنداني و تـحـکـيـم     
رابطه با زندانها، مقـابلـه بـا اعـدام و           
افشاي سيسـتـم قضـايـي جـمـهـوري            
اسالمي، حضور فعال در اسـتـاديـوم      
ـيـحـقـوقـي زنـان در              سوئد و افشاي ب
ايران، فعاليتي که در خاور ميـانـه بـا      
تشکيل شبکه همبستگـي کـارگـران      
ـنـهـا تصـويـر         شروع کرده ايم و همه اي

حزبي فعال، حـاضـر در صـحـنـه، بـا             
عکس العمل سريع را نشان ميدهد و 
ـنـکـه رسـانـه هـاي دسـت                 عليرغم اي
راستي جريـانـات ديـگـري را النسـه            
ـيـت هـاي حـزب               ميکنند امـا فـعـال
حضور آلترناتيو چپ و کمونيستي را   

 فعال و پويا نگهداشته است. 
 

    ا?Q	���	ن:  
در اين دوره تحوالت مهمي در   
افغانستان صورت گرفت، فضا بـراي    
فعاليت سياسي و اعتراضـات بـازتـر      
شد و زنـان و جـوانـان بـه تـحـرکـات                  
وسيعي دست زدند که در جريان قتـل  
فرخنده به اوج خود رسيد. حزب نقش  
ـنـه بـازي کـرد و                فعالي در ايـن زمـي
رابطه خود را با فعالين زن و جريانات 
سياسي در افغانسـتـان بـه درجـه اي           
گســـتـــرش داد. شـــکـــل دادن بـــه               
کميسيون افغانستان براي ايفاي نقش 
سيستماتيک، بخشي از تالش حـزب    
در اين دوره بود که بايد بـه سـرانـجـام       

 برسد. 
يک نکته مهم ديگر که الزم بـه      
اشاره است نقش و جايگاه کـادرهـاي     
شناخته شده حزب است. امروز حزب  

چهره شناختـه شـده در        ۳۰ نزديک به 
ايران و خارج کشور دارد که ايـن يـک     
سرمايه بزرگ سـيـاسـي و يـک اهـرم            
ـيـرگـذاري بـر جـامـعـه                مهم براي تـاث
است. همينجا الزم است از نقش ويژه  
اين رفقا و بويژه رفقـايـمـان در داخـل         
کشــور کــه بــدرســت تــوازن قــوا و                
وضــعــيــت جــمــهــوري اســالمــي را           
تشخيص داده اند و بـخـوبـي از ايـن           
موقعيت براي پيشبرد اهـداف خـود       
استفاده کرده اند صميمانـه قـدردانـي      
شود. توانائي هاي  باالي تعـدادي از     
رفقاي ما بسيار تعيين کننده، دلگرم 

 کننده و اميدوار کننده است. 
وجود اين تعداد کادر شـنـاخـتـه     
شده در ايران و خارج ايران، يک نقـطـه   
قوت مهم حزب به شمار ميرود. امـا   
ما نقشه روشـنـي بـراي ايـن مسـالـه             
ــد و                    ـن ــشــه مـ ـق ــالش نـ ــم، ت ــداري ن
سيستماتيکي بـراي النسـه کـردن و            
حتي مـعـرفـي آنـهـا در دسـتـورمـان               
ـيـز                   ـقـا ن نيست. بعـضـا خـود ايـن رف
جايگاه سياسـي و اهـمـيـت خـود را              
آنطور که بايد و شايد درک نکرده انـد.  
حزب بايد بطور فعال ايـن مسـالـه را        
در دستور بگذارد، ليست اين رفقا در 

نظرش باشد، توقع از آنـهـا را روشـن          
ـفـوذ    کند و نقشه مند براي گسترش ن
 و اعتبار آنها کار کند. تـک تـک ايـن        
رفقا نيز با توجه به جايگاهي کـه هـر     
ـقـش خـود را         کدام دارند، الزم است ن
براي گسترش نفوذ حزب بکار گيرنـد  
و در سوخـت و سـاز خـود حـزب بـه                
 معني اخص آن بيشتر درگير شوند. 

 
Q	ت:  �/J 

تبليغات ما اعـم از ارگـانـهـاي         
مرکزي و يا کادرها و فعالين حزب از 
ـيـشـتـر          حالت افشاگري نوع سنـتـي ب
فاصله گرفته اسـت امـا هـنـوز کـار              
ـيـغـات                  ـل ـب زيادي الزم اسـت تـا بـه ت
ـيـشـرو              برانگيزنده، اميـد دهـنـده و پ
تبديل شود. تبليغاتي که نقاط قـوت   
جامعه و حرکت هاي عميق آشکار و 
پــنــهــان جــامــعــه را آدرس کــنــد و              
ــلــيــغـات حــکــومــت و جــريــانــات           ـب ت
بورژوائي را خنـثـي کـنـد. هـنـوز در              
ـلـغـيـن مـا                  ـيـن و مـب تبليغات فـعـال
تصوير زنان، کـارگـران و کـل مـردم             
بعنوان قرباني قوي است و ايـن بـايـد      

 عوض شود. 
اين يک عرصه مهم جدال ما بـا  
ـيـاس اجـتـمـاعـي             چپ سنتي در مـق
ـئـوريـزه کـردن ايـن بـحـث و                    است. ت
ـيـشـتـر از آن، کـمـک              فاصله گرفتن ب
ميکند که اوال مبلغين حزب فرموله 
تر شوند و ثانيا روي بخـشـي از چـپ        

 جامعه تاثير بگذاريم. 
يک جنبه ديگر مساله اين است 
که جامعه ايران نسبـت بـه چـنـدسـال          
قبل آگاهتر، مطلع تر و بويـژه طـيـف      
ـيـشــرو از جـملـه بـه يـمـن مـديــاي                    پ
اجتماعي پيچيده تر است و به رسانـه  
ــف دســتــرســي دارد.             هــاي مــخــتــل
تبليغات و کال مبـاحـث مـا اعـم از           

نشريات و کانال جديد و غيره بايد بـا    
مخاطب سطح باالتري طـرف شـود.       
برنامه هاي ما در سـالـهـاي گـذشـتـه         
درجا زده اند و بايد يک سطـح کـامـل      
ارتقا پيدا کـنـد. بـرنـامـه هـاي نـوع                 
مــيــزگــردي کــه مســائــل را خــوب            
ــا                    ــد و ي ــل کــن ــحــلــي حــالجــي و ت
ـقـايـي کـه             گفتگوهاي کار شده بـا رف
جوانب مختلف موضوع را بـخـوبـي      
مطالعه کرده اند، بطور مـحـسـوسـي       
افزايش يابد. براي تحقق اين مسـالـه      
سازماندهي جديدي از جمله در کانال 
جديد بايد انجام شود و مسائلي مثل 
ـلـي     ـي ميزگرد و گفتگو و مباحث تحل
و پايه اي به بـخـش قـابـل مـالحـظـه            
 برنامه هاي هر روزه ما تبديل شود. 

 

�د��	ن:   

وقايع مهاباد در روزهاي اخـيـر     
ـفـاقـات قـابـل تـوجـه در                   از جـملـه ات
کردستان در اين دوره بـوده اسـت کـه        
کميته کردستان سرعت عمل خـوبـي     
اين مساله را در دسـتـور گـذاشـت و           
کانال جديد نيز فعاالنه همراهي کرد. 
مهاباد اما نشان داد که تـا چـه حـد          
اين جامعه تشنه اعـتـراض و تـحـول         
است. و تا چه حد ضـروري اسـت کـه         
ـيـت بـاالتـري در ايـن                   حزب بـا ظـرف

 عرصه مهم فعاليت کند. 
ــگــر درمــورد               ــه دي ــکــت ــک ن ي
کردستان الزم است برجسته شود و آن 
ــه در                 ــمــي اســت ک ــحــوالت مــه ت
ناسيوناليسم کرد در مـنـطـقـه انـجـام         
شده است. حزب بايـد ايـن تـحـول را            
تبيين کند و سيـاسـت هـاي خـود را           

 متناسب با اين تحول تدقيق کند. 
 

 �Jا?3	ت ��زان:  
توافقات لوزان يک تحـول مـهـم      

سياسي است که مستقيما بر مبـارزه  
طبقاتي تاثير ميگذارد. حزب بـطـور    
مستمر اين تحوالت را در مـقـاطـع          
ـيـل                    ـلـف بـررسـي کـرده و تـحـل مخـت
روشني از اين مساله ارائه داده است. 
ـيـغـي       ـل ـب يک وجه مباحث سياسي و ت
ما در اين زمينه نشان دادن بن بسـت  
ها و ضعف هاي رژيم و کوتـاه آمـدن     
ـيـشـروي           در مقابل غرب و امـکـان پ
مردم اسـت. ايـن رونـد در واقـع هـم                 
اکنون شروع شده است و مردم دارنـد    

 به پيشروي خود ادامه ميدهند. 
 

    : : : : در�0رد �	ز0	ن .�ا�	ن 
در اين گزارش به هيچ سـازمـان   
ــي               ــر حــزب مشــخــص حــزبــي و غــي
ـيـل بـه سـازمـان           نپرداختم اما بدو دل
جوانان اشاره ميکنـم. اوال سـازمـان         
جوانان دوره بسيار موفق و متفـاوتـي   
ـيـا              را پشت سر گذاشـتـه اسـت و ثـان
تصوير اکثر رفقا از سازمـان جـوانـان      
تصوير چند سال قبل است. سـازمـان    

 ۹ جوانان در واقع از قبل از کـنـگـره          
حزب روي خط قطعنامه کنگره کـار    
کرده و از يکي دو سال قبل خود را بـا  
دنياي جديد بيـشـتـر مـنـطـبـق کـرده             
است. به چند مولفه از کار رفقا اشاره  

 ميکنم:  
در عرصه سازماندهـي در ايـن       
دوره الگوي بسيار موفقي ارائـه داده      
و موفقيت قابل توجهي داشته است. 
ـيـن داخـل                گسترش تـمـاس بـا فـعـال
کشـور، اسـتــفـاده مـوثــر از مـديــاي              
اجتماعي و صـفـحـات ويـژه اي کـه                
سازمان جوانان به اين منظور ايـجـاد   
کــرده اســت، تــهــيــه بــرنــامــه هــاي             
ـيـت بـاال، آمـوزش           ـف تلويزيوني با کي

 ۲ از صفحه  
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ـقـاء                    ـيـک بـه مـنـظـور ارت سيـسـتـمـات
ـيـو           مرتبطين و در خـارج کشـور اکـت
کردن و سازمان دادن اعضاي تازه از   
جمله ويژگي هاي خوب اين سـازمـان   
است. براي اولين بار سازمان جـوانـان    
ـبـاط      با طيف موثري در داخل در ارت
است. تالش براي شکل دادن بـه يـک      
اسکلت محکم حزبي در داخل کشور 
و وجود کادرهاي قابل اتکا همچنـان  

 در دستور اين سازمان قرار دارد. 
يک ضـعـف جـدي کـه بـر کـار                 
ـقـدان             سازمان جوانان حـاکـم اسـت ف
اطالعيه و بيانيه و ادبيات تحليلي و   
کار شده است. يک سازمان سـيـاسـي     
را صــرفــنــظــر از هــر فــعــالــيــتــي بــا            
ـيـه هـا و مـقـاالت               ـيـان ادبياتش، با ب
محکم و افق دهنده مـيـشـنـاسـنـد و         
سازمان جوانان بايد اينرا در دسـتـور     
بگذارد. اين براي ايميج اين سـازمـان    
و جلب اعتماد فعالين به آن حـيـاتـي      

 است. 
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در زمينه مدياي اجتمـاعـي در     
اين دوره حزب تکان خـوبـي خـورد و        
صفحه فيس بـوکـي حـزب و اخـيـرا              
صفحه گوگل پالس حزب و صـفـحـه      
اي درمورد اخبار و مسائل کـارگـري     
راه انــدازي شــد. صــفــحــه کــمــيــتــه             
کردستان هم دور جديد و متفاوتي از   
کــار خــود را شــروع کــرد. صــفــحــه              
کارگران صفحه اي متعلـق بـه حـزب        
است اما بشـکـل غـيـر حـزبـي کـار                
ميکند. صفحه سـازمـان جـوانـان و            
انقالب زنانه نيز همچنـان صـفـحـات       
رو به رشد و مـوثـري بـودنـد و ابـزار              
ـيـغـات حـزب و در                   ـل ـب خوبي بـراي ت
دســتــرس قــرار دادن حــزب بشــمــار           
ميايند. نهادهاي نزديک به حزب نيـز   
صفـحـات مـتـعـدد و رو بـه رشـدي                  
داشته اند. ميتوان گفت در ايـن دوره     
 گام خوبي به جلو برداشته شده است. 

براي حضور فعال تر در شـبـکـه      
هاي اجتماعي وايبر و تلگرام و غيـره  
که در ايران جايگاه برجسته اي بـراي      

سازماندهي و ايـجـاد شـبـکـه هـاي               
مختلف پيدا کرده اند، رفقايي  وارد     
اين شبکه ها شـده انـد امـا در ايـن               
زمينه هنوز در مراحل بسيار ابتدايي 
ـيـم کـه دهـهـا            هستيم. بايد تالش کن
ـيـويسـت حـزب در ايــن                  کـادر و اکـت
شبکه ها حضور و نقش دخالتگـرانـه   

 اي داشته باشد. 
يک هدف از ايـجـاد صـفـحـات          
ـتـه روي افـراد            ـيـاف حزبي کار سازمـان
عالقمند به ايـن صـفـحـات و پسـت            
هاي حزبي بـود کـه کـار نـه چـنـدان                 
زيادي را شروع کرده ايم. مشکـل در     
اين زمينه عـدم درک روشـن از کـار              
سازماندهي در ايران توسط خيلي از   
رفقا و در نتيجـه بـهـا نـدادن بـه ايـن               
فعاليت است. اميدوارم سند سياست  
سازماندهي که به اين پلنوم ارائه شده 
ـيـز       گامي براي غلبه بر اين مشکـل ن

 باشد. 
 

 در ز0D/#. 2# �زاد� زن:  
هرچند فعاليت در ايـن عـرصـه      
يک وجه دائم کار ما در خارج کشور، 
کانال جديد و نشريات و سايتهاي مـا  
بوده است و ابعاد کمـي هـم نـداشـتـه          
است اما اين عرصه در حـزب بـطـور      
واقعي بي صاحب اسـت. نـهـادهـا و          
اعضا و کادرهاي مـتـعـددي در ايـن         
ـيـروي          زمينه فعاليت ميکننـد امـا ن
ـيـت           ما حول يک نهاد معيـن و فـعـال
ـنـي سـازمـان            سياسي کمپيني مـعـي
داده نشده است. طرح هـاي مـتـعـدد          
ما در اين زمينه به جايي نـرسـيـده و        

 در وسط راه رها شده است. 
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ـنـوم     ـل طبق گزارش مالي که به پ
ارائه شده، در چهار ماه گذشته دخـل    
و خرج بـا هـم انـطـبـاق داشـتـه انـد.                 
درآمد حزب به همت رفقايي کـه بـي       
وقفه در اين زمينه تالش ميکنند بـا    
هزينه هاي حزب همخواني داشـتـه و     
ـتـه                    ـب کسري بـودجـه نـداشـتـه ايـم. ال
ـيـسـت و           درآمدها هميشه يکـسـان ن
همچنان نگراني هـاي مـالـي حـتـي            
بيش از سابق در مقابـل مـا اسـت و          

اگر نتوانيم رفقاي معيني را در ايـن        
عرصه سـازمـان بـدهـيـم بـا اوضـاع                
بسيار شکننده اي مـواجـه خـواهـيـم          

 شد. 
ـبـل بـراي         هدفي که هفت ماه ق
اين دوره از فعاليت در کنگره مقـابـل   
ـيـت               حزب گذاشتيـم عـالوه بـر فـعـال
ـلـف            هايي که در عرصـه هـاي مـخـت
انجام ميدهيم، تالش براي مـنـطـبـق       
شــدن بــا شــرايــط کــنــونــي مــبــارزه            
ـيـن             طبقاتي، تحکيم رابـطـه بـا فـعـال
اجتماعي چپ، پاسخ دادن به مسائل 
ـفـاده مـوثـرتـر از مـديـاي                  آنها، اسـت
اجتماعي، حضور فـعـال در شـبـکـه            
هاي اجتماعي و مبـاحـث جـاري در        
جامعه ايران بود. تالش براي عـمـلـي     
کردن سياست سـازمـانـدهـي مـا در            
خارج که از يک سال و نيم قبل تدويـن  
شده بود، سياست سازماندهي ما در 
ـيـت              ـيـشـتـر روي فـعـال ايران، تمرکز ب
سازمان جوانان و استفاده موثـرتـر از     
مدياي اجتماعي از جـملـه سـيـاسـت        
هاي ما در پاسخـگـويـي بـه اوضـاع          

بـوده     ۹ کنوني و قطعنـامـه کـنـگـره          
 است. 
 

 ره/�� ��ب:  
يک مساله مهم شکـل دادن بـه       
ـفـره در                 ـيـسـت ن يک طيف حـداقـل ب
رهبري اجرايي حزب است. واقـعـيـت     
اين است که در حال حـاضـر رهـبـري         
اجرايي حزب خيلي تنک شـده اسـت.     
بدنبال کنگره شـوراي اجـرايـي حـزب         

ـفـر      ۲۸ متشکل از هيئت اجرايي و  ن
از رفقاي مسئول ارگانهـا و نـهـادهـا         
تشکيل داديم که به مـنـظـور دخـيـل        
کردن تعداد هر چه بيشتري از رفقا در 
ـيـت هـاي                تصميم گيري هـا و فـعـال
رهبري حزب بود. اين قطعا اقـدامـي    
مهم و ضروري بود اما در عمل و بهر 
دليل موجب تغييري نشد. يـکـي از        
ـقـا بـه         علل اين مساله کم توجهي رف
اينکه کل حزب بايد مشغله و مساله 
آنها باشد. يک نقطه قوت مهم حـزب     
ـلـکـه        که نه تنها نبايد کمرنگ شـود ب
همچنان بايد تقويت شـود ايـن اسـت        
که تعداد قابل توجهـي از کـادرهـاي        
حــزب در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف           
ـيـت هـاي ارزشـمـنـدي             مشغول فعـال
هستند که دامنه عمل فعاليت حزب 

را وسيعا جلو بـرده اسـت و ايـن يـک             
پيشروي قابل توجه براي حزب و يـک    
نقطه تمايز بـرجسـتـه مـا بـا احـزاب               
ديگر است. اما در عين حال همزمان 
ـيـم و آن             شاهد يک روند ديـگـر هسـت
غرق شدن در کارهاي عرصه اي و کم 
عالقگي به فکر کردن به کـل حـزب،     
شريک شدن در اين نوع مشغله هـا و      
شريک شـدن در پـاسـخ بـه مسـائـل                  
ماکرو حـزب اسـت. در تشـکـيـالت             
خارج هم تالش ما و سياست ما رفع 
ـبـه       همين مشکل بود اما در اين جـن

 موفقيتي نداشتيم.  
ـقـاي               واقعيت ايـن اسـت کـه رف
ـنـد کـه بـراي                  زيادي در حـزب هسـت
ـنـد،                خيلي کـارهـا ايـده دارنـد، فـعـال
ـنـد    اجتماعي و با خالقيت کار ميکن
ــرش                ــات حــزب را گســت و امــکــان
ـئـت اجـرايـي بـايـد                  ميدهند. در هـي
حضور و تاثير اين رفقا مستقيم و هر 
ـئـت اجـرايـي را                    روزه بـاشـد امـا هـي
نميتوان زياد بزرگ کرد. راهي که مـا   
انتخاب کرديـم شـکـل دادن بـه يـک              
ـنـکـه           شوراي اجرايي بود کـه بـدون اي
هيئت اجرايي بزرگ و دست و پا گيـر  
ــاي                شــود امــا بــه مــوازات آن رفــق
بيشتري در مشغله هاي باالي حـزب    
ـتـدريـج بـر کـارهـاي                شريک شـونـد، ب
مختلف اشراف پيدا کنند، به جـنـس   
کار هيئت اجرايي عالقمند شـونـد و     
در هـيــئـت اجــرايـي حضــور داشـتــه             
باشند و در يک پروسه يک تيم اجرايي 
قوي تري شکل بگيـرد. امـا در ايـن           
هفت ماه موفقيت محسوسي در اين 
زمينه نداشتيم. اين يک نقطه ضـعـف    
مهم حزب است. حزب نياز به تـعـداد    
بيشتري از کـادرهـاي خـود دارد کـه           
ـنـکـه مـمـکـن اسـت در                   عليـرغـم اي
عرصه خـاصـي فـعـال بـاشـنـد و يـا                 
مسئول عرصه خاصي باشند اما بـه    
همه وجوه فعاليت حزب، سياست هـا  
و تصميم گيري ها کار داشته باشنـد،  
دخالت کنند، مطلع باشند و اظـهـار       
نظر کنند و بتدريج اليه رهبري حـزب  
را تقويت کنند. اين بايد بعنـوان يـک      
نقطه مهم و گـرهـي و بـعـنـوان يـک                 
اولــويــت مــهــم در دســتــور حــزب و            

 کادرهايش باشد. 
ـنـدي تصـور          بعنوان يک جـمـعـب

من اين است که در ايـن دوره حـزب           
موفقيت هاي خـوبـي را در عـرصـه             
هايي که توضيح دادم داشـتـه اسـت          
اما سرعت فعاليت ها، تعـداد پـروژه     
هاي تازه، جذب نيرو و تاثيري که در   
دنياي بيرون خود مـيـگـذارد بسـيـار          
ـيـاز حـزب و             کمتر از نياز جامـعـه، ن
ـنـهـمـه               توان بالقوه حزب اسـت. بـا اي
نهادهاي خوب و موقعيت خوبي کـه    
ـنـهـمـه کـادرهـاي            هرکدام دارند، با اي
روشن و سر خط، با امکاناتي ماننـد  
تلويزيون و بويژه خـط و جـهـتـي کـه              
ـيـش از              حزب دارد تـوانـايـي حـزب ب
ـبـديـل شـدن بـه                    اينها اسـت. بـراي ت
نيرويي که در تحوالت کنوني و پيش 
رو بتواند نقش تعيين کننده و رهبري 
ـيـت،                     ايفـا کـنـد ايـن درجـه از فـعـال
ـيـسـت.             آمادگي و پيـشـروي کـافـي ن
ـلـي يـعـنـي         کليد را بايد در پوينت قب
ارتقاء ظرفيت رهبري حزب و دخـيـل   
ـقـا و از                ـيـشـتـري از رف کردن تعداد ب
جمله غلبـه بـر سـنـت هـايـي کـه از                  
ــر دســت و پــاي حــزب                  ــه ب گــذشــت

 سنگيني ميکند جستجو کرد. 
و باالخره اتفاقات يونـان و روي      
آوري به پودموس در اسپانيا و غـيـره     
نشان دهنده چرخش جامعه به طـرف    
چپ و انتخاب چـپ اسـت. در ايـران           
اين روند با عمق بيشتري و از سالـهـا   
قبل جريان دارد. حزب بـايـد خـود را        
عميقا و هرروزه در سوخت و سازهاي 
فکري فعالين اجتماعـي و سـيـاسـي         
دخيل کند، به مسـائـل آنـهـا پـاسـخ             
بــدهــد، خــود را از طــريــق مــديــاي             
اجتماعي و شبکه هـاي اجـتـمـاعـي          
کامال در دسترس قرار بـدهـد و ايـن        
روند را به روي آوري بـه خـود حـزب              
تبديل کند. بويژه که قدرت سـرکـوب      
جمهوري اسالمي بطور مـحـسـوسـي     
ـفـسـش بـراي         ـن پايين آمده و اعتماد ب
ـتـه اسـت.       سرکوب بشدت کاهش ياف
ـبـش هـاي                   اين بـه مـعـنـي رشـد جـن
اعتراضي اسـت کـه هـمـانـطـور کـه                
درمورد معلمان شاهد بوديم به رشـد    
ـبـش هـا مـنـجـر                جناح چپ ايـن جـن
ميشود. حزب بايد براي رويارويي بـا     

 اين اوضاع آماده باشد. 
 

 ۳ از صفحه  
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هـزار پـلـيـس امـنـيـت مـراسـم                   ۳۰فرمانده ناجـا: "     
 سالگرد مرگ خميني را تامين مي کنند."

اين گفته فرمانده ناجا نشانه ديگري از تـزلـزل و بـي        
ثباتي فزاينده جمهوري اسالمي است. براي تـامـيـن       
امنيت مراسم دولتي بزرگداشت رهـبـرشـان نـاگـزيـر           
شده اند سي هزار مزدور حکومتي را بسيـج کـنـنـد.       

هـزار اتـوبـوس سـانـديـس            ۲فرمانده ناجا ميگويد: "  
خورهاي حکومتـي را از سـراسـر کشـور بـه تـهـران                    
خواهند برد." به عبارت ديگر تالش کرده اند کـه بـا        

سـوت و         بسيج جمعيت کرايه اي بر سر قبر خميني
کوري بساطشان را جبران کنند و تنفر و رويگـردانـي   
کل  جامـعـه از خـمـيـنـي و نـظـام اسـالمـي اش را                         
الپوشاني کنند. مشکل رژيم فقط امنـيـت نـيـسـت.         
مشکلشان ايـنـسـت کـه بـدون جـمـعـيـت کـرايـه اي                        
سانديس خورها اصال مراسمي نميـتـوانسـتـنـد بـرپـا          
کنند. همانطور که مدتهاست نمازجمعه هـايشـان را      
فقط با بسيج سانديس خورهاي حرفه اي ميـتـوانـنـد     

 برگذار کنند.  
اما بعد از همه اين تمهيدات، مانند سـالـهـاي قـبـل        
مراسمشان به صحنه  دعوا و کشمکـش جـنـاحـهـاي        
حکومتي بدل شد. سخنان روحاني در اين مراسم بـا     
شعار هاي مرگ بر منافـق و مـرگ بـر آمـريـکـا بـه                  
دفعات قطع شد. در گزارشها آمده است کـه مـراسـم         
به تشنج کشيده شد و روحاني پس از چند بـار قـطـع        
شدن سخنانش بر وحدت کلمه در بيـن مـردم تـاکـيـد          

 کرد و همه را به اتحاد فراخواند.  
الزم نيست جناب روحـانـي  نـگـران وحـدت کـلـمـه                 
مردم باشد. مردم عليه جمهوري اسالمي کامال متـحـد    
هستند. اگر اينطور نبود رژيم متبوعـه ايشـان نـاگـزيـر           
نمي شد براي تـامـيـن امـنـيـت و بـراي رونـق دادن بـه                      
مراسم فرمايشي اش گله هاي سانديس خـور را بسـيـج          
کند. ريشه دعواها و کشمکشهاي جناحهاي حکومـتـي   
هم در نهايت همين وحدت کلمه مردم ايران عليه کليـت  

  نظام  جمهوري اسالمي است.

امسال هـم در بـرابـر اجـالس             
ساالنه  سازمان جهاني کار"آي ال    
او"  فعالين کـمـپـيـن بـراي آزادي             
ــم              ــه ــي حضــور ب ــدان ــران زن ــارگ ک
رساندند و پيام کارگران ايران را به 
شرکت کنندگان در اين کنـفـرانـس    
اعــالم کــردنــد. خــواســت آزدي               
کارگران زنداني و اخراج جمـهـوري   
اسالمي از "آي ال او" دو جزء مهم   
ايـن پـيـام بـود. ايـن پـيـام بـويــژه                    
امسال بدنبال تشبثات راسيسـتـي   
خانه کارگر دست ساز حکومـت و    
دستگيرهاي فـعـالـيـن تـجـمـعـات           
واقعـي کـارگـري در روز جـهـانـي               
کارگر، خواست اخـراج جـمـهـوري         
اسالمي از اي ال او مـبـرمـيـت و           
برجستگي ويژه اي پيدا مـيـکـنـد.     

کــمــونــيــســتــهــاي مــدافــع حــقــوق         
کارگران ايران در خـارج کشـور بـا        
اعتراض هر ساله شان در اجـالس      
آي ال او، که چند سال متمادي بـا    
حضـور در جـلـســه سـالــن اصـلــي              
کنفرانس و بلند کردن شـعـارهـا و        
خواستهاي کـارگـران ايـران هـمـراه          
بود، بر خواست اخـراج حـکـومـت         
اسالمي پاي فشرده اند. امـا ايـن        
کافي نيست. اين اعتـراض و ايـن        
خواست ميتواند و بايد عمومـيـت   
پــيــدا کــنــد و "اخــراج جــمــهــوري             
ــک                     ــه ي اســالمــي از آي ال او" ب
مطالبه همه مـدافـعـيـن حـقـوق و             
مبارزات کارگران در ايران تبـديـل   

  بشود.
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 هم از فقر ميناليم، هم از فرق بيزاريم!""
اين يکي از شعارهاي معلمان معترض اسـت. ايـن        
را در کنار شعار "معيشت منزلت حق مسـلـم مـاسـت"          
قرار بدهيد تا مضمون اعتراضـات نـه فـقـط مـعـلـمـان               
بلکه توده کارگران و جوانان و زنان ايران روشـن بشـود.       
فقر و فرق نيز مانند منزلت و مـعـيـشـت دو روي يـک                
سکه اند. ثروتهاي ميلياردي آيت اهللا ها و آقا زاده هـا       
و اعوان و انصارشان مکمل فقر توده مردمي اسـت کـه       
با درآمدي يک چهارم خط فـقـر روز مـيـگـذرانـنـد.  آن                 
ثروت نجومي از جـيـب ايـن تـوده مـحـروم ربـوده شـده                   
است. هفته پيش در تهران  مهماني اي بـرگـزار شـد کـه         
ــد.                 مــدعــويــنــش صــاحــبــان اتــومــبــيــل پــروشــه بــودن
اتومبليهائي با قيمت باالتر از دو ميليارد تومان! ايـن     

مهماني آقازاده ها، درست مانند ميـلـيـاردهـاي غـيـب         
شده از درآمد نفت و خزانه دولت که هر چند روز يکـبـار   
اخبارش رونمائـي مـيـشـود، و يـا مـثـل هـزيـنـه هـاي                        
نجومي که صرف قبه و بارگاه مجلل خميني کرده انـد،    
جزئي از شيوه زندگي و شيوه حکومتي يک درصديـهـاي   
مفتخور در ايران است. پرچم اعتراض به فـقـر و فـرق و           
خواست معيشت و منزلت در واقع بچالش کشيدن ايـن    
وضعيت اسـت. اردوي نـود و نـه درصـديـهـا در ايـران                       
ميداند چه ميخواهد و با چه نوع دشمني مواجه اسـت.    
براي اتحاد و پيشروي بيشتـر و تـحـقـق مـعـيـشـت و                 
منزلت براي کل جامعه  بايد در حزب ضد فقر و فرق، 

  در حزب کمونيست کارگري ايران، متشکل شد.
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بدنبال اعتراضات اخير مـردم    
 ،شيراز و تهران به کشتـار سـگـهـا      

پرونده جنايات جمهوري اسـالمـي     
عليه حيوانات به راس اخبار رانده 
شد. يک بخش ديـگـر ايـن پـرونـده           
کشتار سيستماتيک کـبـوتـرهـا بـه        
جرم ملوث کردن  گـنـبـد و بـاروي         
امامـزاده هـا اسـت! امـا حـيـوان                
ستيزي اسالمـي از ايـنـهـا فـراتـر             
ــي                ــالم ــح اس ــس ذب ــف ــرود. ن ــي م
زجرکـش کـردن حـيـوانـات اسـت.             
روزانه ميليونـهـا مـرغ  و گـاو و               
گوسفند زير تيغ اسـالمـيـون زجـر         
کش ميشوند! باگلوي نـيـم بـريـده          
رها ميشوند تا دست و پا بزنند و   
ــونـــد. حـــتـــي در               زجـــرکـــش بشـ

ــز "حــالل               ــي ــي ن کشــورهــاي غــرب
گوشت" مـغـازه هـا و مشـتـريـان                
خودش را پيدا کرده است. اين هـم   
مانند حجاب اسـالمـي و دادگـاه          
ــگــر از                 ــکــي دي ــعــه ي هــاي شــري
صادرات ارتجاعي اسالمـيـون بـه      
اروپا است. بايد توجه سازمانهاي  
حمايت از حقوق حـيـوانـات را بـه           
اين مساله جلب کرد. بـايـد هـمـه          
بــدانــنــد کــه جــمــهــوري اســالمــي         
حکومـتـي عـلـيـه زنـدگـي اسـت.                
حـکــومــتــي اســت عــلــيــه زنــدگــي         
انساني، عليـه مـحـيـط زيسـت و            

  عليه حيوانات!
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ــن روز              ١روز    ــي ــن در اول ژوئ
اجالس سازمان جهاني کار (آي ال    
او) به روال هر سال هياتي از سـوي   
کمپين براي آزادي کارگران زندانـي  
و حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران         
مــرکــب از نســريــن رمضــانــعــلــي،        
ناصر کشکولي، طه آزادي و رضـا      
مراديان به ژنو رفتند تـا در آنـجـا          
صداي اعتـراض کـارگـران ايـران و           
کــارگــران دربــنــد در ايــن اجــالس           

 باشند.
ســـازمـــانـــدهـــنـــدگـــان اجـــالس    
سازمان جهاني کار که تـجـربـه هـر       
ساله حضور اعتراضي مـا در ايـن       
ــد،              ــه را دارن اجــالس هــاي ســاالن
تمهيدات امنـيـتـي سـخـتـي را در             
دسـتـور گــذاشـتـه بـودنـد و تـحــت                
عنوان ايـنـکـه مـا بـه "ايـرانـيـان"                   
کارت ويزيتوري نميدهـيـم، ايـنـهـا        
هر سال اينجا آمده و شلوغي! بـپـا    
کرده اند، به هيئت ما کـارت ورود    
ندادند. اما اين گفته هـا بـيـش از           
بــيــش نشــانــگــر تــاثــيــر مــانــدگــار        
اعتراض هر ساله مـا بـه سـازمـان         
جهاني کار بخاطر مـمـاشـاتـش بـا        
جمهوري اسـالمـي بـود. سـازمـان             
جهانـي کـار پـيـام مـا مـبـنـي بـر                    
خواست اخراج جمـهـوري اسـالمـي       
از سازمان جهاني کار را گـرفـتـه و      
در کنار حکومت اسالمي ايستـاده  
و مانع ورود هـيـات مـا بـه درون               
ساختمان شد. اما ايـن تـمـهـيـدات         

امنيتي نتـوانسـت مـانـع رسـانـدن           
صداي اعتـراض کـارگـران ايـران و           
کـارگـران زنـدانـي بـه ايـن اجــالس               

 شود.  
در اين روز هيات اعـزامـي بـه         

آي ال او با پخش وسـيـع اطـالعـيـه        
هايي بـا عـنـوان ايـران جـمـهـوري                
اسـالمــي ايــران بــايـد از آي ال او               
اخراج شود و با درج خالصه اي از     
وضع کـارگـران زنـدانـي و عـکـس               

کـمـپـيـن     »هايشان و نيز قطعنامه 
بـا   «براي آزادي کـارگـران زنـدانـي        

خواسـتـهـاي آزادي فـوري و بـدون              
قيـد و شـرط کـارگـران زنـدانـي و                 
زندانيان سياسي و اخراج جمـهـوري   
اسـالمــي از آي ال او تــوانســتــنــد            
اعتراض خود را بـه گـوش شـرکـت         
کنندگان آن برسانند. اين اطالعيـه   
ها بعالوه در اتوبـوس هـا و وسـط          
شهر ژنـو کـه مـيـزبـان چـنـد هـزار                 
شرکت کننده در اجـالس آي ال او          
است پخش گرديد. عکس جـمـعـي       
کارگران زنداني و عکس هـايـي از       
کارگران زنداني جعفر عظـيـم زاده،     
شاپور احساني راد، بهنام ابـراهـيـم    
زاده را نيز به نرده هاي سـاخـتـمـان       
ــف                   ــل ــت ــاي مــخ ــاه آي ال او و ج

 چسبانده شد.  
همچنيـن در پـيـکـت اعـتـراضـي              
ـابـل                   کوتاهي کـه ايـن هـيـات در مـق
ـا کـرد، نسـريـن           ساختمان آي ال او بـرپ
ـان                 ـانـي بـه زب رمضانعلي طـي سـخـن

فارسي و آلماني به سرکوبگري هـايـي     
حکومت اسالمي و وضعيت کارگران 
زنداني اشاره کرده و بر خواست اخـراج    
جمهوري اسالمي از سازمان جـهـانـي    
کار تاکيد کرد. اين پيـکـت اعـتـراض        
توجه افرادي را که  در محل بودنـد بـه     
خود جلب کرده و از جمله نمايندگـانـي   
از کشورهاي الجـزايـر، سـوئـد، سـري          
ـا و سـودان بـه                 ـانـي النکا، هلنـد، اسـپ
ميان جمع اين دوستان آمدند، عکـس  
و فيلم گرفتند، اطالعيه هاي کمـپـيـن    
براي آزادي کارگران زنداني را گرفـتـنـد    
و حمايت و پشتيباني کردند. در ميان  
آنها نماينده از از سـوئـد گـفـت کـه او              
بهنام ابراهيم زاده و رضـا شـهـابـي را           
مي شناسد و اطالعيه هاي کمپيـن و    
عکس کارگران زنداني را بـه اجـالس         
مــيــبــرد و هــنــگــامــي کــه نــمــايــنــده          
جمهوري اسالمي صحبـت کـنـد آنـرا         
ـام و           نشان داده و خواستار آزادي بـهـن

 ديگر کارگران زنداني خواهد شد.  
بــديــن تــرتــيــب امســال نــيــز مــا             
توانستيم در اجالس ساالنـه سـازمـان      
جهاني کار صداي اعتـراض کـارگـران      
ايران و کارگران زنداني باشـيـم. و يـک         
بار ديگر شعار جمهوري اسالمي بايـد  
از سازمان جهاني کار اخراج شود، در   

 مقابل اين سازمان سر داده شد.
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٥ ژوئن  ٢ 
Shahla.daneshfar@g

mail.com 
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در همه زندانها فضاي وحشت حـاکـم   
روز تعـدادي را جـدا کـرده و            است هر 

ميکشند. برخي را با کـمـال قسـاوت         
در مال عام و جلوي چشم همـه اعـدام     
ميکنند، و خود زنـدانـيـان اکـنـون بـه           
جنب و جوش افتاده و سعي ميکنـنـد   
در مقابل اين مـوج اعـدامـهـا کـاري            

 بکنند. 
از هـمـه زنـدانـهــا خـبــر مـيــرسـد کــه                  
ـا   محکومين به اعدام که همگي تقريب
جوان هستند، باهم گفتگو ميکنند و   

 به فکر راه چاره هستند.  
زندانيان عليه اين اعدام و اعدامها در   

ايران مقاله نـوشـتـه و بـر در و ديـوار                
زندانها ميزنند. بطور مثال اين روزهـا   
در رجايي شهر و بعد از اعـدام عـلـي          
نوروزي جلوي چشم هم بنديـهـاي او ،       
ـار    اعتراض و بحث و انتقاد از اين رفـت

 جانيان اسالمي بسيار گسترده بود.  
هم بنديهاي اين زنداني دور هـم جـمـع        
شده و بحث کردند و فضاي اعتراضـي  
ـان مـنـتـقـل شـد. خـبـر از                   به زندانبان
رجايي شهر ميرسد زندانبانان هم زيـر    
فشار اين فضاي اعتراضي ميگويـنـد   
اين کار اشتباه بوده و به هم بـنـديـهـاي       
علي نوروزي  تسليـت گـفـتـه انـد. از             

جمله سـيـد نـجـم الـديـن حسـيـنـي و                  
زندان به بقيـه زنـدانـيـان        ۲ مسئول بند 

تسليت گفته و اعالم ميکند که علـي  
 نوروزي نبايد اعدام ميشد.     

 
ــ2 "ــ� از ا+ــ�ام و   هــ,ــ�
ـ	در   �.#	��، ه,�ـ2 ا+ـ�ا0ـ
B0ء +	م، ه,�2 و�9� در  

 !	�  ز��ا�
اعـدام در قـزل حصـار در             ۴۴ حداقل 

اعـدام     ۱۰ کمتر از دو هفته، حـداقـل     
ـاالي        ـلـنـد ب در رجايي شهر، و ليست ب

 اعدامها در همه شهرهاي ايران:  

امروز يکشنبه صبـح زود اعـدام يـک          
 متهم به تجاوز در شيراز در مال عام

صدور حکم اعدام عـلـيـه دو نـفـر بـه               
ـار            اتهام تجاوز ، پنج قاضـي بـه سـه ب

 اعدام عليه اين دو نفر راي دادند.  
اعالم اجراي حکم اعـدام يـک نـفـر در           

 مال عام در جيرفت، بزودي!  
اعدام يک نفر متهم به قـتـل در زنـدان        

 خرداد ماه   ۶ تبريز چهارشنبه 
 اعدام يک نفر در گچساران  

 اعدام دو نفر در کرمان
و کماکـان مـردم دلـرحـم و مـخـالـف                
اعدام روزانه پاي چوبه دار مي بخشند 

و يــک  پــيــام مــهــم از انســانــيــت و                 
ـا اعــدام را بـه هــمـگــان                  مـخـالــفـت ب

 ميدهند.     
بخشش يک نفر در ايالم پاي چوبـه دار    

 از طرف خانواده مقتول  
مــردم آزاده، مــنــزجــريــن از اعــدام و            

 جنايات جمهوري اسالمي!  
پيام تـالش و اعـتـراضـات زنـدانـيـان              
محکوم به اعدام از درون زندانها را بـه    
گوش جهانيان برسانيد، کـمـک کـنـيـد        

 جلوي اعدامها در ايران را بگيريم.  
 کميته بين المللي عليه اعدام  

 ۵ ۲۰۱ ماه مه  ۱ ٣ 

1D از "D ����د' 0�9د!  	� در داF7 ز��ا��	 ا+��اض 21 ا+�ا0
!	�2 ا+�ام در درون ز��ا��+ �  K HJ، ا+��اض، ��J/�ن �زاد، GH1 و ��3 و30	�2 ����
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شهرداري پول بن هاي                      
خريداري شده در فروردين را                
پرداخت نکرده و کارگران را سر          

 کار گذاشته است. 

کارگران اما نه منتظر                   
برگشتن شهردار حقه باز از                
زيارت کربال شدند و نه به                    
توصيه هاي مزدوران شوراي           
اسالمي شهر توجه کردند. براي      
سومين بار دست به تجمع زدند       
و اين بار اعضاي خانواده                   
هايشان نيز آنها را همراهي               

 کردند.  
حضور اعضاي خانواده هاي      
کارگران در تجمعات اعتراضي      
يک اقدام بسيار مهم و                          
شکوهمند در جنبش کارگري          
محسوب ميشود و با گسترش        

را بشدت   خود جنبش کارگري       
متحول ميکند. سال گذشته            
خانواده هاي کارگران زنداني            
معدن سنگ آهن بافق دست به        
حرکتي جانانه زدند، در                      

ماههاي گذشته خانواده هاي           
معلمان در تجمعات آنها                   
حضور ملموسي داشتند،                  
اعضاي خانواده هاي کارگران         
کنتورسازي ايران در شهر البرز       
نيز در اسفندماه گذشته در                
اقدامي بيسابقه و بسيار جالب       
وارد کارخانه شدند تا در تجمع        
اعتراضي کارگران اين کارخانه      
شرکت کنند و اکنون نوبت                 
خانواده هاي کارگران شهرداري      
بروجرد است. اين روندي است         
که آغاز شده و کارخانه به                    
کارخانه و شهر به شهر به                     
 پيشروي خود ادامه خواهد داد.  
اين بخشي از پيشروي طبقه       
کارگر و نيز پيشروي زنان بطور        
کلي است. پيشروي طبقه                  
کارگر است چون از حالت                    
محدود و صنفي دارد خود را            
خارج ميکند، مبارزاتش را             
اجتماعي تر و موثرتر ميکند،       
تالش ميکند کل نيرويش را             
بسيج کند و فشار بيشتري به            
اردوي مقابل بياورد. اما اگر           

زنان و جنبش آزادي زن بطور             
مشخص پيشروي نکرده بود،          
اگر زنان قدم به قدم حکومت را        
عقب نرانده بودند، اگر حجاب         
را پس نزده بودند، اگر جامعه و        
مشخصا جوانان سنت هاي              
عقب مانده مذهبي و ضد زن و        
حاجي بازاري را به زباله دان              
نريخته بودند، امروز همسران         
کارگران مراکز کارگري نيز، که       
اکثرا زنان خانه دار هستند، در        
تجمعات کارگري شرکت                   
نميکردند. هرچه جنبش آزادي       
زن و جنبش ضد مذهبي و                  
خالصي فرهنگي بيشتر جلو           
ميايد طبقه کارگر خود را قوي        
تر احساس ميکند و سنت هاي       
پيشرو بيشتري بر جنبش                   
کارگري حاکم ميشود. و اين            
رابطه دوطرفه است. وجود يک         
جنبش کارگري وسيع و نسبتا         
قدرتمندي که در سالهاي                   
گذشته شکل گرفته است، راه را      
بر حضور و پيشروي جنبش               
هاي اجتماعي و مترقي ديگر         
بيشتر باز کرده است. اما طبقه       
کارگري که قرار است پرچم                
خواست هاي کل جامعه را                

برافرازد و رهبر و پيشتاز کليه         
جنبش هاي پيشرو و                             
آزاديخواهانه باشد، بايد قدم           
هاي بسيار مهمي به جلو                   
بردارد. حضور چهره هاي                   
شناخته شده جنبش کارگري،          
قطعنامه هايي که خواست هاي     
فوري و مهم کل جامعه را                  
نمايندگي ميکند، جنبش رو به     
رشد مجمع عمومي که امکان        
دخالت توده هاي کارگر را                  
فراهم ميکند، اعتصابات و            
تجمعات هر روزه براي دستمزد       
و ساير مطالبات اقتصادي               
طبقه کارگر که امروز به شکل         
اعتصابات طوالني مدت در           
کارخانه ها و معادن بزرگ خود       
را نشان ميدهد و حضور رو به          
رشد خانواده هاي کارگران در           
تجمعات کارگري، نقاط قوت         
طبقه کارگر در ايران است که            
موقعيت ويژه اي به طبقه                   
کارگر و جايگاه و موقعيت اين        

 طبقه داده است. 
يک نقطه قوت مهم و تعيين          
کننده جنبش کارگري وجود يک        
گرايش قوي راديکال و                           
کمونيستي است که اجازه نداده         

است گرايشات رفرميستي و              
محدود و سازشکار پيشروي              
طبقه کارگر را سد کند و مانند          
جنبش اتحاديه اي رفرميستي          
در غرب جنبش کارگري را در             
الک محدود خود فرو کند،                   
بوروکراسي را بر آن حاکم کند و          
آنرا خفه کند. سنت هاي                        

اتکا به مجمع   مبارزاتي از جمله    
عمومي، طرح خواست هايي             
فراتر از مسائل محدود به                    
مراکز کار، نداشتن توهم به                
ارگانهاي حکومتي و قانون کار        
و مجاري قانوني، تالش براي             
جلب همستگي با جنبش                     
کارگري در سطح ايران و در                  
سطح بين المللي، جلو آمدن               
چهره هاي شناخته شده و                       

و حضور              راديکال کارگري      
همسران و اعضاي خانواده هاي        
کارگران در تجمعات اعتراضي        
محصول يک افق سياسي                      
راديکال در جامعه است که                 
حزب کمونيست کارگري بطور          
سيستماتيک و با تمام قوا تالش        

 ميکند آنرا تقويت کند. 
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 8 ۱۳۹۴خرداد  ۱۵ انترناسيونال 

ـلـيـاردي،            وقتي که پاي رقـم هـاي مـي
ـا،                   ـاژهـ ـاسـ ـاره، پـ هــتــل پــنــج ســتـ
فروشگاهها، سازه هاي پر زرق و بـرق      
و قبر فروشي ميشود به راحـتـي مـي        
ـانـدهــاي                 ـافـت کـه دعـواي ب تـوان دري
جمهوري اسالمي در مورد مـغـايـرت    
ساختمان اين مقبره با "ساده زيسـتـي"    
و مخالفت با تـجـمـل گـرايـي بـر سـر              
چيست. اين کشمکـش بـراي داشـتـن          
ـاسـيـاسـت        کنترل و در اختيار گرفتن ت
عظيمي است که با غـارت و چـپـاول          
دسترنج کارگران و زحمتکشان ساختـه  
شده است. اين دعوايي اسـت کـه فـي         
الحال و با هدف بـيـرون کشـيـدن ايـن            
تاسيسات از دست باند رقـيـب اسـت.      
وگرنه در مورد تـزئـيـنـات گـرانـبـهـا،             
ـالـي            طالکاري ها، آئينه کـاري هـا، ق
هاي نفيس و ثروت عظيم مقبره امـام  
ـلـف             رضا، امام حسـيـن، انـواع مـخـت
امامزده هاي ريز و درشت و مسـاجـد     
و ... دعـوايـي نـيـسـت و کسـي آنـرا                   
مغاير ادعاهاي آخوندها و مذهبـيـون   
در مورد زندگي و سـيـرت "زاهـدانـه"            

 آنها نمي داند.  
آنچه که بيش از هر چيز موجب خشم  

و تنفر مردم از دم و دستگاه "حرم  
خميني" است، فقر و فالکتي است که  

در کنار اين برقه و بارگاه بر مردم  
حاکم است، از سوي ديگر  اين مقبره  

بنيانگذار يکي از جنايتکارترين  
  ۳۶ حکومت ها است که در طول 

سال عمر خود چيزي جز سرکوب و  
غارت و فقر و نکبت چيزي براي  
اکثريت مردم ايران نداشته است.  

خميني براي مردم ايران يادآور  
جنبشي کثيف و ضد مردمي است  

که نه تنها در ايران بلکه در بسياري از  
کشورهاي منطقه و در گوشه و کنار  
جهان بساط ترور، کشتار و جهل و  
خرافات به راه انداخته است. حتي  

ديدن تصاوير اين بناي بزرگ مردم را  
به ياد جناياتي مي اندازد که خميني  
بطور مستقيم و يا غير مستقيم در  

 سازماندهي آن نقش داشت.
الزم نيست راه دور رفت. در فاصله اي  

کيلومتر از اين شـکـوه و        ۵۰ کمتر از 
ـلـيـارد هـا تـومـان خـرج                جالل که مـي
برداشته است، مي تـوان مـدارسـي را        
ديد که کالس هاي ويران آن کودکان را 
تهديد مي کند، دهات و شهرک هايـي  
را ديد که از داشـتـن آب آشـامـيـدنـي           
محرومند، هـزاران مـردمـي را مـي             
ـلـه     توان ديد که در حلبي آبادها و بيغـو
ها زندگي مي کنند و هزاران کودک را 
ـافـت کـه بـخـاطـر فـقـر از                    مي توان ي
تحصيل محرومند. در پيـرامـون ايـن       
"حرم" چندين ميليارد دالري مـردمـي     
ـابـخـانـه،                     زندگـي مـي کـنـنـد کـه کـت
سينما، تئاتر و سالن ورزشي بـرايشـان   
ـافـتـنـي         پديده هايي لوکس و دست نـي

 است.  
مقبره خميني يا گرانترين مقبره جهان 
همانند بسياري از امـاکـن مـذهـبـي،          
ـار                   کليـسـاهـا، مـعـابـد و مسـاجـد آث
معماري نيستند که براي رفع نيازهاي 
ـاشـنـد.           مردم و جامعه بوجـود آمـده ب
اين اماکن بيش از هر چيز براي نشـان    
دادن قدرت مذهب و حاکمان مذهبـي  
و سياسي بوجود آمده اند. هـدف ايـن        
ساختمان هاي غول آسـا مـبـهـوت و           

مرعوب کردن مردمي است که سقـف  
ـا             ـان و ي خانه هايشان با کمتـريـن تـوف
ـلـهـاي             زلزله فرو ميريزد. ايـنـهـا سـمـب
ـافـتـنـي               مذهبي ترسنـاک و دسـت نـي
ـا قـدرت و            هستند که متولين آنـهـا ب
ثروت خـود سـرنـوشـت آدمـيـان رادر               
دست دارند و مي تـوانـنـد آنـهـا را بـه             
ـا هـر                     بردگي بـکـشـنـد و مـجـازنـد ت
جــنــايــتــي را انــجــام دهــنــد. تــاللــو              
طالکاري ها، چلچراغ ها و زرق و بـرق  
هاي گوناگون يادآور ثـروت هـنـگـفـت        
صاحبان صنعت مذهب، قـدرقـدرتـي      
طال و پول و حاکمـيـت آن بـر زنـدگـي            
ـا     مردمي است که اين شکوه و جالل ب
نيروي کار آنـهـا بـوجـود آمـده اسـت.               
ورقه هاي طال و کيسه هاي پـول قـرار     
است احترام و تکـريـم بـراي جـاهـالنـه           
ترين عقايد و خبيث ترين انـديشـه هـا      
ـا آسـمـان و            کسب کند. رابطه زمين ب
دعا و نيايش بدون وجـود آنـتـن هـاي           
ـلـو طـال                     ساخـتـه شـده از صـدهـا کـي

 امکان پذير نيست.
اما بيش از دو قـرن اسـت کـه دوران                
خوش و بـي درد سـر حـکـومـتـهـاي                  
مذهبي به سر آمده است. در بسـيـاري    
از کشورهاي جهان دسـت مـذهـب از          
قــدرت ســيــاســي کــوتــاه شــده اســت.          
کليسا که چندين قرن بعنوان قدرتمنـد  
ترين نيـروي مـذهـبـي بـر بـخـشـهـاي                
بزرگي از جـهـان حـاکـم بـود، بـخـش                  
بزرگي از نيروي خود را از دسـت داده        
است. رشد علم و تکنولوژي در اکـثـر      
ـلـيـات           نقاط جهان توانسته اسـت جـه
مذهبي را از هر رنگ و نوع بـه مـوزه       
ها بسپارد. جنبش هـاي اجـتـمـاعـي           
مدرن و در راس آنها سوسيالـيـسـتـهـا      
ضد انساني بودن ماهـيـت مـذهـب و         
حقه بازي و شيادي روساي آن را افشـا    
کرده و در سطحي وسيع آنـرا مـنـزوي        

ـار                     کرده و بـه عـقـب رانـده انـد. در آث
بزرگترين انديشمندان و نـويسـنـدگـان         
بزرگ دو قرن اخير نهاد هاي مـذهـبـي    
ـايـت و      بعنوان دستگاههاي فساد، جن
غارت معـرفـي شـده و در فـرهـنـگ               
مردم بسياري از کشورهاي جهان ايـن    
 بعنوان امري رايج شناخته شده است.  
حاکميت يـکـي از سـفـاک تـريـن               
حکومت هاي مذهـبـي در ايـران        
نتوانسته است مانع نقـد عـمـيـق       
مــذهــب تــوســط مــردم و دســت           
انداختن ارگانها و سـمـبـل هـاي           
مذهبي توسط آنها شـود. آنـچـه         
کــه در دنــيــاي امــروز تــوانســتــه          
است مـذهـب و حـکـومـت هـاي             
مذهبي را زنده و باقي نگاه دارد   
نـيــاز مــبــرم سـرمــايــه بــه وجــود            
مذهب براي توجيـه اسـتـثـمـار و          
غارتگري سرمايه داران و ابزاري 
در دست آنان براي ايجـاد جـنـگ      
و بــحــران و ســرکــوب نــيــروهــاي          
آزاديـخــواه اســت. حـکــومـتــهــاي         
مذهبي بدون گلوله و شکنـجـه و     
ترور حتي يک لحظـه هـم پـايـدار         
نيستند، اين واقعيتـي اسـت کـه        
حتـي سـردمـداران مـذهـبـي هـم              
نمي توانـنـد آنـرا انـکـار کـنـنـد.               
تناقض عظيم مذهب با تـمـدن و     
بشريت قرن بيست و يکم بجز بـا    
از بــيــن رفــتــن حــکــومــت هــاي           
مذهبي نميـتـوانـد خـاتـمـه پـيـدا             
کند. ايـن را مـردم ايـران نشـان                
خواهند داد، سـرنـوشـت خـود را         
بدست خواهند گرفت، حـکـومـت    
بحرانزده جـمـهـوري اسـالمـي را            
سرنگون کرده و دست مـذهـب را     
ــاه                 ــوت ــه ک ــامــع ــدگــي و ج از زن
ميسازند و براي ساختمان عظيـم  
"حرم خميني" هم مورد اسـتـفـاده      

مناسـبـي در خـدمـت نـيـازهـاي              
جامعه پيدا خـواهـنـد کـرد. ايـن           
جنبش دههـا سـال اسـت کـه در             
ايران آغاز شده و اکـنـون بـه يـک           
نيروي قدرتمند تبديل شده اسـت    
که حکومت و دم و دسـتـگـاهـش     
را به عقب رانده و در تنگنا قـرار  
داده است. مذهب و نـهـاد هـاي           
مذهبي که بنا بود خرافـه پـخـش      
کرده و مردم را مرعـوب کـنـنـد،       
اکنون به پاشنه آشيـل حـکـومـت       
تبديل شده اسـت. جـنـبـش ضـد             
مذهبي و عليه همه سمبل هـا و    
مقدسات مذهبي هر روز قـدرت      
و عمق بيشتري پيدا مي کـنـد و       
حتي درون حکومت اسالمي هـم    
شکاف انداخته است. مـقـامـات       
رژيــم در مــنــابــر و تــريــبــون هــا            
آشکارا نگراني خود را از پشـت        
کردن مردم به  مذهـب و بـخـطـر         
افــتــادن بــنــيــادهــاي حــکــومــت         
ــد.                ــن ــن اســالمــي اعــالم مــي ک
کمپين هاي عليه حجاب، عـلـيـه    
جدائي جنسـي، دفـاع از حـقـوق           
کودک، خالصي فرهنگي، عـلـيـه    
اعـدام و سـنـگــسـار،  هـر کــدام                
بخش هايي از جنبش قدرتمنـدي  
است که ميرود تا مـردم ايـران و       
جهان را از شر جمهوري اسالمـي  

 خالص کند. 

 �0دم �97=یK و ... 

 ۱ از  صفحه  

محمود صالحي فعال کارگري در يازده 
ارديبهشت روز جهاني کارگر توسط 
نيروهاي اطالعات جمهوري اسالمي 
دستگير و تحت فشار جسمي و روحي 

خرداد بعد ٩ قرار گرفت. وي روز شنبه 
روز بازداشت به قيد ضمانت آزاد  ٣٢ از 

هايي  شد. محمود صالحي از بيماري
مانند فشار خون، ديسک کمرو ناراحتي 

وخيم کليويه در رنج است و نياز به 
دياليز مداوم دارد. دوهفته بعد از 

بازداشت بعلت وضعيت وخيم جسماني 

اش، ماموران اداره اطالعات به 
خانواده او اجازه داده بودند داروهايش 
را به زندان ارسال کنند اما او خود 

گويد از چهارشنبه گذشته تا روز  مي
آزادي اش به علت عدم دسترسي به 
امکانات پزشکي و وخامت حال 

جسماني به بيمارستاني در سنندج  
منتقل و در اين فاصله دو بار دياليز 

خرداد در  ١٢ شده است. او در روز
به "مصاحبه با سايت "روز" اعالم کرده؛ 

علت عدم دسترسي به موقع به دارو، 

بعد  .هايم را در سلول از دست دادم کليه
از وخامت حال جسماني به بيمارستاني 

خارج از زندان منتقل و از آنجا نيز 
پيش از پايان قرار بازداشت که تا پايان 
خرداد تعيين شده بود، آزاد شدم. در 
حال حاضر نيز تحت مداواي پزشکان 

 ".قرار دارم
محمود صالحي در دو دهه گذشته در 

دفاع از حق تشکل کارگران و براي 
افزايش دستمزد و امنيت جاني و مالي 
کارگران از سوي مسئولين و نهادهاي 

امنيتي پليسي جمهوري اسالمي 
سالمتي اش با لطمات جبران ناپذيري 

مواجه شده است. او از نظر مردم و 
اتحاديه و تشکلهاي کارگري در سطح 
بين المللي چهره اي شناخته شده است 

و به اعتبار مبارزاتش براي احقاق 
حقوق کارگران از حمايتهاي بين المللي 

 .برخوردار است
کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري، بازداشت و اذيت و آزار 

محمود صالحي و فعالين کارگري را 
محکوم ميکند و جمهوري اسالمي را 
در برابر هر آنچه که در بيرون و درون 

زندان بر سر کارگران و فعالين کارگري 
اعمال ميشود مسئول و پاسخگو 

ميداند. مقامات و نهادهاي جمهوري 
اسالمي موظف به معالجه، مداوا و 
بازگرداندن سالمتي جسمي محمود 
صالحي مي باشند. ما سازمانها و 
تشکلهاي کارگري را به اعتراض به 
وضعيت نابسامان جسمي محمود 

محمود  .صالحي فرا ميخوانيم
صالحي بايد فوري و با تمام امکانات 

پزشکي و دارويي و مجاني تحت 
 .معالجه موثر قرار گيرد

کميته کردستان حزب کمونيست 
 کارگري

 ۲۰۱۵ ژوئن  ۳  
 ۹۴ خرداد   ۱۳ 
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آزادي پدرام نصرالهي فعال کارگري از 
 زندان سنندج

 
ـيـم      با کمال مسرت به اطالع ميـرسـان
که پدرام نصراللهي از فعالين کارگري 
شناخته شده در شهر سنندج ، عضـو  
کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي بــراي ايــجــاد        
تشکلهاي کارگري در سـاعـت سـه و        

خرداد ماه از    ١٢ نيم بعد از ظهر روز 
زندان مرکزي اين شهر آزاد شد. پدرام  

 ٩ در آستانه روز جـهـانـي کـارگـر در            
روز در      ٣٥ ارديبهشت دستـگـيـر و        

ـقـه       ١٠٠ بازداشت بود. او با قرار وثي
 ميليون توماني آزاد شده است. 

آزادي پدرام نصراللهي را بـه او ، بـه           
ـبـريـک                   خانواده اش و بـه هـمـگـان ت

  ميگوييم.
 

 �	"�ر ا��	�� راد و  

	ن  	�
) زاد' *+ �,-.
در 4��5#2 ز��ان �	و'   

 ���/0 ��1 

ـتـشـر شـده از سـوي                   بنا  بر خـبـر مـن
اتحاديه آزاد کارگران ايـران،  جـعـفـر         

روز و      ٩ عظيم زاده بعد از گـذشـت         
شاپور احساني راد نيز بعد از گذشـت  

روز از بازداشت خود کماکـان در     ١٧ 
قرنطينه  زندان  مـرکـزي سـاوه بسـر           
ميبرنـد و هـيـچـگـونـه اطـالعـي از                 
وضعيت جسـمـانـي اشـان در دسـت            
نيست و حق هيچگونه ارتباط تلفني 

 و يا مالقات را ندارند

روز يازده خرداد براي چـنـدمـيـن بـار          
ـيـس    خانواده هاي جعفر عظيم زاده رئ
اتحاديه آزاد کارگران ايران  و شـاپـور     
ـئـت مـديـره                 احسانـي راد عضـو هـي
ــه                ــران ب ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
دادگستري شـهـرسـتـان سـاوه جـهـت            
پيگيري وضعيت عزيزانشان به شعبه 
يک بازپـرسـي ايـن دادگـاه مـراجـعـه              
نمودند. ولي طبق مـعـمـول بـازپـرس         
شعبه يک از پاسخ به هرگونه سـوالـي     
امتناع و به عدم پيگيري پرونده آنـان    

 از طرف خانواده هايشان تاکيد کرد. 
بعد از ماجراي  اعتصـاب کـارگـران       

کارخانه لـوـلـه و نـورد سـاوه کـه در                   
مـاه     ٥ اعتراض به پـرداخـت نشـدن          

 ١٧ حقوق معوقه وعدم واريـز کـردن       
ماه حق بيمه خود از طرف کـارفـرمـا      

روز بــه طــول انــجــامــيــد ،             ٣٥ کــه   
ــي               ــن دولــت ــولــي ــرمــا و مســئ کــارف
شهرستان ساوه تالش مضـاعـفـي را        
جهت سرکوب اين اعـتـراض بـه کـار         
بستند.  جعفر عـظـيـم زاده در سـوم              
خرداد به خاطر انعکـاس اخـبـار ايـن         
اعتراضات در سايـت اتـحـاديـه آزاد         
کارگران ايران و شاپـور احسـانـي راد        

 ٢٦ مشاور قانوني اين کـارگـران در         
ارديبهشت، تحت عـنـوان "تـحـريـک           
کارگران به اعتراض" دسـتـگـيـر شـده        
اند. اين دو رهـبـران شـنـاخـتـه شـده                 
ـيـن از هـمـاهـنـگ                  کارگـري هـمـچـن

هزار امضـا بـر        ٤٠ کنندگان طومار 
سر خواست افـزايـش دسـتـمـزدهـا و             

کارگر در شکايـت از     ١٠٠٠ نماينده 
غارت و چـپـاول صـنـدوق سـازمـان               

  تامين اجتماعي هستند.
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درگيري لفظي اي کـه در دهـم       بدنبال 
خرداد در بند دارالقران که بهنام در آن 
نگاهداري مـيـشـود بـا نـجـم الـديـن               
حسيني رييس اين بند صورت گرفت 
و متعاقب آن بدستور وي بهنام مورد 
ضرب و شـتـم قـرار گـرفـت، بـهـنـام                 
ـقـل شـد.        ـت ابراهيم زاده به انفرادي من
علت همه اينها انتشار اعـالمـيـه اي      
از سوي بهنام ابراهيم زاده، اين چـهـره   
ـيـه     شناخته شده کارگري در زندان عـل
ـتـل           اعدام ها، تحت عـنـوان اعـدام ق
عمد دولتي است و نصب شدن آن در   

 زندان است.  
بــنــابــر آخــريــن خــبــرهــا در ايــن روز            
مقامات جنايتکار زندان رجايي شهر 
و داديار خدابـخـشـي، دربـاره بـهـنـام            
ابراهيم زاده تشکيل جلسه داده و در     
آن بر محروميت بهنـام از مـالقـات،        

محـرومـيـت او از مـرخصـي، عـدم               
آزادي مشروط وي و نگهـداري او در      
ـفـرادي بـه مـدت شـش روز                  سلـول ان
ـيـب            تصميم گيري گرديد. بـديـن تـرت
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده ايــن ســمــبــل             
ـفـرادي         آزاديخواهي و انسانيـت در ان

 بسر ميبرد. 

 ۹۴ خرداد  ۱۱ 
 

 �رام و ?�اد ز�� �زاد ���� 
به گزارش منتشر شده از سوي کميته 

هماهنگي براي کمک به ايجاد 
 ٩ تشکل هاي کارگري روز 

ارديبهشت آرام زندي و فواد زندي دو 
عضو ديگر اين کميته و از فعالين 

کارگري در شهر سنندج با قرار وثيقه 
توماني آزاد شدند. اين فعالين  ١٠٠ 

فروردين توسط  ٢٥ کارگري در 
مامورين لباس شخصي دستگير 

 شده بودند. 
آزادي محمود صالحي، آرام زندي و 

فواد زندي را به اين عزيران، به 
خانواده هايشان و به همگان تبريک 

 ميگوييم.
پدرام نصراللهي يکي ديگر از اعضا  

کميته هماهنگي و از دستگير                  
شدگان آستانه روز جهاني کارگر است 
  که همچنان در بازداشت بسر ميبرد.
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ـتـشـر شـده از سـوي                    بنا بر خـبـر مـن
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران، روز           

خـرداد خـانـواده هـاي            ٦ چهارشنبـه    
جعفرعظيم زاده رئيس ايـن اتـحـاديـه       
ـئـت               وشاپوراحسـانـي راد عضـو هـي
مديره آن که در ارتباط با اعـتـصـاب      

روزه کارگران کـارخـانـه       ٣٥ متحدانه 
نورد و لوله صفا درشـهـرسـتـان سـاوه        
ـيـگـيـري         دستگير شده اند، بمـنـظـورپ
وضعيتشان به شعبه يک دادگسـتـري     

 شهرستان ساوه مراجعه کردند.

مسئولين مربوطه به خانواده هـا ي       

اين دو فعال کارگري اعالم نمودند که 
شاپور احساني راد و جـعـفـر عـظـيـم           
زاده براي بازجويـي هـاي مـجـدد بـه            
قرنطينه فرستاده شده وتآکيد کـردنـد   
ـيـگـيـرآزادي آنـهـا              تا اطالع ثانوي  پ
نباشند. اکنون هـردو آنـهـا مـمـنـوع              
المالقات شده وتماسهاي تلفني اي را 
ـنـد              ـتـوانسـت ـبـل مـي که در روزهاي ق

 داشته باشند،  نيز قطع شده است.
 

شاپوراحساني راد پـس ازگـذشـت ده        
ـيـکـه             ـيـه ودرحـال روز از بازداشـت اول
روزيکشنبه سوم خرداد طبـق اطـالع     
قبلي به خانواده قراربود با وثيقـه آزاد    

خرداد مجـددا"   ٤ شود ازروز دوشنبه 
ـقـل و دوبـاره مـورد              ـت به قرنطينه مـن
بـازجــويــي قــرارگــرفــت. مســئــولــيــن        
قضائي حتي از تـحـويـل وسـائـل و              
لوازم نيازهاي اوليه جعفرعظـيـم زاده     
که در همان روز سوم خرداد دستگـيـر   
شده بودنيزخودداري کردند. محاکمـه   
ـيـل    و بازداشت جعفر عظيم زاده به دل
انتشار و درج اخـبـار اعـتـصـابـات و           
اعتراضات کارگران بخصـوص خـبـر      
نورد و لوله صفا در سايـت اتـحـاديـه       
آزاد و شاپور احساني راد به خاطر بـه    
اتهام  "تحريک کـارگـران نـورد لـوـلـه              
ـتـه             صفا به اعتـصـاب" صـورت گـرف
است. کارگران نورد لوله صفا بخاطـر   

ماه حـق   ١٧ ماه دستمزد معوقه و  ٥ 
روز تـمـام دسـت بـه              ٣٥ بيمه شان،   

ـتـي               اعتصاب مـتـحـدانـه زدنـد و وق
شاپور احسانـي راد دسـتـگـيـر شـد،             
مــجــمــع عــمــومــي بــزرگ خــود را            
تشکيل دادند و ضمن تاکيد بر اينکه 
شاپور نماينده و مشاور حقوقـي آنـان     
است، حمايت خـود را از وي اعـالم           

داشتند. جعفر عظيـم زاده و شـاپـور           
احسانـي راد دو تـن از هـمـاهـنـگ                 

هزار امضـا بـر        ٤٠ کنندگان طومار 
ســر خــواســت افــزايــش دســتــمــزدهــا        
هستند. جعفر عـظـيـم زاده بـخـاطـر              

سـال   ٦ همين مبارزات در اسفند ماه 
 حکم زندان گرفته است.

 � �H0و0
1�#	م ا�1اه) زاد'  

  از دارو و در0	ن
خرداد پنجمين سال بازداشت  ٢٢ 

بهنام ابراهيم زاده از فعالين کارگري 
 ٥ سرشناس در زندان است و حکم 

ساله او خاتمه مي يابد و بايد آزاد 
سال و  ٩ شود. اما به او حکم جديد 

ماه داده شده است. در اين هفته  ٤ 
همسر بهنام، خانم زبيده حاجي زاده 

به ديدار وي رفت. اما به او اجازه 
تحويل دارو، کتاب و لباس به بهنام 
را ندادند. و اين درحاليست که او در 
وضعيت جسماني بدي قرار دارد و 
بيماريهايش بدتر شده است و از هر 

 دارو و درماني محروم است. 
 

ژوئن روز جهاني دفاع از زندانيان  ٢٠ 
سياسي و فرصت مناسبي است که 

صداي اعتراض کارگران زنداني و 
همه زندانيان سياسي در سراسر جهان 

باشيم. وسيعا به اين کارزار جهاني 
 بپيونديم.

 

کارگران زنداني و زندانيان سياسي 
 بايد فورا آزاد شوند

 ٢٠١٥ مه   ٣٠ ، ١٣٩٤ خرداد  ٩ 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 

 now.com-them-http://free   
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بــنــابــر گــزارش رســيــده بــه كــارزار           
"بــهــنــام را آزاد كــنــيــد" روز دهــم               
خـرداد مـاه شـوراي زنـدان رجـايــي              
شهر، با حضور مسوولـيـن زنـدان و        
داديار خـدابـخـشـي، دربـاره بـهـنـام             
ابــراهــيــم زاده  فــعــال کــارگــري و              
زنداني سياسي تشکيل جلـسـه داده     
و در مـورد وي  تصـمـيـمـات ذيـل               

  اتخاذ شده است:

 .محروميت از مالقات -١ 
 .محروميت از مرخصي -٢  
.عــدم پــيــشــنــهــاد عــفــو و آزادي           -٣  

 مشروط  
.نگهداري در سلول انفرادي بمدت   -٤  

 شش روز
ـايـتــکـارانــه بــدنـبــال              ايـن تصــمـيــم جــن
درگيري لفظي اي صورت ميگيرد کـه    
ـام    در همين روز در بند دارالقران که بهـن
در آن نگاهداري ميشود با نجـم الـديـن      
حسيني رئيس اين بند صورت گـرفـت     
و متعاقب آن بدستور وي بهـنـام مـورد      
ضرب و شتم قرار گرفته و بـه انـفـرادي        
انتقال يـافـت. عـلـت آن نـيـز انـتـشـار                     
اعالميه اي از سوي بهنام عليـه اعـدام     

 ها و نصب شدن آن در زندان بود.   
بهنام اکنون در موقعيت نگران کـنـنـده    
اي قرار دارد. او با توجه به بيـمـاريـهـاي      
متعددي که در زندان به آن مبتـال شـده     
است، با توجه به محروميت از دارو و       
درمان بعنوان يکي از شکنـجـه هـايـي       
که بر وي وارد شده است، و نيز بـدنـبـال      
ضرب و شتم روز گذشته در وضـعـيـت      
ـاز بـه        جسماني بدي قرار دارد. بهنام نـي
ـانـي اضـطـراري مـا              حمايت و پشـتـيـب
ـا در سـطـح جـهـانـي                  دارد. بکوشيـم ت
ـاشـيـم. فشـار             ـام ب صداي اعتراض بهـن
بياوريم که تصميم جنايتکارانه شـوراي  
زندان رجايي شهر در قبال او شـکـسـتـه     
شود و بـهـنـام سـريـع مـورد درمـان و                
معالجه قرار گيرد. فشار بياوريم که در  
اولين فرصت به او مرخصي داده شـود      
که هم امر معالجـه و درمـانـش را بـه             
پيش برد و هم کنار فرزندش نيما که بـه  
بيماري خطرناک سـرطـان مـبـتـالـسـت          

باشد. خواستار آزادي فوري و بدون قيد  
 و شرط بهنام شويم.

بهنام ابراهيم زاده از چهره هاي شناختـه  
سـال     ٥ با  ٨٩ کارگري است. او از سال  

حکم در زندان بسر مـيـبـرد. در حـکـم           
مـاه زنـدان        ٤ سـال و         ٩ جديدي  او به 

ـا بـر                   محکوم شـده اسـت و اکـنـون بـن
تصميم مقامات جنايتکار زندان، او از 
حق داشتن مرخصي و حتي آزاد شـدن      

سال زنداني بودن محروم شـده     ٥ بعد از 
است. بهنام ابراهيم زاده در زنـدان نـيـز          
هــمــچــنــان صــداي آزادي خــواهــي و            
انسانيت و صداي اعتراض عليه اعـدام  
است. او  شايسته بيـشـتـريـن حـمـايـت           

 هاست. به حمايت از بهنام بشتابيم
ـا آزادي                 کارزار "بهنام را آزاد کـنـيـد ت
بهنام ادامه دارد و همگان را به حمايـت  
و پشتيباني از او  و خواستـهـايـش فـرا       
ـام را آزاد                     ـا کـارزار "بـهـن ميخـوانـد. ب
کنيد" همکاري کنيد و در هر کجـا کـه      
ـام  و                    هستـيـد صـداي اعـتـراض بـهـن

 زندانيان سياسي در بند باشيد.
در داخل کشور ميتوانيـد عـکـس وي         
را بر در و ديوار بزنيد و زيرش بـنـويسـد    
"بهنام را آزاد کنيد" و عکس بگيريد و     
ـاي                 عکس هـاي آنـرا وسـيـعـا در مـدي
اجتماعي، از جمله در صفحات فـيـس     
بوک و سايت هاي خبري منتشر کينـد.  
و همچنين بدست ما برسانيد تا آنها را   
ـا         رسانه اي کنيم. کليپ تهيه کنيـد و ب
گرفتن عکس بهنام در مقابل صـورت    
ـام را                       خود اعـالم کـنـيـد کـه مـا بـهـن
حمايت ميکنيم. "بهنام را آزاد کـنـيـد"        
کليپ آنرا بر روي يوتيـوپ بـگـذاريـد و         

 برا ي ما نيز ارسال کنيد.
ــکــوشــيــد تــا بــا                  در خــارج کشــور ب
ســازمــانــهــاي کــارگــري و نــهــادهــاي          
ـلـف            انساندوست در کشـورهـاي مـخـت
ـار           جهان تماس برقرار کنـيـد و خـواسـت
ـام و               ـان از بـهـن حمايت و پشتيبانـي آن

 خواستهايش بشويد.
ـام      پتي شني را که از سوي کمپين "بـهـن
را آزاد کنيد" در حمايـت از او بـر روي            
ســايــت هــا گــذاشــتــه اســت، را بــراي             

دوستان خود بـفـرسـتـيـد و بـخـواهـيـد                
حمايت کنند. . ايـن پـتـي شـن را در                   
لينک زير ميتوانيد امضا کـنـيـد و بـه           
دوستانتان نيز خبر دهيد که آنرا امضـا    

 کنند.
http://   

chn.ge/1xr3BZD 
ـام ابـراهـيـم زاده را تـنـهـا                   خانواده بـهـن
نگذاريد و آنها را در حـلـقـه حـمـايـت و           

 پشتيباني خود قرار دهيد.
ژوئــن روز جــهــانــي حــمــايــت از               ٢٠ 

زندانيان سياسي فرصت مناسبي است 
که صداي بهنام و بهنام هـا در سـراسـر        
جــهــان بــاشــيــم. وســيــعــا بــه ايــن روز             
ـام    بپيونديد و خواستار آزادي فوري بهـن

 و همه زندانيان سياسي شويد.
ـام ابـراهـيـم زاده و هـمـه کـارگـران                    بهن
ـايـد فـورا            زنداني و زندانيان سـيـاسـي ب

 آزاد شوند.  
  ٢٠١٥ ژوئن   ١ ،  ١٣٩٤ خرداد  ١١ 

 كارزار " بهنام را آزاد كنيد"
کميتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                

 سياسي
 

ــران             ــراي آزادي کــارگ کــمــپــيــن ب
 زنداني

  

 کودکان مقدمند

حمايـت كـنـنـدگـان  از كـارزار "                 
انجمن وكالى بهنام را آزد كنيد":   

سـوسـيـالـيـت انـگـلـسـتـان، نـهــاد                
مــادران عــلــيــه اعــدام، كــمــيــتــه          
ــرخ زمــانــى،                ــمــايــت از شــاه ح
اتحاديه سراسري کارگران سـوئـد،     
ال او، اتحاديه سراسـري کـارگـران      
تونس، جي يو تـي تـي، سـازمـان         
ســراســري کــارگــران ســاخــتــمــانــي      
عراق، شبکه همبستگي کـارگـري   
خــاورمــيــانــه و شــمــال آفــريــقــا،            
سازمان عفو بيـن الـمـلـل شـعـبـه            
سوئد، جمعي از زندانيان سايسـي  
در زندان رجايـي شـهـر، اتـحـاديـه           

 کارگران پست کانادا و ...

 

 شماره حساب و تلفن تماس 
 براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   
) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 

 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  
http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

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

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:
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