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 ۸صفحه 
شامگاه جمـعـه، چـهـارم تـيـرمـاه             

دولـي  " نيروهاي انتظامي در منـطـقـه       

ــاوي  ــع         "   درمـــانـ ــل " از تـــوابـ ــومـ " هـ
سردشت، گروهي از کارگران مرزي را       

بـر اثـر ايـن حـملـه            .   به رگبار بسـتـنـد      
 ســالـه بـه نــام زانــيــار            ١٤نـوجــوانـي     

ابــراهــيــمــي، فــرزنــد مــحــمــد، اهــل             
ي    مـنـطـقـه    "   فـقـيـه خـدريـان       " روستاي  

هدف گـلـوـلـه قـرار        "   باسکي کوله سه" 
در .   گرفت و جان خود را از دسـت داد      

 رأس از     ٦٠ايـن حــملــه هــمــچــنــيــن          
 رأس   ٢٠چهارپايان نيز تلـف شـده و          

ــم                نــيــز بــه غــنــيــمــت نــيــروهــاي رژي
 .درآمدند

سـازمـان   "  تـيـر       ۹روز چهارشنيه    
قضائي نـيـروهـاي مسـلـح جـمـهـوري              

 نـفـر بـه        ۱۱از محکوميت "   اسالمي
جرم جنايات کهريزک و مـحـکـومـيـت       

 نفر به جرم حمله به کوي دانشگـاه  ۳۳
اعالم كرده انـد كـه از         . تهران خبر داد 

 متهم اين جنايت دو نـفـر را     ۱۱ميان  
كه .   به قصاص نفس محكوم كرده اند   

اگر اين حكم توسط نهادهاي قضـائـي    
باالتر جمهوري اسالمي تـايـيـد شـود           
اين دو نفر بنا به قانون قصاص اعـدام     

 . خواهند شد

 پرونده جنايات جمهوري اسالمي      
 تا سرنگوني حکومت باز است      

 " دادگاه متهمان کهريزک     "در مورد اعالم نتيجه    

 "زماني براي کشتن اسبها   ”
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقبال نظرگاهي  

ــنــب              خــبــر احــتــمــال اعــدام زي
جــاللــيــان ايــن روزهــا جــامــعــه را              

كمـپـيـنـهـاي زيـادي         .  فراگرفته است 
بـــراي دفـــاع از آزادي ايشـــان و                   
همچنين مبارزه براي از بـيـن بـردن            
مـجـازات اعـدام عـلــي الـعـمـوم بــا                

مبارزه بـراي    .   قدرت در جريان است   

در حـول      از بين بردن مجازات اعدام 
و حوش سر زبان افتادن احتمال خبـر    
اعدام كسـانـي حـاد مـي شـود كـه                 
گرچه طبيعي به نظر مي رسد، امـا          

بـهـرحـال بـه ايـن          .   جاي تأسـف دارد    
موضوع بايـد در جـاي ديـگـري بـه               

  دفاع از آزادي مسئله اي قومي نيست         
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري  

ــط عــمــومــي ســازمــان              رواب
قضــايــي نــيــروهــاي مســلــح نــظــام           

 ۹اسالمي ايران  روز چـهـار شـنـبـه               
تيرماه و سي مـاه ژوئـن بـا صـدور               

اطالعيه اي اعالم کرد ، کـه دادگـاه        
نظامي يک تهران دو تن را مسـئـول           
قتل مرحـومـان امـيـرجـوادي فـر و              
مـــحــــســـن روح االمــــيـــنــــي و                 
محمدکامراني شنـاخـتـه و آنـهـا را             
عالوه بر قصاص نـفـس بـه تـحـمـل               
حبس ، انفصال موقت از خـدمـت ،      
پرداخت جزاي نقدي ، تحمـل شـالق        
تعزيري ، و پرداخت ديه هم محکوم     

 .کرد

 متـهـم   ۹بر اساس اين اطالعيه    
ديــگــر پــرونــده هــم بــه اتــهــامــات              
مختلف به تحمل مجازاتهايي چـون   
تحمل حبس ، پرداخت ديه و جـزاي          
نقدي ، انفصال موقت از خـدمـت و            

يکـي  . تحمل شالق محکوم شده اند 
ديگر از متهمان پرونده بدليل احـراز    

 ؟ !جرم از اتهامات وارده تبرئه شد 
اين در حالي است کـه خـانـواده           

 کارنامه جنايات کهريزک  تا محاکمه      
 همه سران و دست اندر کاران حکومت         

 ! باز خواهد ماند   
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تشريح پرداخت و نـكـات الزم را بـه               
مـنـتـهـا در       .   بحث و بررسي گـذاشـت     

اين يادداشت كـوتـاه مـي خـواهـم بـه               
جنب و جوش قوم پرستان در حـول و         
حوش خبر اعدام زينب جالليان چـنـد        

چند مـوضـوع مـهـم را         .   نكته بگويم 
بايد در اين مورد در نظـر گـرفـت كـه               
هيچ كدام از آنها ربـطـي بـه جـايـگـاه                 
تولد و عضويت فرد در نهاد و حـزب        

ابتدا خود مسـئلـه     .   مشخصي ندارند 
اعـدام اسـت كـه قــبـل از هـر چـيــزي                   
موضوع گرفتن جان انسـانـي تـوسـط          
دولت خاصي و آنهم عـمـدا در مـيـان          

هـر انسـان شـريـفـي بـدون             .   مي باشـد  
اينكه مـحـل تـولـد و يـا وابسـتـگـي                  
حـزبـي زيـنـب جـاللـيـان را مـد نـظـر                     
داشته باشد، بـه صـدور حـكـم اعـدام              
ايشان اعتراض دارد؛ به صرف اينـكـه     
دولت جمهوري اسـالمـي قصـد دارد           

نـكـتـه    .   جان كس ديـگـري را بـگـيـرد           
مهم ديگر اينكه هر انساني كـه وارد          
عرصه سـيـاسـت بشـود، بـاالخـره بـا                

. حزب و جرياني فـعـالـيـت مـي كـنـد             
اينكه زينب جـاللـيـان و يـا هـر كـس                
ديگري را در رابطه با عضويت با چـه       
جرياني دستگير كرده اند، در دفاع از       
آزادي بيان ايشان مـوضـوعـي فـرعـي         

اگــر كســي فــقــط زمــانــي از            .   اســت
آزاديــهــاي ســيــاســي دفــاع كــنــد كــه            
فعاليت سياسي فرد درگـيـر بـه طـبـع            
وي باشد، دفاعـي از آزادي سـيـاسـي             
نكرده است؛ بلكـه دفـاع از هـم نـظـر                

 . خود كرده است
 

گفتم كه قوم پرستان در كردستان       
ايران به جنب و جوش افتاده و دربـاره       
احتمال اعدام زينب جالليان به شـيـوه        
خود كارها و اقداماتي را در دسـتـور         

به نظر من قـوم پـرسـتـان       .   گذاشته اند 
كردستان ايران ابتدا بايد با چند نكتـه      
اي كــه روبــرويشــان هســت، تســويــه            

اوال آيا ايـن جـمـاعـت       . حساب بكنند 
با مسئله اعدام مشكل دارند يـا نـه؟         
ــك حــكــم                    اگــر ايــن مــوضــوع را ي
غيرانساني مي داننـد، لـطـفـا رسـمـا              
بـگـويـنـد كـه دربـاره اظـهـارات مــال                 
عبداهللا حسن زاده كه چندي پـيـش از       
ــه                 ــرد، چ ــاع ك مــجــازات اعــدام دف
موضـعـي را اتـخـاذ كـرده انـد؟ دوم                 
اينكه آيا اين جماعت از اعدام تـعـداد      
زيادي انسان در جمهوري اسالمي كـه   
تحت عنوان قاچاقچي مواد مخدر و     
غيره اعدام مي شوند، تا بحال حرفـي     
زده و اعتراضي كرده اند؟ سوم اينكـه      
چــرا ايــن جــمــاعــت بــا اعــدام افــراد              
سياسي غيـركـرد نسـبـتـا جـانـب بـي                

 طرفي را اتخاذ مي كنند؟ 
 

تا دريافت جوابـي از جـانـب ايـن             
جماعت، اجازه بدهيد كه نـظـر خـودم           
را درباره اين جـريـانـات در خصـوص             
سياست و نتيجتا اعدامهاي سياسـي       

تا آنجا كه به نـاسـيـونـالـيـسـم          .  بگويم
كرد برمي گردد، مسئله اساسا نه بـر        
سر كم كردن مشـقـات زنـدگـي مـردم             
كرد زبان كردستان ايران اسـت؛ بـلـكـه          
بر سر سهيم شدن در قدرت اسـت كـه             

در .   ما بارها در اين باره حرف زده ايم   
خصوص اعدام زندانيان سياسي كـرد       
زبان ديديم كـه مسـئلـه اصـلـي بـراي                
جريانات و افراد قوم پرسـت نـه دفـاع          
ــه                 از آزادي ســيــاســي و اعــتــراض ب
مجازات اعدام بـوده، بـلـكـه در ايـن               
خصوص سعي كرده انـد كـه اجـنـداي            

از "   ملت كرد تحت سـتـم    " و " كرديت" 
منظر خود را به پيش ببـرنـد و بـقـول               
مـعــروف اعــدامـهــا را پلــه اي بــراي              

از .   رسيدن به اجنداي خـود كـرده انـد          
زبان يكي از كهنه كارترين سياسـيـون      
اين طيف، مال عـبـداهللا حسـن زاده،            
شــنــيــديــم كــه از نــظــر ايشــان لــغــو                
مجازات اعدام به ناآرامي و نـاامـنـي          

ايـن هـمـان      .   در جامعه دامن مي زند    
 .نظر سران جمهوري اسالمي است

 
 تا آنجا كه به ناسيونالـيـسـتـهـاي        
ديگري كه در نهادهاي اسالمي مثـل     
حزب مشاركت و مجاهديـن انـقـالب       
اسالمـي و غـيـره هـم بـرمـي گـردد،                  
اينها بهرحال خود كساني بـودنـد كـه           
در اعدامهاي زيادي دست داشته انـد       
و كارنامه سياهي را زيـر بـغـل حـمـل            

تمام كساني كـه در سـرپـا        .   مي كنند 
ماندن دنياي جهل و سرمـايـه شـريـك          

هســتــنــد، چــه در حــزب دمــكــرات             
كردسـتـان بـاشـنـد و چـه زائـده هـاي                   
جمهوري اسالمي، مجبـورنـد كـه بـه           
شيوه هاي ضدانساني حكومت كردن      

پــنــاه بــيــاورنــد و اعــدام و دفــاع از                 
مجازات اعدام فقط يك عرصه از آن          

 .است
 ٢٠١٠ ژوئيه ٥

  . . . دفاع از آزادي             

جنايات انجام شده در شکنجـه       
ــه               گــاه مــخــوف کــهــريــزک و حــمل
وحشيانه به کوي دانشگاه به گـردن        
تعدادي مامور دون پايه افتاد تا به     
خيال خودشـان پـرونـده کـهـريـزک و              
حمله به کوي دانشگاه را ببنـدنـد و           
جانيان حکومت در رده هاي باالتـر     

امـا  .   را از زير ضرب خارج نمـايـنـد       
همين حد از اعتراف به جنـايـت در           
شكنجه گـاه كـهـريـزك و تشـکـيـل               
دادگــاه بــراي خــوديــهــايشــان يــك            

آشـکــار در مـقــابــل       "   غـلــط کــردم   " 
انقالب مردم و نـوشـيـدن جـام زهـر             

حـكـومـت    .   توسط رهبرشـان اسـت     
اسالمي با محاكمه اين يازده تن و         
اعتراف به جنـايـت در کـهـريـزک و               
همينطور در کوي دانشگاه تـهـران،      
يک گام عقب نشـسـت و مـا مـردم            
انقالبي اينرا مقدمه تعرض بيشـتـر     
به حکومت و تحميل عقب نشيني       

 . هاي بيشتر خواهيم کرد
 

ــي               ــريــزك حــت ــه ــده ك ــرون در پ
" كميسيون ويژه مجلـس اسـالمـي       " 

زير فشار مردم مجبور شـد سـعـيـد        
مرتضوي را بعنـوان مـتـهـم رديـف            

ــد و در واقــع                      ــرفــي کــن اول مــع
مرتضوي و رادان و احـمـدي مـقـدم           
عامالن مستقيم جنايت و شكنجـه   
و كشتار عزيزان مردم در کـهـريـزک        
و کـوي دانشـگـاه و در خـيـابـانـهـا                  

ايــنــهــا در تــالش بــراي         .   هســتــنــد 
مخفي کردن اين جـنـايـات پـزشـک             
زندان کهريزک را نيز سر بـه نـيـسـت          

امـا لـيـسـت جـنـايـتـکـاران              .   کردند
حکومت اسالمي به اينها مـحـدود    

خـامـنـه اي کـه دسـتـور             .   نميـشـود  
سرکوب داد، روساي قـوه قضـائـيـه          
که قضات و شکنجه گران زنـدانـهـا       
را تــعـيــيــن مــيــکـنــنــد و آمــوزش            
ميدهند، فرماندهـان انـتـظـامـي و           
بســيــج و ســپــاه کــه ايــن نــيــروي                 
ســرکــوب را بــه جــان مــردم مــي                
اندازند و رئيـس جـمـهـور و وزرا و               
نمايندگان مجلس اسالمـي کـه در         
راس همه اينـهـا قـرار گـرفـتـه انـد،                
جملگي در پيشگاه مـردم بـعـنـوان           
مجرمان اصلي جنايات سي و يـک        
سال حکومـت اسـالمـي شـنـاخـتـه             
ميشـونـد و بـا سـقـوط جـمـهـوري                  
اسالمي در دادگـاه هـاي عـلـنـي و              
مردم پشت ميزهاي محاکمه قـرار        

 . خواهند گرفت
 

پرونده کهريزک، حمله بـه کـوي        
دانشگاه و پرونده سـي و يـک سـال              
جـنـايـات جـمــهـوري اسـالمـي بــاز              

ما کهريزک ها را بر سـر ايـن       .   است
رژيـم خــراب خــواهـيـم کـرد و ايــن                
حکومت ضد انساني را سـرنـگـون          

ــرد       ــيــم ک ــدانــي      .   خــواه ــزاران زن ه
سياسي که در زندانهـا و شـکـنـجـه            
گاه هاي اوين، گوهردشت، عشـرت      
آباد و صـدهـا زنـدان و سـيـاهـچـال                
علني و مخفي ديـگـر در تـهـران و            
شهرهاي مختلـف اسـيـرنـد را آزاد             
خـواهـيـم سـاخـت و جـنــايـتـکــاران               
اصلي يعني دست انـدرکـاران رژيـم         
و در راس آنـهــا ولـي فـقــيـه را بــه                   

اين حـکـم     .   محاکمه خواهيم کشيد 
 .انقالب ما مردم ايران است
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526شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   

 ۱از صفحه   ۱از صفحه  

هاي اين قربانيان مداوماً اعالم مـي    
کنند کـه خـواهـان بـرگـزاري دادگـاه              
عــلــنــي آمــران جــنــايــت کــهــريــزک            

هر چند  تا نظام فاشيسـتـي   .   هستند
اسالمي ايران سر نـگـون نشـود ايـن            
امر هيچگاه رنگ واقعيت بـه خـود          

 .نخواهد گرفت
 

در ايــن فصــل جــا دارد کـه در               
چند خط اشاره اي  بـه سـابـقـه ايـن                  
پرونده بشود تا ببينـيـم کـه چـگـونـه             
ــر کــار و                  ــقــالب مــردم ب قــدرت ان
فعاليت  روزانه سـران و دسـت انـدر              
کاران اين نظام ضـد انسـانـي تـأثـيـر              
دارد وسران رژيم  چگونه بـراي دفـاع      
از خود  از ترس انقالب مردم پائـيـن      

آنـهـا تـن      .   تر ها را قرباني مي کننـد  
به محاکمه غير علني و فـرمـايشـي        
چند نفردادند تا هم لبه تيـز انـقـالب         
مردم را کند کنند وهـم مسـئـولـيـن           

هر چـنـد تـا        .   اصلي را استتارنمايند 
 .همين جا  ما مردم پيروز شده ايم 

هنگاميکه بوي خون و جـنـايـت     
و فساد کهريزک به هوا برخـواسـت و         
دامن خوديـهـا و غـيـر خـوديـهـا را                  
گرفت، رهبر جهان اسالم و نـمـايـنـده        
خدا بر روي زمين خـامـنـه اي بـراي            
اينکه اين جنايت وسيع تر و عـلـنـي         
ترکهريـزک پـخـش نشـود و حـداقـل               
بــتــوانــد ســپـــري را در مــقــابـــل                   
اعتراضـات مـيـلـيـونـي مـردم قـرار               
بدهد در روز پنجم مـردادمـاه  سـال            

به عـلـت غـيـر       ) بزعم ايشان ( گذشته  
استاندارد بودن شرايط آن اين گـوشـه     
از جهـنـم کـه بـه فـرمـان خـدا بـراي                     
راهــنــمــايــي بــنــدگــان نــافــرمــانــش          

  با نوشيدن جـام زهـر      بپاداشته بودند 
دستور تعطيلي آن را صادر نـمـود و        
کميـتـه ويـژه اي از طـرف مـجـلـس                  
شوراي اسالمي براي پـيـگـيـري ايـن           

نـوشـتـه هـا و         .   جنايات درسـت شـد     
گفته هاي فراواني در باره  جنـايـاتـي      
که در کهريزک روي داده و همچـنـيـن     
کار اين کميته ويـژه وجـود دارد کـه             
مــي تــوان بــه ايــن اســنــاد رجــوع                 

اما مهم اين بود اين کميته کـه  .کرد  
زير اهرم  فشار مردم کـارمـي کـرد،           
سعيد مرتضوي دادستان عمومي و     
انـقـالب وقـت تـهـران را بـه عـنــوان                  
صادر کننده دستور انتقال بازداشـت      
شدگان به جهنم کـهـريـزک  مـعـرفـي              

 .کرد
آقاي مرتضوي در جواب به ايـن        

دليل انـتـقـال      :  مسئله اعالم کرد که  
بازداشت شدگان به کهريزک فقط  و          
فقط فقدان ظرفيت زندان اويـن بـوده          
وعلت مرگ کشته شدگان هم بدليـل    

در ايـن    .   بيماري منيژيت بوده اسـت    
رابـطــه مــجـلــس اظــهـارات قـاضــي            
مرتضوي را خالف واقعـيـات اعـالم       

 . کرده است
بشنويم از آقاي مـحـمـد دهـقـان           
عضـوهــيـئــت رئــيـســه مــجـلــس در            
گفتگويي بـا خـبـرگـزاري فـارس در             
روز سه شنبه بـيـسـت و دومِ ديـمـاه                 

در ايـن    )   دوازده ژانـويـه       (     برابـر بـا    
ــان دو گـــروه                    ــتـــهـــمـ ــادثـــه مـ حـ
بودند،گروهي از عـوامـل نـيـروهـاي          
انــتــظــامــي و گــروه ديــگــر از قــوه               

 . قضائيه بودند
آقاي دهقان چـنـيـن ادامـه مـي             
دهد که، متهمان نيروهاي انتظامـي     

ــنــد کــه بســرعــت                ۱۲ ــفــر هســت  ن
دادسراي سازمان قضايي نـيـروهـاي        
مسلح به اتهامـات آنـهـا رسـيـدگـي             

 .کرد
اما در رابطه بـا مـتـهـمـان قـوه                
قضائيه ،قرار بر اين بود که همزمـان    
بـــا بـــررســـي دادســـراي ســـازمـــان            
نـــيـــروهـــاي مســـلـــح ، دادســـراي             
انـتــظــامــي قضــات هــم بــه پــرونــده            
متهمان قوه قضائيه رسيدگي کند ،    

 نفر از قضات در ۳که بايد به پرونده    
. خصوص کهريزک رسيدگي مي شـد  

اما تا کنون به اتهامات اين قضـات      
او در مورد بـه    .  رسيدگي نشده است 

تأخير افتادن اين پرونده و رسـيـدگـي       

به اتهمات قضات و مـقـامـات قـوه            
قضائيه گفته ، بـراي رسـيـدگـي بـه                
اتهامات اين افراد نيازي به گـزارش         
مجلس نبود چرا که همه مـقـامـات          
ــا               قضــايــي از ايــن مــوضــوعــات ب

و اسـنـاد کـافـي بـراي ايـن               .   خبـرنـد  
 ". اتهامات وجود دارد

مسئولين امر براي اينکه اسـرار    
وحشتناک تري از فجـايـع  کـهـريـزک             
فاش نشود رامين اندرجانـي پـزشـک       
کهريزک را نيز بـه قـتـل رسـانـدنـد و                 
مسئوالن امـر زيـر فشـار اعـتـراض             
مردم به اين جنايات هر بار به شـيـوه     

بـار  .   اي اين قتل را انکار مي کردنـد  
اول به مردم گفتند که او خـودکشـي           

بار دوم گفتند که سکـتـه   .کرده است  
بار سوم دادسـتـان     .  قلبي کرده است  

تهران اعـالم مـي کـنـد کـه  عـلـت                    
ــر اثــر                   ــزک ب ــري ــه ــزشــک ک مــرگ پ

 .مسموميت دارويي بوده است 
" روز" اما بـنـا بـه اسـنـادي کـه                 

منتشرکرد در صورت جلسه اولـيـن         
معاينه محل زمان کشف جسـد در         
محل کار او داللـت دارد کـه ، ايـن              

آري او   .   پزشک جوان را خفه کرده اند   
را بقتل رساندند تا  فجايع کـهـريـزک       

اما نه تنهـا مـردم     .   پرده پوشي شود  
ايران بلکه جهانيان شاهد بـودنـد کـه        
خــامـــنـــه اي دســـتـــور حـــملـــه را                
صادرنمودند و مجرياني چون سعيد      
مرتضوي ، احمدي مقـدم ، وسـردار        
ــا                   ــه ــت ــنــاي ــن ج رادان  عــامــالن اي

اين جانيـان اسـالمـي مـي         .   هستند  
خواهند که اين پرونده را هم مـانـنـد            
پـرونــده جــنــايــت کــوي دانشــگــاه و            

. قتلهاي زنجيره اي از سربـدر کـنـنـد        
اما  ما مردم ايـران پـرونـده صـدهـا               
زندان مخفي و علني مثل کـهـريـزک        
و کارخانه اسلحـه سـازي پـاسـارگـاد           
که سالهاست به بـازداشـتـگـاه سـپـاه             
تبديل شـده و هـيـچ نـهـاد قضـايـي                  
دسترسي به اين بازداشتگاه ندارد را      
باز خواهيم کرد و سران و دست انـدر      
کاران ايـن نـظـام فـاشـيـسـتـي را بـه                   

زنـده بـاد     .   محاکمه خواهيم کشـانـد     
 .انسانيت

 ۲۰۱۰ ژوئيه ۳

 . . .  کارنامه جنايات کهريزک  تا محاکمه همه سران                                          

يورش و تيرباران کـاروانـچـيـان و          
از بين بردن و مصـادره لـوازم اولـيـه                
زندگي خانواده اين زحـمـتـکـشـان در            

قـنـد،   :   مرزها سـابـقـه طـوالنـي دارد           
چايي، روغـن، تـخـم مـرغ، لـيـوان و                
قوري و پـارچـه و اسـبـاب بـازي، از                  
سوي قاتالن و چپاول گران حـکـومـت          

نام نهاده مي "  کاالي قاچاق"اسالمي  
شود و فروشنده و خريدار را با جريمـه        
و کتک و زندان و شـکـنـجـه و اعـدام                

بارها حـمـل کـنـنـده        .   روبرو مي کنند 
هـم مـجـرم شـنـاخـتـه            "  کاالي قاچاق" 

مــي شــود و هــم مــورد تــيــرانــدازي             
ايـن  . مزدواران رژيم قـرار گـرفـتـه انـد            

توحش رژيم اسـالمـي در جـهـان بـي               
ســبــعــيــت و تــوحــش      .   ســابــقــه اســت   

پــاســداران ســرمــايــه در بــاغ وحــش             
حکومت اسـالمـي را تصـويـري جـز              

سنگسـار،  .   دريدن و پاره کردن نيست  
اعدام، شکـنـجـه،، تـرور و تـيـربـاران               
مردم معترض و انسـانـهـايـي کـه در             
تالش براي بدست آوردن لـقـمـه نـانـي           
براي خانواده هايشان هستند و ادامـه      
اين حشيگري تا گلوله باران اسبـهـاي       
زحمتکشـان مـرزي، نشـان از گـوري             
دارد که جمهوري اسالمي سي و يـک          
سال است براي مردم ايران کنده اسـت      
و مردم بايد خود رژيم را در آن دفـن             

 .کنند
 يکه پـاسـداران جـمـهـور         يدر حال 

ا به  يت مواد مخدر آس   ي ترانز ياسالم
 کـنـتـرل دارنـد، و نصـف              اروپا را در   

واردات يــک مــمــلــکــت را بصــورت            
قاچاق وارد مي کـنـنـد، مـيـلـيـونـهـا               
جوان را به اعتياد کشانيده انـد و بـه              
قاچاق تن فروشي دختران در منـطـقـه       
خليج مـبـادرت مـي کـنـنـد، آنـگـاه                 
زحمتکشان مناطق مـرزي را کـه در           

ــي     تــالش بــراي تــامــيــن           لــقــمــه نــان
شـرافـتــمـنــدانـه هسـتــنـد در نــهـايــت               
قساوت و وحشيگري بـه رگـبـار مـي          
بندد تا جائيکه بـه اسـبـهـا هـم رحـم                 

 راس از آنهـا را    ٦٠نکرده و نزديک به  
 راس ديــگــر را        ٢٠از بــيــن بــرده و          
 . مصادره کرده اند

واقعيت اين اسـت کـه جـمـهـوري           
اسالمي در حال سقوط و سـرنـگـونـي         

و راز بقـا داسـتـان حـيـات ايـن             .  است

حکومت مـنـفـور و جـنـايـت پـيـشـه                 
اين حکومت بحران زده کـه در     .   است

سراشيـب سـقـوط قـرار دارد، تـالش              
دارد بــحـران خـودش را بـه جـامــعــه                
منتـقـل کـنـد و خـود را از هـالکـت                    

به همين دليل دسـت بـه       .   نجات دهد 
ايجاد فظاي نظامي و بحراني چـه در          
داخل و لب مـرز و چـه در خـارج از                   
مرزهايش مي زند تـا بـلـکـه بـتـوانـد              
فضاي رعب و خفقـان را بـر جـامـعـه              
حـاکـم و فـرصـتـي بـراي بـقـاي خـود                    

اين فـرصـت را بـايـد از             .   بدست آورد 
 ..جمهوري اسالمي گرفت

اهالي شهرهاي سـردشـت، بـانـه،          
سقز و مريوان و ديگر مـنـاطـق نـوار              
مرزي سي سال اسـت مـورد تـهـاجـم              
ــار                    ــت و آزار و کشــت ــظــامــي اذي ن
مزدوران رژيم اسالمي قـرار دارنـد و           
جنگي نابرابر بر آنها تحمـيـل شـده و            
سايه اسلحه همواره بـر سـرشـان بـوده            

. اين جنگ را بايد خـاتـمـه داد       .  است
سبعيت حکـومـت اسـالمـي گـويـاي            

مـرگ  .   وحشت از سرنگوني اش است  
جمهوري اسالمي پـايـان ايـن جـنـگ             

امروز که جـمـهـوري اسـالمـي          .   است
غرق در فسـاد و بـحـران سـيـاسـي و                  
اقتصادي است و جامعه بر سر نـبـود        
آن عـزم جـزم کـرده و انـقـالبـي بــراي                   
سرنگوني آن در جريان اسـت، روز بـه            
ميدان آمدن است، مي شـود و بـايـد           
اين حکومت فاشيستي را سـرنـگـون          

اين تنها راه خاتمه دادن به تمـام   .   کرد
. جـنـايـات و فـالکـت مـوجـود اسـت                

هرچه حلـقـه مـحـاصـره  کـردن رژيـم                 
توسط مردم تنگتر شود لحظه مـرگ      

براي خـاتـمـه    .   رژيم نزديکتر مي شود   
دادن به سي سال جـنـايـت و کشـتـار،             
سي سال فقر و فالکت، بايد متشکـل      

جـمـهـوري    . و متحدانه به ميـدان آمـد      
اسالمـي نـمـي تـوانـد يـک اعـتـراض                 
سراسري از کـارخـانـه تـا خـيـابـان از                  
مدرسه تا دانشگاه و از سـردشـت تـا             

الزم اسـت    .   تبـريـز را سـرکـوب کـنـد            
بـراي مـبــارزه هــمـزمــان و سـراســري              

 .آماده بود
 

 ۲۰۱۰ ژوئيه ۴
 

 . . . زماني براي کشتن                ” 
   

 

 
 . اساس سوسياليسم انسان است    

 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      
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 : مشخصات کانال جديد در ماهواره نايل سات به اين قرار است              
  

Satellite  :AB٤A/NILESAT @ ٧ Degrees West  
Freq  :١٠٨٧٣ 

Polarity :Vertical  
Symbol Rate :٢٧،٥٠٠ 

Fec :٣/٤   

 

.   مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد                               
اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به                                       

)   نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره                         (  جسم افراد        
 .   تحت هر شرايطي ممنوع است                       

 همچنين مجازات حبس ابد                       
 .بايد لغو شود           

مردم شـريـف و انسـانـدوسـت در             
 سراسر جهان؛

شـمـا تصـويـر نـوجـوانــي را مــي               
بينيد که روز چهارشنبه هميـن هـفـتـه        

، قرار است بـه دارآويـخـتـه        تيرماه۱۶
نـامـش مـحــمـد رضـا حــدادي            .   شـود 
 است، ۱۳۶۶ اسفند ۲۷متولد است  

در پانزه سالگي بدليل به گردن گرفتن       
قتلي که انجام نداده بود، دستـگـيـر و        

چندبار بـراي  .   به اعدام محکوم گرديد 
اجراي حکم بـه پـاي چـوبـه دار آورده                
شـد، و هــربـار بــا تـالش وکــيـلـش و                  
اعتـراضـات وسـيـع  جـهـانـي از يـک                   
قــدمــي مــرگ، دوبــاره بــه ســلــولــش            
بازگردانده شد تا همچنان بـا کـابـوس           
و تهديد طناب دار، قدمهاي سنگيـن      

 !روز شمار مرگش را نظاره گر باشد
او اکنون بيست و سه ساله اسـت،     
هشــت ســال اســـت کـــه در زنـــدان                   
درانتظار مرگ شـب و روز را بـه هـم                

فرزند خانواده اي تـنـگـد    .  دوخته است 
پــدرش کــارگــر مــزرعــه      .     سـت اسـت    

 و خيارچيني توان  چون با گوجه.   است
 خــانــواده را نــداشــت،            اداره زنــدگــي   

محمدرضا را با يک بـرادر مـعـلـول و             
يک خواهر و مادري که دوبـار سـکـتـه        

مـحـمـد    .   قلبي کرده، تنها مي گـذارد     
رضاي پانزده ساله براي رهايي از فـقـر       
و مصيبتي که خانـواده اش را درهـم            

 ١٥پـيـچــيـده بــود، درازاي دريــافـت             
ميليون تومان، يعني مبلغي بيش از      

قتلي را بعهـده گـرفـت کـه           هزار يورو، 
ايـن نـوجـوان      .   هرگز انجـام نـداده بـود        

پانزده ساله پس از اينکه متوجه شـد،        
پولي به خانواده اش پـرداخـت نشـده،            
به دادگاه اطالع داد که نقشي در قتـل    
نداشته و تنها بخاطر نوجوان بـودنـش       

اند که اگـر قـتـل را بـگـردن             به او گفته  
فـريـب   او    . بگيرد، اعدام نخواهد شـد     

و در ارتـکـاب     ديگر را خورده انمتهم
 . نقشي نداشته استقتل

خواهر محمدرضا با شنيدن خـبـر      
الوقوع اعدام بـرادرش، خـود را            قريب

به آتش کشيد و فعال با تني مـجـروح        
و نيم سوخته زنده مانده است تا خـبـر       

  .اعدام برادرش را بشنود
 

پرونده قضايي محمدرضا کامـال      
يرادات بسـيـاري در     مخدوش است و ا  

ــده وجــود دارد        ــرون در گــزارشــات     .   پ
پزشکي قانونـي عـلـت اصـلـي مـرگ              

ــامشــخــص   اســت، هــيــچــکــدام از           ن
مستندات پـرونـده در دادگـاه اذعـان             
نشده است، تمامي مراحل بـازجـويـي       
در ادراه آگاهي و زير فشارانجـام شـده           

ــقــي تــوســط               .   اســت هــيــچ تــحــقــي
کارشناسان جنايي و از جانـب دادگـاه         

 .انجام نگرفته است
خبر اعدام محمدرضا به خـانـواده     

خودش هـنـوز   .   اش ابالغ گرديده است 
 . از اجراي حکم خبر ندارد

اين تراژدي غم انگيز، شـرح حـال        
نـوجـوانــي اســت کــه قــربـانــي فــقـر و                

قــربــانــي رذالــت    .   تـهــديــدســتــي اســت    
دستگاه قضايي جمهوري اسـالمـي و         
قوانين ضد بشري مجازات اسـالمـي         

 .قصاص است
 

ــا                ــمــدن، شــم ــان مــت مــردم جــه
 !انساندوستان در هر کجاي جهان

اين فقط شماييد کـه مـيـتـوانـيـد             
زندگي را به محمد رضا بـرگـردانـيـد،          
به اجراي نقشه شوم قتـل دولـتـي ايـن              
نـوجـوان سـيـه روز اعـتـراض کـنـيـد،                  
همين حاال دست بکار شويد، اگـر در       
داخل ايـران هسـتـيـد، مـقـابـل زنـدان                 
عـادل آبــاد شــيــراز تـجــمــع کـنــيــد و                

از .   خواهان عدم اجـراي حـکـم شـويـد           
خانواده داغديده مقتول بخواهيـد کـه         
فـريــب دســتـگــاه قضــايـي جـمــهــوري            
اسالمي را نخورنـد و بـا دسـت خـود              
طناب دار را به گردن اين جوان مستـا      

 . صل نيندازند
ــر جــا کــه                    در خــارج کشــور ه
ميتوانيد به نـهـادهـاي حـقـوق بشـري            
مراجعه کنيد و با تـجـمـع اعـتـراضـي           
ــمـــان و وزارت                  ــل پـــارلـ در مـــقـــابـ
امورخارجه کشوري که در آن زنـدگـي         
ــد، از دولــت آن کشــور                     ــنــي مــي ک
بخواهيد جمهـوري اسـالمـي را بـراي            
توقف اين نقشه شوم تحت فشار قـرار      
دهند تـا ايـن صـحـنـه خـونـيـن اجـرا                    

 .نشود
 

ما تا اجراي حکم فـقـط چـهـل و              
ايـن حـکـم      !   هشت ساعت وقت داريـم     

بايد با تالش و سماجت مـا مـتـوقـف         
. اعدام قتل عمـد دولـتـي اسـت        .  شود

دستگاه قضايـي جـمـهـوري اسـالمـي            
عهده دار اجـراي قـتـل مـحـمـد رضـا                 

اين جنايت را با تـوقـف     .   حدادي است 
 !آن بايد محکوم کرد

 
 نهاد کودکان مقدمند                   

   ۲۰١۰ جوالي       ٤
 ١٣۸۹ تيرماه         ١٥

مـحـمــد رضــا در سـن پـانــزده              
او در رابـطـه       .   سالگي دستگير شد  

با قتل يک فرد به اسم محمـد بـاقـر            
دستگير شد و بعد از چند بار اقـرار      
به قتل، بـعـدهـا اعـالم کـرد کـه از                
طــرف چــنــد نــفــر ديــگــري کــه در              
صحنه قتل بودند، به دليل ايـنـکـه         
بـه او قـول داده بــودنـد، پـولـي بــه                  
خانواده اش ميدهـنـد، قـتـل را بـه              

با اين امـيـد کـه      .  عهده گرفته است 
پايين سن قانوني اسـت و احـتـمـال            
زياد بعد از چند سال از زنـدان آزاد            

محمد رضا حدادي در   .   خواهد شد 
زندان به اعدام محکوم شـد و بـعـد           
از اينـکـه هـفـت سـال را در زنـدان                  

حکومت اسـالمـي قصـد        .   گذاراند
  .کشتن او را دارد

  
در ايـــران هـــيـــچ دادگـــاهـــي            

يــک ســيــســتــم    . مشـروعــيــت نــدارد   
مافيايي مبتني بر قوانين شريـعـه،      
ــم                  ــي ــز تصــم ــه چــي در مــورد هــم

تصميمات از قبل گرفـتـه   .  ميگيرد
ميشود و احکام اعدام و قتل افـراد    
اولين تصميمي است که آخوند ويـا      
ــرونــده                   ــاضــي پ ــه اصــطــالح  ق ب

  .ميگيرد
  

اين سيستم مـافـيـايـي اکـنـون             
. قصد کشتن يک پسر جوان را دارد   

هر کس به عکس محمدرضا نـگـاه     
ميکند، نميتواند تصـور کـنـد کـه            
جانواراني کـه بـر ايـران حـکـومـت               
ميکنند،  چـهـل و هشـت سـاعـت             

  .ديگر او را خواهند کشت
اين وحشيانه و قرون وسـطـايـي         
است و بايد بهر طريق ممکن مانـع      

  .اجراي اين حکم شد
کميته بين المللي عليـه اعـدام         
، از همگان دعوت ميکنـد کـه بـه            

  .اين حکم اعتراض کنند
يک راه مـقـابلـه بـا ايـن حـکـم                  
اعدام کـه وقـت بسـيـار کـم اسـت،                

تماس مستقيم با دولتها و پارلمـان    
  .اروپا است

ما امروز با اتـحـاديـه اروپـا و             
هــمــچــنــيــن دولــت آلــمــان تــمــاس           
گرفتيـم وخـواهـان عـکـس الـعـمـل               

در .     فوري به اين حکم اعدام شديـم    
يک روزي که وقت بـاقـي اسـت ايـن           
تماسهاي تلفني و فـوري را ادامـه            

بايد کـاري کـنـيـم کـه          .   خواهيم داد 
دولتهاي اروپايي و اتـحـاديـه اروپـا          
فورا با مقامات حکومت اسالمـي   
تـمـاس گـرفـتـه و بـه ايـن جـنـايــت                    

  .اعتراض کنند
  

در ايران از مردم شيراز دعـوت        
ميکنيم که در مقابل زنـدان عـادل        

  .آباد فردا بعد از ظهر تجمع کنند
حــکـــومــت اســـالمــي ايـــران           
سحرگاه چهارشنبـه ، قصـد اعـدام           

ســه شــنــبــه    .   مــحــمــدرضــا را دارد     
عصر بايد در مـقـابـل زنـدان عـادل            

  .آباد  تجمع کرد
ما نبايد بگذاريم مـحـمـدرضـا         

بهر طـريـق مـمـکـن        .  را اعدام کنند 
به اين حکم جنايتکارانـه اعـتـراض        

  .کنيد
  

 کميته بين المللي عليه اعدام                              
  

 ۲۰۱۰ ژوئيه       ۶

 به حکم اعدام محمدرضا حدادي اعتراض کنيد      

 

با اعتراضات جهاني مانع اجراي حکم                                 
 اعدام محمد رضا حدادي شويم                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد رضا حدادي  
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ــه                ــفــتــه گــذشــت ايــن مــطــلــب ه
بنا .    منتشر شد٣٥٥درانترناسيونال  

بـه اهــمــيـت مــوضــوع، آنــرا در ايــن               
 ايسکرا. شماره ايسکرا چاپ کرديم

 
 عبداهللا مهتدي در نيـمـه خـرداد       

 طي يک مصاحبه با تلويزيون ۱۳۸۹
بي بي سي نکاتي را بيان کـرده اسـت        
که مورد بررسي مخالفين و موافقين   

 .آن قرار گرفته است
ــن مصــاحــبــه                 مــهــتــدي در اي
ــک                   ــکــري خــود را از ي تــحــوالت ف
کمونيست به يک نـاسـيـونـالـيـسـت و              
قومپرست شرح ميدهد و بـه درسـت           
ميگويد از خيلي وقت پيـش خـود را        
كمونيست نميداند و مارکسـيـسـت و       

بـلـکـه يـک       .   يا لنينيست هـم نـيـسـت        
ــبــتــه  .   ســوســيــال دمــکــرات اســت        ال

ــرات بــــودن                ــکــ ــال دمــ ــيــ ــوســ ســ
ناسيوناليـسـتـهـاي کـرد هـم داسـتـان               

مهتدي هم هـمـانـنـد       .   خودش را دارد 
هــر دو حــزب دمــکــرات کــردســتــان            
ميخواهد عضوي از کنـگـره جـهـانـي         

 .سوسيال دمکراتها باشد
مهتدي داليل جدايي خـود را از          
حزب کمونيـسـت ايـران چـنـيـن بـيـان                

مي توانم به طـور خـالـصـه         :  "ميکند
اين را بگويم که به طورکلي بـيـش از           
هر چيز ما معتقديم که تجربه جهاني       
کمونيسم، يک تجربه نامـوفـقـي بـوده          
است و نبايد با اين تـجـربـه و بـا ايـن               
ــرايــن                 ــنــاب ــاه تــداعــي شــد، ب اردوگ
کنارگذاشتن اساسي اين تجربه و نـقـد     

اهميت دادن به مسـالـه کـرد      .   … آن  
به عنوان يک مساله مهم اجـتـمـاعـي          
ــه                     ــران و در جــامــع ــه اي در جــامــع

اگر همه اينها را روي .... .   کردستان،  
هـم بـگـذاريــد يـک بـازنــگـري کـامــل                
ايدئولوژيک، سياسي و تـاکـتـيـکـي و           

اصوال معتقديـم کـه     .   تشکيالتي بود 
. . . . . براي دموکـراتـيـزه کـردن ايـران             

تقسيم قـدرت بـايـد بـاشـد و در ايـن                  
تقسيم قدرت الـبـتـه بـايـد مـنـاطـق،                
مليت ها و قومـيـت هـاي مـخـتـلـف              

 "کامال در نظر گرفته شوند
  

نکات فوق به نـظـرم مـهـمـتـريـن               
ايـن  .   نکات مصاحبه مـهـتـدي اسـت        

از .   نکات البته هيچکدام تازه نيسـت     
 تا کـنـون مـهـتـدي بـر             ۹۰اوايل دهه  

اين سياستها تاکيد داشته و بـراي آن          
اتـفـاقـا جـواب و         .   فعاليت کرده است  

نقد ناقص و ناپيگير مخالفيـنـش بـه           
اين مصاحبه، من را بر آن داشـت کـه           
هم توضيحـي در مـورد چـرايـي ايـن               
مصاحبه مهتـدي بـدهـم و هـم بـراي               
نشان دادن حقيقت به تـاريـخ گـذشـتـه           

 سال قـبـل نـگـاهـي کـرده و             ۲۰القل  
نقش مهتدي آن موقـع و مـنـتـقـديـن              

 .امروزش را هم بررسي کنم
  

اوال رسانه هايي از نـوع بـي بـي              
سي و صداي آمريکا به دليل قحـطـي       
رجال در ميان ناسيوناليستهـاي کـرد         
و اسـتــقـبـال و حـمــايـت مــهـتـدي از                   

بـه او روي آورده           موسوي و کـروبـي      
 .اند

ــه                  ــه هــا ب ايــن روي آوري رســان
مهتدي هم به دليل سفـارشـات جـالل          
طالباني و روشنفکران ناسيوناليـسـت    
کرد عراق است که صداي آمـريـکـا و            
بي بي سي گوش شنوايـي بـراي آنـهـا           
دارند، و هم به دليل قحطي رجـال در         
مــــيــــان احــــزاب و جــــريــــانــــات                
ناسيونالـيـسـت کـرد ايـران اسـت کـه                

. اکنون نوبت به مهتدي رسيـده اسـت         
هـم حــمــايــت بــي دريــغ مــهــتــدي از              

چـنـانـچـه     .   اصالح طلبان حـکـومـتـي       
مصطفي هجري هم با ايـن سـيـاسـت             
نوکر صفتي مهتدي احساس فـاصـلـه       

 .ميکند
اما النسه کردن مهتدي همراه بـا     
تحقير او از جانب اين رسـانـه هـا يـک          

. سياست از قبل تـعـيـيـن شـده اسـت               
هنگاميکه بي بـي سـي مـيـخـواهـد               
مــهــتــدي را النســه کــنــد فــرامــوش            
نميکند که بـه او بـگـويـد اگـر تـو را                  
النسه ميکنيم بـايـد بـدانـيـد کـه آدم                
کوچکي هستي و زيگزاگهـاي زيـادي       

تازه به جايي رسـيـده ايـد کـه         .   زده ايد 
 سـال    ٦٠حزب دمکـرات کـردسـتـان          

عالوه بر اين بـي    . قبل آنجا بوده است 
بي سي بـا يـک تـيـر دو نشـان را زده                   

هم از زبان يک کمونيست سابق  .   است
زهرش را عليه کمونيستها ميريـزد و      
هــم قــحــط الــرجــال اصــالح طــلــبــان            
حکومتي و نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد در               
کـردسـتــان را بــا ايــن عـروســک پــرده               

 .پوشي ميکند

  
مهـتـدي     سال قبل و ۲۰مهتدي  

 امروز
  

مهتدي بيست سال قبل از صـف         
کمونيستها کوچ کرد و هـمـان مـوقـع        
هم يک فحش نـامـه عـلـيـه مـنـصـور                 

او بـدلـيـل      .   حکومـت مـنـتـشـر کـرد          
خواب نما شدن و يا غور و تفحص بـه     
اين نتيجه نرسيده بود، بلـکـه بـعـد از           
تــحــوالت عــراق و بــعــد از ايــنــکــه               
ناسيوناليسم کرد در نـتـيـجـه جـنـگ             
اول خـلـيـج، در کـردسـتــان عـراق بــه                 
حاکميت کردستان گمارده شد و بـوي       
قدرت و پول به مشام ناسيوناليستهـا      
رسيد، مهتدي هم اين بو را شـنـيـد و         
براي مزه کردن و دسـتـيـابـي بـه آن از              
صــف کــمــونــيــســـتــهــا بــه صـــف                  

 .ناسيوناليستها نقل مکان کرد
در همان کردستان عراق جـنـبـش         
ناسيوناليسـتـي در مـقـابـل جـنـبـش                
کمـونـيـسـتـي و جـنـبـش کـارگـري و                   
جنبش برابري طلبانه زنـان بـراي يـک            

يک نگـاه     در.   زندگي بهتر قرار داشت 
کلي دو جنبش ارتجاعـي و انـقـالبـي           

در مـورد قـتـل        .   در مقابل هم بودنـد    
 زن در کـردسـتــان         ۵۰۰۰نـامـوسـي      

عراق در طول چند سال اول حاکـمـيـت     
ناسيوناليستها و در مـورد حـملـه بـه            
کمونيستهـا و کشـتـار آنـهـا تـوسـط                

مـهـتـدي بـطـور        .. .   ناسيوناليستها و  
واضحي در کنار طالباني و بـارزانـي          
و صد البته براي استفاده از امکانات       
مالي آنها يک سياسـت ضـد آزادي و            

 .ضد کمونيستي را در پيش گرفت
به نظر من مهتدي از اوايـل دهـه           

 ميالدي و آغاز حمله اول آمريکـا  ۹۰
. به عراق صندلي خود را عوض کـرد       

مهـتـدي از صـف سـرخـهـا بـه صـف                   
از آن   .   ناسيوناليستها مهاجـرت کـرد     

تاريخ تا کنون تغـيـيـر زيـادي نـکـرده              
اگر کسي آن هنگام حقيـقـت را     .   است

نديده و معني اين جابجايي مـهـتـدي       
را متوجه نشده است بايد به سيـاسـت       

 .خود شک کند
  

مهتدي نه امروز بـلـکـه از اوايـل            
 ميالدي به يک کـمـونـيـسـت        ۹۰دهه  

مـهـتـدي    .   تبديل شـده اسـت    "   سابقي" 
در دل بمباران و ويران کـردن عـراق از          
جانب آمريکا و متحدينش و سـرازيـر      
ــح احـــزاب                   ــروي مســـلـ ــدن نـــيـ شـ

از کوهها به   ناسيوناليست کرد عراق    

شهرهاي کردستان عـراق و بـاز شـدن            
روزنه اميـد بـه قـدرت رسـيـدن بـراي                
هـمـه نــاسـيـونــالـيـســتـهـاي کـرد ايــن                 

در آن هـنـگـام        .   سياست را پيشه کرد   
ــيــســت کــرد در               ــال ــاســيــون احــزاب ن

. کردستان عراق به حکومت رسيـدنـد      
همين اتفاق کـافـي بـود کـه امـيـد و                  
تــوهــم رســيــدن بــه قــدرت را در دل                
ناسيوناليسم کرد در کـردسـتـان ايـران         

اتفاقا با هميـن تـوهـم بـود         .   زنده کند 
كه خواهان حمله آمريـكـا بـه ايـران و              
آرزوي هــمــراهــي ارتــش آمــريــكــا را           

 .داشتند
در چنين شرايطي بود که مهتدي     
صندلي عوض کرد و از آن هنگـام تـا      
کنون بر صندلي نـاسـيـونـالـيـسـتـي و             

او بـه هـر     .   قومپرستي تکيه زده است  
خفت و خواري اي تن ميدهد و حـتـي      
گذشته خود را نـه نـقـد بـلـکـه انـکـار                  
ميکند که بتواند توجـه مـخـاطـبـيـن            
خود را جلب كند و جايي به حسـابـش     

. بياورند و نشستي با او داشته باشنـد   
مهم نيست اين نشـسـت بـا آبـدارچـي             
کاخ سفيد است و يـا هـمـکـار درجـه               
چندم فـالن پـارلـمـان، مـهـم ايـنـسـت                 

. ايشان سري در مـيـان سـرهـا بـاشـد               
مهتدي در اين مصاحـبـه بـا بـي بـي                
سي يک بـار ديـگـر بـر ايـن سـيـاسـت                   
تاکيد ميکند و پيام خود را اگر قبـال      
به كاخ سفيد ارسال ميكرد اكنـون بـه       

او چـيـز     .   موسوي و كروبي ميفرستـد    
. تازه اي در اين مصاحبه نگفته اسـت    

 ۲۰سياست ناسيوناليستي اي که از       
ــا                    ســال قــبــل آغــاز کــرد را فــقــط ب

. صراحت بيشتري تکـرار کـرده اسـت         
 سـال قـبـل مـهـتـدي             ۲۰هنگاميکه  

نـوشــت بــايـد بـه دنـبــال پــيـدا کــردن                 
دوستان و مـتـحـديـن خـود در صـف                
اتحاديه ميهني بگرديم و متحد پيدا       
کنيم فاتحه کـمـونـيـسـم و کـارگـر را                 

امروز با همـان سـيـاسـت       .   خوانده بود 
به دنبال پيدا كردن دوسـت و مـتـحـد            
در ميان اصالح طـلـبـان حـكـومـتـي               

 .است
  

در اينجا وقتي کـه بـه تـحـوالت             
 مــيــالدي در عــراق اشــاره          ۹۰دهـه    

ميکنم در مورد تئوريهاي و اتفاقات   
مربوط به زندگي هـمـان مـردم حـرف           

در مورد تـالش مـيـلـيـونـهـا          .  ميزنيم
بشـر بـراي يـک زنـدگـي انسـانـي، در                  
مــورد نــقــد ســيــاســت هــمــراهــي                  
ناسيوناليسم کرد با حمالت وحشيانه     

دولت امـريـکـا در عـراق، در مـورد                
جنگ و نفرت قومي و در عـيـن حـال       

در کـردسـتـان      "   کـرد "   در مورد دولت   
ــيــه                 ــيــم کــه عــل عــراق حــرف مــيــزن
سکوالريسم، عليه آزادي بيان و عليه       
مردم زحمتکش کرد و غـيـر کـرد در           

از نـظـر     .   اين منطقه عـمـل مـيـکـنـد           
مهتدي تالش براي رسيدن به آزادي و       
برابـري و زنـدگـي انسـانـي شـکـسـت                 
خورده و تجربـه نـامـوفـقـي اسـت کـه               

ــردارد              ــهــا دســت ب ــد از آن ــرا .   بــاي زي
كمونيسـم چـيـزي جـز آزادي، رفـاه و                
ــيــت نــيــســت و او                  بــرابــري و انســان
كمونيسم را تجربه ناموفقي مـيـدانـد        

امـا  .   كه بايد صفش را از آن جدا كنـد       
آنچه از نظر مهتدي ابـدي و جـاودانـه           

درست است، دفاع از کـردآيـتـي و              و
قــومــپــرســتــي و در صــف انــتــظــار              
مــدعــويــن وزارت خــارجــه آمــريــکــا          
ايستادن تا روزي بـه هـمـت جـنـگـي                 
ديگر و بعد از کشتارهـاي وحشـيـانـه            
ديـگــر، راه بــراي بـه قــدرت رســيــدن               

و اگـر    .   شخصي مثل او فراهم شـود        
اينهم نشد راه سـازش و هـمـراهـي بـا               
بخشي از جمهوري اسـالمـي بـه اسـم             

 .اصالح طلبان گشوده بماند
  

مهتدي احتماال در خـلـوت خـود          
ميگويد از طـالـبـانـي چـه کـم دارد؟                
ناسيوناليسم و بي پرنسيبي و زرنگي       

را از   . . .   و رنــگ عــوض کــردن و               
طالباني و البته برادر خـودش صـالح        

تنهـا چـيـزي      .  مهتدي ياد گرفته است 
که بايد هنوز هم تـکـرار کـنـد، تـوبـه               
کردن و تبري جستن از گذشته هـايـي           
است که در صف کمـونـيـسـتـهـا بـوده           
اســت و بــگــويــد تــجــربــه کــمــونــيــزم            

 ....شکست خورده است و
براي مهتدي روشن بود وقتي کـه      
به صف ناسيوناليستهـا پـيـوسـت بـه             
عنوان يک قومپرست بايد دوسـتـان و       
متحدان خود در کردستان عراق را نـه     
ــارگـــري و                   ــران کـ ــيـــان رهـــبـ در مـ
کمونيستـهـاي آن جـامـعـه بـلـکـه در                 
صف ناسيوناليستهاي کرد متشـکـل       

امـا  .   در اتحاديه ميهني پيدا ميکرد    
اين سياست براي کساني کـه خـود را            
چپ و در عين حـال هـمـراه مـهـتـدي                 
ميدانستنـد بـا ايـن صـراحـت روشـن               
نبود و همراهي موقت آنـهـا تـا سـال              

 . به همين دليل بود۲۰۰۰
  

همان موقع کم نبودند کساني که   
مباحثات ما کمونيستهاي کـارگـري        
در نــقــد نــظــرات مــهــتــدي را جــدي              

  نکاتي پيرامون مصاحبه عبدهللا مهتدي با تلويزيون بي بي سي 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران  
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526شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 .شود
 

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

 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 

 : هلند
Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248    

 
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS٣N 
  

 
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و         
مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم        تسهيل پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري اسالمي      

 : اعالم ميدارد 
 
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي                -١

 سال گذشته  
 آزادي زندانيان سياسي        -٢
 لغو مجازات اعدام     -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي        -٤
 برابري کامل حقوق زن و مرد   . لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان        -٥
آزادي کامل مذهب و بي   . دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش     جدائي کامل مذهب از     -٦

 مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد       
 آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب              -٧
 برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت                 -٨
محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن              -٩

 اموال غارت شده از آنان    
تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع               -١٠

 افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان    .  براي همه شهروندان  
 

اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف       .  اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است      
اين حداقل شرايطي است كه هركس         .  ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري اسالمي سر داده اند        

 . كه داعيه همگامي با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند         
 .مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد            

 
 حزب كمونيست كارگري ايران                         

 ٢٠٠٩ژوئن       ٢٦،    ١٣٨٨ تيرماه        ٥

! ده خواست فوري مردم                    

 ۵از صفحه  
نگرفتند، اما حاال بـعـد از ايـن هـمـه               

به نتايج تازه اي رسـيـده انـد             سال اگر 
ولـي بــه اشــتـبــاهــات        .   مـثــبـت اسـت     

سياست خود در گذشته بايد واقـف       و  
 .باشند

ــع طــرح               ــمــان مــوق ــدي ه مــهــت
قطعنامه اي را در حزب کـمـونـيـسـت          
ايران پي گرفت که هدفش اين بـود در          
سايه حاکميت نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا در               
کردستان عـراق لـم بـدهـد و بـا آنـهـا                    

طبعـا مـهـتـدي آن وقـت            .   همراه شود 
ميخواست کل حزب کمونيست را بـه      

بـنـابـر ايـن بـراي          . آن صف ملحق کند 
اينکه جـدايـي و ضـديـت خـود را بـا                  
کمونيسم مستدل کـنـد مـثـل امـروز             
نميتوانسـت بـا ايـن صـراحـت عـلـيـه                 

امـا مضـمـون      .   کمونيسم حـرف بـزنـد      
سياستش هميـن بـود كـه امـروز آنـرا               

 .دنبال ميكند
  

 سـال پــيـش بــه         ۲۰کسـانـي کــه       
دنبال تئوريهاي راست مـهـتـدي روان          

افـق  " شدند و مشوق انـتـشـار نشـريـه              
بـه سـردبـيـري مـهـتـدي            "   سوسياليسم

بودند، امروز بايد به نتايج نا مطلوب    
اکـنـون   .   آن سياستها واقف شده باشند  

وقت آن رسيده است که هميـن رفـقـاي        
چپ ما که خوشبختانه صف خـود را         
از مهتدي جدا کردنـد بـه ايـن تـاريـخ                
نگاه کنند و آنرا مورد بحث و بررسـي     

رفـقـايـي کـه عـمـدتـا در              .   قرار بدهند 
صف کومله سازمان کردستـان حـزب        
کمونيست ايـران هسـتـنـد الزم اسـت              
اين تاريخ را بدون حب و بغض بررسـي   
کنند و متحدين و منتقدين مـهـتـدي        

و مـتـوجـه     را يک بار ديگر نگاه کنند     
اين حقيقـت بشـونـد اگـر آنـهـا پشـت                 
مهتدي نايستـاده بـودنـد، سـرنـوشـت            
ــه             حــزب کــمــونــيــســت ايــران وکــومل

. ميتوانست طور ديگري رقم بـخـورد       
ميدانم عمدتا ايـن جـواب را بـه مـن               
خواهند داد که اگر منصور حكمت و     
همراهانش نميرفتنـد نـاسـيـونـالـيـسـم            

 .اينقدر در کومله قوي نميشد
اما حـقـيـقـت ايـن اسـت قـبـل از                  
ــيــســم و                    ــمــون ــن مــا جــنــگ ک رفــت
ناسيوناليسم شروع شده بود و بـخـش        
عمده اين دوستان به نظر من آگـاهـانـه     

يا نا آگاهانه در کـنـار مـهـتـدي و در                 
خود ايـن  .   مقابل ما قرار گرفته بودند  

واقعه کمک کرد که ما به اين قنـاعـت      
در .   برسيم كه ماندن بـي فـايـده اسـت           

ــراد                  ــيــکــه اگــر هــمــان وقــت اف حــال
شاخصي کـه االن رهـبـري کـوملـه و                
حزب کمونيست ايران را دارنـد مـثـل           
ــدي مــي                  ــل مــهــت ــاب امــروز در مــق
ايستادند سياستهاي ناسيونالـيـسـتـي       
او را نـقـد مـيـكـردنـد، بـه نـظـر مــن                      
سرنوشت جدائيها و تصميم مـنـصـور         

 .حکمت طور ديگري رقم ميخورد
همزيستي با ناسيوناليستي مثـل     
مـهـتــدي و امـثـالــهـم در آن مــقـطــع                  
مسيري را به آن حزب تحميل کرد کـه      
بجز ضرر نـفـعـي از آن عـايـد چـپ و                   

 .کمونيسم نشد
 

اگر قرار است درسي از اين تاريـخ      
گرفته شود بررسي اين مسـايـل اسـت           
نه اينکه مهتدي غير کمونيست و يـا        
ضد کمونيست شـده اسـت زيـرا ضـد              

 ٢٠کمونيست بودن مهتدي قدمتـي       
 .ساله دارد موضوع تازه اي نيست

 
 ١٣٨٩تير 

 . . .   نکاتي پيرامون مصاحبه                     
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روز سه شنبه از ايران خبر رسـيـد     
که حکومت اسالمي، تصميم گـيـري      
در مورد مرگ و زندگي سکينه را بـه        

 ژوئـيـه مـوکـول کـرده            ۱۰روز شنبه    
خـبــر اعــتـراضـات جـهــانـي و             .   اسـت 

ــامــه                  ــن ارســال هــزاران ن ــي ــمــچــن ه
اعــتــراضــي  خــطــاب بــه مــقــامــات            
حکومت اسالمي واقعه اي اسـت کـه        
وادارشان ميکند، در مورد سنگسـار     
سکينه، يـک بـررسـي مـجـدد انـجـام                

 .  دهند
  

" سکينه محمدي آشتياني را بـه        
رابطه جنسـي خـارج از ازدواج         "  اتهام

دستگير کرده و ميخواهـنـد او را بـا             
بـراي  .   پرتاب سنگ زجـرکـش کـنـنـد          

فــرزنــدان او کــه پــنــج ســال اســت از                
ــجــات                ــراي ن ــلــف ب راهــهــاي مــخــت
مادرشان تالش ميکنند، وقتي خـبـر       
رسيد که همه راههاي قانوني  بسـتـه           
شده و مادرشان هر لحظه ممکنـسـت      
سنگسار شود، راه ديگري نمانده بـود      
بجز دسـت يـاري بسـوي مـردم دنـيـا                

 . دراز کردن
و شـــمـــا مـــردم آزاديـــخـــواه و               
انساندوست، متحدانه به پا خاسـتـيـد       
و در ابعادي گسترده و جهاني بـه ايـن       

 . حکم اعتراض کرديد
در مـورد سـکـيـنـه رسـانـه هـاي                 
بسيار مهم بـيـن الـمـلـلـي نـوشـتـنـد،                  
عکس او را در دنيا پـخـش کـردنـد و            
نگاهها  بيش از پيش  به سوي مـردم     
ايران و در عين حال قوانين ظالمانه و    
ضد انساني و زن ستيـزانـه حـکـومـت         

 . اسالمي  جلب شد
تصور کنيد زني را بـا دو بـچـه،              
پنج سال در زندان نگه داشته و جلـوي    

 ضـربـه     ۹۹چشم  پسرش سجاد به او    
شالق زده اند و اکنون ميخـواهـنـد او          
" را سنگسار کنند، به چه دلـيـل؟ بـه         

اينکه رابطه جـنـسـي خـارج از           "  اتهام
ايــن بــربــريــت     .   ازدواج داشــتــه اســت     

کامل است و بايد يک پاسـخ مـحـکـم        
 . از دنيا بگيرد

  
  

سه شنبـه صـبـح در بسـيـاري از               
کشورها، روزنامه هـاي سـراسـري بـه           
زبانـهـاي مـخـتـلـف،  خـبـر احـتـمـال                    
سنگسار شدن سکينه را چـاپ کـرده           
اند، با عکس سکينه  و در بسـيـاري          

. موارد اسـم مـرا هـم ذکـر کـرده انـد                 
منطـبـق شـدن اسـم مـن بـا اسـامـي                   
محکومين به اعدام و سنگسار و بـه        
نـوعــي عــجــيــن شــدن احســاســات و            
ــا احســاســات ايــن                عــواطــف مــن ب
قربانيان، موقعيت ويژه اي در زندگـي    

 . من فراهم کرده است
 

اين احساس دوگانه را در مـورد          
آيا از او   . سکينه هم دارم پيدا ميکنم 

هم فقط اسمي و شماره تلفـنـي بـاقـي           
ميماند، يا اينکه نجاتش مـيـدهـيـم؟          
دفترچه تلفن مـن بـا اسـامـي زيـادي               

اسـامـي کـودکـان       .     عجين شده اسـت   
محکوم به اعدام که تلـفـنـهـايشـان را           
نوشته ام، اسـامـي مـحـکـومـيـن بـه                 
سنگسار و اسامي کسـانـيـکـه اعـدام          

سنـگـسـار شـدنـد و          ...  شدند و رفتند 
 ... زجر کش اشان کردند

  
اين نوشته در حقيقت يـک درددل       
با کساني است که امروز توجـه اشـان           

احتمال سنـگـسـار شـدن يـک          " به خبر  
و مـن    .   در ايران جلب شده اسـت   "   زن  

آيـا  "   نامه هاي فراواني گرفتـه ام کـه            
در اين دنـيـا چـنـيـن چـيـزي مـمـکـن                    

 " !!است
با من به دنياي کودکان محـکـوم     
به اعدام، زنان قـربـانـي سـنـگـسـار و                
قـوانــيــن وحشــيــانــه اســالمــي  و بــه              
دنيايي بياييد که در آن يک حکـومـت         
اسالمي،  چندين ميليـون نـفـر را بـه              
گروگان گرفتـه و زنـدگـي را بـر آنـهـا                  

 ...  جهنم کرده است
هر بار که با کودکان محکـوم بـه           
اعدام در زندانها حرف ميزنم، هر بـار     
که صداي جوان محکوم بـه اعـدامـي         

خـالـه   "   را مي شـنـوم کـه مـيـگـويـد                 
مــمــکــنــســت هــمــيــن روزهــا اعــدام           

ــدان               . . . "   شــوم ــا فــرزن ــار کــه ب هــر ب
محکومين به اعدام از طريق تـلـفـن،            
ــا مــادرشــان را                آخــريــن مــالقــات ب
همراهي ميکنم و هـر بـار کـه نـيـمـه                
شبهاي روزهاي سياه چهـارشـنـبـه کـه          
روز اعدامها در ايران است، از خـواب      
بلند شده و همراه خانـواده کسـانـيـکـه         
اعدامشان ميکنند، گريه ميـکـنـم و         

آنها را دلداري ميدهم، از مـن قـبـول           
کنيد با هر سـنـگـسـار شـدن يـک زن،              
تکه اي از قلبم زير سـنـگـهـا مـدفـون            

با اعدام هر کـودکـي کـه        . . . .   ميشود
صدايش را شـنـيـده و بـه درد دل او                   
گوش داده ام، گوشه اي از قـلـبـم زيـر             

و مـن هـم       . . .   خاک مدفـون مـيـشـود       
بارها از خودم مـيـپـرسـم، آيـا خـواب               

آيـا ايـن وقـايـع در دنـيـاي               . نمي بينم 
مدرن و پيشرفتـه امـروز اتـفـاق مـي              
افتد؟ چرا؟ و مهمـتـر از آن چـه بـايـد               

 کرد؟ 
مـتــاســفـانــه ايـن اخــبـار واقــعــي            

در بــخـشــي از دنــيـا جــنـبــش             .   اسـت 
اسالمي و اسالم سياسي با سنگـسـار      
و اعدام صدها و هزران نفر، مـردم را            

ايـن  . .   ميترساند و حکومت ميکـنـد     
کنه واقعـه اي اسـت کـه اتـفـاق مـي                   

 . افتد
  

ولـــي مـــا اخـــبـــار خـــوب هـــم               
ما زندگي نازنـيـن فـاتـحـي را          . . داريم

نجات داديم، افسانه نـوروزي ، ژيـال            
ايزدي و همـيـن روزهـا عـلـي مـهـيـن                

 سـالـگـي دسـتـگـيـر            ۱۶ترابي که در  
 ساله شدن او بودنـد  ۱۸شده و منتظر  

 ... تا او را به دار بکشند
امروز براي نجات سکينه مبارزه      

براي کسانـيـکـه در جـريـان           .   ميکنيم
اين کمپين بزرگ براي اولين بـار اسـم         
کميته عليه اعدام و سنگسـار و اسـم         
مـرا شـنــيـدنــد، خـودم را مــخـتــصــر               

 . معرفي ميکنم
  

من مينا احدي هستم و از ايـران          
در ايران دانشجوي پـزشـکـي      .   آمده ام 

بودم که خميني و اسالميها قدرت را    
به فرمان حکومت اسـالمـي     .  گرفتند

مــبــنــي بــر رعــايــت حــجــاب گــردن             
. نگذاشتم و از دانشـگـاه اخـراج شـدم           

مـن بــه فــعـالــيـت عـلــيـه قـوانــيـن و                   
حکومت اسالمي رو آوردم و يکـسـال     
بعد از اخـراجـم از دانشـگـاه بـدلـيـل                   
فعاليت سـيـاسـي ، خـانـه مـا مـورد                 
حــملــه پــاســداران قــرار گــرفــت و                   
هنگامي که سر کار بودم هـمـسـرم و            

. پنج مهمان خانه ما دستگير شـدنـد        
چهار مرد و از جمله همـسـر مـن يـک           

.  اعدام شدنـد ۱۹۸۰ماه بعد در سال  
 . دو زن دستگير شده را آزاد کردند

  
من از همان سالها عليه اعـدام و       

دفـتـرچـه    .   سنگسار فعاليت مـيـکـنـم      

خاطرات من، بيوگرافي من و کـتـابـم       
 مـنـتـشـر       ۲۰۰۷که در آلمان در سال  

مـــن از مـــذهـــب        "   شـــد بـــه اســـم           
فقط زندگي مـن نـيـسـت         "   رويگردانم

 نـفـر     ۱۳در همان کتاب سـرگـذشـت          
محکوم به سنگسـار را نـوشـتـه ام و              
سرگذشت کودکان محکوم بـه اعـدام         
و همچنين زندگي نازنين فاتـحـي کـه        
از اعدام نجات يافت و بـا دسـتـه گـل           
مردم به استقبال او رفتند و يا زندگـي   
افسانه نوروزي که با تالشهاي جهاني       
او را از مــرگ نــجــات داديــم و يــا                   
زندگي عبداهللا فريور معلم جوانـي از       
شمال ايران، که حکم سنـگـسـارش بـه        
اعدام تخفيف يافت و متاسفانه او را         

 . کشتند
در دفترچه تلفن من ايـن اسـامـي       

مـاکـوان   . . .   را بـه وفـور مـي بـيـنـيـد              
مولودي، همجنـسـگـراي ايـرانـي کـه             
اعدام شد، کبرا رحمانپور، زن جوانـي        
که در يک خانه کار مـيـکـرد و بـه او               
تــجــاوز شــده بــود، بــه اتــهــام قــتــل                
ميخواهند او را اعدام کنند،  شـهـال           
جــاهــد و يــا فــرزاد کــمــانــگــر فــعــال              
سياسي محبوب و مـعـلـم دلسـوز از             
ــران کــه اخــيــرا اعــدام               کــردســتــان اي

. . . شـهـال     . . .   مريـم ايـوبـي        .... شد  
 ... حاجيه اسماعيل وند... شهناز

هر صفحه اين دفترچه تلفن را کـه   
ورق ميزنم ، اين اسامي را مي بـيـنـم          
و آهي ميکـشـم و  نـمـيـخـواهـم ايـن                   

. . . اسامي را خط زده و اضـافـه کـنـم           
سـنـگـسـار     . . . در زنـدان    . . .   در تاريخ  

در اويـن اعـدام       . . .   شد و يا در تاريخ    
 .... شد

مــن نــمــيــخــواهــم اســامــي ايــن           
انسانهاي عزيز،  فعالين سياسي و يـا        
زناني کـه هـيـچ کـس از آنـهـا حـرف                    
نميزند و بـه اعـمـاق جـامـعـه تـعـلـق                   

و . . . دارند، را از دفتر خودم خط بـزنـم        
نميخواهم اين اسامي از ذهن جامعـه        

مـن بـراي روزي فـعـالـيـت             .  پاک شود 
ميکنم که اين جنايات مورد بـررسـي      
دادگاههاي بين المللي قـرار گـيـرد و           
مسببين و مسئولين اين جنايات در       

 ...  مقابل دادگاه قرار بگيرند
امــروز کــه تــوجــه شــمــا بــه ايــن             
جنبش عظيم عليه سنگسار و اعـدام      
جلب شده  و از ما ميپرسيد چه بـايـد       

حـکـومـت    :   بکنيم پاسخ ما اين اسـت  
اسالمي ايران در مورد سـکـيـنـه روز           

 جوالي ، يـک روز قـبـل از              ۱۰شنبه  
روز جهاني عليه سنگسار ميخـواهـد       

. تصميم نـهـايـي اش را اعـالم کـنـد                 
براي اينکه حکومت عـقـب نشـيـنـي            
کند و حکم سنگـسـار را لـغـو کـنـد،               

 . بايد اين اقدامات را انجام دهيم
  

به دولتهاي کشور محـل اقـامـت       
خودتان نامه داده و درخواست کـنـيـد       
بـه حــکـم سـنــکـسـار سـکــيـنــه فــورا                 

معموال اعـتـراضـات      .   اعتراض کنند 
بــيــن الــمــلــلــي از ســوي دولــتــهــا و                
نهادهاي بين الـمـلـلـي بسـيـار مـوثـر                

آنها ميـتـوانـنـد سـفـيـر          . واقع ميشود 
حکومت اسالمي را فراخوانده و فورا     

ــد              ــن ــراض کــن ــا اعــت ــا  .   و رســم ــه آن
ميتوانند سفارت خانه هاي حکومت      
اســالمــي را بــبــنــدنــد و حــکــومــت             

 . آپارتايد جنسيتي را محکوم کنند
  

 جـوالي روز      ۱۱روز يـکـشـنـبــه         
هـر  .   جهاني عـلـيـه سـنـگـسـار اسـت              

جايي که هستيد با چند نفر به مـرکـز        
شهر رفته و در اين روز بـا يـک اقـدام               
مشترک به سنـگـسـار در ايـران و در                

بــا عــکــس    .   دنــيــا اعــتــراض کــنــيــد      
سکينه محمدي آشتياني و شـعـار نـه          

ماتريال اين حرکت را از   . به سنگسار   
 . ما دريافت ميکنيد

  
با ما تماس بگيريد و مـا را در              
پيشبرد اين کمپـيـن بـزرگ هـمـراهـي             

تماس بـا مـطـبـوعـات کشـور            .   کنيد
خودتان و فرستادن نامه اعتراضي بـه     
سفارت خانه هاي حکومت اسـالمـي       
در کشور خودتان و کمک به ترجمـه و        
يا ارسال مطالب به رسانه ها و جـمـع          
آوري کمک مالي بـراي پـيـشـبـرد ايـن            
ــي از               ــرده جــهــان اعــتــراضــات گســت
اقــدامــات مــهــمــي اســت کــه شــمــا             
ميتوانيد انـجـام دهـيـد و هـمـه ايـن                  
فعاليتها  به ما کمک مـيـکـنـد، جـان          

 . تعداد بيشتري را نجات دهيم
 
  

 ! دوستان گرامي
  

مــا و فــرزنــدان ســکــيــنــه دســت           
بسوي قلـبـهـاي شـمـا دراز کـرديـم و                  
ديديم که قـلـب بشـريـت بـا مـا مـي                   

برخالف سکوت چـنـديـن سـالـه        .  طپد
دولتهـا، شـمـا بـه يـاري مـردم ايـران                   

کمک کنيد سکينه را نـجـات       .   آمديد
 . دهيم

 
  

 ۲۰۱۰ژوئيه  ۶
  

 h t t p : / /
notonemoreexecution.

wordpress.com            / 

 ! سخني با شما 
  

 ! ما ميتوانيم سکينه را نجات دهيم  
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

بازداشت فرزاد احـمـدي     
 ازفعالين كارگري در سنندج

 
در ادامــه تــداوم فشــار بــر فــعــالــيــن             
کارگري روز سه شنبه فـعـال کـارگـري          

به دليل عدم تـوانـايـي    "   فرزاد احمدي" 
پرداخت مبلغ جريمه تعيين شده براي       
وي، توسط دستگاه قضايي بازداشت      

. و به زندان ايـن شـهـر انـتـقـال يـافـت                  
دستگاه قضايي رژيم اسالمـي عـلـيـه        
فرزاد احمدي بـه اتـهـام اقـدام عـلـيـه                  
امنيت ملي و تحريک مردم به تجمـع        

 ٦در راهپيمائي بر عليه اعدام، حکم    
ماه زندان تعزيري صادر نمـود کـه در        
دادگاه تجديد نـظـر بـه يـک مـيـلـيـون                 
تومان جريـمـه نـقـدي تـغـيـيـر يـافـتـه                   

فــرزاد  " الزم بــه ذکــر اســت                . اســت
 مردادماه سـال    ٢٠در تاريخ "  احمدي

گذشـتـه در خـيـابـان فـردوسـي شـهـر                  
سنندج توسط ماموران امنيتي رژيم      

 روز در زنـدان        ٢٠دستگير و مـدت       
مرکزي سنـنـدج بـازداشـت بـود و بـا                

 ميـلـيـون تـومـانـي از           ٣٠قرار وثيقه  
 .زندان آزاد گرديد

 
تعرض مزدوران رژيم بـه      

 دستفروشان در سنندج

بنا به خبر دريـافـتـي از سـنـنـدج               
 ۸روز پنجشنبه دوم تيرمـاه سـاعـت           

بعداظهر ماموران مفاسد اجتـمـاعـي       
يکي از دستفروشان بنام جمـال را کـه         

) DVD(   و )  CD(مشغول فروش  
در خيـابـان فـردوسـي بـود بـه بـهـانـه                    
فروش وسايل غير مجاز دستـگـيـر و          

بـنـا بـه      .   وسايل او را توقـيـف کـردنـد         
گفته دست فروشان ديگـر، ايـن فـقـط          
بــهــانــه اي بــوده بــراي اذيــت و آزار                 
دستفروشان و بـا هـمـيـن بـهـانـه مـي                 
خواهند مـانـع از کسـب و کـار آنـان                  
شوند که در مناطقي از شهـر بـه کـار         

شهـرداري،  .   دستفروشي اشتغال دارند  
نيروي انتظامي، شوراي شهر، بسـيـج      
و ديگر ارگانها به بهانه هاي مختلـف    
بارها به دسـتـفـروشـان حـملـه کـرده و               

در طـي دو      .   آنها را تهديـد کـرده انـد         
هـــفـــتـــه قـــبـــل از آن تـــعـــدادي از                  
دستفروشان توسط اطالعات تـهـديـد        

. و يا به مکانهاي ديگري کشانده انـد       
دستفروشان بارها از نهادهاي زيـربـط       
خواسته انـد کـه مـکـان مشـخـص و                
ساعات معيني را بـرايشـان تـعـيـيـن              
کنند تا به کسب و کار خود بپـردازنـد    
که هر بار شوراي شـهـر، شـهـرداري و            
ديگر نهادها با اين خواست مخالفـت     
کرده اند و در مـقـابـل بـه شـنـاسـايـي                 
افراد سرشناس و تـهـديـد کـردن آنـان               
ــراض                 ــا اعــت ــد ت مــبــادرت کــرده ان

. دسـتــفــروشــان را بــه عــقــب بــرانــنــد           

ــن                   ــه ايـ ــارهـــا بـ ــم بـ مـــزدوران رژيـ
 .زحمتکشان مهر آشوبگر زده اند

 
 

بستگان انور حسين پناهي به     
 زندان محکوم شدند

 

در پي افزايش فشارها بر خانواده     
انور حسين پناهي، زنداني سياسي ،    
دو تن از بستگان وي به زندان        
محکوم شدند و پدر ايشان توسط    

.  اداره اطالعات احضار شد    
و )  برادر انور حسين پناهي   (افشين 

تبليغ  "بديع حسين پناهي، به اتهام     
عليه نظام از طريق خبر رساني به         

از سوي دادگاه انقالب     "  خارج از ايران   
هر يک به يک سال حبس تعزيري       

. محکوم شدند  
هم چنين پدر افشين و انور حسين     
پناهي نيز اخيرا دو مرتبه توسط  
اداره اطالعات شهر قروه احضار شده     

. است  
انور حسين پناهي که اکنون در زندان         
سنندج نگهداري مي شود، در  

محاربه و اقدام "دادگاه بدوي به اتهام 
عليه امنيت ملي از طريق همکاري     

" با احزاب سياسي در کردستان   
محکوم به اعدام شد و طي چند   
جلسه محاکمه، حکم وي بعدها به       

.  سال حبس تعزيري کاهش يافت    ١٦
 
ماموران وزارت اطالعات به تازگي   
فشار بر اين زنداني سياسي را          
افزايش دادند و بر همين اساس وي    
چندين بار به اطالعات سنندج    

.  احضار شده است    
بازجوهاي وزارت اطالعات قصد   
دارند انور حسين پناهي را بر اساس         
پرونده اي جديد مجددا به دادگاه     

. بکشانند  
 

 جنايت  مزدوران رژيم  
 در منطقه سردشت   

 

شامگاه جمعـه، چـهـارم تـيـرمـاه            
دولـي  " نيروهاي انتظامي در منطـقـه       

ــل " از تـــوابـــع        "   درمـــانـــاوي " هـــومـ
سردشت، گروهي از کارگران مرزي را       

 .به رگبار بستند
 ١٤بر اثر ايـن حـملـه نـوجـوانـي                

ساله به نام زانيار ابـراهـيـمـي، فـرزنـد             
" فقيـه خـدريـان     " محمد، اهل روستاي  

هـدف  "   باسکـي کـوـلـه سـه         " ي    منطقه
گلوله قرار گـرفـت و جـان خـود را از                 

 .دست داد
 رأس   ٦٠در اين حمله همچنيـن       

 ٢٠از چهارپايـان نـيـز تـلـف شـده و                   
رأس نيز به غنيـمـت نـيـروهـاي رژيـم              

 .درآمدند
 

 تن ازاعضاي كميته    ۷احضار  
هماهنگي وفعالين كارگري شهر    

 اشنويه به دادگاه انقالب اروميه 
  

شـش نـفـر از           ۸۹/۴/۱۱روز  
به نامهـاي    اعضاي كميته هماهنگي 

 -رحـمــان تــنـهــا         -صـمــد احــمـدپــور    
فتاح سليـمـانـي      -رحمان ابراهيم زاده    

عباس هاشم پـور    -حسين پيروتي    -
وهمچنيـن عـيـسـي ابـراهـيـم زاده از                 
فعالين کارگري شهر اشنويه از طـرف       
شــــعــــبــــه اول دادگــــاه انــــقــــالب                

احضار شدند و به آنها اعـالم         اروميه
 در ايـن      ۸۹/۵/۲شد تا در تاريـخ     

 . دادگاه حاضر شوند 
قابل ذكر اسـت كـه نـامـبـردگـان              
ســـــال گـــــذشـــــتـــــه از تـــــاريـــــخ                  

 روز در     ۱۲به مـدت        ۸۸/۱۲/۸
ــاســداران                ــاه پ ــدان ســپ ــازداشــت زن ب

در اروميه بـودنـد ، سـپـس هـر                واقع
 ميليون تومانـي از    ۱۰كدام با وثيقه  

 . زندان ازاد شدند 
 

 *** 
 

بدين وسيله مـا نـگـرانـي عـمـيـق             
خود و ميليون ها عضو ايـن نـهـاد را          
در سراسر دنيا به وضـعـيـت بـحـرانـي              
سالمتي محمـود صـالـحـي در سـقـز              

 . اعالم مي داريم
 

 سـال پـيـش بـه         ۵آقاي صالحي از  
خاطر فعاليت هـاي خـود بـه عـنـوان                
رئيس انجمن کارگـران خـبـاز سـقـز و               
نـيـز دفـاع از حــقـوق پـذيــرفـتــه شــده                  
انساني کارگران و فعاليت اتحاديه اي    
آنها در ايران، بارها در زنـدان بـه سـر                

 . برده است
در طول ايـن مـدت زنـدان، او بـه              
طور مستمر از مداوا، از جمله دياليـز    
ضروري براي تنها کليه بـاقـي مـانـده            

شرايـط او در      .  اش، محروم شده است 
حال حاضر رو به وخامت گذاشته و به     
نظر مي رسد با خطر جاني روبرو شـده   

 . است
در حالي که ما دولـت جـمـهـوري            
اسالمي را مسئول شـرايـط وخـيـم او             
مي دانيم، بنابراين من از شـمـا مـي             
خواهم که بدون هـيـچ گـونـه تـاخـيـري             

تضمين دهـيـد آقـاي صـالـحـي فـورا                
مراقبت هاي پزشکي مـورد نـيـاز را            

مـا هـمـچـنـان        .   دريافت خـواهـد کـرد       
دولت جمهوري اسـالمـي را مسـئـول            
حفظ صحت و سالمتي و او خواهـيـم         

 .دانست
 

ران اوزوالد دبير کل کنفدراسيون                               
 بين المللي مواد غذايي و دخانيات                                

 
 *   *   * 

 اخباري از شهرهاي کردستان    

  

 

 نامه اعتراضي دبير کل کنفدراسيون بين المللي مواد غذايي و دخانيات به خامنه اي                      
 در مورد وضعيت محمود صالحي      

 

 

 

 

روزي براي گسترش انقالب      تير ۱۸ 
 مردم عليه رژيم مفلوک اسالمي     


