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با سرنگوني اين حکومت و با مصادره اموالي که سران رژيم، آيت الـه هـا،     .  عامل فقر جمهوري اسالمي است   
رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و برق و گاز و طب و آمـوزش و پـرورش را بـراي               

با ميلياردها دالري که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مـردم    .  همه جامعه رايگان کرد 
با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانه مملکت ميتـوان زنـدگـي      .  مسکن مناسب ساخت  

نيروي کار و متخصص و امکانات براي خوشبختي همه مـردم وجـود       .  شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد   
 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت. دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                      

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                      
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                   

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است      

 
شمـا در جـواب آخـريـن           :   ايسکرا

سئوال در شماره قبلي ايسکرا  بـه بـن       
ــم                ــصــادي رژي ــت ــاســي اق بســت ســي
جـمـهـوري اسـالمـي ، مـبـارزه هـمـه                  

جانبه مردم بر عليه آن و منزوي شدن       
اين حکومت در سـطـح جـهـان اشـاره             

جـمـهـوري    "...  کرديد و گـفـتـيـد کـه            
اسالمي در چنين موقعيتي به سـراغ       

" هدفمند کردن يارانه هـا  " اجراي طرح   
يا حذف يارانه ها رفـتـه اسـت و ايـن                
موقعـيـت او را بـا شـرايـط سـخـتـي                   

از يک طرف مـردم    . مواجه کرده است 
مترصد فرصتي هستند که کار رژيـم     

و اجـراي ايـن طـرح          .  را يکسره کننـد   
ميتواند عکس العمل و نـارضـايـتـي           

از .  وسيعي را به دنبال داشـتـه بـاشـد            
ــک طــرف اصــطــکــاک و جــنــگ                   ي
جناحهاي رژيـم بـه اوج خـود رسـيـده               

از طرف ديگر در جهان منزوي  .  است
تر از هميشه در يک حالت ايزوله قـرار      
گـرفـتـه اسـت و بـاالخـره بـحـرانـهــاي                  
داخلي همراه با تـحـريـمـهـاي جـهـانـي            

ايـن مـوقـعـيـتـي         .  مواجه شـده اسـت      
است که جمهوري اسالمي را در يـک           

 ..."بن بست واقعي قرار داده است

 
 
 
 
 

 

جــمــهــوري اســالمــي بــار ديــگــر          
سکينه را اينـبـار بـه اتـفـاق فـرزنـد و                  
وکيل و دو خبرنگار آلماني به نمايـش        

بـر هـيـچ کسـي         .  تلويـزيـونـي کشـانـد       
پوشيده نيست که در پـس هـرنـمـايـش         
تلويـزيـونـي رژيـم سـاعـتـهـا شـالق و                  

ايـن  .  تهديد و ارعاب خـوابـيـده اسـت          
سناريو نه کسي را فريب ميدهد و نـه          

 . کسي را مرعوب ميکند
حـول نــجــات ســکــيــنــه و عــلــيــه            
مجازات سنگسار جنبش عظيمي در     
سطح جهان شکل گرفته است که مـن        
افتخار ميکنـم سـازمـان دهـنـده ايـن              

عروج قدرتمندانه ايـن    . جنبش بوده ام 
جنبش و پيوستن ميلـيـون هـا انسـان           
در پنج قاره زميـن بـه آن، حـکـومـت               

پيام مينا احدي درمورد نمايش     
تلويزيوني جمهوري اسالمي عليه سکينه،       

 سجاد، هوتن و خبرنگاران آلماني       
 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

جالل مرداني کارگر سـاخـتـمـانـي          
در شــرکــت کــوه دشــت ســقــز داراي               

 ۹ همسر و دو فرزنـد روز سـه شـنـبـه                  
نــوامــبــر بــه هــنــگــام گــريــس کــاري             
قـطـعـات دســتـگـاه سـنــگ شـکـنــي،                
طعمه  دنده هاي  اين دستـگـاه شـد و              

. متاسفانه جان خـود را از دسـت داد           
صاحب شرکت براي شانه خالي کـردن       
از بار مسئوليـت خـود در قـبـال ايـن                
واقعه تکان دهنده،  تالش کرد يـکـي           
ديگر از کـارگـران شـرکـت را بـخـاطـر               
روشن ساختن دستگاه سنگ شـکـنـي        
مقصر و او را روانـه زنـدان کـنـد تـا                    
بدينوسيله مسئوليت خود را در قبـال      

اما با هوشيـاري  .  اين جنايت بپوشاند 
خانواده، بستگـان و هـمـکـاران جـالل             
مرداني، ترفند و حـقـه صـاحـب کـار               

نقش بر آب شد و مانع از پيشبرد ايـن        
نقشه ضد انساني صاحب کار شدند و       
اعالم کردند که باني  و مقصر اصـلـي     
در گــرفــتــن  جــان و زنــدگــي  جــالل                 
ــان و مــنــفــعــت             مــردانــي، ســودجــوي
پرستاني چون صاحـب کـار اسـت کـه             

اين سانحه نيست جنايت در محل کار         
 ! عليه کارگر است 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 ارزيابي از يک دوره مبارزات مردم در ايران         
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 محمد آسنگران            



 
545شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
سئوال اين است که اگر جمـهـوري       
اسالمي در موقعيت ضـعـيـفـي قـرار           
دارد، چرا ميخواهد اجراي ايـن طـرح        
را در دستور کار خود قرار دهد؟ فکر       
نميکنيد که اجراي اين طـرح رژيـم را            
در موقعيت اقتصـادي بـهـتـري قـرار             
دهد؟ ثانيا چرا اساسا مشـکـل رژيـم            
" سياسـي اسـت ؟ طـرح اقـتـصـادي                  

چه ربطـي بـه      "  هدفمند کردن يارانه ها 
 مشکل سياسي رژيم دارد؟

 
سوال شما چند وجـهـي   : آسنگران

اســت اجــازه بــدهــيــد مــن بــه وجــوه               
پـاسـخ مـن بـه          .  مختلف آن بـپـردازم      

بخش اول سوال اين است که جمهـوري   
اسالمي براي ادامه عمر و بقاي خـود        
و تــامــيــن ســود آوري ســرمــايــه راه              

ــا       .  ديــگــري ســراغ نــدارد       زيــرا هــم ب
اعتراضات وسيع اجتـمـاعـي مـواجـه          
است و هم محاصره جهانـي او را در             

در چـنـيــن     .  تـنـگـنـا قـرار داده اســت           
شرايطي فکر ميکند با ايـن طـرح دل        

. بورژوازي ايران را به دست مـي آورد       
همزمان به جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي             
چراغ سبز نشان ميـدهـد و چـفـيـه بـه               
گردن سمبل ناسيوناليسم ايراني مـي        

اين به نـظـرم اوج درمـانـدگـي          .  اندازد
برعکـس  .  جنبش اسالم سياسي است   

کوته بيناني که فکر ميکنند احمـدي     
ــت                      ــش دسـ ــلـ ــمـ ــن عـ ــا ايـ ــژاد بـ نـ
ناسيوناليستهاي پروغرب را از پشـت     
ــاشــي از                    ــن عــمــل ن ــدد، اي ــن ــب مــي
ورشکستگي جنبش اسـالم سـيـاسـي          
است نه قدرت و ابـتـکـار عـمـل او از             

 . موضع برتر
بـخـش دوم سـوال ايـن اسـت کــه                

اجـراي  کـه    فکر نمـيـکـنـيـد        :  گفته ايد 
ايــن طــرح رژيــم را  در مــوقــعــيــت                 

 بـه طـور       اقتصادي بهتري قرار دهـد؟    
قطع رژيم و سرمايه داران ميخواهنـد        
با اجراي ايـن طـرح سـود کـالنـي بـه                   

اما من فکر نميکنم کـه    .  جيب بزنند 
جمهوري اسالمي تـوان ايـنـرا داشـتـه           
باشد که جامعه اي قبرستاني درسـت      

. کند و اين طرح را تا آخـر اجـرا کـنـد          
زيرا مولفه هاي بازدارنده و مـخـالـف          
جمهوري اسالمي بسيار قدرتـمـنـد و          

هـمـچـنـانـکـه بـاالتـر           .  موثر هسـتـنـد    
اشاره کردم رژيمي که تکـه پـاره شـده             
است و هيچکـدام از مـقـامـاتـش در               
ميان مردم ارزش و اعتباري نـدارنـد،         
رژيمي که به چنديـن جـنـاح و دسـتـه               
تـبــديــل شــده اسـت، رژيــمــي کــه در               

جامعه جهاني ايزوله و هيچ دوست و       
همکار جديي ندارد و رژيـمـي کـه در           
ميان تنفر عميق مردم فقط با قـدرت    
اســلــحــه ســرپــا مــانــده اســت، فــکــر             
نميکنم که توان اجراي تمـام و کـمـال             
اين طرح را تا رسيدن به اهداف مـورد   

امـا ايـن بـديـن         .  نظرش داشته بـاشـد     
مــعــنــا نــيــســت کــه طــرح را اجــرا                  

بر عکس، رژيم ناچـار اسـت     .  نميکند
جـمـهـوري    .  پاي اجراي اين طرح بـرود     

اسالمي با تمام جناحهايـش و حـتـي           
بــا تــمــايــل و رضــايــت عــمــيــق کــل              
بورژوازي  پاي اجراي اين طرح هسـت      

بحث من اين .  و آنرا به اجرا ميگذارد   
است رژيم اسالمي نمـيـتـوانـد از ايـن            
آزمون جـان سـالـم بـه در بـبـرد و بـه                     

 . اهدافش برسد
به دو بخـش آخـر سـوال چـون در               
يک کانتکـس قـرار مـيـگـيـرنـد و بـه                  
چرايي مشکل سـيـاسـي رژيـم اشـاره              

در مــورد   .  دارنـد يـکــجـا مـيــپـردازم         
مشکل سياسي رژيم قـبـال  مـفـصـل           
توضيح داده ام اينجا همينقدر بگويم       
که وجود خود جمـهـوري اسـالمـي از           
لحاظ سـيـاسـي، فـرهـنـگـي و حـتـي                 
جنبشي و قانوني با نيازهـاي رشـد و          
انباشت سرمايه هماهنگ و منـطـبـق      

ايـن رژيـم و کـل نـيـروهــاي              .  نـيـسـت   
جنبش اسالم سياسي  بر مبـنـاي يـک       
ســيــاســت و فــلــســفــه پــا بــه مــيــدان              
سياست و رقابت گذاشته انـد و آنـهـم            
ضد غرب بودن و ضد آمـريـکـا بـودن        

هـمـيـن يـک فـاکـتـور            .  همه آنها اسـت   
کافي اسـت کـه جـمـهـوري اسـالمـي                
نتواند شريک و همکار قابل اعتمـادي   
براي قدرتهاي سياسي و اقتصادي در       

 . جهان سرمايه داري باشد
رژيمي که در چـنـيـن مـوقـعـيـت              
داخلي و بـيـن الـمـلـلـي قـرار دارد بـا                   
اجراي طرح حذف سـوبسـيـدهـا نـه از             
پشتـوانـه مـردمـي و نـه از حـمـايـت                   
ــهــاي ســيــاســي و اقــتــصــادي              قــدرت
برخوردار است، بنابراين شکـنـنـدگـي         
آن بسيار محتملـتـر از مـوفـقـيـت آن               

 . است
 

براي روشنتر شدن بـحـث   :  ايسکرا
اجازه بـدهـيـد مشـخـصـتـر سـوالـم را                 

بحثي مطرح است به ايـن  . مطرح کنم 
هـدفـمـنـد کـردن        "  عنوان  کـه طـرح           

تنها راه اقـتـصـادي دولـت           "  يارانه ها 
احمدي نژاد بـراي انسـجـام درونـي و               
جــلــوگــيــري از فــروپــاشــي اســت در             

حاليکه مشکل اصلي رژيـم عـمـدتـا           
سياسي است وبه اين جـهـت رژيـم بـا              
اجراي اين طرح از بـن بسـت رهـائـي               
نـخـواهـد يـافـت و بـر مشـکـالت آن                   

بــحـث ديــگــري    .  افـزوده خــواهـد شــد      
ــم اســالمــي                  مــطــرح اســت کــه رژي
مبارزات مردم را به عقب رانـده و از         
موقعيت بهتري بـرخـوردار شـده وبـا             
توجه به مولفه هـاي ديـگـر از جـملـه               
مواضع غرب نسبت به دولـت ايـران،        
ــراي اجــراي ايــن طــرح                 شــرايــط را ب
اقتصادي مهيا ديده است و نـتـيـجـه             
اين تحليل اين است کـه رژيـم بـطـرف          

 نظر شما چيست؟. ثبات پيش ميرود
 

اوال اين طـرح احـمـدي      : آسنگران
نژاد نيست و طرح کل نظام جمـهـوري     
اسالمي حتـي جـنـاحـهـاي از قـدرت               

. رانده شده آن و کـل بـورژوازي اسـت             
دوما فروپاشي اقتـصـادي جـمـهـوري           
اسالمـي بـا يـا بـدون ايـن طـرح يـک                    

زيــرا اقـتــصــاد    .  احـتــمـال قــوي اســت      
ــه                 ــران در حــاشــي ــد داري اي ســرمــاي
اقتصاد جهاني قرار گرفته است و بـه        
دلـيـل نـا امـنـيــهـاي داخـلـي و بـيــن                    
المللي هيچ سرمايه دار آيـنـده نـگـري        
نميرود در ايران سرمايه گذاري عـمـده     

زيـرا سـيـاسـت و         .  و دراز مدت بکند   
اقتصاد مورد نظر و تحت حاکميت و   
کنترل جمهوري اسالمي در جهـان بـا          

نـه  .  ديدي منفي نگـريسـتـه مـيـشـود          
تنها اين بلکه قـدرتـهـاي سـيـاسـي و               
اقتـصـادي جـهـان کـل راهـهـايـي کـه                  
خواسته اند به روي جمهوري اسالمـي    

زيـرا نـتـوانسـتـنـد         .  ببندند بسـتـه انـد      
جمهوري اسـالمـي را رام و بـا خـود                 

اين تـنـاقضـي اسـت         . هماهنگ کنند 
که جمهوري اسالمي با ماهيت خـود     

ــرده اســت        از يــک طــرف       .  ايــجــاد ک
ميخواهد سهمي از بـازار جـهـانـي را            
عـايـد خـود کـنــد و از طـرف ديـگــر                   
ميخواهـد پـرچـم ضـد غـرب و ضـد                 
آمريـکـايـي گـريـش را هـمـچـنـان بـه                   

اين تناقـض در خـود       .  اهتزاز در آورد  
بن بسـتـي بـراي جـمـهـوري اسـالمـي                
فراهـم کـرده اسـت کـه نـه مـيـتـوانـد                    
هيچکدام از اين سياستها را رها کنـد     
و نه ميتواند هيچکدام از آنـهـا را بـا            

 . موفقيت به سر انجام برساند
اما اينکه گويا کساني هستند و       
گفـتـه انـد چـون جـمـهـوري اسـالمـي                  
مــردم را بــه عــقــب رانــده اســت از                  
موقعيت بهتري براي اجراي اين طـرح     
برخوردار شـده اسـت و قـدر قـدرتـي                 
ميکند و غيره بحث مفـصـلـتـر و بـه              

 

ــه               ــســـار اســـالمـــي را بـ ســـنـــگـ
درماندگي و به تالش هاي عـبـث          

 . کشانده است
جــمــهــوري اســالمــي در ايــن         
نمايـش چـنـدش آور تـلـويـزيـونـي                
تــالش کــرد کــه مــرا نــيــز آمــاج              

ــن .  حــمــالت خــود قــرار دهــد            اي
نخستين بار نيسـت کـه زيـر تـيـغ              
حمالت جمـهـوري اسـالمـي قـرار            

جـمـهـوري اسـالمـي و          .  ميـگـيـرم   
دستگاه قضايي آن، سه دهه اسـت      
که حکم تيرباران مرا صـادر کـرده       

جرم من اين است کـه بـراي       .  است
ــي مــردم از يــک                   ــائ آزادي و ره
حکومت عـقـب مـانـده مـذهـبـي              

اتـهـام مـن ايـن         .  مبارزه مـيـکـنـم     
است که براي حقـوق آزاد و بـرابـر              

مـن مـتـهـم       .  زنان تالش مـيـکـنـم      
هستـم کـه نـمـيـگـذارم جـمـهـوري                
اسالمي با خـيـال آسـوده جـنـايـت             

من آماج حمالت آنـهـا قـرار      .  کند
دارم چــرا کــه مــيـخــواهــم قــانــون            

. سنگسار و اعدام را ملـغـي کـنـم          
من به نمايندگي از خـانـواده هـاي          
دهها هزار اعدامي، به نماينـدگـي      
از خـانـواده هـائــي کـه نـوجـوانــان               
پانزده شانزده شان به جوخه اعـدام       
سپرده شده اند و به نمـايـنـدگـي از           
ميلـيـون هـا زن بـيـحـقـوق و بـي                    
حرمـت شـده، پـرحـرارت تـريـن و               
آشتي ناپذيرترين شاکي جمـهـوري       
اسالمي در تمام مجامع عمومـي   

 . جهان هستم
من بـه نـمـايـنـدگـي از مـردم                
سراسر دنـيـا اعـالم مـيـکـنـم کـه                 
سنگسار و اعـدام در ايـران و در               

. تمام دنيا بايد فورا مـلـغـي شـود         
اين خواست قلبي اکثريت عـظـيـم         

. انسانهاي روي کـره زمـيـن اسـت           
هيچ دولت، نهاد و دسـتـه اي در              
هيچ جاي دنيا حق ندارد کسـي را        
به سنگسار يا اعدام محکوم کنـد     
و جنبش نجات سکينه مـحـمـدي        
آشتياني به وضوح اين پيـام را بـه            

اگر اين جنبش نـبـود نـه      .  دنيا داد 
تنها سکينه کـه دهـهـا زن ديـگـر              
اکنون زير انبوه سنگ مدفون شده     

اين جنبش اجازه نـمـيـدهـد      .  بودند
سنگي را بسـوي زنـي يـا مـردي               

تــالش هــا و         .  پــرتــاب کــنــنــد        
مبارزات ما تا کـنـون نـگـذاشـتـه             

اسـت کــابـوس هــولـنـاک فـرزنــدان            
 . سکينه متحقق شود

خطـاب بـه سـران جـمـهـوري              
اسـالمـي بـا صـداي بـلـنـد اعــالم                
ميکنم جنبش جهاني عظيمي که     
ــيــه شــمــا                 در ســطــح جــهــان عــل
جـنـايـتـکـاران بـه راه افـتـاده، هــر                 
اقدامتان را به بي آبروئـي بـيـشـتـر         
حکومت شـمـا و قـوانـيـن سـراپـا               

. جنايتکارانه تان تبديل مـيـکـنـد        
مـا تضـمـيــن مـيـکـنــيـم کـه ايــن                 
جــنــبــش انســانــي، زنــان و مــردم           
ستمديده ايـران را تـا سـرنـگـونـي               
حکومت ننگـيـن شـمـا هـمـراهـي             

 . خواهد کرد
من به ميليون ها نـفـر کـه در          
اقصي نقاط جهان در تـالش بـراي        
نجات سکينه اند درود ميفـرسـتـم     
و به آنـهـا اطـمـيـنـان مـيـدهـم کـه                  
تـــالش شـــمـــا تـــا هـــمـــيـــنـــجـــا             

. دستاوردهاي بزرگي داشته اسـت     
شما عمال سنگـسـار را مـتـوقـف            
کرده ايد، حکومت اسالمي را در       
سطح جهان منفور و منزوي کـرده      
ايد و پشتگرمي بزرگي نـه تـنـهـا             
براي سکينه و خانواده او که بـراي       

. همه زنان و مردم ايـران بـوده ايـد          
به شما اطمينان ميدهم که نيـروي        
شما در همراهي با مردم ايـران کـه      
ــدگــي انســانــي                   در تــب يــک زن
مـيــسـوزنــد، ايــن هـيــوالي ســيــاه           
اســالمــي را از ســر راه بشــريــت               

همه شـمـا مـردم        .  برخواهد داشت 
ــا و                 ــيــا، ســازمــان ه ــف دن شــري
نهادهاي مدافع حـقـوق انسـان در          
سراسر دنيا را فرا ميخوانم کـه بـا        
تمام قوا به تالش و مـبـارزه خـود           
براي نجات سکينه و آزادي فـوري      
و بدون قيد و شرط سـجـاد فـرزنـد          
سکينه، هوتن کيان وکيل سکينـه    
و دو خبرنگار آلماني و براي پايـان     
دادن به بساط سنگسار و اعدام و       
شکـنـجـه و بـراي پـايـان دادن بـه                  
حکومت ننگيـن اسـالمـي ادامـه          

 . دهيد
 

 مينا احدي  
سخنگوي کميته هاي بين   
 المللي عليه اعدام و سنگسار       

 ٢٠١٠  نوامبر ١٦ 

پيام مينا احدي درمورد نمايش تلويزيوني            
 ... جمهوري اسالمي  

 ... ارزيابي از يک دوره مبارزات                      

 ۳ صفحه 



 
545شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۲ از صفحه  
اوال ايـن    .  قول شما مشخصتري است   

موضع گيري را من فقط از دو جريان     
شــنــيــده ام، يــکــي خــود جــمــهــوري             
اسالمي که از ايـن ادعـاهـا هـمـيـشـه              
کـــرده اســـت و کســـي آنـــرا جـــدي                  

ديگري يک جريـان حـاشـيـه       .  نميگيرد
اي و پـرت اسـت کـه کسـي او را در                    
هيچ معادله اي به حساب نـيـاورده و         

اما چون شما اين سـوال را      .  نمي آورد 
مطرح کرده ايد و اسم آنهـا عـمـال در              
اين چهار چوب مطرح ميشـود اجـازه       

 . بدهيد نکاتي را تاکيد کنم
در مـورد جـمـهـوري اسـالمـي و              
ادعايـش بـايـد گـفـت اگـر بـا قـدرت                   
اسلحه خيابان را از مردم گرفته اسـت       
اما تنـفـر عـمـومـي و پـتـانسـيـل بـه                    
ميدان آمدن مـردم لـرزه بـر انـدامـش              
انداختـه اسـت و سـرانـش مـرتـب بـه                  
هــمــديــگــر هشـــدار مــيــدهــنــد و                  
فرماندهانش هر روز مشغول تـهـديـد         

. هاي مختـلـف هسـتـنـد       "  فتنه" عليه  
در اين رابطه قبال مـفـصـل تـوضـيـح              

 .داده ام
اما در مـورد جـريـان دومـي کـه              
اين ادعا را کـرده اسـت ايـنـجـا بـايـد                 

جــريــان کــورش   .  کـمــي مــکــث کــنــم      
مدرسي تنهـا جـريـانـي اسـت کـه نـه                 
اکــنــون و بــعــد از خــيــزش تــوده اي                

 بلکه اينها از سه سال قبل تـا    ۸۸ سال
. کنون همين سيـاسـت را داشـتـه انـد             

بنابراين مبناي تحلـيـل آنـهـا، عـقـب            
رانده شـدن و يـا پـيـشـروي مـردم در                  

 .   مبارزات نيست
کورش مدرسي از سه سـال قـبـل           
اين سياست را با صـراحـت بـيـشـتـري           

اجازه بـدهـيـد ابـتـدا          .  آغاز کرده است  
تزهاي که ايـن جـريـان را بـه سـقـوط                  

آنهـا  : کشانده است اينجا يادآوري کنم 
نوشـتـه انـد کـه جـنـبـش سـرنـگـونـي                    
شکست خورد زيرا مردم به نيـروهـاي         

نـوشـتـه انـد       .  بورژوايي متوهم بودنـد   
جنبش کارگـري ضـعـيـف و بـي افـق                

نوشته اند کل مردم ايران به دو   .  است
يـکـدسـتـه بـه        .  دسته تقسيم شـده انـد      

دنبال موسوي و دسته ديگر به دنـبـال     
نوشتـه انـد     .  احمدي نژاد روان شده اند  

جنبش کمونيسم کـارگـري شـکـسـت            
خورده است و حزب حـکـمـتـيـسـت از           
جنس ديگر است خود را مـتـعـلـق بـه          

. جنبش کمونيسم کـارگـري نـمـيـدانـد         
نوشته اند هيچ نيروي اپوزيسيوني در    

نـوشــتــه انــد    .  ايـران هــيــچـي نــيــسـت        
خودمـان هـم ضـعـيـف و بـي تـاثـيـر                    

 . هستيم
در مـورد مــوقـعـيـت جـمـهــوري             
اسالمي نوشته اند جمهوري اسالمـي      
برنده شکست آمريکا، کنسرواتـيـسـم        

. و غرب در عراق و افغانسـتـان اسـت         
از سـه سـال پـيـش تـا کـنـون مـرتـب                     
تکرار ميکنند که جمهوري اسـالمـي      
تثبيت شده است و به رژيم مـتـعـارف        
بـورژوايــي و شـريــک قــابـل اعــتــمــاد              
بورژوازي جهاني تبديل شـده اسـت و           
به اين معنا بـحـث سـرنـگـونـي رژيـم                
اسالمي نـه از جـانـب مـردم و نـه از                   

. جانب قدرتهاي جهاني مطرح نيست   
زيرا مردم به دنبال دو جناح رژيـم راه            
افتاده انـد و قـدرتـهـاي جـهـانـي هـم                   
جمهوري اسالمي را به عنوان شـريـک         

ــد          ــتــه ان ــرف ــذي ــزهــاي     .  خــود پ ايــن ت
مشعشع مرا ياد اين گـفـتـه مـعـروف            

همه بزرگان دنيا مـرده    : "  ميندازد که 
" اند و منهم حالم چندان خوب نيسـت    

اينها تزهاي اساسي آقاي مدرسي در        
مورد جـمـهـوري اسـالمـي، مـردم و               

 . جنبشهاي انقالبي است
همچنانکه گفتم ايـنـهـا تـزهـايـي           
کورش مـرسـي از سـه سـال قـبـل تـا                   

بنابر اين براي اعالم قـدر    .  کنون است 
قــدرتــي جــمــهــوري اســالمــي ايــنــهــا         
احتياجي به اين ندارند و نـداشـتـه انـد         
که ثـابـت کـنـنـد اوضـاع سـيـاسـي و                   
تعادل قواي امروزمـيـان جـنـبـشـهـاي           
اجتماعـي و جـمـهـوري اسـالمـي در               

بـر اسـاس     .  جامعه ايران چگونه اسـت    
همين تزها فراخوان خانه نشـيـنـي بـه           
مردم دادند و نـيـروهـاي سـرنـگـونـي               
طلب و حـاضـر در مـيـدان نـبـرد بـا                    
جــمــهــوري اســالمــي را مــاجــرا جــو            

 . خواندند
ما سالها است که نوشته و گفـتـه       
ايم که ايـن تـزهـا شـکـسـت طـلـبـانـه                    

ــرا              .  اســت ــن ــق مــا اي دوســتــان ســاب
اکنون نتيجه ايـن تـزهـا      .  نميپذيرفتند

اين شده است که کورش مـدرسـي در         
آخرين کنگره حـزبـش اعـالم کـنـد از               
رهبري حزب کـنـاره گـيـري مـيـکـنـد               

 . کشف کند" تئوري"ميرود 
در اين رابطه دوستانـي نـوشـتـنـد           

فـرار از    .  کـه ايـن پـاسـيـفــيـسـم اسـت              
و يـا ايـن تـحـول         .  فعاليت حزبي است 

نتيجه شکست سياستهاي تـاکـنـونـي        
اگـر چـه هـر        .  آنها بوده است و غـيـره        

کدام از اين تفاسـيـر گـوشـه هـايـي از                
واقعيت را بيان ميکـنـنـد امـا ريشـه             
کناره گيري و خانه نشيـنـي مـدرسـي            

همين تزهايي است که در بـاال بـه آن              
ريشه و علت پاسيفـيـسـم    .  اشاره کردم 

کشـف  "و کناره گيري و رفتن به دنبال  
کـنـاره   .  او همين تـزهـا اسـت       "  تئوري

گيري و پـاسـيـفـيـسـم عـلـت نـيـسـت                   
زيـرا فـکــر مــيـکــنــد         .  مـعــلـول اسـت     

زيـرا خـودشـان      .  نميشـود کـاري کـرد       
نوشته اند حزبشـان ضـعـيـف اسـت و              
کسي آنرا جدي نميگيرد و مـردم هـم          
متوهم و به دنبال دو جـنـاح رژيـم راه           

در نــتــيــجــه جــمــهــوري       .  افــتــاده انــد   
اســالمــي قــدر قــدرت شــده اســت و              

. دوران تثبيت خود را آغاز کرده است    
ناگفته نماند سران جمهوري اسـالمـي      
جرات نـمـيـکـنـنـد در مـورد خـود و                  
حکومتشان به اين سهل انـگـاري پـز            

تـنــهـا احـمـدي نـژاد از ايــن              .  بـدهـنـد   
حرفها ميزند که مايه تمسخـر جـنـاح       
هــاي رقــيــبــش و حــتــي بــخــشــي از              

 . متحدينش شده است
من در ايـن سـلـسـلـه مصـاحـبـه                 
اثباتا نظرم را در مورد تـعـادل قـواي             
کـنــونـي، جـمــهـوري اسـالمــي و بــن               

عـالقـه   .  بستهاي اين رژيم نـوشـتـه ام         
مندان ميتوانند به دو بـخـش قـبـلـي              

اينجـا فـقـط      .  مصاحبه مراجعه کنند 
اينرا تاکيد کنم که پـرداخـتـن بـه ايـن              
ــه در                   ــتــش ن ــي ــوع مــبــاحــث اهــم ن
جايگاهي است کـه چـنـيـن فـرقـه اي                
دارد و نـه ايـنـکـه تـئـوري بـافـيـهـاي                    
کورش مدرسي آنچنان جدي و مـوثـر      

پـس اگـر     .  است که بايد جواب بگيرد    
چنين است و فقط  افراد معدودي در      
اين فرقه به اين توهـم دچـار شـده انـد              

 . چرا ما بايد به اينها بپردازيم
 

به نظر من تنها دليل پرداختن بـه   
ايــن نــوع مــبــاحــث ايــن اســت کــه                 
متاسفانه اين نوع الابالي گري تـحـت         

ــتــيــســم     " عــنــوان      و ادامــه     "  حــکــم
سياستهاي مـنـصـور حـکـمـت بـيـان               

ــشــود   ــم             .  مــي ــاري ــاچ ــع مــا ن در واق
ــکــه مــنــصــور حــکــمــت              هــمــچــنــان
مـــارکســــيــــســـم را از زيــــر آوار                    
کـمــونــيــســمــهــاي بــورژوايــي مــانــنــد        
نــاســيــونــالــيــســم، اســتــالــيــنــيــســم و         

در ...  مائوئيسم و تـروتسـکـيـسـم و           
آورد، ما هم اجازه ندهيم که منـصـور       
ــزهــاي                   ــر آوار ايــن ت حــکــمــت را زي

به يک مـعـنـا    .  بورژوايي تخريب کنند  
حزب ما ميکوشد ازخط و سياسـتـي       
دفاع کند که منصور حکمت در نـقـد       
کل بورژوازي و کمونيسم بورژوايي به    

خوشبختانه تا هميـن  . آن همت گمارد 
حاال، هم واقعيات جـامـعـه و وجـود             
جنبشهاي اعتراضي و در راس آنـهـا           

جنبش کارگري هـم نـقـش پـيـشـرو و               
موثر حزب کمونيست کارگري اجـازه       
نداده اسـت کـه چـنـيـن سـيـاسـتـهـاي                   
مخربي خارج از دايره اين فرقه مـوثـر         

بنابر اين من نـگـران ايـن        . واقع بشود 
نيستم کـه چـنـيـن سـيـاسـتـهـايـي در                   
جامعه گويا جايگاهي ممـکـن اسـت         

بـلــکـه خـود را مـوظــف           .  پـيـدا کـنـد      
ميدانيم که ضمن دفـاع از حـقـيـقـت               
اجازه ندهيم در هيچ سطحي منـصـور    

حتي اگر در   .  حکمت را تخريب کنند  
هـمـان مـحـدوده فـرقـه خـودشـان هـم                  

 . باشد
 *** 

  ... ارزيابي از يک دوره مبارزات                      
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 : 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     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن 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 : BOFAUS ٣N 
  

 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  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  
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 ۱ از صفحه 

بخاطر چپاول هر چه بـيـشـتـر حـاضـر               
نيستند امکانـات ايـمـنـي در مـحـل              
کار را براي جلوگيري از چنيـن وقـايـع         
ــاکــي کــه بــه راحــتــي قــابــل                     دردن

همينجـا  .  پيشگيري است فراهم کنند  
از طرف خود و کميته کردستان حـزب     
کــمــونــيــســت کــارگــري بــه خــانــواده،          
بســتــگــان و هــمــه هــمــکــاران جــالل             
مرداني تسليت گـفـتـه و خـود را در                
اندوه از دست دادن ايـن عـزيـز سـهـيـم            

 .ميدانيم
 

جانباختـن و نـقـص عضـو پـيـدا               
کردن کارگران در محل کـار، مـيـراث        
سه دهه از حـاکـمـيـت رژيـم اسـالمـي               

.  است که مدام در حال افـزايـش اسـت         
روزي نيست کـه کـارگـري در جـريـان               
کار دچار نقص عضـو و يـا از دسـت                

تـحـت نـظـام       .  دادن جان خود نباشـنـد     
سود و چپـاول حـکـومـت اسـالمـي و              
صاحبان صنايع، شرکتها و کـارخـانـه         
ها در ايران، مراکز کـارگـري از هـيـچ            
گونه ايمني حتي در سـطـح ابـتـدايـي              
ترين استاندارها بـرخـوردار نـيـسـت و           
محل کار به قتل گاه کارگران تـبـديـل       

آمار کشته، معلول و خانـه  .  شده است 
نشـيــن شـدن کــارگـران در اثـر نــبــود                
ايمني در محل کار و تباه شدن جان و       
زندگي کارگر تمامي ندارد و هـر روز          

اين در حالي است کـه  .  بيشتر ميشود 
امروز ديگر با توجه به دسـتـاوردهـاي        
تکنـولـوژي، کشـتـه و مـعـلـول شـدن                 
کارگران در اثر سوانح کار امري قـابـل    

 ۳۳ نـجـات جـان        .  پيـشـگـيـري اسـت       

 ۷۰۰ معدنچي در شيلي و در عـمـق          
مــتــري زمــيــن در اثــر پــيــگــيــري و               

 کــارگــر   ۳۳ اعــتــراض خــانــواده ايــن        
معدن و ديگر همکارانشان نشـان داد         
که مي توان صاحبان سود و سـرمـايـه      
و دولت حامي آنان را وادار کرد که از      
آخريـن امـکـانـات تـکـنـولـوژي بـراي                
نــجــات جــان کــارگــران کــه خــانــواده             
هايشان امـيـدي بـه زنـده بـودن آنـهـا                  

. نداشتند بهـره جسـتـه واقـدام کـنـنـد              
ميليونها نفر در دنيا اين را ديدند کـه      
اگر تکنولوژي در خدمـت امـنـيـت و           
سالمتي انسـان بـکـار گـرفـتـه شـود،               
ــدادهــاي               ــن روي ــنــي کســي شــاهــد چ

تهـيـه   .  دلخراش و تکانده نخواهد بود   
ــامــيــن دســتــگــاه هــا و ديــگــر                    و ت
ابــزارآالت ايــمــنــي کــار بــراي مــفــت            

. خوران سـرمـايـه هـزيـنـه بـردار اسـت               
ابزار و امکانات ايمني اي که تـوسـط      
خود کارگران توليد مي شود، بخاطـر      
حرس و طمع و سـود انـدوزي هـر چـه                
بيشتر از قبل دسترنج کـارگـر تـوسـط        
الش خوران سرمايه،  بـه داد جـان و               

جـان انسـان     .   زندگي کارگر نمي رسـد  
بـراي ايــن ســودجـويـان ذره اي ارزش              

ــر خــط فــقــر و              .  نــدارد دســتــمــزد زي
گــرســنــگــي، عــدم پــرداخــت هــمــيــن          
چندرغازي که ماهها و تا نـزديـک بـه            
يکسال هم پرداخت نمي شـود، نـبـود           
تضمين و امنيت شغلي و جانـي و ده       
ها و صدها درد و مصيبت ديـگـر از             
اين نوع ميـراث حـکـومـت اسـالمـي             

 . سرمايه است
چنين وقايعـي چـون مـرگ جـالل            

. مرداني را نميتوان سانحـه نـام نـهـاد         
اين عين جنايت در محل کـار عـلـيـه           
کارگر است که بخاطر سود و منفعـت   
بيشتر توسط مشتي مـفـتـخـور روي           

ميشود و مي تـوان کـه بـا          .  مي دهد 
بکارگيري تکنولوژي جلو هر رويـداد        

در دنــيـا آنـقــدر       .  نـاگـواري را گــرفـت       
ثـروت، امـکـانـات و دسـتـاورد بشــر               
امــروزي وجــود دارد کــه مــي تــوان              
براحتي مانع از هر گونـه اتـفـاقـي کـه            
انسان را در معرض خـطـر قـرار دهـد              

امــا ايــن امــکــانــات در دســت           .  شــد
اقليتي سودجو و مـفـتـخـور و فـقـط                

ايـن  .  براي چـپـاول بـيـشـتـر قـرار دارد              
نظام بر پايه انـبـاشـت هـرچـه بـيـشـتـر                 
سود و منفعت خود بـنـا شـده و مـي               

اين نظام نمي تواند مـعـيـارش    .  چرخد
رفاه و سالمت انسان بـاشـد بـلـکـه بـر            
عکس معيارش کسب هرچه بـيـشـتـر          
سود و سرمايه براي مشتـي سـرمـايـه         
دار و چپاولگر در دايـره ايـن نـظـام و                 
براي تباهي جـان و زنـدگـي کـارگـران              

اعتراض بحق و درست خانـواده  . است
و همکاران جالل مردانـي در مـقـصـر            
دانستن صاحب کار سودجـو بـعـنـوان          
کسي کـه مسـئـول تـهـيـه امـکـانـات                 
ايمني براي کارگران اسـت، اعـتـراض          

انگشت اتهام را   .  درست و بجايي بود 
بايد بسوي کسـانـي نشـانـه رفـت کـه                
بخاطـر چـپـاول بـيـشـتـر از دسـتـرنـج                   
کارگران حاضر نيستند امنيت جـانـي       

. آنان را در محل کـار تـامـيـن کـنـنـد               
صاحبان سرمايه و دولت حامي آنـهـا        
باني و مصـبـب اصـلـي در از دسـت                 
دادن جان کـارگـران در مـحـيـط کـار                 

کارگران تنها بـا اعـتـراض و        .  هستند
مبارزه متحد و متـشـکـل خـود مـي             
توانند تهيه و تامين ابزار و امکانات       
ايمني در مـحـل کـار را بـه صـاحـب                  

تـنـهـا    .  کاران زالو صفت تحميل کنند 
با همبستگي و اتـحـاد گسـتـرده مـي           
توان ديگر خواستها و مطالبات خـود      
را از حلـقـوم سـرمـايـه داران و دولـت                 

ياد جالل مرداني و   .  آنها بيرون کشيد  
هزاران کـارگـري کـه جـان خـود را از                  

 .دست داده اند عزيز و گرامي باد
 

 ۲۰۱۰  نوامبر ۱۶ 

  ... اين سانحه نيست جنايت در محل کار                                 

جمهوري اسالمي تصميـم بـه        
قتل شهال جـاهـد گـرفـتـه اسـت و               

( آذر ١٠ اعالم کرده است که روز   
او را به قـتـل خـواهـد       )   دسامبر١ 

سران جـمـهـوري اسـالمـي          .  رساند
ميخواهند نشـان دهـنـد کـه اگـر               
دنيا جلو آنها را براي سنـگـسـار و        
اعدام سکينه گرفـتـه اسـت، آنـهـا              
در عوض ميتوانند شـهـال جـاهـد          
را پس از هشت سال زندان به پـاي          

 ! چوبه دار ببرند
رسانه هاي جمهوري اسالمـي      
وظيفه زمينه سازي براي اين قتـل        
را بــه عـهــده دارنــد و دروغــهــاي             
مکرري را تحويل جامعه داده انـد    
اما حـتـي اشـاره کـوچـکـي بـه ده                 
ايراد حقوقي وکيل پـرونـده و کـل            
پروسه رسيدگي به اين پرونده نمـي    

نـمـيـگـويـنـد کـه شـهـال را                .  کنند
شکنجه کـرده و بـعـد از چـنـديـن                 
هـفـتـه لـه کـردن او، از وي اقــرار                  
گرفته و خودشان گفته اند کـه يـک       
نفـر بـايـد ايـن قـتـل را بـه عـهـده                      
بگيرد و چه کسي بهتر از يـک زن           
که رابطه مخفيانه با محمد خانـي    
همسر مقتول داشـتـه و عـلـيـه او               

 . ميتوان فضا سازي کرد

کميته بين المللي عليه اعـدام     
از هـمـه مـردم در ايـران و جـهـان                   
دعوت ميـکـنـد بـه ايـن جـنـايـت                
ــه حــکــومــت اســالمــي          وحشــيــان

دنـيــا بـايــد در       .  اعـتــراض کــنــنـد    
مـقـابـل ايـن مــاشـيـن جـنـايـت و                  
آدمکشي بپاخيـزد و ايـنـبـار هـم              

 . آنها را سر جاي خود بنشاند
از همه مـردم شـريـف دنـيـا و              
همه سازمانهاي مدافع حـقـوق زن       
و مــدافــع حــقــوق انســان دعــوت           
ميکنيم که با تمام قـوا بـه حـکـم             
اعدام شهال جاهد اعتراض کـنـنـد        
و مانع قتل او تـوسـط حـکـومـت           

 . جنايت اسالمي شوند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام        
   ٢٠١٠  نوامبر ١٦ 

 نبايد بگذاريم شهال جاهد را بکشند       
 

 

مجازات اعدام بايد فورا لغو     
اعدام يا هر نوع مجازات     . گردد

  متضمن تعرض به جسم افراد  
)  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره  (

 . تحت هر شرايطي ممنوع است     
 همچنين مجازات حبس ابد     

 .بايد لغو شود 

 

 

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     
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 !  سوسياليسم راه نجات ما است                
 

اقليتي مفتخور  .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 
ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره هايشان         

سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت       . تماما خالي شده است  
ثروت هاي مملکت   . نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند      

را قشر کوچکي باال کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط         
 . کرده اند

 
سپاه و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي و مسلح درست     
کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان ما انداخته           

دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و         . اند
اعتراض، به زندان و شالق و جريمه هاي سنگين محکوم کرده        

 . اند
 

گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به       
رسانه هايشان مدام دروغ       . همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم   

سعي ميکنند مردم را    . ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند 
از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند تا سرمايه داري را حفظ         

 .  کنند و ثروت خود را افزايش دهند  
 

تا سرمايه   . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      
داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از زندگي          

راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه             . همين است 
داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و شالق و شکنجه       

يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسالمي يا         . نداريم
 .  سوسياليسم و رفاه و آزادي  

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران      

 !  زنده باد سوسياليسم 
 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري

صدا و سيماي جمهوري اسالمـي     
در برنامه خبري هشت و سي امشـب        
صدا و سيماي خود، ويدئوي اعتـراف     
گــيــري از زنــدانــيــان تــوســط وزارت            

در ايــن   .  اطــالعــات را پــخــش کــرد        
برنامه سکينه مـحـمـدي آشـتـيـانـي،             
سجاد، هوتن و دو خبرنـگـار آلـمـانـي          

" بيلد ام زونـتـاگ      " متعلق به روزنامه    
(Bild Am Sonntag) 
وادار شده انـد کـه عـلـيـه خـود اقـرار                  

 . کنند
دو خـبــر نـگــار        اکــتـبـر       ١٠ روز   

آلــمــانــي و هــوتــن کــيــان و ســجــاد                
در حـالـيـکـه در       قادرزاده پسر سکينه  

  هوتن مشغول مصاحبه بـودنـد،       دفتر
ســجــاد و هــوتــن      .  شــدنــددســتــگــيــر    

بالفاصله تحت شکنجه قرار گرفـتـنـد     
و تاکنون از مالقات و نيز از گـرفـتـن         

دو روزنـامـه     .  وکيل محروم بـوده انـد      
مصاحـبـه بـا      !  نگار آلماني نيز به جرم 

هوتن و سجاد همچنـان در زنـدان بـه             
 . سر ميبرند

هــدف جــمــهــوري اســالمــي از             
نمايش اين برنامه اين است که افـکـار    
عمومي را عليه سکينه مـحـمـدي و           
مينا احدي برانگـيـزد امـا عـلـيـرغـم              
همه تـالـشـي کـه بـراي سـاخـتـن ايـن                   
برنامه کرده است، حتي خود بـرنـامـه       
تصـويـري قـوي از کـمـپـيــن جـهـانــي                 
نجات سکينه و تصويري رزمـنـده از          
مينـا احـدي و اقـدامـات انسـانـي و                 
افشـاگــري هـايــش عـلــيــه جــمــهــوري           

 ! اسالمي ميدهد
همينجا براي روشن شـدن اذهـان          
عمومي الزم است گفته شـود کـه دو           

 مطلقا به درخـواسـت      خبرنگار آلماني 
کميته بين المللي عليه سنگسار و يـا    

ايـن دو    .  مينا احدي به ايران نرفته اند 
ــهــيــه گــزارش و                ــراي ت خــبــرنــگــار ب
مصاحبه از جانب روزنامـه مـربـوطـه        

 با مينا احـدي  به ايران سفر کرده اند و    
تماس گرفته و براي تماس بـا سـجـاد           
از او کمک خواستند و زمـانـي کـه بـه          
ايـران رفـتــنـد از مـيــنـا احـدي بــراي                  

اقـرار گـرفـتـن       .  ترجمه کمک خواستند 
زيــــر فشــــار و شــــکــــنــــجــــه از                     
دستگيرشدگان يک سياست نخ نـمـاي        

 . جمهوري اسالمي است
مـقــامـات مـخــتـلــف جــمـهــوري           
اسالمي در طول پنج مـاه گـذشـتـه و             
تحت فشار يـکـي از قـدرتـمـنـدتـريـن                
کمپين هاي جـهـانـي کـه بـا ابـتـکـار                  

مينا احدي و کميته هاي بين الملـلـي         
عليه اعدام و سـنـگـسـار شـروع شـد،             
اظهارات ضد و نقيض زيادي داشـتـه          
اند و به هر دري زده انـد بـي آبـروئـي                 

. بيشتري براي خود بـه بـار آورده انـد             
بارها خود را براي قتل سکينه آمـاده        
کردند اما فشار اين کمپـيـن جـهـانـي             

اين اقدام نيز مـنـجـر    .  آنها را عقب زد 
بـه رسـوائـي بـيــشـتـري بـراي رژيـم و                   
گسترش مبارزه براي نجات سکينه و    

 . ساير دستگير شدگان خواهد شد
ما اقدام جـمـهـوري اسـالمـي در            
وادار کردن زندانيان به اعتراف عـلـيـه        

 کنـيـم  خودشان، را شديدا محکوم مي     
و از همه مردم دنيا، از سـازمـانـهـا و          
نهادهاي بين المللي ميـخـواهـيـم کـه           
جمهوري اسالمي را محکوم کننـد و      
خواهان آزادي فوري سکينه، سـجـاد،      
هــوتــن و دو خــبــرنــگــار آلــمــانــي و               
هـمــيــنــطـور تــمــام مــحــکــومـيــن بــه            
سنگسار بشوند و فعاليت هـاي خـود       

 . را براي نجات آنها گسترش دهند
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار       
 کميته بين المللي عليه اعدام        

 ٢٠١٠  نوامبر ١٥ 

 شو تلويزيون جمهوري اسالمي عليه سکينه و                                        
 دستگير شدگان اين پرونده                      

 

 ١٤ دادستان تهران روز يکشنبـه       
نوامبر اعالم کرد کـه سـه وکـيـل در               
بازگشت از ترکيه در فـرودگـاه تـهـران           

او همچنيـن گـفـت      .  بازداشت شده اند  
که دو وکيل ديگر مرتبط با ايـن سـه         
نفر نيز در منازل خود بازداشـت شـده           

سـارا صـبـاغـيـان، مـريـم کـيــان               .  انـد 
ارثي، و مريم کرباسي سه زن وکـيـلـي       
هسـتــنــد کــه در فــرودگــاه بــازداشــت           

هـويـت دو وکـيـل بـازداشـتـي              .  شدند
  .ديگر تاکنون معلوم نشده است

هنوز خانواده دستگير شدگـان از      
محل نگـهـداري ايـن وکـال اطـالعـي              

 .ندارند

دو روز قـبـل از دسـتـگـيـري ايـن               
وکال الريجاني رئـيـس قـوه قضـائـيـه             
حکومت اسالمي، انجام مصاحبه بـا   
رسانه هاي بين المللي از سـوي وکـال          

نـامـيـد    "  موجب وهن جامعه وکال"را  
و در حقيقت اعالم کرد که انـجـام هـر        
نوع افشاگري در مورد جـنـايـات بـي          
حــد و حصــر رژيــم اســالمــي عــلــيــه             
زندانيان سياسي و يا محکومـيـن بـه          
اعدام و سنگسار بـا عـکـس الـعـمـل               
شـديـدتـر ديـکـتــاتـوري حـاکـم روبــرو               

  .خواهد شد
 

هــوتــن کــيــان وکــيــل ســکــيــنــه            

 اکـتـبـر      ۱۰ محمدي آشتياني نيز روز  
بــه هــمــراه ســجــاد قــادرنــژاد فــرزنــد             
سکينه و دو خـبـرنـگـار آلـمـانـي در                  
تبريز دستگير شد و اکنون کـه بـيـش          
از يک ماه از دستگيري اش ميـگـذرد     
به او و سجاد اجازه مـالقـات نـداده و         

. آنها از گرفتن وکيل محروم کرده انـد    
نسرين ستـوده نـيـز بـيـش از دو مـاه                  

. اسـت در زنــدان اويــن بســر مــيـبــرد             
نسرين ستوده مـادر دو کـودک اسـت            
که به جرم دفاع از زندانيان سياسـي و       

نوجوانان محکوم به اعدام دسـتـگـيـر          
شده و بدليل اعتصاب غذا جانش در      
خطـر اسـت، مـقـامـات زنـدان حـتـي                 
حاضـر نـيـسـتـنـد داروهـاي او را در                  

 .اختيارش بگذارند
 

دستگيري هفت وکيل در دو مـاه      
گذشته گوشه اي از کارنامه حکومت     
اسالمـي درمـورد وکـال و زنـدانـيـان               

دستگيري وکال در عـيـن حـال         .  است
کل سيسـتـم قضـائـي جـنـايـتـکـارانـه                
حــکــومــت اســالمــي و بــيــحــقــوقــي          
زندانيان و مـردم را در مـعـرض ديـد              

مـردم را بـه       .  جهانيان قرار داده اسـت    
جرم هاي واهي دستگير ميـکـنـنـد و            
وکاليشان را به جرم دفـاع از آنـهـا بـه            
زنــدان مــي انــدازنــد و رســمــا اعــالم             
ميکنند کـه حـق اطـالع رسـانـي بـه                 

ــد       ــداري ــخــشــي از        .  مــردم را ن ايــن ب
وحشيگري حکومـت اسـالمـي بـراي          
مقابله با اعتراضات رو بـه گسـتـرش          

 .مردم است

  
ــار ضــد انســانــي                   ــت ــن رف ــه اي ب
حکومت اسالمي بايـد بـا تـمـام قـوا              

از همـه سـازمـان هـاي         .  اعتراض کرد 
مدافع حقـوق انسـان، سـازمـان هـاي             
وکــال و هــمــه مــردم آزاديــخــواه در                
سراسر جهان ميخواهيم به هر شـکـل          
ممکن، از جمله برگزاري ميـتـيـنـگ،      
نامه هاي اعتراضي و غيره دسـت بـه        
اعتراض بزنند و خواهان آزادي فـوري        

  .همه وکالي دستگير شده بشويد
از اتحاديه اروپا و سازمـان مـلـل         
درخواست ميکنيم کـه بـه ايـن مـوج            
ــوســط                  ــگــيــري و آزار وکــال ت دســت
حکومت اسالمي اعتـراض کـنـنـد و          
خواهان آزادي فـوري وکـالي زنـدانـي            

  .شوند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 کميته بين المللي عليه سنگسار    

 ٢٠١٠  نوامبر ١٥ 

 پنج وکيل در هفته گذشته در ايران دستگير شدند،       
 نسرين ستوده و هوتن کيان نيز همچنان در زندانند         

وکالي بدون مرز و ساير سازمانهاي مدافع حقوق وکال در          : به 
 سراسر جهان 

 به سازمان هاي کارگري، سازمان هاي مدافع حقوق زنان و        
  کليه سازمانها و شخصيت هاي مدافع حقوق انسان       

 به اتحاديه اروپا و سازمان ملل      



 
545شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 مرگ يک کارگر در محل کار                        
 آبـانـمـاه جـالل       ۱۸ روز سه شنبه   

مرداني کارگر ساختماني شرکت کـوه   
دهشت در سقز،  هنگام گريس کـاري   
دستگاه سنگ شکني الي دنده هـاي      
اين دستگاه قرار گرفت و در دم جـان          

صاحب شرکت تالش نمود تـا  .  باخت
برای شانه خالي نـمـودن خـود از زيـر              
بار مسئوليت اين واقعه، يکي ديـگـر    
از کارگران را که مسئول روشن کـردن      
دستگاه بود بعنوان مقـصـر مـعـرفـي           
کند و او را به زنـدان بـيـنـدازد کـه بـا              
هوشياري خـانـواده جـالل مـردانـي و             
ديگر همکـاران و بسـتـگـان او، ايـن               
طرح صاحب کـار را خـنـثـي کـرده و               
مانع از به زندان افکنـدن ايـن کـارگـر            

 . شدند
 

کارگران شهرداري جوانرود                          
 محروم از حقوق             

کارگران شهـرداري جـوانـرود در          
طي سه ماه گذشتـه از حـقـوق اولـيـه             
خود محروم بوده و همواره حقوقشـان     
با تاخير چندين ماهـه پـرداخـت مـي          

 .شود
کارگران شهـرداري جـوانـرود در          

 ماه گذشته همواره در تـالش  ۳ مدت  
بوده اند و ضـمـن اعـتـراض بـه عـدم                 
ــار               پــرداخــت حــقــوق خــود خــواســت
پرداخت سنوات معوقـه خـود شـدنـد          
ولي مسئوالن شهرداري جـوانـرود تـا         
کنون  عمال هيچ اقـدامـي را جـهـت               
پرداخت حقوق کارگران انـجـام نـداده           
اند که اين مسـالـه بـاعـث اعـتـراض               

 . کارگران شده است
از ديــگــر مشــکــالت کــارگــران          
شهرداري جوانرود پرداخت چنـد مـاه         
يک بار حقوق آنها اعالم شده اسـت و         
همواره حـقـوق کـارگـران بـه صـورت               

 .معوقه به آنها پرداخت ميشود
  

يکي از فعالين کارگري در                         
  کامياران به زندان محکوم شد                           

ــان                ــظــر اســت ــد ن دادگــاه تــجــدي
کــردســتــان حــکــم زنــدان يــک فــعــال             
کارگري در کامياران به نام آزاد منير     

  .نيا را تاييد نمود
چند روز قبل نامبرده بـه دادگـاه          
احضار و پس از مراجعـه بـه دادگـاه،           
به وي اعالم شد که حکـم چـهـار مـاه            
حبس تـعـزيـري وي از طـرف دادگـاه               

تجديد نظر استـان کـردسـتـان تـايـيـد               
  .گرديده است

اتهام اين فعال کارگري عضـويـت    
در کميته هماهنگي ، تـبـلـيـغ عـلـيـه           

  . نظام عنوان شده است
آزاد منيرنيا در شهريور ماه سـال   
گذشته نيز از سوي نيروهاي امنيـتـي      
دستگـيـر و پـس از مـدتـي بـا قـرار                    

 .وثيقه از زندان آزاد شد
 

ادامه کشتار کارگران مرزي                             
 توسط مزدوران رژيم                  

 شهـر   بنا به اخبار منتشر شده از 
ــرود "  ــدازي          "  جــوان ــران ــي ــان ت در جــري

ماموران انتظامي رژيم بـه کـارگـران          
از تـوابـع     "  نـوسـود  " مرزي در منطقه     

شهر پاوه، يک کارگر مرزي جان خـود        
 ۲۴ روز دوشــنــبــه     .  را از دســت داد      

ــدازي مــامــوران               ــيــران ــمــاه در ت ــان آب
انــتــظــامــي رژيــم بــه يــک کــاروان از             
کـارگــران مــرزي يـک کـارگــر بـا نــام                

اهــل روســتـــاي      "  شــاهــو بــابــايــي        " 
از توابع شهـر جـوانـرود بـر         "  سرخبان" 

اثر اصـابـت گـلـوـلـه  مـزدوران رژيـم                   
 . دردم جان خود را از دست داد

 
طرح اتهام عليه وکيل مدافع                            

 زنداني سياسي جانباخته فرزاد کمانگر                                    
دستگاه قضايي رژيـم اسـالمـي          

خــلــيــل " ضـمــن طــرح اتــهــام عــلــيــه            
وکيـل مـدافـع شـمـاري از            "  بهراميان

زنداني سياسي جـانـبـاخـتـه از جـملـه              
، از محاکمه وي خـبـر   "فرزاد کمانگر" 

دادگاه اسالمي رژيم وکيل پـايـه     . داد
را "  خليل بـهـرامـيـان      " يک دادگستري   

متهم به اقدام عليه امـنـيـت مـلـي و            
تبليغ عليه نظام نمـوده اسـت و قـرار            
است جلسه محاکمه نامبرده در روز         

.  آذرماه سال جاري بـرگـزار گـردد     ۱۷ 
خليل بهراميان وکيل مدافع بسيـاري     

شـيـريـن    " از زندانيان سياسي از جمله        
علم هولي، فرزاد کمانـگـر و مـهـدي            

بـود کـه بـه هـمـراه  دو                “  اسالميـان    
زنداني سـيـاسـي ديـگـر بـه  اسـامـي                  

روز "  فرها وکيلي و عـلـي حـيـدريـان       “ 
 ارديــبــهــشــت مــاه ســال جــاري             ۱۹ 

توسط رژيم اسالمـي در زنـدان اويـن            
 .اعدام شدند

 
 *** 

 

 اخباري از شهرهاي کردستان    

 

 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم     
 

ميخواهد رياضت اقتصادي را                           .  حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند                                                                             
به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل                                                                               "  هدفمند كردن يارانه ها                      " تحت عنوان           

شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و                                                                  !  ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                                         .  كند   
 .  هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند                                        

 
پاسخ ما امتناع                .  يارانه دولتي به کاالهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايش يابد                                                                        .  پاسخ ما روشن است                 

 .  دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                                      
پاسخ ما دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده و                                                 .  پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                                                     

 .  سراسري است          
 

از شورش گرسنگان                  .  خودشان ترسيده اند                  .  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض باال گرفته است                                                               
.  اما صفوفشان يکدست نيست                       .  دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسانند                                                                     .  صحبت ميکنند           

در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محالت شهرها متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و                                                                                                              
خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در                                                     .  بهداشت و تفريح و در يک کالم زندگي انساني حق مسلم ما است                                                        

 .  سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم                                                               
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسالمي اش                                    
 !  زنده باد سوسياليسم                  

 حزب کمونيست کارگري ايران                           

  
 حکومت اسالمي نميخواهيم     

  
چـمـاق   !  چماق سـرکـوب اکـثـريـت عـظـيـم مـردم               :  مذهب در دست جمهوري اسالمي يک چماق است   

سـنـگـسـار و شـالق و اعـدام و تـعـزيـر و قصـاص                           !  حمايت از غارتگران و چـپـاولـگـران امـوال مـردم               
 . اسالمي را بکار گرفته اند تا از اموال آيت اهللا ها و صاحبان سرمايه پاسداري کنند

شر قوانين اسـالم را بـايـد از سـر جـامـعـه کـم                       !  حکومت آيت اهللا هاي ميلياردر را بايد بزير کشيد 
 !   کرد

 ! دست خون آلود مذهب از دولت و جامعه کوتاه
  

 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              
 

 هر روز ۲۷۵۰۰: ، عمودي، سيمبل ريتFEC:۵/۶، ۱۱۲۰۰هات برد فرکانس : کانال جديد
  KBC دقيقه بامداد به وقت ايران در شبکه ۳۰ تا ۲۲/۳۰از ساعت 

 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ تلفن تماس با حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ تلفن تماس و پيامگير 
 

 
 انقالب انساني     زنده باد   

 براي حکومت انساني     


