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 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود       ۲۰۱۱  ژانويه         ۲۶ ،     ۹ ١٣٨  بهمن    ۶  عبدل گلپريان     : سردبير   

 ۵  صفحه 

 ۵ صفحه 

مردم آزاده، مخالفين حـکـومـت        
 سرکوب و اعدام

اعدام هاي گسترده در زنـدانـهـاي        
جمهـوري اسـالمـي، اعـدام فـعـالـيـن               
سياسي، دستـگـيـري هـاي هـرروزه و             
محكوميت هاي سـنـگـيـن فـعـالـيـن             
ســـيـــاســـي، فـــعـــالـــيـــن کـــارگـــري،           
دانشجويان معترض، فعالين دفاع از    
حقوق زنان و وکالي زندانيان، بايد بـا      
يك عكس العمل گسترده و متحدانـه      

 .بين المللي پاسخ بگيرد
جمهوري اسالمي در وحشـت از         
خيزش مـجـدد مـردم، مـردمـي کـه                
بخاطر فقر، گراني، بيکاري، سرکوب    
و بــيــحــقــوقــي و تــحــقــيــر کــارد بــه               
استخوانشان رسيده است، به سرکوب      
و جــنــايــت بــيــشــتــري روي آورده و               
دستگاه قضايي حـكـومـت مـفـتـخـر             
است كه بيش از قبل چـوبـه هـاي دار            
برپا كرده و در طول دو هفته گـذشـتـه         

 .دهها نفر را اعدام کرده است
قدرتمند و يکپارچـه بـه دفـاع از            
زندانيان سياسي و مقابله با اعدامهـا    

برخيزيم و حـکـومـت اسـالمـي را از               
طرح ها و نقشه هـاي جـنـايـتـکـارانـه              

  ژانويه روز جهاني دفاع از زندانيان سياسي           ٢٩ شنبه 
 روز اعتراض به اعدام در ايران      

کـه از ايـران       "  انقـالب تـويـتـري      
(شروع شد و به تونـس رفـت، روز            

از مصـر سـر       )  ۲۰۱۱  ژانويـه    ۲۵ 
 . درآورد

اين انـقـالب در ايـران آتـش بـه               
ريش خامنه اي و کـل نـظـام اش و             

هـر روز    .  البته اسالم سياسي کشيد   
حضـرات دارنـد در ايـران آدم خـفــه               

بترسد و بـر  "  فتنه" ميکنند تا مگر   
 هـنـوز     ۱  +  ۵ کشـورهـاي     .  نگردد

دارند مذاکره ميکنند تا مـگـر آب         
آتش بريزند و ريـش آقـا را تـرمـيـم                

و بي بي سي فـارسـي هـنـوز          .  کنند
دارد بـا عــاقـبـت انــديشـي شـگــف              

آيت اهللا منتـظـري پـدر      "انگيزش از  

 !  مصر هم آمد  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصطفي صابر         

 مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است         
 مصاحبه با فصلنامه خاوران،    

  از زندانيان سياسي ايران     نشريه سازمان دفاع  
  ژانويه فراخوان داده اند     ٢٩ ليست احزاب، نهادها و فعالين سياسي که تا اين لحظه براي تظاهرات            

  ژانويه، در شهر سليمانيه      ٢٩ سازمان دهندگان تظاهرات    

بنا به خبري که کميته کـردسـتـان          
حزب کمونيست کارگري منتشر کرده   

)  ديـمـاه    ٣٠ ( ژانويه ٢٠ است، امروز  
 نفر از مردم سلـيـمـانـيـه      ٦٠٠ بيش از   

دسـت بـه راهـپـيـمـائـي زدنـد، عـلـيــه                   
جـمــهــوري اســالمــي شــعــار دادنــد و            

اعالم کـردنـد کـه اعـدام قـتـل عـمـل                   
در .  دولتي است و بايـد مـلـغـي شـود            

اين راهپيمائي مردم خشمگين عـلـيـه       
جمهوري اسالمي عکس خـامـنـه اي          

 .را به آتش کشيدند
 ٢ ايـن راهـپــيـمــائـي در ســاعـت               

" گشــتــي" بـعــدازظـهــر امـروز از بـاغ              
" ده رکـي سـرا      " شروع شد و تا مقابـل     

ادامه يافت و پس از يـک سـاعـت بـه                
پـالکـاردهـاي مـتـعـددي         .  پايان رسيد 

همراه با عکـس تـعـدادي از فـعـالـيـن               
سياسي که توسط جمهوري اسـالمـي         

 مردم سليمانيه عليه اعدام راهپيمائي کردند                                          
 

 ۴  صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 

 

 کارگران ايران خودرو قاتالن همکاران خود را ميشناسند         
 ۲  صفحه 

 



 
555شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   
 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه  

 ! سخن ميگويد" حقوق بشر ايران
 

در "  انـقـالب تـويـتـري       " در تونس    
ــيــن ضــربــت         ــي    " اول ــن عــل ــه    "  ب را ب

فـرمـانـده ارتـش       .  عربستان فراري داد 
او را وادار کرد تا بر لـوـلـه تـفـنـگـش                  

فــرو کـــنــد و  بـــراي               "  گــل يـــاس    " 
انـقـالب   " تظاهرکنندگان در تمجيد از   

سخنرانـي غـرا ايـراد فـرمـايـد و               "  ما
البته به نام انقالب از مـردم بـخـواهـد          

" خـالء قـدرت    " به خانه برگـردنـد تـا             
و  !  دوباره ديکتاتـوري را بـرنـگـردانـد          

رئيس اسالمي هـاي تـونـس بـه خـدا               
نـه شـيـعـه ام و نــه             " قسـم خـورد کـه          

 "! خميني
 
" انقالب تـويـتـري     " در مصر اما     

در ناباوري و حيرت همه ناظران بـراي     
اولين بار در مصر هـزاران نـفـر را بـا                
شعار انقالب و آزادي و علـيـه فـقـر و               

به "  مبارک"نابرابري و عليه ديکتاتور  
بـه  "  هـيـلـري کـلـيـنـتـن          . " خيابان آورد 

تعجيل، و البته با احترام آزادي بـيـان         
دولـت مصـر بـا ثـبـات            " مردم، گفت   

را "  الــبــرادعــي " چــيــزي کــه      "!   اســت
اخــوان " از   .   بســيــار عصــبــانــي کــرد     

" الـبـرادعـي   " تـا امـثـال        "  المسـلـمـيـن    
اکنون تمرين سواري ميکنند تا مگر       
به پشت اسب سرکش انقالب بپرنـد و      

 .او را رام کنند
 

ــات              ــقــالب ــجــام ايــن ان امــا ســران
 چيست؟ ؟ مقصد بعدي کجاست؟

 
" انـقـالب تـويـتـري       " در پـس ايـن        

. واقعيت هاي عميقتري نهفـتـه اسـت        
ايـنــهــا را تـنــهــا بــايـد پــيــشــقــراوالن              
انقالبات قرن بيست و يکمي قـلـمـداد        

اين ها انقالباتي است در اسـاس  .  کرد
عليه نابرابري و تبعيض و حـکـومـت         
پليسي و فـقـر و گـرسـنـگـي، يـعـنـي                   
همان چيزي که سـرمـايـه داري عصـر            

سرمايـه داري در پـي خـود            . "ماست

اکثـريـت   .  آفريده است" جهاني همسان 
عظيم مردم جهان اکنون مسـتـقـيـم و        

بـه يـمـن      .  غير مستقيم بـرده مـزدنـد        
بازار جهاني اکنون مزد يعـنـي هـمـان         
بخور و نـمـيـر کـمـابـيـش بـراي هـمـه                    

پايه و مبنـاي  .  يکسان شده و ميشود  
مادي انقالبات حـاضـر هـمـيـن تـوده              

اينتـرنـت و تـويـتـر          .  عظيم  اهالي اند 
تــنــهــا ابــزاري کــارا در دســت ايــن                 

. ساکنان هم سرنوشت کره خـاک اسـت     
شبکه اي است که آنها  را نه فقـط در        
سطح يک کشور، که در ابعاد منطـقـه       
اي و جـهــانـي مـتــحـد و مــتـشــکــل                 

لـذا مـقـصـد ايـن انـقـالبـات               . ميکند
منطقا تنها ميتواند يک چيز باشـد و        
آن اينکه دست به ريشه کـل مصـائـب       
و بدبختي هاي بشر امروز و کره خـاک    

از فقر و  تبعيض و استثمـار تـا     . ببرد
جهل و سرکوب و اعدام و جنـايـت تـا       
فــحــشــاء و اعــتــيــاد و ديــپــرشــن و               
خـودکشـي تـا جــنـگ و تـروريسـم و                  
نابودي محـيـط زيسـت و گـرمـايـش              
: زمين همه ريشـه در يـک چـيـز دارد               

ــه          ــيــت ســرمــاي ــنــي آن      .  حــاکــم يــع
مناسباتي که کار يعني تالش شريف        
و خـالق انسـانـي را بـه پـول و ســود                    
تبديل کرده و بر جهـان حـاکـم نـمـوده               

 .است
 

" انـقـالب تـويـتـري       " از اين لحاظ     
راه درازي در پـيـش دارد و نـه فـقـط                  
آنطور که دانشمنـدان خـود بـورژوازي          
ــد در شــکــل                  هــم هشــدار مــيــدهــن

خـاورمـيـانـه و       "  عصيان گـرسـنـگـي      " 
و آفريقا را در بر خواهـد  "  جهان عرب" 

گرفت، بلکه بنا به  تـنـاقضـات خـود           
سرمايه داري آسيا و شرق دور و اروپا      

. و آمريکا را نـيـز درخـواهـد نـورديـد              
جهان به جايي رسيده اسـت کـه بـايـد              
خود را از قفس کاال و پول و سرمـايـه       
و حــکــومــت مشــتــي مــيــلــيــاردر و           
ديکتاتور و شارلـتـان  و مـافـيـاهـاي               

. گــونــاگــون اســتــثــمــارگــر رهــا کــنــد         
انقالبات ايران، تونس و مصـر تـنـهـا            
اولــيــن گــام هــا  در پــاســخ بــه ايــن                  

پيروزي آنها را نيز تنـهـا   .  ضرورت اند 
مـيــتــوان بــا حــرکــت در ايــن جــهــت              

 . سنجيد
 

  
۲۰۱۱  ژانويه ۲۵   

 ... مصر هم 
بنا بـه گـزارشـي کـه بـه حـزب                   
كمونيـسـت كـارگـري ايـران رسـيـده              

 ٥ است، ساعت يازده و نـيـم شـب               
بهمن، کاميون حامل بـاري کـه در           
حال وارد شـدن بـه کـارخـانـه بـود،                 
ترمزش بريد و متاسفانه به جمـعـي         
از کارگران شيفت شب که از هـمـان        
در وارد کارخانه ميشـدنـد بـرخـورد         
ــعــدادي از                     ــر آن ت کــرد کــه در اث
کارگران جانشان را از دسـت دادنـد           
ــيــز بشــدت مصــدوم              و تــعــدادي ن

ايلنا، خبـرگـزاري جـمـهـوري        .  شدند
اسالمي از شش کشته در کـارخـانـه      
و دو کشـتـه در بـيـمـارسـتـان خـبـر                   

ايــن واقــعــه کــارگــران را        .  مــيــدهــد
شوکه کرد و با انـفـجـار خشـم آنـهـا             

کــارگـران بـالفــاصـلــه      .  مـواجـه شـد     
دســت از کــار کشــيــدنــد و ضــمــن             
تالش براي نـجـات جـان هـمـکـاران             
مجروح خود، خشم و انزجارشان را        
نسبت بـه ايـن واقـعـه و عـامـلـيـن                   
واقعي آن يعني روساي کـارخـانـه و           
حراست و غـيـره نشـان دادنـد و بـا                 
عوامـل مـزدور وزارت اطـالعـات           

 . يعني حراستي ها درگير شدند
کـــارگـــران جـــنـــازه يـــکـــي از            
همکاران خود را از دسـت مـزدوران       
بيرون مياورند و او را بر سـر دسـت        
گرفته و بـا شـعـار مـرگ بـر نـجـم                     

) مــديـر عــامـل کـارخــانــه        ( الـديــن    
شروع به اعتراض ميکنند و خشـم       
خود را نسبت به ايـن واقـعـه تـکـان            

حراستـي هـا     .  دهنده نشان ميدهند  
بالفاصله دست به کار مـيـشـونـد و          
موفق ميشوند تعدادي از کـارگـران       
را از کـارخــانـه بــيـرون کـنــنـد امــا                
کارگران با آنها درگير مـيـشـونـد و            
در داخل و خـارج کـارخـانـه شـعـار                

. ميـدهـنـد و اعـتـراض مـيـکـنـنـد                
کــارگــران تــمــام شــب را مشــغــول             
اعــتــراض بــودنــد و صــبــح امــروز           
مزدوران گارد ويژه نيـز از تـهـران و            
کرج به ايران خودرو اعزام ميشـونـد      
و کارخانه را محاصره ميکنند کـه        

. اعتراض کـارگـران را بـخـوابـانـنـد             
طبق گزارش يـکـي از خـبـرنـگـاران             
حــزب بــه ســرويــس هــاي انــتــقــال              
كارگران شيفت صـبـح گـفـتـه شـده               

امـا  .  است كه كارخانه تعطيل است   
كارگران با تلفن و اس ام اس هـمـه             

کارگران نيز امـروز  .  را خبر كرده اند 
چهارشنبه را عزاي عمومـي اعـالم         

 . کرده اند
ــارگــران            ٤ اســامــي  ــر از ک ــف  ن

جانباخـتـه تـا کـنـون بـه شـرح زيـر                   
ولي اهللا رحمـانـي،   :  اعالم شده است 

مصطفـي خضـري، سـعـيـد شـفـيـع               
 . خاني و ميرمحسن حسيني

ــارگــران، روســا و مــديــران               ک
کارخانه و حـراسـتـي هـا را عـامـل               
کشتار کارگران ميـدانـنـد و نـفـرت            
خود را بـا شـعـار مـرگ بـر مـديـر                    

مـديـريـت    .  عامل نشـان مـيـدهـنـد        
کارخانه بـه کـمـک حـراسـتـي هـاي                 
وزارت اطــالعـات کــارخـانــه را بــه            
ــوع               پــادگــان تــبــديــل کــرده و هــرن
اعتراض کارگران به شرايـط نـاامـن         

. محيط کار را سرکوب مـيـکـنـنـد         
تاکنون چندين کارگر اين کـارخـانـه         
از جـملـه پـيـمـان رضـي لـو در اثـر                    

. ناامني محيط کار جان باخته انـد     
حتي مسير رفت و آمد کارگران بـه          
کارخانه ناامن است و مسـيـر ويـژه           
اي براي رفت و آمـد امـن کـارگـران            

طــبــق گــزارشــي کــه      .  وجــود نــدارد  
تـوسـط جــمـعـي از کـارگـران ايــران               
خودرو منتـشـر شـده اسـت، حـتـي               
مسير کارخانه به پارکينگ بـيـرون         
کارخانه نيز بشدت نـاامـن اسـت و            
کوچکترين اقدامات ايـمـنـي نشـده          

شرايط کار در ايـن کـارخـانـه        .  است
چنان ناامن اسـت کـه حـتـي ايـلـنـا                 
خبرگزاري جمهـوري اسـالمـي نـيـز           

کـه شـب     "  هـوو " ميگويد كامـيـون      
گذشته ترمزش بريد و بـه کـارگـران           
برخورد کرد، كاميون مشكل داري     
است كه رانندگان آن بـارهـا نسـبـت          

. به كيفيـت آن اعـتـراض کـرده انـد              
راننده اين کاميون نيز بيمار بوده و         
او را مـجـبـور بـه حـمـل بـار کـرده                    

کــارگـران بــه درســت ايــران         .  بـودنــد 
خودرو را قتلگاه کارگران مينامنـد    
و خواهان محاکمـه قـاتـالن رفـقـاي           

 . خود شده اند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري         
جانباختن کارگران ايـران خـودرو را         
به بستگان عزيزان جانبـاخـتـه و بـه            
کليه کارگران ايران خـودرو و سـايـر           
مردم تسليت ميگويد و هـمـراه بـا            
کارگران ايران خودرو عـامـالن ايـن           

عامالن .  کشتار را محکوم ميکند 
اين کشـتـار هـمـانـهـا هسـتـنـد کـه                   
اعتراض کارگران به اين شـرايـط را          

همانها هسـتـنـد      .  سرکوب ميکنند 
که  دستور تيـرانـدازي بـه کـارگـران             

 ٨٢  بهمن سـال      ٤ خاتون آباد را در     
صادر کردند و چهار نفر از آنـهـا را          

عــامــالن ايــن    .  بــه قــتــل رســانــدنــد     
کشتار، حکومت اسـالمـي، نـظـام           
کثيـف سـرمـايـه داري اسـالمـي و               
ماشين سرکوب و جنايتي است کـه     
هر اعـتـراضـي را بـا گـارد ويـژه و                   
حراست و زندان و شـکـنـجـه جـواب          

ايـن مـاشـيـن سـرکـوب و             .  ميدهـد 
جنايت و نظام کثيفي که حکـومـت       
اسالمي از آن پـاسـداري مـيـکـنـد،             
بايد در هم شکسته شـود و بـدسـت          
تــوانــاي کــارگــران و مــردم در هــم             

 . شکسته خواهد شد
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري از            
دهها هزار کارگـر ايـران خـودرو در            
سراسـر کشـور، از کـارگـران کـلـيـه                
مــراکــز کــارگــري، از دانشــجــويــان         
دانشگاههاي مـخـتـلـف و از هـمـه              
مردم آزاديخواه ميخـواهـد کشـتـار          
کارگران ايـران خـودرو را مـحـکـوم             
ــزرگــداشــت              کــنــنــد، در مــراســم ب
کارگران جانباخته هـرچـه وسـيـعـتـر           
شرکت کنـنـد، يـاد آنـهـا را بـه هـر                   
شکل که ميتوانند گرامي بـدارنـد،        
عــکــس آنــهــا را در هــمــه مــراکــز              
کارگري و دانشگاهها نصب کننـد،      
و اين واقعه را به همبستگـي بـزرگ      
و سراسري بـا کـارگـران در سـراسـر               
کشور و عليه حکـومـت کـثـيـف و              
دزد و چــپــاولــگــر ســرمــايــه داران            

اين يـک واقـعـه بـزرگ         .  تبديل کنند 
است که بايد با اعـتـراض سـراسـري         
و بـزرگ در سـراسـر کشــور پـاســخ               

 . گيرد
 

 آزادي، برابري،    
 حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسالمي  
زنده باد جمهوري  

 سوسياليستي  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٨٩  بهمن ٦ 
 ٢٠١١  ژانويه ٢٦ 

 
  

 ... کارگران ايران خودرو                    



 
555شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 :مقدمه خاوران
 کـه در زيــر مـالحــظــه            يمـطــلـبــ  

 حـکـمـت       منصور يميکنيد پاسخها 
به پرسشهاي ما در زمينه لغو اعـدام       
است که در اصل براي کتـاب نـاتـمـام           

در نظر گرفـتـه شـده      >  چرا لغو اعدام< 
که به لحاظ آماده نبودن کـتـاب     .  بود

مذکـور فـعـال آن را در خـاوران درج                 
بــا ســپـاس از مــنــصــور         .  مـيــکــنــيــم 

حکمـت کـه بـا وجـود گـرفـتـاريـهـاي                  
بسيار به درخواست ما پاسخ مـثـبـت        

 .داد
  

 يحزب کمونيست کارگر:  خاوران
 صراحت از ضـرورت  در اسناد خود به  

لغو اعدام سخن گفته است، اما شـمـا     
از چه زاويه و نگاهي و با چه تحليـلـي     

 لغو اعدام را ضروري ميدانيد؟
 

مجازات اعـدام  :  منصور حکمت 
افـراد  .   اسـت    کلمه کشـتـن    ياسم دولت 

يکديگر را به قتل مـيـرسـانـنـد، امـا               
مـحـکـوم    "  اعـدام " دولتها افراد را بـه        

خــواســت لــغــو اعــدام و        .  مـيــکــنــنــد 
ممنوعيت قتل نفس هردو از يـکـجـا        
مايه ميگيرد، مخـالـفـت بـا کشـتـن              
عامدانه و آگاهانه و با نـقـشـه قـبـلـي               

ايــنــکــه .  کســي تــوســط کــس ديــگــر       
يکسوي اين قتل يک دولت و يـا يـک              
مرجع فائقه سياسي است کوچکتريـن    
تغييري در اين واقعيت نـمـيـدهـد کـه             

مـجـازات   .  ما با يک قتل عمد طرفيم  
اعدام وقيحانه ترين و کـثـيـف تـريـن              

چون يـک نـهـاد      . شکل قتل عمد است 

سياسي، جلوي روي مردم، بـا اعـالم           
قبلي، از قول جامعه، در نهـايـت حـق       
بــجــانــبــي، در نــهــايــت خــونســردي،           
تصميم به کشتن کسـي مـيـگـيـرد و              
روز و ســاعــت واقــعــه را هــم اعــالم               

 .ميکند
 

با لغو مـجـازات اعـدام،       :  خاوران
 چگونه بـايـد کـيـفـر          جنايتکاران قاتل 

 ببينند؟
 

 يسـوال جـالـبـ      :  منصور حکـمـت   
 اعـدام هـمـان        با لغو مـجـازات    . است

اول جلوي يـک قـاتـل عـمـده، يـعـنـي                  
دولت، که هيچوقت هم بخـاطـر قـتـل        

. نفس کيفر نديده است گرفته ميشود      
ســوال شــمــا ايــن تصــور را بــوجــود               
مياورد که گويـا مـجـازات اعـدام را             
براي کيفر دادن قـاتـلـيـن ابـداع کـرده               

يا گويا اين مـجـازاتـي اسـت کـه          .  اند
قانونگذاران پس از غور و تفحـص بـا      

امـا  .  جرم قتل متـنـاسـب يـافـتـه انـد             
مجازات اعدام ربطي به مساله قـتـل          

تـاريـخ خـودش را        .  در جامعـه نـدارد     
حقوق و قدرت دولتهاي امـروز    .  دارد

در بــرابـر اهـالــي، امــتـداد حـقــوق و                
وقـتـي   .  قدرت دولتهـاي ديـروز اسـت        

آغا محمد خان قاجار تمام اهالي يـک      
شهر را کـور مـيـکـنـد و مـيـکـشـد،                   
مشغـول کـيـفـر دادن کسـي بـخـاطـر                 

وقتي اسب دزد را در       .  جرمي نيست 
آمريکا دار مـيـکـشـنـد و يـا سـربـاز                  
فراري را اعدام مـيـکـنـنـد، مشـغـول               
کيفر دادن کسي بـه مـعـنـي قضـايـي              

بـلـکـه صـاف و سـاده            .  کلمه نيستنـد  
دارند مردم را سرجايشان مينشاننـد،       
دارند مردم را به تمکين به مقررات و     

دارنــد .  دســتــورات وادار مــيــکــنــنــد      
دارنـد حـکـومـت       .  ارعاب مـيـکـنـنـد      

در هـمـيـن جـهـان امـروز             .  ميکـنـنـد   
اعدام فقط کيفر قتل نـيـسـت، کـيـفـر            
سکس غير مجـاز، کـيـفـر احـتـکـار،              
کيفر اعتقاد به مرام اشتراکي، کـيـفـر        
تشکيل احزاب مخالف، کـيـفـر طـنـز         
کردن خدا و پيغـمـبـر و امـام، کـيـفـر                 

. همجنس گرايي و غـيـره هـم هسـت             
کشـتــن اهـالــي، از ابــتــداي جــامــعــه            
داراي حاکميت، يک رکـن بـه تسـلـيـم             

. کشيدن مردم بوده و هنوز هم هسـت       
تــاريــخــچــه مــجــازات اعــدام نــه در             
مـبــاحــثــات حــقــوق قضــايــي دربــاره          
جنايت و مکافات، بـلـکـه در تـاريـخ            

. حاکمـيـت طـبـقـاتـي و دولـت اسـت                
امروز هم دولت ها شـهـرونـدانشـان را          

 .بايد جلوي اين را گرفت. ميکشند
ميپرسـيـد اگـر مـجـازات اعـدام             

کشـتـن   .   چه کرد  نباشد بايد با قاتلين   
ما ميگـوئـيـم    .  قاتل تکرار قتل است   

اين يک کار را بـهـيـچـوجـه نـمـيـشـود                 
اينکه چه کار ديـگـري مـيـشـود        . کرد

کـرد بســتـگــي بــه فــلــســفـه قضــايــي              
در هــمــيــن ســيــســتــم      .  جـامــعــه دارد   

. موجود ميتوان قاتل را حـبـس کـرد          
در يک جـامـعـه ايـده آل شـايـد بشـود                 
مــردم را از تــکــرار جــرم تــوســط او               
مصون کرد، تالش کرد قبح کارش را  
به او فهماند، بـدون آنـکـه حـتـي الزم               
بـاشـد آزادي اش را هـم از او سـلــب                   

در يک جـامـعـه ايـده آل شـايـد              .  کنند
بشود کاري کـرد کـه قـتـل عـمـد رخ                 

 .ندهد
 

 يحزب کمونيست کارگر:  خاوران
 و شکنجه گراني کـه    ايران با پاسداران 

در درگيريـهـا اسـيـر مـي شـونـد، در                 
صورتيکه ثابت شود دستشان بـخـون       
مردم آلوده است چگونه رفتار خواهـد     

 کرد؟
 

در قــوانــيــن   :  مـنــصــور حـکــمــت     
 حـبـس ابـد        مورد نـظـر مـا اعـدام و            

قاعدتا اين آدمها را بـايـد بـه        . نيست
حبس محـکـوم کـرد و رويشـان کـار               
کرد شايد بـتـوانـنـد روزي بـه آغـوش               
جامعه برگردند و کاري کـنـنـد مـردم            

 .ببخشندشان
 

با اعـدام نـکـردن قـاتـل،          :  خاوران
 ي خــانـواده مـقــتــول          عـدالــت دربــاره   

 چگونه اجراء مي شود؟
 

اينکـه خـانـواده      :  منصور حکمت 
 است، و عدالـت،     مقتول صاحب خون  

طلبي اسـت کـه خـانـواده مـقـتـول از                 
جامعه دارد، يک مفهوم عشـيـرتـي و        
عقـب مـانـده و غـيـر قـابـل پـذيـرش                    

غم و داغ خانواده مقتول انکـار  . است
اما اگـر اعـدام بـخـاطـر            .  ناپذير است 

تسکين غم و داغ افراد مجاز بـاشـد،        
چرا خود قتل بـه بـهـانـه احسـاسـاتـي                
مشابه مجاز نيـسـت؟ آيـا کسـي کـه              
توسط ديگري تـحـقـيـر و خـرد شـده،              
خــانــه خــراب شــده، مــعــتــاد شــده،              
ورشکست شده، دربدر شده، ميتوانـد      
براي تسـکـيـن احسـاس تـلـخ درونـي               
خود دست به قتل او بزند؟ آيـا دولـت        
آدمکش مجازي است که افـراد بـراي        
گرفتن انتقام به آن مراجعه ميکنـنـد؟    
آيا عدالت مفهـومـي اسـت کـه جـاي             
انتقام عشـيـرتـي نشـسـتـه اسـت؟ در               
مورد مفهوم عدالـت شـايـد بـايـد در             

ايـن  .  فرصت ديگري بيشتر حـرف زد       
مـقـوـلـه آنــقـدرهـا کـه بــعـضـي فـکــر                   
ميکنند ابژکتيو و مـاوراء طـبـقـاتـي          

 .نيست
 

آيــا بــا لــغــو مــجــازات          :  خــاوران
 در جـامـعـه         جـنـايـت     ياعدام، درجه   

 باال نخواهد رفت؟
 

. برعکـس .  خير:  منصور حکمت 
 اول کـار      همانطـور کـه گـفـتـم هـمـان             

جلوي يک ليست باالبلنـد قـتـل هـاي             
دادگسـتـري و     .  دولتي گرفته ميشـود   

دولت آمريکا پرکارترين قـاتـل حـرفـه        
لــغــو مــجــازات    .  اي آن کشــور اســت      

 قـاتـل     ١٥٠ اعدام مانند اينست کـه       
! سريال يکجا دستـگـيـر شـده بـاشـنـد             

ثانيا، جامعه اي که کشـتـن انسـانـهـا          
را مطابق قـانـون مـجـاز کـرده بـاشـد                
هرگز نميتواند جلـوي تـکـرار هـمـيـن             

لـغـو   .  عمل در ميان اهالي را بـگـيـرد     
حــکــم اعــدام و اعــالم ارزش جــان                 
ــا                 آدمــي، اولــيــن گــام در مــبــارزه ب

. فرهنگ آدمکشي در جامـعـه اسـت         
آمارهاي رسمي هم به روشـنـي نشـان          
ميدهد که در هلند و اسکانديناوي و      
انگلستان که مجازات اعدام ممـنـوع       

) به نسبت جمعـيـت  ( است، آمار قتل   
 .به مراتب کمتر از آمريکاست

 
بــنــظــر شــمــا مــجــازات       :  خــاوران

 به چه هـدفـي    رسيدن يجنايتکاران برا 
 بايد انجام گيرد؟

 
نـمـيـدانـم آيـا        :  منصـور حـکـمـت      
 کـلـمـه خـوبـي          اصوال کلمه مـجـازات    

براي يـک سـيـسـتـم قضـايـي انسـانـي                 
بــنـظــر مــن، بــحــث       .  هسـت يـا خـيــر       

پيشگيري و از بين بردن زمينـه هـاي           
اجتماعي و اقـتـصـادي و فـرهـنـگـي               
جنايت به کنار، اوال، جامعه بـايـد بـا       
حداقل اعمال خشـونـت و بـا حـداقـل              
ســلــب اجــازه زنــدگــي مــتــعــارف از             
مـجـرمـيـن، خـود را از تـکـرار جــرم                  

ثانيا، کـمـک     . توسط آنها مصون کند 
بـنـظـر    .  کند اين افراد متحول بشـونـد      

من مجازاتهاي انـتـقـامـي و عـبـرت             
بايـد بـجـايـي       .  آموزانه بايد لغو بشود 

برسيم که جامعـه چـنـان از خشـونـت              
فاصله بگيرد که به مـوارد خشـونـت            
مثل بالياي طبيعي رفـتـار کـنـد، بـه             
کمک قربانيان بشتابد، سعـي کـنـد از         
موارد بعدي آن جلوگيـري کـنـد و يـا              
خسارات آن را به حداقل برسـانـد، بـي        
آنـکـه کســي را بــه رسـم قــربـانـي در                  
آتشفشان بياندازد و يا به دريا تازيانـه      

 .بزند

  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد       . مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد    
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است     ) نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره  (

 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود     

 

 
 مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است        

 مصاحبه با فصلنامه خاوران،    
  از زندانيان سياسي ايران     نشريه سازمان دفاع  

 ۴ صفحه 
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 ۳ از صفحه  

 ۱ از صفحه  

 
اگر لغو مجازات اعـدام،  :  خاوران

 ارزش نـهـادن بـه           هـم بـه دلـيـل         ييک
گوهر انسان و حق حيات آن است، در      
آنصــورت خــواســت آزادي زنــدانــيــان         
سياسي اي کـه در اثـر عـمـلـيـاتشـان                 
انسانهاي بي گـنـاه کشـتـه شـده انـد،                
چگونه بـايـد دنـبـال شـود؟ مـثـال بـا                  
مبارزي که در اثـر بـمـب گـذاري در                 
اتوبوس و يا مکاني ديـگـر، مـوجـب           
کشته شدن يک يا چند نفر شـده اسـت         
چه بايد کرد؟ آيا بايد خواستـار آزادي       

 او شد؟
 

 را که يمن آدم:  منصور حکمت 
ي مـردم بـمـب        در اتوبوس و هواپيـمـا   

. گذاشته باشد مبارز اطالق نميـکـنـم        
متاسفـانـه در يـک دوره مـعـيـن ايـن                  
روش در برخي جنبشهاي حق طلبـانـه    
ــرخــي                     ــعــد تــوســط ب ــاب شــد و ب ب
جنبـشـهـاي ارتـجـاعـي بـه يـک هـنـر                   
آدمکشي تحت لواي سياست ارتـقـاء       

يک فـرمـول کـلـي در قـبـال               . داده شد 
بستگي بـه دولـتـي دارد          .  اينها ندارم 

. که اينها با آن در حال جنگ هستـنـد      
بستگي بـه مـوازيـن قضـايـي کشـور              

مربوطـه و مشـروعـيـت حـقـوقـي آن                
بستگي بـه شـرايـط وقـوع ايـن            .  دارد

بنظر من پرونده بمبيست .  اتفاق دارد 
هايي که به اهداف غير نظامي حـملـه     

. کرده اند يک پرونده سيـاسـي نـيـسـت        
ممکن است دالئل مخفـفـه سـيـاسـي           
براي وقوع جرم ارائه و بشود و حـتـي           
تــرتــيــب اثــر داده بشــود، امــا خــود             

. پرونده يک پـرونـده سـيـاسـي نـيـسـت              
اگـر  .  منتهي يک چيز را يادآوري کـنـم   

بنا باشد کسـانـي را کـه بـا بـمـب بـه                    
مردم غير نـظـامـي حـملـه کـرده انـد                 
بگيرند و محاکمه کنند، هفت هشـت   
رئيس جمهور و نخست وزير غربـي و       
صدها بوروکرات و ژنرال و فـرمـانـده            
آمريکايي و اروپـايـي در رديـف اول              

مـن فـرقـي      .  متهميـن خـواهـنـد بـود         
مــيــان تــيــمــوتــي مــک واي کــه در                
اوکالهما آن جنايت عظيم را کـرد بـا          
کساني که بمب روي پناهگاه و خـانـه      
و مدرسه مردم بغداد انداخـتـنـد و آن          

 .همه را کشتند نمي بينم
 

 اسـت    ياگر جواب مـنـفـ     : خاوران
ي بـايـد او را         در آنصـورت چـه قـدرتـ         

 محاکمه کند؟

 
 کـه از      يقـدرتـ  :  منصور حکـمـت   

.  داشته باشـد    مشروعيت ينظر حقوق 
حـکـومــت هــاي اســتـبـدادي بـنــا بــه               

بنظـر مـن     .  تعريف مشروعيت ندارند 
براي محاکمه ژنرال شوارتسکف ها و     
بن الدن ها ميتوان در هـمـيـن جـهـان            
بورژوايي هم دادگاههاي قابل قبـولـي    

 .يافت يا ايجاد کرد
 

اگر جواب مـثـبـت اسـت       :  خاوران
 شـمـا از زنـدانـي           در آنصورت تعريف  

 سياسي چيست؟
 

بـنـظـر مـن دو         :  منصور حکمـت  
ي و اسير جنـگـي       سياس يمقوله زندان 

وجود دارد کـه هـردو بـه ايـن بـحـث                   
زنداني سـيـاسـي کسـي       . مربوط است 

است که بجرم مـخـالـفـتـش بـا دولـت              
زنـدانـي   .  مربوطه زنـدانـي شـده اسـت         

سـيـاسـي بـنـا بــه تـعـريـف بـايـد آزاد                     
مـحـاکـمـه اي نـبـايـد در کـار                 .  بشود
کسـي کـه عـلـيـه حـکـومـتـي                .  باشـد 

فعاليـت سـيـاسـي کـرده اسـت اصـال                
اسـيـر جـنـگـي        .  نبايد دستگير بشـود   

هم جرمي نکرده و نـبـايـد از حـقـوق                

مدنـي خـود و از جـملـه آزادي خـود                  
و اين فقط موضـوعـي   . محروم بشود 

بـنـظـر مـن       .  ميان دولت هـا نـيـسـت         
اعضاي سازمانهاي چـريـکـي کـه بـه             
دولتها اعـالم جـنـگ داده انـد و در                 
عمليات نظامي دستگيـر مـيـشـونـد           
بايد از حقوق اسراي جنگي برخـوردار      

قوانين موجود بايد عميقا بـه   .  باشند
بـنـظـر مـن       .  نفع اين اسرا تغيير کـنـد      

زنـدانــي کــردن فــرد و جـلــوگـيــري از               
زنـدگـي مـتـعـارف او بـايـد مـمـنــوع                  

اما ميتوانـد قـوانـيـنـي وجـود           .  باشد
داشته باشد که تا پايان جنگ و يا تـا      
مطمئن شدن از عدم تـمـايـل فـرد بـه                
شرکت مجدد در جنگ، مانع الـحـاق    

و باالخـره  .  مجدد او به ارتشش بشود   
قطعا مقوله اي به اسم جنايت جنگـي   

اين مقوله بايد جدا باز تعريـف  .  داريم
بشود و تـمـام مـواردي کـه نـيـرويـي                  
افراد غير نظامي و وسائل زيسـتـي و       
رفاهـي آنـهـا را مـورد تـعـرض قـرار                  

در ايـن    .  ميـدهـنـد را در بـر بـگـيـرد               
سـالــهـاي اخـيــر شــاهـد وسـيــعـتــريــن              
جنايات جنگي توسط ارتشهـاي دول       
ــي در کشــورهــاي                  ــي و مــحــل غــرب
مختلف، مانند عراق و يـوگسـالوي،       

جنايتکاران جنگي بسيـاري  .  بوده ايم 
امروز بعـنـوان رهـبـران و قـهـرمـانـان                
ملي و فرزنـدان وطـنـپـرسـت مـلـل و                

اقوام مخـتـلـف راسـت راسـت مـيـان                
مردم راه ميروند که ميبايست شاهـد        

 .محاکمه آنها باشيم
علـل اصـرار و اشـتـيـاق            :  خاوران

 به کشتن و حـذف     مسلمانان بنيادگرا 
ــژه               ــفــان خــود بــوي فــيــزيــکــي مــخــال

 دگرانديشان را در چه ميدانيد؟
 ياينکه آيا کسـ   : منصور حکمت 

 مـيـشـود و       عالقمندياول به آدمکش 
بعد مسلمان بنيادگرا مـيـشـود و يـا             
بــرعــکــس اول مســلــمــان بــنــيــادگــرا          
ميشود و بـعـد بـه حـکـم شـرع انـور                    
آدمکش ميشود، چيزي است که مـن    
ابزار تحقيق و مـوشـکـافـي در آن را                

ولي مطمئنم پاسـخ يـکـجـايـي        . ندارم
 .در همين يک جمله شما نهفته است

 
  ٭ ٭ ٭

 
 فصلنامه ٧ اين مطلب در شماره     

ــه     ســازمــان دفــاع از         خــاوران، نشــري
 ١٣٧٩ زندانيان سياسي ايران، پائيـز       

چرا مجازات اعـدام؟ نـگـاه      " با عنوان  
" منصور حکمت به مقوله لغو اعـدام    

 .بچاپ رسيده است
  

  ي به نقل از انترناسيونال هفتگ   
  ١٣٧٩  آبان  ١٣  ٢٦ شماره 
 ٢٠٠٠  نوامبر ٣  

 ... مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است       

بـر  .  اعدام شده اند در دست مردم بـود  
روي برخي از پالکاردها نـوشـتـه شـده          

 :بود
 نه به اعدام

 اعدام قتل عمد دولتي است
 احکام اعدام بايد متوقف شود

 نه به حکومت اعدام
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 ....و 
  

ايرانيان مقيم سليمانيـه فـعـاالنـه         
در ايــن تــظــاهــرات در کــنــار مــردم              

. آزاديخواه سليمانيه شرکـت داشـتـنـد       
طبق اين گزارش در اين برنـامـه پـيـام         

کمپين عليه اعدام و پيام تـعـدادي از        
سازمانها، نـهـادهـا، شـخـصـيـتـهـا و               
روزنامه نويسـان فـعـال عـلـيـه اعـدام               
قرائت گرديد و سپس فراخوان کميـتـه      
بين المللي عليه اعدام و برخي ديـگـر       
از فراخوان هاي اپوزيسيون جـهـمـوري     

 ژانــويــه    ٢٩ اســالمــي درمــورد روز        
عليه اعـدام و در دفـاع از زنـدانـيـان                 

و در پاين طنـاب  .  سياسي خوانده شد  
اعدام به نشانه نفـرت و اعـتـراض بـه              
اعدام در ميان هلهله جـمـعـيـت آتـش            

 .زده شد
الزم بـه تــوضـيـح اســت کـه ايــن               
چـنـدمـيـن تـظـاهـرات مـردم شـريــف                

سليمانيه عـلـيـه اعـدام و جـمـهـوري                 
کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي             .  اسالمي است 

عليه اعدام به سـازمـان دهـنـدگـان و              
شرکت کنندگان در ايـن راهـپـيـمـائـي            
درود ميفرستد و آنها را فراميخـوانـد         

 ژانــويـه نـيــز       ٢٩ کـه در روز شــنـبــه           
فعاالنه در دفاع از زندانيان سياسي و     

 .عليه اعدام دست به تظاهرات بزنند
  

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ٢٠١١  ژانويه ٢٠ 

 ١٣٨٩  ديماه ٣٠  
 

 ...  مردم سليمانيه عليه اعدام                         
   

 !  سوسياليسم راه نجات ما است     
اقليتي مفتخور ميلياردر  .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 

شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده           
سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به          . است

ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي باال کشيده    . خيابان رها کرده اند  
 . اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند      

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

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

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

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

 . افزايش دهند  
تا سرمايه داري    . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      

. و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از زندگي همين است          
راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و             

يا سرمايه داري     . نابرابري و بيکاري و زندان و شالق و شکنجه نداريم    
 . و حکومت دزدان اسالمي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي       

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                                           

 !  زنده باد سوسياليسم                  
 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                           
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 ۱ از صفحه  
اين در تـوان مـا       . اش پشيمان کنيم 

هست اگـر تـمـام ظـرفـيـت مـان را                  
بکار گيريم و يکپارچه در مقابـلـش       

مـردم ايـران و ايـرانـيـان            .  بايسـتـيـم   
مقيم خارج، به حـق انـتـظـار دارنـد             
جــريــانــات مــخــتــلــف اپــوزيســيــون       
جمهوري اسالمي و تمام مخالفـيـن      
اين حکومت، با تمام قوا به مـيـدان    
بيايند و از زندانيان سـيـاسـي دفـاع            
کنند، به اعدام ها اعتراض کنند و         
مــانــع جــنــايــت بــيــشــتــر تــوســط             

 .حکومت اسالمي شوند
 ژانويه قرار اسـت  ٢٩ روز شنبه   

در مقابل سفارتخانه هاي جمهـوري   
اسالمـي و يـا مـراکـز شـهـرهـا در                  
سراسر جهان، عليه اعـدام هـا و در          
دفـــاع از زنـــدانـــيـــان ســـيـــاســـي،            
تظاهرات، راهپيمائي و ميـتـيـنـگ        

تالش کنيم که ايـن  .  هائي برپا شود  
روز هرچه سراسري تر و قدرتمـنـدتـر     
بــرگــزار شــود و افــکــار عــمــومــي            
جـهــانـي را هــرچـه بــيـشــتـر عـلــيــه                
جمـهـوري اسـالمـي بـه حـرکـت در                

 .آوريم
کميته بين المللي عليه اعـدام،       
با تمام توان خود در اين تـظـاهـرات        
ها شرکت ميکند و بـه سـهـم خـود            
تالش مـيـکـنـد کـه تـظـاهـرات هـا                 
هرچه وسيعتـر و در تـعـداد هـرچـه                
بيشتري از شهرهـا بـا هـمـاهـنـگـي              
ساير جريانات اپـوزيسـيـون بـرگـزار           

ما همه مخالفيـن جـمـهـوري       .  شود
ــهــا و                ــه ســازمــان ــي اســالمــي، کــل
نهادهاي مخالف اعدام و تـمـامـي           
مردم آزاديخواه را فراميخوانيـم کـه      

 ژانويه در تـجـمـعـات       ٢٩ روز شنبه  

اعتراضي عليه جهموري اسـالمـي،     
در دفاع از زندانيان سياسي و عليـه        
اعدام ها شرکت کنـنـد، تـظـاهـرات           
سازمان دهند و تالش کنند که روز       

 ژانويه به روز بزرگي در مـبـارزه   ٢٩ 
عليه اعدام و در دفـاع از زنـدانـيـان           

 .سياسي تبديل شود
  

اعدام ها بايد فورا متوقف     
 شود و مجازات اعدام لغو گردد   
زندانيان سياسي بايد فورا و       
 بي قيد و شرط از زندان آزاد شوند       

  
 کميته بين المللي عليه اعدام      

کميته بين المللي عليه     
 سنگسار 

 ،٢٠١١  ژانويه ١١ 
 ١٣٨٩  ديماه ٢١ 

 !  اطالعيه مراسم خاكسپاري وداع با فرزند عزيز و دلبندمان رئوف اسدي                 
 

 ژانويه، در             ٢٩ سازمان دهندگان تظاهرات                        
 شهر سليمانيه             

 :   ژانويه فراخوان داده اند      ٢٩ ليست احزاب، نهادها و فعالين سياسي که تا اين لحظه براي تظاهرات               

اصل اين اطالعيه به زبان کردي و توسط سازمان دهندگان تظـاهـرات    
  ژانويه، در شهر سليمانيه پخش شده است٢٩

  ژانويه٢٩اطالعيه به مناسبت 
  

 ژانويه در شهر سليمانيه در کردستـان عـراق، تـظـاهـراتـي در             ٢٩روز  
دفاع از زندانيان سياسي و علـيـه اعـدام بـا شـرکـت فـعـالـيـن سـيـاسـي و                           

کمـيـتـه بـيـن        " ، "مرکز عليه اعدام: "سازمانهاي اجتماعي و مدني، بويژه 
، مراسم بزرگي بـرگـزار     "سازمان ليبرال حقوق بشر" و " المللي عليه اعدام 

 .مي شود
بدين منظور و در دفاع از زندانيان سياسـي، از هـمـه جـمـعـيـت هـاي                   
برابري طلب و آزاديخواه مي خواهيم کـه بـا شـرکـت فـعـال خـود در ايـن                           
تظاهرات، تنفر و انزجار خود را از مجازاتهاي غير انسـانـي کـه مـوجـب               

 .نگراني براي آزاديهاي انساني ميشود نشان دهند
  

براي اطالعات بيشتر با ايميل ها و شماره تلفنهاي سـازمـانـهـاي زيـر         
 :تماس بگيريد

  
com.yahoo@zada_Khalil  

 ئاکو خليل
 ٠٠٩٦٤٧٧٠١١٠٥٦٩٠ ٠٠٩٦٤٧٧٠١١٠٥٦٩٠ 

 
com.gmail@yosefi.Hesam 

 
 حسام يوسفيآ 

 ٠٠٩٦٤٧٧٠٤٩٠٧٠٢٦ ٠٠٩٦٤٧٧٠٤٩٠٧٠٢٦ 
 

 علي زيرك
com.gmail@liberalkurdish   ٠٠٩٦٤٧٧٠٤٥٥٢٦٣٥ ٠٠٩٦٤٧٧٠٤٥٥٢٦٣٥ 

 
 ئاسؤ ابراهيمي

www.kuldp.org  
 ٠٠٩٦٥٧٧٠٧٧٣٩٣٥٨ 

 ...  ژانويه روز جهاني                 ٢٩ شنبه     

ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
 زندانيان سياسي 

  کميته بين المللي عليه اعدام
  حزب کمونيست کارگري ايران

  حزب کمونيست ايران
 مبارزان کمونيست 

 –حـزب کـمــونــيـســت کـارگــري            
 حکمتيست 

کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران           
 زنداني 

 ايران سوليداريتي 
عليه تبعيض، سـازمـان دفـاع از          

 حقوق زن در ايران 
شـوراي اتـحـاديـه هـاي كـارگــري             

ــادا                     ــكــوور و حــومــه در كــان (ون
VDLC( 

همبستگي، فدراسيـون سـراسـري       
 پناهندگان ايراني 

حزب کمونـيـسـت کـارگـري چـپ            

 عراق 
 ميشن فري ايران 

ORQOA-Oriental 
Queer Organization-

Austria 
 -کميته دفاع از زندانيان سياسـي  

 دانمارک 
شوراي همبستگي بـا مـبـارزات         

 مردم ايران 
مرکز عليه اعـدام در کـردسـتـان            

 عراق 
 -سـازمــان لــيــبــرال حــقــوق بشــر         

 کردستان عراق 
ــان              ــيـ ــدائـ ــاد فـ ــحـ ــان اتـ ــازمـ سـ

 کمونيست 
کميته دفـاع از مـبـارزات مـردم            

 سوئيس -ايران
 سازمان جوانان کمونيست 

 -حـامــيــان مــادران پــارک اللــه           
 مادران صلح دورتموند

CGT ADDSEA 
I n i t i a t i v e 
C o m m u n i s t e -

Ouvrière 
F é d é r a t i o n 

Anarchiste 
SUD Santé Social 

 
 سياوش مدرسي 

 سيروس ملکوتي 
 شهال باور 

 سوسن شهبازي 
 نسان نودينيان 
 پروين معاذي 
 سارا فنائيان 

 حسن ماسالي 
 صادق اميري 
 آرزو رشيديان 

 
نهادها، نشريات و فـعـالـيـن زيـر            
نيز در تماس بـا مسـئـولـيـن کـمـيـتـه               

 ژانـويـه     ٢٩ عليه اعدام، از تظاهرات    
 : حمايت کرده اند

 
در ( کانون زندانيان سياسـي ايـران      

 ) تبعيد
ــاي            ــه ــســت ــي ســازمــان ســوســيــال

 کارگري افغانستان 
خاوران ـ كانون دفاع از زنـدانـيـان          

 سياسي
 نشريه شهروند، کانادا 

 سبزهاي سکوالر تورنتو 
 حزب همبستگي افغانستان 

مديران گروه حـمـايـت از حـبـيـب             
 لطيفي در فيس بوک 

Kurdish League 
Against Genocide 

فعالين سازمان فـدائـيـان اقـلـيـت          
 در انگلستان 

 نازنين افشين جم 

 ايرج مصداقي 
 رضا غفاري 
 بصير نصيبي

 -رضا مريدي نمـايـنـده پـارلـمـان          
 استان انتاريو در كانادا

جمعي از دانشـجـويـان دانشـگـاه           
 آلمان  -دارمشتات

 
عالوه بـر ايـن تـاکـنـون بـيـش از                 

 نفر از طريق امضـاي بـيـانـيـه        ١٨٠٠ 
اي، خواهان آزادي بـي قـيـد و شـرط                
زندانيان سياسي و لغو احـکـام اعـدام          

 . و مجازات اعدام شده اند
 : لينک پتيشن براي امضا

 
: / /h t t p

com.stopstonningnow
?php.600unite/united/
e=lang&22774802=nr
n 
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 طرح رياضت اقتصادي را     
 ! نقش بر آب کنيم 

 
ميخواهد رياضت اقتصادي را تحت                              .  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 كند                                                                                  "  هدفمند كردن يارانه ها                     " عنوان       
شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و هنوز                                                                         !  ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                                         

 .  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                                                               

در    .  اما صفوفشان يکدست نيست                       .  دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسانند                                                                     .  صحبت ميکنند           
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                           

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است      
با سرنگوني ايـن حـکـومـت و بـا مصـادره امـوالـي کـه سـران                           .  عامل فقر جمهوري اسالمي است    

رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتـوان بـالفـاصـلـه آب و بـرق و گـاز و                             
بـا مـيـلـيـاردهـا دالري کـه هـر مـاه صـرف                       .  طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگـان کـرد     

بـا کـوتـاه کـردن دسـت            .  زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکـن مـنـاسـب سـاخـت           
امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانـه مـمـلـکـت مـيـتـوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي هـمـه                                     

. نيروي کار و متخصص و امـکـانـات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه مـردم وجـود دارد                           .  کودکان فراهم کرد 
 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت

 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                      

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

 

 : 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  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

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

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 اطالعيه تلويزيون کانال جديد در باره تغيير فرکانس 
  

کـانـال       ٢٠١٠ برابر با اول ژانويه ١٣٨٩ دي ماه ١١از تاريخ  به اطالع عموم مي رسانيم  
 .جديد در فرکانس جديد پخش مي شود

کانال  KBC. ساعت برنامه پخش مي کند٢ و نيم هر شب به مدت ١٢ و نيم الي ١٠از    
 شبکهجديد درهات برد، 

 . درحال حاضر کانال جديد در هر دو فرکانس جديد و قديم پخش مي گردد  
فرکانس .  دي ماه در فرکانس قديم کانال جديد قابل دسترس نخواهد بود١١از تاريخ 

 .آشنايان خود برسانيد  جديد تلويزيون کانال جديد را به اطالع دوستان
 

 :مشخصات جديد براي دريافت کانال جديد
    ١١۶٠٤  :فرکانس  ٨هات برد 

    ۵/۶: اف اي سي
     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 روابط عمومي تلويزيون کانال جديد
 ٢٠١٠ دسامبر ٢۶

 ١٣٨٩ دي ۵


