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تــحــريــمــهــاي اقــتــصــادي بــيــن        
المللي عليه جمهوري اسـالمـي هـر          
ــخــود                ــعــاد گســتــرده تــري ب روز اب

دول غربي ادعا ميکـنـنـد    .  ميگيرد
مردم ايـران هـدف تـحـريـمـهـاي             " که  

اما اين نوع ادعاهـا  ".  جديد نيستند 
از نتايج و تاثيـرات ضـد انسـانـي و             
نابود کننده تحريـمـهـاي اقـتـصـادي           

 وقتي . عليه مردم چيزي کم نميکند   
که بـا تـحـريـم کـاالهـاي اسـاسـي و                  
ــاشــي از آن                  گــرانــي ســرســام آور ن
ميليونها نـفـر از کـارگـران و مـردم               
محروم قدرت خريد نان شب خود را      
هم از دست ميدهند و اساسي تـريـن     
نيازها حتـي دارو و مـواد حـيـاتـي               

زندگي کمياب و ناياب شـده اسـت،          
روشن است که کـل ايـن تـحـريـمـهـا                
بيش از هر کس عليه مردم مـحـروم       

 ايـن تـحـريـمـهـا در             . عمل ميـکـنـد    
حالي به مردم ايران تحميل ميـشـود     
که جمـهـوري اسـالمـي سـالـهـاسـت              
زندگي چندين مرتبه زير خط فقر را      

قربـانـيـان    .  به آنها تحميل کرده است  
اصلي تحريمهاي اقتصادي نه سـران     

 -حکومت و يا نـيـروهـاي نـظـامـي            
امنيتي بلکه توده هـاي مـيـلـيـونـي            
مــردمــي هســتــنــد کــه جــمــهــوري            
اسالمي را دشمن شـمـاره يـک خـود            
مــيــدانــنــد و نســبــت بــه تــمــام                     
سياستهايـش و از جـملـه سـيـاسـت               

اتمي اش بارها اعـالم انـزجـار کـرده           
 .  اند

اهدافي که دولتهاي سرمـايـه از        
اعمال و تشديد هر روزه تحريـمـهـاي          
اقتصادي دنبال ميکـنـنـد کشـانـدن           
حـکــومـت اسـالمــي بــه پــاي مــيــز             
ــن                  ــن اي ــذاشــت ــردن گ ــره و گ مــذاک

 عليه تحريم اقتصادي، عليه جمهوري اسالمي       

احــمــدي نــژاد اواخــر مــهــر مــاه             
 قصـد خـود بـراي بـازديـد از                ۹۱ ٣ ۱ 

زندان اويـن را در رسـانـه هـا مـطـرح                   
مقامات قوه قضائـيـه اسـالمـي       . کرد

به او گـفـتـنـد بـراي ايـن کـار رئـيـس                      
جمهور بايد اول مراحل قانوني را طي     
کند و طي نامه اي رسمـا درخـواسـت            

احمـدي نـژاد     .  خود را به اين قوه بدهد  
طي نامه اي علني درخواست خود را       

در جواب نامه عـلـنـي او      . مطرح کرد 
رئيس قـوه قضـائـيـه طـي يـک نـامـه                   
محرمانه اين درخواست را رد کـرد و          
او را مـتـهـم کـرد کـه مـيـخـواهـد از                     

سخنگوي ايـن    .  مجرمان حمايت کند 
قوه هم در رسانه ها گفت ايـن بـازديـد          

احمدي نژاد طـي    .  به مصلحت نيست  
يـک نــامــه عـلــنــي بــه نـامــه خــيــلــي                
مـحـرمـانــه الريـجـانــي جـواب داد و               

در حـالـي     "  :  خطاب به اين قوه نوشـت  
که جنـابـعـالـي بـه آسـانـي بـه رئـيـس                    
جمهوري که نماينده مـلـت و مـجـري            
قانون اساسي است اتهام مي زنيد آيـا     
مي توان براي آحاد مردم که پشتيبـان   
خاصي جـز خـداونـد نـدارنـد امـنـيـت                

 " .قضايي متصور بود
رئيس دو قوه اسالمـي در حـالـي          
همديگر را گاز ميگيرند که رهبرشـان   

بارها توصيه کرده بود که منـاقشـات         
امـا  .  خود را به رسانه هـا نـکـشـانـنـد             

احــمــدي نــژاد مــيــدانــد کــه رهــبــر و              
حاميانش چه آشي براي او ميـپـزنـد و       
نمـيـخـواهـد بـالئـي کـه سـر خـاتـمـي                    

 . آوردند در مورد او هم تکرار شود
بحران همه جانبه کليت حکومـت     
دزدان و قاتالن اسالمي را فـراگـرفـتـه            

جنـگ جـنـاح هـاي جـمـهـوري              .  است
اسالمي از بدو سرکار آمدن ايـن رژيـم      
همراه اين دستگاه مـخـوف آدمـخـوار         

در هيچ دوره اي از حـيـات     . بوده است 
اين رژيم توافق و اتحاد جناح هـاي آن      

خود اين سـيـسـتـم       .  پايدار نبوده است  
حکومتي و قوانين اسالمي آن کـه بـر      
اساس شـريـعـت اسـالمـي بـنـا شـده،                 
ضديت اين قـوانـيـن و ايـن سـيـسـتـم                  
حکومتي با  کليت حقـوق انسـانـي و         
با کوچکترين نرم و استاندارد انسانـي        
و مدرن، و جايگاه شريعت اسالمي و       
ولــي فــقــيــه در قــوانــيــن جــمــهــوري              
اسالمي منشا و علت ايـن بـحـرانـهـا             

 . بوده است
بحران همه جانبه کنوني اگـر چـه           
ادامـه بـحــرانـهــاي قـبــلـي اسـت امــا                
عميقتر، همه جانبه تـر و کشـنـده تـر              
سر تا پاي اين دستگـاه آدمـکـشـي را          

بحران سـيـاسـي رژيـم         .  فراگرفته است 
اسالمي که عمدتا به شکل بـحـران و            
رقابت دو جناح خود نمايي مـيـکـرده         
اسـت، اکـنـون بـه سـه جـنـاح رسـمـي                    

دو جناح اصـولـگـرا    .  تبديل شده است  
به رهبري خامنه اي و احمدي نژاد کـه      
جدال اصلي را پيش مـيـبـرنـد بـعـالوه            
جناح اصالح طلب رژيم که در حاشيـه   

 اسبها در سربااليي همديگر را گاز ميگيرند     
محرمانه الريجاني      پاسخ علني احمدي نژاد به نامه خيلي        "

 )" رئيس قوه قضاييه (
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

شرايط بشدت مشقـت بـاري از         
سوي حکومـت اسـالمـي بـه مـردم              
تحميل شـده اسـت کـه غـيـر قـابـل                  

فـقـر و فـقـر هـر چـه               .  توصيف است 
بيشتر هر روز و هر ثانيه دامـنـگـيـر         

. بخشهاي مختلف مردم مـي شـود        
اوضاع فالکتبار کنوني غـيـر قـابـل           

. بازگشت بـه روز قـبـل از آن اسـت                

دستـمـزدهـاي زيـر خـط فـقـر، عـدم                 
پرداخت دستمزدهاي چندغـازي کـه       
ماهها بدست مزدبگيـران هـم نـمـي           
رسد، مردم را به زير خط گرسـنـگـي      

وضعيت دهشتناکي .  کشانيده است 
را که حکـومـت اسـالمـي سـرمـايـه              
براي مردم تـنـگـدسـت فـراهـم کـرده              
است که موقعيت انفـجـارآمـيـزي را        
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 ۱ از صفحه  

 ۱ از صفحه  
جدال دو جنـاح اولـي مشـغـول غـر و               
لند است و ميخواهد در نـتـيـجـه ايـن          

 . دعوا استخواني عايدش بشود
دو جناح اصولگرا بيش از پـيـش       

. در مقابل هم صـف آرايـي کـرده انـد             
جناح خط امامي قبلي که از اواسـط       

اصـالح  " دهه هفتاد شمـسـي بـه اسـم             
خوانده ميشوند، در حـاشـيـه      "   طلبان

سـيـاسـت حـکــومـت اسـالمـي چشــم              
اميد بـه جـدال دو جـنـاح اصـولـگـرا                  

احمدي نژاد که مدافع سـر  .  دوخته اند 
سخت جنايـات کـهـريـزک بـه دسـتـور               
مرتضوي است و او را ارتقا مقام هـم          
داده است، اکنـون در جـدال جـنـاحـي              
خود در مقابل رقـبـاي سـيـاسـي اش              

 ! ؟.مدافع اجراي قانون شده است
در دور دوم رياست احـمـدي نـژاد           
که با موجي از اعتراض و مـبـارزات        
ميليوني مردم همراه بود، خامنـه اي       
و باندهاي اطرافش او را از صـنـدوق             
بيرون آوردنـد و ايـنـک نـاچـارا اعـالم                
کرده اند با او کنار مي آيـنـد تـا دوره            
رياست جمهوري اش بدون تنش تـمـام      

اما گـويـي تـنـش در ذات ايـن              . شود
حکومت ضد انسانـي تـنـيـده شـده و             
ــن                     ــي اي ــه از جــاي ــســت ک ــي روزي ن

تـازه  .  اختالفات به بيرون درز نـکـنـد          
ترين نمونـه،  افشـاگـري ريـيـس قـوه                 
مجريه عليه قـوه قضـايـيـه و زدن بـه               

اگر در هـر  . سيم آخر احمدي نژاد است 
کشور معمولي اين ابعاد از درگـيـري          

" افشـاگـري     "  لفظي و جنگ و جدل و   
اتفاق مي افتاد و يـا يـک صـدم ايـن                  
دزديهاي ميلياردي که هـر دو جـنـاح          
متهم به آن هستند و افشا شـده اسـت           
وجود داشت، يک حـکـومـت سـقـوط             

اما اينها حکومت اسـالمـي   .  ميکرد
هسـتـنـد و وقـاحـت و پـررويـي را از                    

 . پيشينيان خود به ارث برده اند
يکي از جـدالـهـا هـمـانـطـور کـه                

ــود               . گــفــتــم در مــورد مــرتضــوي ب
هنگاميکه وزارت اطـالعـات و قـوه           
قضائيه خواستـنـد بـا قـربـانـي کـردن               
مرتضوي دامن خود و خامـنـه اي را          
از جنايت کـهـريـزک تـطـهـيـر کـنـنـد،                  

جنـاح خـامـنـه       .  احمدي نژاد مانع شد 
اي هم تا کنون نتوانسته اسـت کـاري            

قاتالن اسالمي پـرونـده     .  از پيش ببرد 
. جنايت همديگر را خوب ميشناسند     

نقطه ضعف جناح خامنه اي اين بـود        
که نميتوانست با يک جراحي سطـحـي    
ــه وزارت                 ــوســيل ــم ب ــي ــق ــر مســت غــي
اطالعـات و قـوه قضـائـيـه کـه خـود                  
مجري آن جنايات در کـهـريـزک بـوده             

اند دامن خود را تطهير کند و تـنـهـا            
جناح احمدي نژاد را مقصـر مـعـرفـي          

 . کند
جناح رقيب احمدي نژاد کـه بـعـد        
از خامنه اي اکنون در سطح علـنـي و      
رسانه اي بوسيلـه بـرادران الريـجـانـي             
ــيــه و قــوه مــقــنــنــه                    در قــوه قضــائ
نمايندگي ميشود، تالش ميکند کـه     
اين بچه لمپن اسالمي يعنـي احـمـدي       

دعـواي  .  نژاد را مـطـيـع خـود کـنـنـد             
لمپن هاي اسالمي و نشان دادن خـال        
کوبيهـا بـه هـمـديـگـر هـنـگـامـيـکـه                   
سازش آنها غـيـر مـمـکـن مـيـشـود،                

 .البته تماشايي است
اما گرداننده و مـديـر و هـدايـت              
کننده همه اين جدالها نـيـرويـي اسـت          

. که کمتر مورد بحث قرار مـيـگـيـرد           
سپاه پاسداران به عنوان بازوي اصـلـي     
حفظ نظام اسـالمـي تـنـهـا جـريـان و                 
نيروي تعيين کننده اي است که تـمـام      
سـيـاسـتـهـاي جـمـهـوري اسـالمـي را                 

نقش .  مديريت ميکند و پيش ميبرد  
وزارت اطــالعـات و قــوه مــجـريــه و              
قضائيه و مقننه تنها تا آنجـا مـجـاز          
و عملي است که در ميـدان سـيـاسـت          
تعيين شده بـوسـيلـه سـپـاه پـاسـداران               

هـر آن نـيـرو و          . مجاز شمرده ميشود 
جناحي کـه بـخـواهـد پـا را از دايـره                    
تعـيـيـن شـده سـپـاه پـاسـداران خـارج                  
بگذارد با قـدرت نـظـامـي و  کـمـک                  
گرفتن از قوانيـن اسـالمـي و فـتـواي              

و غيره مواجه شده و مـانـع آن     "  رهبر" 
 . ميشوند

اما بحران رژيم اسالمي ايـن بـار           
عميقتر و همه جانبه تر از آن است کـه    
مثل موارد قـبـل سـپـاه بـتـوانـد ايـن                  
کشتي طوفان زده را با خون ريختن و         
جنايت که در آن  خبره عالم  هستنـد،      

 . به ساحل هدايت کند
ايـران آبســتـن تـحــوالت مــهـمــي            
است و يک موضـوع مـهـم در ايـران،              
ــتــي و مشــکــالت عــمــيــق             نــارضــاي
ــه                  ــاســي اســت ک ــصــادي و ســي اقــت

اکنون انـزجـار     .  گريبانگير مردم است 
از حکومت به منتهي درجه رسيده و         
يک جنبش قوي اجتماعي و کـارگـري       

قـدرتـي کـه      .  در حال رشد و نمو اسـت    
در مقابل اين دم و دستگاه حکومتي       
خود را نشان داده و مـيـتـوانـد سـتـون           
فقرات حرکات اجتماعي بزرگي عليـه   
حکومت و در بهم زدن ايـن دسـتـگـاه             

در .  باشد، در حال سنگر بـنـدي اسـت       
عــيــن حــال مــردم ايــران بــعــد از                      

 ۸۸ ٣ ۱ اعتراضات مـيـلـيـونـي سـال            

تجاربي کسب کرده اند که ميتواند با       
يک شورش اجتماعـي بـزرگ ايـن بـار            
بدون توهم به افراد و يا جـريـانـاتـي از           
داخل رژيم، کليت حکومت اسـالمـي       
را نشــانــه رفــتــه و در هــمــان اولــيــن               

آغازش کليـت ايـن دسـتـگـاه           ي  روزها
چپاول و آدم کشـي را مـورد تـعـرض               

 . قرار دهد
احمدي نژاد مـيـگـويـد دزديـهـاي           
کالن جناح ديگر را افشا مـيـکـنـد و              
آنها از دزديهاي غير قابل تصـور دور       

. و بريهاي احـمـدي نـژاد مـيـگـويـنـد                
افشاگري هر دو جـنـاح از هـمـديـگـر                
تنها گوشه هايي از واقعيت اسـت کـه      
کار به دستان اين رژيم اسالمي بـيـش         
از ســه دهــه اســت کــه مشــغــول آن                  

 . هستند
چيزي کـه در عـيـن حـال هـر دو                  
جناح از آن وحشـت دارنـد، مـردمـي              
هستند که مترصد فرصت اند تا ايـن       
جانيان و دزدان را سـرنـگـون کـرده و                

سپاه پاسـداران کـه     .  مجازاتشان کنند 
پـيـش بسـوي سـاخـتـن           " با برگ برنده     

و الـدرم و بـلـدرم عـلـيـه               "  سالح اتمي 
ــيــل مــيــخــواهــد ســيــاســي و               اســرائ
ايدئولوژيک نيرو جمع کرده و در عيـن    
حال با دستيابي به سالح اتمـي مـردم        
ايران را براي سـازش بـا حـکـومـت و               
همچـنـيـن غـرب را بـراي مـمـاشـات                 
دائــمــي بــا حــکــومــت تــحــت فشــار            
بگذارد، ميـدانـد تـنـهـا نـيـرويـي کـه                 
امکان و قدرت بهم زدن اين سـنـاريـو            
را دارد مردم ايران هستند و بـهـمـيـن           
دليل به اعدامهاي گسترده و چنگ و     
دنـدان نشـان دادن بــيـشــتـر مشـغــول               

 . است
جدال جناحهاي رژيم اسالمي هـر     
چه حاد تر و سازش ناپذيرتر مـيـشـود     
امکان تعرض به اين دستگاه جهنمـي    

. براي مردم بيشـتـر فـراهـم مـيـگـردد            
جمهوري اسالمي نه تنها نـمـيـتـوانـد            
راهي براي بـرون رفـت از بـحـرانـهـاي                
اقتصادي بيابد، راه حلي بـراي مـهـار           
بحرانهاي سياسي و جنگ جناحـهـاي        

 . خود هم ندارد
زيـــرا ايــــن بــــار نـــه مـــقــــام                    
کاريزماتيکي مـثـل خـمـيـنـي وجـود             
دارد که با يک فتواي او، بني صدر را         
خلع کنند و نه پول مـيـلـيـاردي نـفـت            
مثل چند سال قبـل بـه خـزانـه دولـت                
سرازير ميـشـود کـه اتـحـاد سـرداران               
سپاه را موجب شود، نه مردم توهمي     
بــه ايــن حــکــومــت و آيــات و اوراد                

ايـنـهـا و      ..  مذهبي اينـهـا دارنـد، و           
ــااليــي              داليــل مــتــعــدد ديــگــر ســرب

 

حـکـومـت بـه ســيـاسـتـهـاي غــرب               
به بيان ديگـر حـکـومـتـهـاي         .  است

ــت                   ــاسـ ــيـ ــا سـ ــد بـ ــي دارنـ ــربـ غـ
جنايتکارانه تـحـريـمـهـاي گسـتـرده           
اقتصادي زندگي مردم ايران را تبـاه   
ميکنند تا حکومت اسالمي را بـا      

و براي همـه کـس     . خود همراه کنند 
روشن است که نه سياستهاي غـرب      
و نه سياستهاي جمهوري اسـالمـي        
هيچ ربطي به مصالح مردم ايران و     

. مــردم ســـايــر کشـــورهــا نـــدارد             
تــحــريــمــهــاي اقــتــصــادي را بــايــد          
قاطعانـه مـحـکـوم کـرد و ايـن بـه                  
معناي مقابله با سياست دولتهـاي       
غربي و جمهوري اسـالمـي هـر دو            

مــردم ايــران خــواهــان آن              .  اســت
هستند که تحـريـمـهـاي اقـتـصـادي           

اگـر دولـتـهـا       .  فورا متوقـف بشـود     
بــخــواهــنــد اقــدام مــثــبــتــي بــراي            
تضعيف جمهوري اسـالمـي انـجـام         
دهند بهتر است دست از ممـاشـات     

بـه ايـن     .  با اين حـکـومـت بـردارنـد         
حکومت سـرويـس و تـکـنـولـوژي              
جـاســوســي و ســرکـوب نــدهــنــد و             
مهمتراينکه سفارتخـانـه هـاي ايـن          
حــکــومــت کــه النــه هــاي تــرور و             

 عـلــيــه مــردم هســتـنــد را            تـوطــئـه  
ايـن آن چـيـزي اسـت           . تعطيل کنند 

که مردم ايران خواهان آن هستنـد و      
از همه مردم جهان ميخواهـنـد کـه          
اينـهـا را بـه دول غـربـي تـحـمـيـل                    

 .  کنند
 

بــراي خــالص شــدن از فشــار             
تحريمهـا و تـهـديـدات نـظـامـي و                
خـطـراتـي کـه از جـانـب دولـتـهـاي                  
غربي جامعه را تـهـديـد مـيـکـنـد،             
مردم ايران راهي جـز هـرچـه زودتـر            
 خــالص شــدن از شــر جــمــهــوري              

واقــعـيــت نشــان    .  اسـالمـي نـدارنــد     
مــيــدهــد کــه تــا زمــانــي کــه ايــن              
حــکــومــت بــرســرکــار اســت، ايــن           
کشاکش ها نيز ادامه خواهد يافـت    
و عوارض و خطرات آن بر فـراز سـر       

از زاويـه    .  مردم قرار خواهد داشـت     
منافع و مصالح کـارگـران و تـوده             
مردم ايران تنـهـا راه بـرون رفـت از               
وضعيت فاجعه بار کنـونـي، تـنـهـا           
راه پايان بخـشـيـدن بـه تـحـريـمـهـا،               
ــهــديــدات و فضــاي جــنــگــي،                 ت
فروپاشي اقتصادي و گراني و فـقـر        
و فـالکـتـي کـه در جـامـعـه بـيـداد                   
مــيــکــنــد ســرنــگــونــي جــمــهــوري         

اســالمــي و بــرپــايــي جــامــعــه اي            
مــــردم ايــــران     .  انســـانــــي اســـت      

مـــدتـــهـــاســـت بـــا مـــبـــارزات و             
اعتراضـات خـود اعـالم کـرده انـد              
جمهوري اسالمي بـايـد بـرود و در            
شرايط حاضر سرنگوني جـمـهـوري       
اسالمي بيش از هر زمان ديگـر بـه        
امري عاجل و حياتي تـبـديـل شـده          

 . است
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ــاالنــه و                   ــر مــا مــردم فــع اگ
متحدانه براي دفاع از زندگي خـود       
پا به مـيـدان نـگـذاريـم، سـيـر ايـن                   
اوضاع و سـيـاسـتـهـاي حـکـومـت               
اسالمي هر روز مـا را بـيـشـتـر بـه                
فقـر و فـالکـت و تـبـاهـي خـواهـد                   
کشاند و حـتـي احـتـمـال شـعلـه ور                
شدن جنگ و تقـابـل نـظـامـي نـيـز                

بـايـد از رفـاه و          .  مـنـتـفـي نـيـســت        
. زندگي و ايمني خود دفـاع کـنـيـم           

ما نه انرژي هسته اي ميخواهيم و       
ــخــتــگــي                  ــول درهــم ري ــه مســئ ن

جــمــهــوري   .  اقــتــصــادي هســتــيــم      
اسالمي مسـئـول هـمـه فـجـايـعـي                
است که بر سر دهها مـيـلـيـون نـفـر            
کارگر و مردم فقير و محـروم آمـده       

ــايــد عــلــيــه ايــن اوضــاع            .  اســت ب
بپاخاست و بـه گـرانـي سـرسـام آور              

ــه حــقــوقــهــا و         !  اعــتــراض کــرد     ب
! دستمزدهاي نازل اعـتـراض کـنـيـم        

قــبــض هــاي آب و بــرق و گــاز و                  
بـه  !  طلبـهـاي دولـتـي را نـپـردازيـم             

حکومتيان بگوئيم و اعـالم کـنـيـم          
که يک ذره حاضر نيـسـتـيـم آخـريـن             
ــداي                   ــان را فـ ــي مـ ــدگـ رمـــق زنـ

بـا  !  ماجراجويي هـاي رژيـم کـنـيـم           
ــبــي،              جــنــبــش گســتــرده حــق طــل
ميتوانيم فضا را بر حکومـت آيـت         
اهللا هاي ميلياردر و سرمايـه داران        
مفتخور تنگ کنـيـم و بـا قـيـام و                

 . انقالبمان کار آنها را تمام کنيم
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي  
زنده باد انقالب انساني براي     

 جامعه اي انساني   
 زنده باد سوسياليسم  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  مهر ٢٩ 
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 ۱ از صفحه  
 ۲ از صفحه  

عجيبي براي همه اين اسـبـهـا ايـجـاد            
واقـعـيـت ايـنـسـت کـه            . .   کرده است 

سرداران سپاه به آن اميد که خـزانـه را          
به ميل خود مـديـريـت مـيـکـنـنـد و                  
شاهرگهاي اقتصاد کشور را در دست     
خود ميگيرند ابتدا موقتا مـتـحـد و          

. پشتيبان احمدي نـژاد ظـاهـر شـدنـد            
اما بحران اقتـصـادي مـزمـن بـعـالوه             
محاصره اقـتـصـادي کشـنـده اي کـه               
اکنون به اجرا گذاشته شـده اسـت هـر             
سردار سـپـاهـي را بـه چـاره انـديشـي                  
واداشته است که چگونه به فکر حفـظ     
کيان سرمايه خود و ثروت و قدرت و         

ايـنـجـا اسـت کـه          .  مکنت خود باشـد   
اکثر فرماندهان سپاه متوجه شده انـد      
که بـايـد فـعـال از نـقـش خـامـنـه اي                      
آخرين استفاده هاي خـود را بـبـرنـد و            
رقبايي مثل احمـدي نـژاد را کـنـتـرل               

 . شده کنار بگذارند
امــا بــخــشــي از ســران ســپــاه و               
مقامات امنيتي کـه وجـود احـمـدي            
نژاد آنها را به سرمايه هاي ميليـاردي     
رسانده است هنوز دست بـه عصـا راه          
ميروند و تـالش مـيـکـنـنـد، ضـمـن                 
اينکه چـهـره سـپـاه را مـتـحـد نشـان                   
دهند، فعال در مـقـابـل احـمـدي نـژاد              

 .ست به عصا راه بروند
حــاکــمـــان اســـالمــي در ايـــران             
مـيـدانــنـد در جــامـعــه چــه نــفـرت و                 
انــزجــاري از کــل دســتــگــاه مــخــوف           

در عـيـن حـال        .  اسالمـي وجـود دارد      
ميدانند که اقتصاد بيمار ايـن کشـور        
با محاصره کشنده اقتصادي کـنـونـي       
به لبه پرتگاه متالـشـي شـدن رسـيـده              

ميدانند اجراي طرح هـدفـمـنـد        .  است
کردن يارانه ها که قرار بود نفـسـي بـه            
اقتـصـاد بـيـمـار بـدمـد، تـمـامـا بـي                    
خاصيت شده است و ديگر آن جايـگـاه    

ــدارد             ــهــا ن ــراي آن زيــرا حــذف     .  را ب
سـوبســيــدهـا قــرار بـود بــه انــبــاشــت              

اکنـون پـول حـذف        .  سرمايه بينجامد 
سوبسيدها هر چقـدر زيـاد هـم بـاشـد              
بـاز در مـقـابـل تـاثـيـرات مـحـاصـره                   
اقــتــصــادي کــنــونــي رقــمــي نــاچــيــز           

زيــرا از صــد      .  مــحــســوب مــيــشــود    
ميليارد فروش نفـت در سـال اکـنـون              

. اين رقم به سي ميليارد رسيده اسـت         
يعني تقريـبـا دو سـوم  درآمـد ارزي                 

ايــن بــعــالوه    .  دولــت کــم شــده اســت        
مشکالت ديـگـري اسـت کـه هـمـيـن               

 ميليارد هم با هزار مانـع و    ۰ ٣ مبلغ  
مشکل مـواجـه اسـت کـه ارز آن بـه                   

 . داخل کشور برسد
وقــتــيــکــه احــمــدي نــژاد گــفــت            

محاصـره اقـتـصـادي تـاثـيـرات بـدي               
داشته است و ارز به ايـن دلـيـل گـران                
شده است، خبرنگاران از بـي تـاثـيـري            
آن از زبان الريجاني گفتنـد جـواب او             
الـبــتـه نشـان مـيــداد کــه ابــعـاد ايــن                 
تاثيرات و جنگ جـنـاح هـا بـه کـجـا                

اگــر مــحـاصــره    : " کشـيـده شـده اسـت        
اقــتــصــادي تــاثــيــر نــداشــتــه حــتــمــا            
سياستهاي آقاي الريجاني بايد تاثـيـر        

اين گفته همان رئـيـس   ."  گذاشته باشد 
جمهور اسالمي است که ميـخـواسـت        

اين گفته هـمـان     .  دنيا را مديريت کند 
بچه پـررويـي اسـت کـه مـيـگـفـت بـا                   
محاصره اقتصادي ايران غـرب ضـرر         

کسـي  .  ميکند نه جمهوري اسـالمـي      
که نميتواند شلوار خود را باال بکـشـد    
معلوم نيست چگونه ادعاي مديريـت       

 . دنيا را ميکند
اکنون بر همگان بايد روشن باشـد     

. سازش اين دو جناح ممکـن نـيـسـت          
. اختالف منافع واقعي و مادي دارنـد   

احمدي نژاد از نـتـيـجـه جـدال جـنـاح                 
هاي قبلي در مقابل خـامـنـه اي يـاد             
گرفته است که بايـد طـيـفـي از سـران               
سپاه و دسـتـگـاه اجـرايـي و سـازمـان                

را نه بـا ايـدئـولـوژي         ....  اطالعات و  
اسالمي که ميداند کسي براي آن تـره          
خـورد نــمـيـکــنـد، بـلـکــه بـا امـکــان                  
دسترسي به درآمدهاي مـيـلـيـاردي و         
نشان دادن جسارت خـود در مـقـابـل             
ولي فقيه و دستـگـاهـاي زيـر نـظـر او              
مانند قوه قضائيه و آن بخش از سـپـاه    
که سـر نـاسـازگـاري بـا سـيـاسـتـهـاي                  
دولت دارند و يا نمونه مخالفت جـدي     
با وزير اطالعات حول سيـاسـت خـود          

 . متحد نگهدارد
احمدي نژاد گفتـه  "  جسارت"آنچه  

ميشود تنها ناشي از عـدم تـعـادل او            
بلکه يک منافع مادي قـوي و    . نيست

غير قابل چشم پوشي مطرح است کـه    
بايد رقباي خودش را با اتکـا بـه ايـن              

حـرفـهـاي    .  منابع از ميدان به در کنـد       
تند احمدي نژاد در مقابل رفسنجانـي   
و اقدامات بعدي او شرايطي را فراهـم        
کرد که طيف قابل تـوجـهـي از سـران            
ســپــاه پــاســداران بــخــش مــهــمــي از             
اقتصاد آن مملکت را در دسـت خـود           

اکــنــون صــاحــبــان و      .  قـبــضــه کـنــنــد     
مديران و مالکان کارخانه هاي بـزرگ        
کشور عمدتـا در دسـت فـرمـانـدهـان              

 . سپاه پاسداران متمرکز شده است
در هر کشور سرمايـه داري دنـيـا          
ارتش و نيروي مسلح حـافـظ مـنـافـع          

در .  ســرمــايــه داران آن کشــور اســت          

ايــران تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري            
اسالمي همين نيروي مسلـح عـمـدتـا        

بـا در نـظـر        .  حافظ منافع خود اسـت     
گرفتن اين فاکتور تعيـيـن کـنـنـده در             
جدال جـنـاح احـمـدي نـژاد و بـرادران                 
الريجانـي بـه نـيـابـت از خـامـنـه اي                   
ميتوان تصور کرد که فـعـال اکـثـريـت         
بااليي از سـران و فـرمـانـدهـان سـپـاه                
پاسداران منافع ميلياردي خود را در       

امـا  .  دفاع از خامـنـه اي مـيـبـيـنـنـد              
جناح احمدي نژاد که طيف  مـعـيـنـي        
از فــرمــانــدهــان ســپــاه و مــقــامــات             
امنيتي هستند در چند سال گـذشـتـه           
به منـابـع مـيـلـيـاردي کسـب پـول و                   
سرمايه دسـتـرسـي پـيـدا کـرده انـد و                 
ميدانـنـد اگـر کـوتـاه بـيـايـنـد هـمـان                    

رژيـم  "  اصالح طـلـب    " سرنوشت جناح   
ايـن بـار جـدال        .  در انتـظـارشـان اسـت       

جناحهـاي رژيـم اسـالمـي مـيـتـوانـد                
اخـتـالفـات    .  جديتر و خونين تر بـاشـد    

تشديد شده نه قـابـل حـل اسـت و نـه                 
ايـن نـکـات فـوق         .  تخفيف مي يـابـد     

مختصرا فضـاي بـاالئـيـهـا را نشـان                
ميدهـد کـه دارنـد هـمـديـگـر را گـاز                   

 . ميگيرند
ــيــن شــرايــطــي بســيــج                  در چــن
دانشجويي هشـت دانشـگـاه ايـران بـا             
:  نگراني کـامـل هشـدار داده انـد کـه              

اين فضاي اختـالف درون مسـوولـيـن          
نــظــام، غــيــر از ايــن کــه بســـاط                      
نارضايتي مردم و دلبستگان انـقـالب     

ايـن  .  را فراهم آورد، چيز ديگري ندارد  
فضا، دقيقا هـمـان هـدفـي اسـت کـه                 

 ".کند دشمن را شاد مي
 

دشـمـن   .  "اين هشدار واقعي است 
اسم رمز معترضيـن و    "  شاد ميشود، 

مـخـالـفـيـن و اپـوزيسـيـون  و مــردم                   
. منزجر از حکـومـت اسـالمـي اسـت           

مردم از اين حکومت منزجرند، نه بـه     
خاطر اختالف مسئولـيـن آنـطـور کـه            
بســيــج دانشــجــويــي رژيــم اســالمــي          
ــيــل                     ــه دل ــکــه ب ــل ــه اســت، ب ــوشــت ن
سياستهاي اسالمي و سـرکـوبـگـرانـه           
همين مسئولين و فقر و فـالکـتـي کـه        

هـمـيـن    .  به آن جامعه تحميل کرده اند  
مردم منزجر از رژيم اسالمي تـجـربـه          
دارند که در فرصت مناسب کـل ايـن            
دم و دستگاه مخوف و آدمـکـشـي را         
مورد تعرض قرار دهند و اينبار بـايـد      
کل اين ماشين آدمکشي را خرد و بـر     

 . سرشان خراب کرد
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  ... اسبها در سربااليي               

. در کل جامعه بوجـود آورده اسـت         
ميزان فقر مطلـق هـم اکـنـون بـيـن               

 درصد است و هر ماه و   ۳۲  تا ۲۵ 
هر سال اين رقم سير صعـودي مـي           

آمار واقعي قطعـا بـيـشـتـر        . پيمايد
از اين رقم است و اين يعـنـي رفـتـن           
بســوي يــک فــاجــعــه انســانــي در               
کشـوري کـه بـر دنـيـاي از ثــروت،                
منابع و معادن طبيعي قرار گرفتـه      

اوضاع درناک کنوني زندگـي  .  است
در .  مـردم غــيــر قــابــل دوام اســت          

روزها و هفته هاي آينده مـي تـوان           
شاهد اعتراضات وسيع و تـوده اي        
مردم عليه اين فـالکـت بـي حـد و                

اوضـاع اقـتـصـادي در         .  حصر بـود   
عـالوه  .  معرض فروپاشي قرار دارد   

بر تـحـريـمـهـاي اقـتـصـادي، دزدان              
ميلياردر، سران حـکـومـت و آيـت            
اهللا هاي چپاولگر بانـيـان فـالکـتـي           
هستنـد کـه بـر مـردم حـاکـم شـده                   

 .است
در اين مـيـان و از هـم اکـنـون                
براي دخالـت کـارسـاز و مـوثـر در               
اعـتــراضــات تــوده اي در مــقــابــل           
وضع موجود، فعالين در مـحـالت      
نقش تعيين کننده اي در سـمـت و             
سو دادن و سازماندهي اعتراضات      
و نارضايتي هـاي مـردم بـر عـهـده              

همانگونه که فعالين جنبش  .  دارند
کارگري نقش تعيين کـنـنـده اي در         
متشکل کردن و رهبري اعـتـراض،        
تجمع و مبارزات کـارگـري دارنـد،          
فعالين محالت نيز همين نـقـش را        
ــردن                 در مــتــحــد و مــتــشــکــل ک
اعتراضات و نارضايتي هاي  تـوده     
اي مــردم در مــحــالت بــر عــهــده             

دهـــهـــا درد و مـــعـــظـــل           .  دارنـــد
اقتصادي، اجتمـاعـي و سـيـاسـي،           

نبايد بـه    .  دامنگير مردم شده است 
انتظار  رخ داد عـمـلـي خشـم فـرو                

از هـم اکـنـون        .  خفته مردم نشسـت   
آمادگي و تـدارک و سـازمـانـدهـي              
خشم و اعتراض مردم  امر فعاليـن      

 . در محالت است
فعالين سرشناس و چهـره هـاي        
بــا اتــوريــتــه و صــاحــب نــفــوذ در              
محالت وظـيـفـه خـطـيـر و بسـيـار                

. مهمي در محالت بر عهده دارنـد        
حول نپرداختن قبضهاي آب، برق و       
گـاز، امـتــنـاع از پــرداخـت کـرايــه               
اتوبوس، عدم پرداحت ديگرهـزيـنـه     
ها و خدمات دولـتـي کـه بـايـد بـه                
رايـگـان در اخـتــيـار مـردم بـاشــد،               

موضوعاتي هستند که فعاليـن در     
محالت مي توانند و بايد کـل يـک        
محله و ديـگـر مـحـالت شـهـر را                  
مــتــحــدانــه و مــتــشــکــل در عــدم            
پرداخت  هزينه هاي باج خواهانه و     
در مقابل اجـحـافـات حـکـومـت و             
نهادهـاي مـربـوط بـه آن سـازمـان                

بر در و ديوار تمام مـحـالت     .  دهند
شعار عدم پرداخت اين هزينه هـاي         
کمر شکن و ويرانگر  را مـي تـوان            

 . براي همگان قابل روئيت کرد
مســئلــه شــعـــار نـــويســي و              
انتخاب شعـارهـاي راديـکـال بـراي            
نوشتن بر در و ديوار و هـمـچـنـيـن               
سر دادن آن در اعتراضات تـوده اي        
مـردم را بــايــد از قــبــل مــد نــظــر                

شعار نويسـي در هـمـه جـا           .  داشت
ــتــصــادي و                ــيــت اق ــه وضــع ــي عــل
اجتماعي فالکت بار کـنـونـي مـي            
تواند امري تعطيل نـاپـذيـر در هـر             

ارتـبـاط   . جا و هـر مـکـانـي بـاشـد              
مستمر فعالين با همديگر، شـور و       
مشــورت و هــمــچــنــيــن تــمــاس و           
ارتباط مداوم با ساکنين مـحـالت        
از جمله اقداماتي اسـت کـه مـردم             
در محالت آنرا از فعالـيـن انـتـظـار             

 . دارند
شـرايــط و مــوقــعــيــت بســيــار          

. حساس و مهمي را پيش رو داريـم       
فعالين محالت در بـوتـه آزمـايـش           
تعيين کـنـنـده اي بـراي مـتـحـد و                  
متشکل کردن مردم و سازماندهي     
اعتراضات و نارضايتي هـاي تـوده      

تــمـاس و ارتـبــاط       .  اي قـرار دارنـد      
پـيــگــيـرانــه فـعــالــيـن مــحـالت بــا              
همديگر، در دستور گذاشتـن طـرح        
و برنامه روشن و کار شده، ارتـبـاط      
و تماس روزمره با ساکنين محل و    
دخالت مستمر پيرامون معـظـالت      
روزمره آنان، امر دائمي فعاليـن در       

 .محالت است
فراهم نمودن اين امکان کـه در       
صدد تدارک مجامـع عـمـومـي در           
محالت شد باز هم يکـي ديـگـر از           

 .وظايف فعالين در محالت است
فـعـالـيــن مـحـالت بـافـنـدگــان             
زنجيره ارتباطات ساکنين محالت     

بـر  .  در سطـح هـر شـهـري هسـتـنـد              
بستر فالکت اقتصادي و اجتماعـي    
تـحـمــيـل شــده کـنــونـي مــي تــوان               
اعـتـراضـات عـمـومـي و تـوده اي                
مردم را سـازمـان داد و بـه پـيـش                  

 ۲۰۱۲  اکتبر ۲۳ .  برد

 ... سخني با فعالين              
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اعـــالم تـــحـــصـــن و بـــرگـــزاري            
ميتينگ اعتراضي در مـقـابـل بـيـت          
رهبري، نبرد تا آخر براي نـجـات جـان       
عزيزان اشان کـه مـحـکـوم بـه اعـدام                
شده اند، تماس بـا رسـانـه هـاي بـيـن                

احـکـام اعـدام       المللي در اعتراض به      
و همچنين نبرد بـراي   ده نفر در تهران   

پس گرفتن پـيـکـر اعـدام شـدگـان در               
زاهدان و مبارزه براي برگزاري مراسـم      
گراميداشت جانباختگان همه و هـمـه       
مبارزات قهرمانانه مردمي است کـه       
عزيزان آنها را ميکشند و اين جنايـت    
را به اسم دفاع از زندگي و امنيت جـا      

 !ميزنند
  

اين روزها در ايران مردم دردمنـد     
و منزجر از حکومت اسالمي درگـيـر      
نبردي قهـرمـانـانـه عـلـيـه حـکـومـت                

. جنايت و اعـدام اسـالمـي هسـتـنـد               
حکومت اسالمي ايران براي ترسانـدن    
مردمي که زير خط فقر له ميـشـونـد،     
چوبه هاي دار بـيـشـتـري را در هـمـه                  
زندانها و در شهرها ي بزرگ و کوچک       
تدارک مي بيند و مـردم بـا جـنـگ و              
گـريـز و اعـتـراض بـه جـانـيـان نشـان                    
ميدهند کـه آمـاده مـبـارزه در هـمـه                

 . زمينه ها با اين جانيان هستند
خـانـم       اکتبر،٣ ۲ امروزسه شنبه   

از ايـنـکـه      !  کاترين اشـتـون فـرمـودنـد        
حکومت اسالمي ده نـفـر را در روز              
دوشنبه اعدام کرد، دچار وحشت شده    

به ايشان مـيـگـويـم بـي تـفـاوتـي             !  اند
اتحاديه اروپا در قبال جنايات چندين       
و چند ساله حکومت اسـالمـي بـراي            

. مردم ايران يک امر آشکار شده اسـت     
شما ظاهرا فقط يک مـورد اعـدام ده             
نفره از سـوي حـکـومـت اسـالمـي را                

عوامفريبي در نشـان   .  شاهد بوده ايد 
دادن عکس العمل به يـک حـکـومـت            
خونريز و جالد ، حکومتي که با خون    
ريختن و جنايت سـرپـا مـانـده اسـت،            
دهن کجي آشکار به مردمي است که     
در بدترين شرايط پـوزه جـنـايـتـکـاران           

بـه ايـن     !  اسالمي را به خاک ميمالـنـد      

اخبار توجه کنيد تا عمق فـاجـعـه در           
 ! ايران را دريابيد

هفته خونين در ايـران، هـفـتـه اي            
 نفردر تهران و زاهدان و قزويـن  ۱۶ که  

اعدام شدند و دو نـفـر را امـروز سـه                  
 اکـتـبـر بـرابـر بـا دوم آبـان                  ٣ ۲ شنبه  
بـه سـلـول انـفـرادي بـرده انـد تـا                    ماه  

 . ساعاتي بعد جان آنها را بگيرند
ايــنــجــا ايــران تــحــت حــاکــمــيــت         

در .  جمهـوري اسـالمـي ايـران اسـت              
اينجا طـبـق آمـار احـمـد شـهـيـد در                   

 نفر را   ۰۰ ٣ هشت ماه گذشته حداقل  
و .  با طناب دار به قـتـل رسـانـده انـد              

اتحاديه اروپا و سازمان ملـل و هـمـه         
نهادهاي بين الـمـلـلـي بـا سـکـوت و                 

 . صبر نظاره گر اين اوضاع هستند
بهمين دليل ما رو بسـوي مـردم          
ــا                     ــه ــيــا مــيــکــنــيــم و از آن آزاده دن
ميخواهيم در مقابل اين حکومـت و         
در دفــاع از مــبــارزات مــردم ايــران              

  . کاري بکنند
يـک  "  مواد مخدر" اعدام به بهانه  

وسيله ايجاد ارعاب در جامعـه اسـت        
و حکومت اسالمـي ايـران کـه سـپـاه               
پاسدارانش بزرگتريـن وارد کـنـنـده و            
تـوزيـع کـنـنــده مــواد مـخــدر اســت،               
روزانه چند جوان را بـه ايـن اتـهـام بـه                 

 ۲۰۰ ٣ هـم اکـنـون        .  قتل مـيـرسـانـد      
جوان ايـرانـي و يـا افـغـانسـتـانـي در                   
ســلــول مــرگ حــکــومــت اســالمــي             
نشسته اند که روزي آنـهـا را در مـال              
عام ويا در زنـدانـهـا بـه اتـهـام مـواد                   

 . مخدر به قتل برسانند
تهران و زنـدان اويـن شـاهـد يـک                 

 نبرد جانانه عليه اعدام 
تهران در هفته گذشته درگير يـک         

ده نـفـر از     .  عليه اعدام بود   نبرد مهم 
متهمين مواد مخدري را حـکـومـت          

. اعالم کرد که ميخواهد اعـدام کـنـد          
. يکي از اينها سـعـيـد صـديـقـي بـود               

خانواده سعـيـد بـا رسـانـه هـاي بـيـن                   
المللي تماس گرفته و گـفـتـنـد فـرزنـد           

آنـهـا گـفـتـنـد کـه            .  آنها بيگنـاه اسـت     
سـعـيـد را شـکـنـجـه کـرده و در يـک                      

 دقـيـقـه اي بـدون حضـور              ۱۴ دادگاه  
وکيل و بدون داشتن امـکـان دفـاع از          

. خـود بـه اعـدام مـحـکـوم کـرده انــد                 
بدليل اعتراضات بين المللـي بـه ايـن         
احکام اجراي حکم اعـدام کـه در روز            
چهارشنبه ده اکتبر روز جهاني عـلـيـه        
اعدام قرار بود انجام شود بـه تـعـويـق           

 . افتاد
 اکـتـبـر بـه خـانـواده           ۲۱ يکشنبه  

اين ده نفر گفتند شناسنـامـه عـزيـزان           
خود را بياورند، چون حکومت خدا و       
جنايتکاران اسالمي ميخواهـنـد ايـن       

قـابـل   .  شناسنامه ها را باطـل کـنـنـد         
 ! توجه خانم اشتون

در تهران، خانواده ده محکـوم بـه        
اعدام در حاليکه اشک ميريـخـتـنـد و          
به هر دري ميزدنـد کـه جـان عـزيـزان                
خـود را نـجــات دهـنـد، از اتـحـاديــه                 

و سازمان ملل کمکي دريـافـت     اروپا  
آنها دسـتـه جـمـعـي مـقـابـل             .  نکردند

ــه اي ســــــر                         ــنــــ ــامــــ درب خــــ
تــحـصــن کــرده و بــه            جـالدان    دسـتــه 

درست انگشت اتـهـام را بسـوي ايـن               
ــي و رذيــل اســالمــي،             ــبــر     جــان ره

بـيـسـت سـاعـت        .  جنايتکاران گرفتند 
جنگ و گريز، بيست ساعت کـابـوس      
و درد و رنج ، و در نهايت مـزدوران و     
اسلحه بدستان اسـالمـي ، گـلـوـلـه را              
بسوي سينه مادراني نشانه رفتند کـه      
آخرين مـالقـات را بـا عـزيـزان خـود                 
انجام داده و آخرين کالم را از فـرزنـدان    

ايـن يـک فـيـلـم          .  خود شـنـيـده بـودنـد         
متعلق به قـرون وسـطـي نـيـسـت ايـن               
واقعه اتفاق افتاده در ايران در دو روز         

و بــعــد از ايــن رفــتــار            .  قــبــل اســت   
جنايتکارانه حکومت اسالمي ده نفـر   
را کشت و به متحصنين گفت بـرويـد       
! پيکر عزيزان خود را تحويل بگيـريـد        

صداي مادر سعيد صـديـقـي بـعـد از              
آخرين مالقات با فرزنـدش يـک سـنـد          
تاريخي و بجا ماندني از نبـرد عـلـيـه          
اعـدام در ايــران و در عــيــن حــال از                  
سبعيت و بيرحمي حکومت اسالمـي      

 . ايران است
زاهــدان ، نــبــرد بــراي بــاز پــس               

 گرفتن پيکر اعدام شدگان 
ــران رو              حــکــومــت اســالمــي اي

 اکتبر سه فعال سـيـاسـي      ۲۱ يکشنبه  
ايـن  .  را در زنـدان زاهـدان اعـدام کـرد            

ارتـداد و فسـاد فـي          "  سه نفر به اتهام  
ــه               "  االرض    ــعــلــق ب کــه اســم رمــز ت

سازمانهاي سـيـاسـي و يـا مـبـارز ه                  
عليه حکومت اسالمـي ايـران اسـت،          

در اطالعيـه دادسـتـانـي       .  اعدام شدند 
به اينها اتـهـام بـمـب گـذاري زدنـد و                  
خانواده اين سه نفر ايـن اتـهـامـات را             
کامال رد کرده و گفتند در دادنامه و         
کيفرخواستي که قبال اعالم شده و بـه     
همين دليل آنها را به اعدام مـحـکـوم        

. کرده اند حرفي از بـمـبـگـذاري نـبـود            
خانواده ريگي گفتند فرزند آنـهـا يـک           
فعال اينتـرنـتـي بـود و اخـبـار نـقـض                  

خـانـواده   .  حقوق بشر را پخش ميکرد  
ها خواهان اعزام يک هييـت تـحـقـيـق             
بين المللي براي بررسي اتـهـامـات بـه        

بـعـد از اعـدام         .  فرزندان خود هستند  
بـدلــيـل تـرس رژيـم از تــبـديــل شــدن                 
مـراسـم دفـن و عـزاداري بـه مـراســم                 
اعتراض عليه رژيـم از تـحـويـل دادن            
پيکر اعـدام شـدگـان بـه خـانـواده هـا                 
امتناع کرده و قصد داشت بـي سـر و         

ايـن  .  صدا آنها را در جايي دفـن کـنـد         
سياست رژيم در مورد تـعـداد زيـادي           
از فعالين سياسي اعدام شده همـچـون      

جهت اطالع خـانـم   . فرزاد کمانگر بود 
اشتون هنوز هم خانواده فرزاد و چهـار    
همرزم او نميدانند عزيزان آنـهـا کـجـا           

 !!! دفن شده اند
بعد از اعدام سـه جـوان در زنـدان           

بــازجــويــان و مــزدوران       زاهــدان نــيــز      
حکومت از تحويل دادن پيکر اعـدام         

 . شدگان به خانواده ها امتناع کردند
خبر حاکي از اينست که خـانـواده         

به غسالخانه مراجعـه کـرده و           ريگي
پـيـکـر     عليرغم تهديـدات مـزدوران،        

فرزند خود را برده و طي مراسـمـي او           
ــد              ــرده انـ ــن کـ ــزدوران و     .  را دفـ مـ

سرکوبگران حکومت اسالمـي کـه از         
اين حرکت خانواده ريگي خشـمـگـيـن         
هستند، سعي در نـبـش قـبـر فـرزنـد                 
اعدام شده اين خانواده و بـردن پـيـکـر             

خــانــواده ريــگــي و مــردم         .  او دارنــد  
معتـرض شـهـر بـر سـر مـزار ريـگـي                   
نگهباني ميدهند تا مانع نـبـش قـبـر        

اخبار حکايت از متشنج بودن  .  شوند
فضاي شهر دارد و مردم گفته اند اگـر     
رژيم نبش قبر کند، پـاسـخ درخـور را         

 . دريــــــافــــــت خــــــواهــــــد کــــــرد              
زنداني سياسي ديگـر بـه نـام          ۲ پيکر  

سـالـه     ۲۴ هاي عبدالجليل کـهـرازهـي     
در مــحــل      ۱۳۸۹ کــه در دي مــاه           

سکونتش در خاش دستگير شده بـود        
در   ساله کـه      ۲۴ و يحيي چاري زهي   

ايرانشهر دستگير شده بود به خانـواده     
هاي آنـهـا داده نشـد و در نـقـطـه اي                    

 . نامعلوم به خاک سپرده شدند
بايد در سـراسـر جـهـان بـه يـاري                 

 .مردم ايران شتافت
بايد به يک جـنـبـش گسـتـرده تـر             

 ! عليه اعدامها در ايران دامن زد
جمهوري اسالمي ايـران از تـرس          
دامن گرفتن اعتـراضـات مـردم ، بـه            

. اعدامهاي بيـشـتـري رو آورده اسـت           
ما بايد متحدانه و در همه جاي دنـيـا       
، به پا خاسته و عـلـيـه اعـدامـهـا در                

همه ما ميتـوانـيـم    . ايران کاري بکنيم 
و بايد با برگزاري ميتينگ در مقابـل    
سفارتخانه هاي حکومت اسـالمـي و        
با ابراز همبستگي با مردم و خـانـواده    
هاي محکومين به اعدام کاري کنيـم        
که حـکـومـت اسـالمـي ايـران جـرات               
نکند بيـش از ايـنـهـا از مـردم ايـران                  

بايد اخبار اعدامهـا و    .  قرباني بگيرد 
در عين حال کيفرخـواسـت مـادران و           
پدران و خانواده هاي محکـومـيـن بـه         

 . اعدام را در دنيا پخش کرد
کميته بين المللي عليه اعـدام از         
همه سازمانهاي عليه اعـدام، احـزاب        
اپوزيسيون و از همه کسانيکه دلشـان        
از اين همه جنايت و رذالـت اسـالمـي          
بــه درد آمــده دعــوت مــيــکــنــد کــه              
متحدانه به يـک جـنـبـش اعـتـراضـي               
گسترده تر عليـه اعـدامـهـا در ايـران               

 . دامن بزنند
سرنگونـي طـلـبـان بـايـد بـدانـنـد                
مبارزه عليه اعدام يـک جـبـهـه مـهـم               
بـراي سـرنـگــون کـردن ايــن دسـتـگــاه               

 ! جنايت و رذالت اسالمي است
 

 کميته بين المللي عليه اعدام        
  ۲۰۱۲  اکتبر ٣ ۲ 

 ! مردم ايران راه نشان ميدهند   
 

 

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

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

 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود                                   
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ناسيـونـالـيـسـم و مسـئلـه مـلـي                 

مـلـت،   ( قسمت آخر از بـخـش سـوم              
ناسيوناليـسـم و بـرنـامـه کـمـونـيـسـم                 

: تــــحـــــت عــــنـــــوان       )   کــــارگــــري  
"  انترناسيونالـيـسـم و مسـئلـه مـلـي             " 

 . بقلم منصور حکمت است
 ايسکرا

مساله ملي، بعنـوان يـک تـقـابـل           
اجتماعي بر مبناي هـويـتـهـاي مـلـي          
که چنـان اوج مـيـگـيـرد کـه جـدايـي                  
سياسي را بعنـوان يـک راه حـل طـرح               
ميکند، از کجا پيدا ميشـود؟ نـفـس         
وجــود هــويــتــهــاي مــلــي مــخــتــلــف           
پيدايش يک مساله ملـي در جـامـعـه           

مـثـالـهـاي     . را اجتناب ناپذير نميکند 
همزيستي بي مشکل و کم اصطکـاک    
مليتهاي مختلف در چـهـارچـوبـهـاي           

وجــود .  کشـوري واحــد بســيــار اسـت         
ستم و تبعيض ملي هم هنوز مـعـادل      
ــاس                  ــي ــه مــلــي در مــق ــروز مســال ب

ــيــســت        ــاعــي ن ــاري     .  اجــتــم در بســي
کشورها تبعـيـضـات مـلـي در عـيـن               
اينکه يک واقعيت مـحـسـوس و رنـج            
ــيــتــهــاي فــرودســت              ــدگــي مــل آور زن
هستند، با اينحال در متن مناسبـات     
قـوام گـرفــتـه اقــتـصـادي و سـيـاســي                
موجود در جامعه، بـراي خـود آحـاد            
مليت فرودست فرعي تر از آن جـلـوه           
گر ميشوند که يک کشمکش سياسـي   

مـبـارزه بـراي       .حاد را ايجـاب کـنـنـد        
رفع اين تبعيضات در مـوارد بسـيـار           
زيادى به بروز يک مساله مـلـي بـراي            

 .آن جامعه منجر نميشود
  

واقعيت ايـنـسـت کـه بـراي پـيـدايـش                 
مساله ملي بايد ناسيوناليسم بعنـوان    
يک ايدئولوژي و حرکت اجتماعـي پـا          

تفـاوت  . به وسط صحنه گذاشته باشد 
هاي ملي و قومـي و نـابـرابـري هـاي              
اقتصادي و اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگـي               
برحسب تعـلـقـات مـلـي، واقـعـيـاتـي               
هسـتــنــد کــه در دسـت جــنـبــشــهــاي              
اجتماعي مختلف به سـرانـجـامـهـاي          

لـيـبـرالـيـسـم و         .  مختلفـي مـيـرسـنـد       
کمونيسم و سـوسـيـال دمـوکـراسـي و            
نـاسـيـونـالـيـسـم بـا ايـن واقـعـيـات و                     

. پتانسيلها يکسان رفتار نـمـيـکـنـنـد          

ناسيونالـيـسـم آن جـريـانـي اسـت کـه                 
ميخواهد به اين شکافها و تـفـاوتـهـا          

ناسيونالـيـسـم     . ببخشد سياسيتبلور  
آن جرياني اسـت کـه ايـن تـفـاوتـهـاي                 
بالفـعـل و بـالـقـوه را مسـتـقـيـمـا بـه                      
مساله قدرت سيـاسـي و ايـدئـولـوژي           

 .حاکميت ربط ميدهد
  

قبال گفتم که ناسيوناليسم مـحـصـول         
برعکـس،   .خودپرستانه ملتها نيست  

ملتها و خودپرستي و تعصبات ملـي     
. شان مـحـصـول نـاسـيـونـالـيـسـم انـد                

ناسيوناليسم، مستقـل از ايـنـکـه در            
چه دوره اي و بر متن کـدام رونـدهـاي         
پايه اي در قلمرو اقتـصـادي سـيـاسـي         
پا به ميدان ميگذارد، يک ايدئولـوژي    
بورژوايي بـراي سـازمـانـدهـي قـدرت             

ايدئولوژي اي است کـه  . طبقاتي است 
تالش ميـکـنـد حـکـومـت طـبـقـاتـي                
بورژوا را به نحوي سازمان بـدهـد کـه            
محصول و تجسم سياسي خاصيت و       
مشخصـات ذاتـي مشـتـرکـي مـيـان              

هـويـت مـلـي       .  اتباع آن جلوه گر شـود   
سنگ بناي استراتژي ناسـيـونـالـيـسـم          
در ســازمــانــدهــي دولــت طــبــقــاتــي           

دولت طبقه حـاکـمـه،    .  بورژوازي است 
تجسم خارجـي ذات و هـويـت مـلـي                
مشترک و ماوراء طبقـاتـي اتـبـاعـش         
قلمـداد مـيـشـود، حـال آنـکـه بـطـور                  
واقعي اين هويت ملي اتباع جـامـعـه         
است که تـجـسـم درونـي و انـعـکـاس                
ايدئولوژي ناسيوناليسـتـي قـدرت در         

ــهــا اســت        ــيــازهــاي      .  اذهــان آن ايــن ن
سازمانيابي قدرت طبقاتي بـورژوازي   
است که براي ناسيـونـالـيـسـم اخـتـراع            
مقوله ملت و هويت ملي را ايـجـاب          

 .ميکند
  

مسـالــه دولــت و قـدرت سـيــاسـي و                
رابطـه آن بـا مـلـت و هـويـت مـلـي،                     

. مساله محوري ناسيونالـيـسـم اسـت        
سهم ناسيوناليـسـم در خـلـق مسـالـه               
ــا و                  ــه ــدن اصــطــکــاک ــي، کشــي مــل
تفاوتهاي ملي از قلمرو اقتصـادي يـا         
فرهنگي به قلمرو سياسـت و مسـالـه         

مــادام کــه تــفــاوتــهــا،        .قــدرت اســت  
نابرابريها، کشمـکـشـهـا و تـنـشـهـاي              
ملي و قـومـي صـريـحـا بـه مسـالـه                    
دولت و حاکميـت ربـط پـيـدا نـکـرده               
اند، هنـوز مسـالـه مـلـى بـه مـعـنـي                   

کـار  .  اخص کلمـه بـروز نـکـرده اسـت            
ناسيوناليسم اينست که ايـن گـذار بـه          
قلمرو سـيـاسـت و قـدرت دولـتـي را                 

 .تضمين کند
  

مساله ملي بيش از هـرچـيـز نـتـيـجـه               
ملي بودن فلسـفـه قـدرت دولـتـي در              

نـاسـيـونـالـيـسـم مـلـت             .جامعه اسـت  
باالدسـت و بـه مـيـدان آوردن دولـت                
بعنوان ابزاري در تضمين برتري مـلـي      
و قانونيت بخشيـدن بـه تـبـعـيـضـات               
ملي يک سرچشـمـه اصـلـي پـيـدايـش               
مساله مـلـي در چـهـارگـوشـه جـهـان                

ستم ملي به معني اخص کلمـه  .  است
نـابـرابـري     .مقوله اي سـيـاسـي اسـت          

هاي موجود در امکانات اقـتـصـادي       
و فرهنگي ميان مليتهـاي مـخـتـلـف         
در نــظــامــي کــه در آن ايــدئــولــوژي               
حاکميت بر مليت مـبـتـنـي نـيـسـت،             
شانس کمتري بـراي تـبـديـل شـدن بـه               
يک کشمکش سياسي و شـکـل دادن            

 .به يک مساله ملي در جامعه دارد
  

اما سرکوبگري ناسيونـالـيـسـم مـلـت           
بــاالدســت تــنــهــا مــنــشــاء و بســتــر             

وقـايـع   .  پيدايش مساله ملي نـيـسـت       
همين چند ساله اول دهه نود بروشنـي        
نشــان مـــيــدهـــد کــه حــرکـــتــهـــاي                
ناسيوناليستي قادرند تـحـت شـرايـط         
خاص بزرگترين جدالهاي مـلـي را بـر          
کوچکترين و فرعى ترين شـکـافـهـاى         

اگـر فـرمـول      .  ملي و قومي بنا کنـنـد   
عــامــي بــتــوان در مــورد پــيــدايــش             
مساله ملـي داد ايـنـسـت کـه وجـود                
مساله ملي به مـعـنـي اخـص کـلـمـه               
محصول عملکرد ناسيوناليسم اسـت      
و تـــقـــابـــل و رو در رويـــي حـــاد                      
ناسيوناليسمهاي مختلف مشـخـصـه       

وقـتـي   .  همه موارد مساله ملي اسـت   
اين رو در رويي عمال شکل گـرفـتـه و         
جــدال بــر ســر قــدرت تــحــت پــرچــم                
هــويــتــهــاي مــلــي مــخــتــلــف مــيــان           
بخـشـهـاي مـخـتـلـف بـورژوازي بـاال                
گرفته است، ديگر منشاء اجتـمـاعـي        
و فرهنگي اصطکاکهاي اوليه چـيـزي       
را در مورد ماهيت و مبناي امروزي       

 .مساله توضيح نميدهد
  

مساله ملي محصول ناسـيـونـالـيـسـم          
امــا حــل آن بــارهــا بــه دوش             .  اســت

. سوسياليسم کارگرى قرار مـيـگـيـرد        
بحث برسميت شـنـاسـي حـق جـدايـي             
يک ابزار مـهـم کـمـونـيـسـم و طـبـقـه                    
کارگر در قبـال بـن بسـت و بـحـرانـي                 
است که ناسـيـونـالـيـسـم و بـورژوازي              

بـه ايـن اعـتـبـار وارد            .  ببار آورده انـد   

شدن بـحـث حـق جـدايـي بـه بـرنـامـه                    
کـمـونـيـسـتـي بـه مـعـنـي بـرسـمـيــت                    
شناسي قدرت مخرب ناسيونـالـيـسـم        

بـرسـمـيـت     .  در دنياي بورژوازي اسـت     
شــنــاســي حــق جــدايــي، ســالحــي در           

و .  مبارزه عليه ناسيـونـالـيـسـم اسـت          
اين آن جنبه اي از درک مارکسيسـتـي         
در قبال مساله ملي اسـت کـه بـطـور            

 يــک.  ويــژه مــديــون لــنــيــن هســتــيــم         
کـه امـحـاء       «کمـونـيـسـم پـراتـيـک         »

تبعيضات و هويت هاي کاذب مـلـي         
تنها شعـاري بـر پـرچـم و آرزويـي در                 
دلش نيست، بلکه وظيفه اي است کـه   

. عمال در برابر خـود قـرار داده اسـت             
کمونيسم پـراتـيـکـي کـه مـيـخـواهـد                
اصول خويش را در جهان واقعي و در       
برابر نيروي عظيم جريانات بـورژوايـي    

برسميـت شـنـاسـي       .  به اجرا در بياورد 
حق جدايي ملل تحت ستم بعنوان راه       
حل مساله مـلـي، روشـي بـراي خـلـع               
سالح ناسيوناليسم و بـورژوازي و راه          
باز کردن بـراي خـالـصـي تـوده مـردم              
کــارگــر و زحــمــتــکــش از تــاثــيــرات             
مخرب ناسيوناليـسـم بـر ذهـنـيـت و               

 .زندگي شان است
  

ــه ايــن                    ــحــث در عــيــن حــال ب ايــن ب
معناست که برسمـيـت شـنـاسـي حـق            
جـدايـي زمــانـي مــوضـوعـيــت پـيــدا             
ميکند که جريانات ناسيونـالـيـسـتـي         
پـيــشـروي قــابـل مـالحــظــه اي کــرده              
باشند و خرافات خويش را بـه نـيـروي         

. مادي در جامعه تبديل کرده بـاشـنـد     
بخصوص ايـنـکـه کـار را بـه قـلـمـرو                   
کشمکش فعـال در عـرصـه سـيـاسـي              

وجود ناسيوناليسـمـي   .  کشانده باشند 
که هنوز در قلـمـرو فـرهـنـگ و ابـراز                
وجــود فــرهــنــگــي مــانــده اســت،                  
ناسيوناليسمـي کـه هـنـوز در مـيـان               
ملت مربـوطـه، چـه بـاالدسـت و چـه                
فرودست، يک جـريـان حـاشـيـه و يـک                
گروه فشار کـوچـک اسـت، پـريـدن بـه                

. بحث حق جدايي را موجه نـمـيـکـنـد        
برسميت شناسي حق جـدايـي درمـان          

دردي اسـت کـه عــمـال عـارض شــده               
باشد، واکسني بـراي پـيـشـگـيـري از              

يـک وجـه ديـگـر         .  مساله ملي نيسـت   
اين بحث اين است که مسـائـل مـلـي            
موجود ممکن است در سير تاريـخـي     
از دور خارج شوند و مسائل جـديـدي         

شکاف مـلـي   .  به جلوي صحنه بيايند 
اي که امروز به يک معضل سياسي و       
ــدل نشــده،                ــاعــي مــحــوري ب ــم اجــت
ميتواند در ظرف چند سال بـه هـمـت          

تشـخـيـص    .  ناسيوناليسم چنين شـود    
کنکرت مساله در هـر مـورد، شـرط            
الزم اصوليت کمـونـيـسـتـي در قـبـال              

 .مساله ملي است
  

فرمولبندي مـا مـبـنـي بـر مـرتـبـط                 
کـردن بـحــث حـق جـدايــي بـه وجــود                 

 به معنى سياسي کـلـمـه،      مساله ملي 
کمک ميکند بتوانيم بر وظايـف ضـد          

قبل از بـروز     ناسيوناليستي کمونيسم   
.  تاکيد بيشتري بگـذاريـم    مساله ملي 

مبارزه فعال با ستم و تبعيض مـلـي،           
فراخوان به يک مبارزه سـراسـري بـراي         
يک جـامـعـه بـرابـر و بـي تـبـعـيـض،                     
افشـاي نـاسـيـونـالـيــسـم و مـنـافـع و                   
محتواي بورژوايي آن در هر دو سـوي       
کشمکشهـاي مـلـي، تـبـلـيـغ هـويـت                
طبقاتي مشتـرک کـارگـران و هـويـت             
انساني مشـتـرک هـمـه مـردم و نـقـد                  
نگرش تعصب آميز ناسيوناليـسـتـي،       
ايــنــهــا وظــايــف اصــلــي و حــيــاتــي              
کمونيسم عليه تحرک ناسيوناليسـتـي      

فرمولبندي برنـامـه    .و افق ملي است   
" حـق مـلـل     " اي ما با قرار دادن بحث      

در چهارچوب معين و دامـنـه شـمـول          
ــنــبــش                    ــعــط آن، ج مــحــدود و واق
کمونـيـسـتـي را آنـطـور کـه بـايـد در                    
تخاصم آشتي ناپذير با ناسيونالـيـسـم       
تعريف ميکند و در اکثـريـت عـظـيـم             
ــرا                    ــيــه آن ف ــعــرض عــل ــه ت مــوارد ب
ــکــه مــا را از                  ــدون آن مــيــخــوانــد، ب
ابزارهاى سياسي واقعي براي دخـالـت     
واقعي در بحرانهاي ملي در جـامـعـه           

 *.محروم کند

 ناسيوناليسم و مساله ملي   
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شــانــس آوردم مــاهــهــاي اولــيــه           
حاملگيم را پشت سر گذاشته بـودم و     
گرنه حالم از اين چرنديات به هـم مـي        

به او گفتم که خجالت بکشد و .  خورد
گفتم که .  به دوستان من توهين نکند   

من کمترين عـالقـه اي بـه مـلـيـت و                 
قوميت افـراد نـدارم و بـخـاطـر کـرد                 
بودن به او و چنور کمک نکرده ام، بـه          
خيليها که فارس و ترک هسـتـنـد هـم              

. کمک مي کنم و با آنها دوست هستم   
روز بعد به اصرار ميترا مـن و عـلـي            
مجبور شديم، کاک سيروان و چنور را       
تقريبا بزور ببريم بيرون که دنبال خانـه   

کاک سيروان مـي    .  براي چنور بگردند  
گفت طبق قانون صاحبخانـه بـايـد از           
يک ماه قبل به مستاجر اطـالع دهـد           

قـانـون   . ( که بايد خـانـه را تـرک کـنـد             
) سوئد در شرايط پناهندگي تـرکـيـه؟        

تـا شـب چـرخـيـديـم و هـرجـا رفـتـيـم                      
بخاطر اينکه کرد بودند به انها خـانـه           
نمي دادند و او هم بـه تـرکـهـا فـحـش               

علي به شـوخـي مـي گـفـت            . مي داد 
چــرا نــاراحــتــي آنــهــا هــم مــثــل تــو              " 

ناسيوناليست هستند و کسي را غيـر        
از هـم مـلــيـتـيـهـاي خـودشـان قـبــول                  

 " ندارند
آنشــب ســاعــت حــدود ده شــب             
ميترا به ما زنگ زد و گفت سـيـروان           
وسايلش را از بالکن انداخته پائـيـن و      
او مي ترسد صدمه اي بـه خـودش و           
بچه هـايـش بـزنـد و از مـا خـواسـت                    

مـن و عـلـي        .  سريعا به خانه او برويـم    
رفتيم خانه آنها و مجبور شـديـم شـب       
را همانجا بخوابيم و روز بعد به اين و     
آن زنگ بزنـيـم و بـراي چـنـور جـائـي                  

تا وقتي که چـنـور و     .  دست و پا کنيم 
سيروان تاکسي نگرفتند و وسايلـشـان     
را به خانه جديد مـنـتـقـل نـکـردنـد و                
کليد خانه ميترا را پس ندادند، ما از    
خانه ميترا بيرون نرفـتـيـم و تـا چـنـد               
روز بعد از آنـهـم تـا وقـتـي کـه کـاک                     
سيروان دوباره به سوئد برگشت، ما و    

ديـگـر   .  مـيـتـرا هـنـوز نـگـران بـوديـم               
خوشبختانه هيچگونه تماسي با کـاک    
سيروان نداشتيم و چنور را هـم يـکـي             

 . دوبار بيشتر بعد از آن نديديم
مـن و عـلـي آنـدوره فـعـاالنـه بــا                  
فدراسيون شوراهاي پناهـنـدگـان کـار          

الـبـتـه بـيـشـتـر مـن کـه                .  مي کـرديـم   
زبان تـرکـي را در مـدت          .  بيکار بودم 

کوتاهي، نسبتا خوب يـاد گـرفـتـم و             
سعي مي کردم به پناهجويان در پيـدا    
کردن مسکن و گرفتن تائيديه و ارائـه     

بعالوه براي کمک بـه    . کيس کمک کنم 
زنان پنـاهـجـو کـه وضـع رقـت بـاري                  
داشتند، سازماني در جوار فدراسيون      
درست کرده بودم که بـه اسـم انـجـمـن              
زنان فعاليت مي کـرد و مـا بـه اسـم                
خودمان نامه حمايتي براي زنان مـي        
نوشتيم و سـعـي مـي کـرديـم جـلـوي                 

مـن در    .  دپورت بعضيها را بـگـيـريـم       
عرض يکسالي که در ترکيه مـنـتـظـر         
انـتــقـال بـه يــک کشــور ثــالـث بــودم،                
توانستم جلوي دپورت چـنـديـن زن را          
بگيرم و بـعـنـوان فـعـال زنـان، بـارهـا                  
بخاطر اين زنها با مسـئـولـيـن يـو ان              

در ايــن مــالقــاتــهــا      .  مـالقــات کــردم   
معموال شرايط زنان تحت حـاکـمـيـت        
جمهوري اسالمي را بـراي آنـهـا شـرح          
ميدادم و سعي مي کردم آنها را قـانـع    
کـنـم کـه زن در جـمـهـوري اسـالمــي                  
بخاطر زن بودن هميشه مجرم است و       
هر زنـي کـه از آن شـرايـط فـرار مـي                    
کند، حق دارد از حمايت بيـن الـمـلـي             

 . برخوردار شود
يکي از دردناکترين پرونده هـائـي       
که من تمام تالشم را بـراي کـمـک بـه               
آنها کردم و متاسفانـه مـوفـق نشـدم،          

پوران يـک روز      .  زني بود به اسم پوران  
جلوي يو ان پيش من آمد و گـفـت بـه        
او گفته اند که من مي توانم کمـکـش      

او دو سـال بـود کـه بـا شـوهـر                   .  کنـم 
عليلش و چهار بـچـه اش در تـرکـيـه                
زندگي مي کرد و تمام تالشهايش بي       
نتيجه مانده بود و يو ان پرونده اش را    

حــکــم دپــورت پــوران و        .  بسـتــه بــود   
خانواده اش مدتـهـا بـود صـادر شـده             
بود و آنـهـا مـخـفـيـانـه زنـدگـي مـي                    

پوران در حالي که گـريـه مـي         .  کردند
کرد، دست مرا گرفتـه بـود و از مـن              

نـمـي   .  خواهش مي کرد، کمکش کنم 
دانستم چقدر مـي تـوان بـه او کـمـک                

کيسي که ارائه داده بود، خيـلـي   .  کرد
الکي بود و تمام دروغهايـش درآمـده        

او در   .  با پوران به خانه اش رفتم.  بود
يکي از فقيرترين مـحـالت شـهـر، در           
يک آپارتمان يک اتاقه نيـمـه تـاريـک و          

از همان دم در     .  نمور زندگي مي کرد   
بوي فقر و بدبختي مشام را آزار مـي         

تنها وسيله زنـدگـي آنـهـا، چـنـد            .  داد

پتو و يک چراغ و تـعـدادي قـابـلـمـه و               
شوهر پوران در .  ظرف و ظروف بودند 

گوشه اي رو به پنجره نشسته بود و با       
چشمان نابينايش به نقطه اي نامعلـوم   

بزور جواب سـالم مـن       . خيره شده بود 
را داد و حتي صورتش را هـم بـطـرف          

بـچـه هـا در        .  صداي من بـرنـگـردانـد       
گوشه ديگر اتاق کز کرده بودنـد و بـا           
صداي نـجـوا مـانـنـد بـيـن خـودشـان                  

پوران که ديد مـن بـا     .  حرف مي زدند  
تعجب به بچه ها نگاه مي کنم بـرايـم         

پدرشان عصبي است و   . " توضيح داد 
اگر صدائي از آنها در بـيـايـد سـرشـان              

بيچاره ها هر وقت خانـه  .  داد مي زند  
پـوران و    "  هستـنـد بـايـد خـفـه بشـنـد              

خــانــواده اش تــمــام دارائــي خــود را              
فروختـه و بـه اضـافـه مـقـدار زيـادي                  
قرض به ترکيه آمده بودند که بتواننـد     
در يکي از کشورهاي اروپائي بعنـوان        

مـي گـويـنـد       " پناهنده پذيرفته شونـد      
آنجاهـا بـراي مـعـلـولـيـن امـکـانـات                 
خوبي هست و شوهر من مـي تـوانـد            

خود من هم مـي  .  کمکي داشته باشد  
توانم کار کنم و زندگي بـچـه هـايـم را          

اگـر در ايـران       .  سر و سامان مي دهـم     
مي مانديم هـيـچ راهـي نـداشـتـيـم و                
نمي توانستيم انتظار کـمـک از کسـي          

پوران مي گفـت هـر     ".  را داشته باشيم 
روز عصر با بچه هـايـش بـه يـکـي از               
هفته بازارهاي شهر مي رود و مـواد         
غذائي را که مانده و فروشنده ها دور      
مي ريختند، جمع مي کند و به خانـه        

ــاهـــي و          .  مـــي آورد    ــوال مـ ــعـــمـ مـ
بـنـدرت   .  سبزيجات و مـيـوه و غـيـره          

پـيــش مــي آمـد کـه چــيـزهــائـي کــه                 
احتياج بـه پـرداخـت پـول داشـت، را                

گـاهـا دوسـتـي يـا          .  بتواند تهيه کـنـد     
همسايه اي مقدار ناچيزي به او کـمـک     

 . مي کرد
پوران و بچه هايش تنها نبـودنـد،       
خيلي از پناهجويان عصرها به هـفـتـه      
بازارها مي رفتند که کاالهاي مـانـده       
را جمع کنند و براي مصرف به خـانـه           

زندگـي خـيـلـي سـخـت بـود و                .  ببرند
اکثرا امکان خريدن مواد غذائي الزم      

من تمام قـواي خـودم را         .  را نداشتند 
جمع کردم و براي نجات پوران و بـچـه      

بـراي يـو ان       .  هايش دست به کار شدم  
نـامـه نـوشـتـم و تـقـاضـاي مـالقـات                   

از آنها خواهش کردم پرونـده او    .  کردم
را باز کنند و سعي کـردم احسـاسـات         
انساني دسـت انـدرکـاران را بـا شـرح               
وضعـيـت زنـدگـي او و بـچـه هـايـش                   
تحريک کنم و راهي براي کـمـک بـه او          

حتي بين ديگر پناهنـدگـان   .  پيدا کنم 
براي آنها کمک مـالـي جـمـع کـردم و                

وقتي از يـونـيـسـف لـبـاس و کـفـش                   
گرفتم، سهم بچه هاي او را ويژه کـنـار         

امـا مـتـاسـفـانـه بـه جـائـي                .  گذاشتـم 
نرسيدم و يک روز که براي ديـدنـش بـه        
خانه اش رفـتـه بـودم بـا کـپـه اي از                      
وسايل رنگ و رو رفته و شکسـتـه دم           

همسايـه هـا گـفـتـنـد،           .  در روبرو شدم 
پليس ريخته و همه آنـهـا را بـا خـود                 

صاحـبـخـانـه هـم خـرت و             .  برده است 
بـه  .  پرتهايشان را ريخـتـه بـود بـيـرون           

هــمــيــن ســادگــي رويــا و امــيــد يــک              
خانواده براي زندگي بهـتـر را از آنـهـا              

ديـگـر هـيـچـوقـت از پـوران              .  گرفتند
هيچ خبري نگرفـتـم، امـا تـا هـمـيـن                 
امروز هم چشمان غمگين و فرو رفتـه        
اين زن و نگاههاي حيـران و مـايـوس             
بچه هايش را از يـاد نـبـرده ام و هـر                   
وقت به آنها فکر مي کنم دلم بـه درد       

آنــهـا فـقــط يـک نــمـونـه از              .  مـي آيـد    
هزاران پناهنده اي بودند کـه قـوانـيـن           
غير انساني و مـرزهـاي خـاردار، يـک          
زندگي انساني را از آنـهـا دريـغ مـي                

فرزانه و دو تـا دخـتـر جـوانـش          .  دارند
عمال دم در ساختمـان يـو ان زنـدگـي               

هــر روز کــه مــا بــراي           .  مــي کــردنــد   
کارهاي مختلف آنـجـا مـي رفـتـيـم،              

با وجود اينکـه خـانـه      .  مي ديديمشان 

نداشتند و مدتـهـا بـود پـرونـده اشـان              
بسته شده بود، اما سر و وضع خـوبـي     
داشتند و مثل افراد با کـالس رفـتـار          

من خوشـم مـي آمـد کـه           . مي کردند 
آنها اجازه نمي دادند شـرايـط سـخـت             

امـا در    .  زندگي از پـا بـيـانـدازدشـان           
ميان پناهندگان شايع بود که اين سـه        
زن براي امرار معاش تنـفـروشـي مـي        

حتي ماموري که در يـو ان در      .  کنند
رابطه با پرونـده فـرزانـه و دخـتـرانـش                
مالقات کردم، يکي از ابـروهـايـش را        
باال برده و در حالي که سعي مي کـرد   
نيشخندي را که گـوشـه لـبـانـش بـود              

کـمـي   " قايم کند، از من مي پـرسـيـد           
بنظر شما عجيب نيست کـه کسـانـي          
که بيـش از شـش مـاه اسـت پـرونـده                   
اشان بسته شده و بقول شـمـا از هـيـچ            
جا پولي نمي گيرند و خانه و زنـدگـي           
ندارند، مثل سوپر مدلها لـبـاس مـي       

بــاالخـره پـرونــده فـرزانـه و           "  پـوشـنـد؟   
وقـتـي مـن      .  دخترانش را بـاز کـنـيـم          

ترکيه را ترک کردم، آنها هـنـوز آنـجـا              
بودند، اما پرونده اشان در جريان بـود      
و به يکي از شـهـرسـتـانـهـاي اطـراف                
منتقـل شـده بـودنـد و ظـاهـرا خـانـه                   

 . داشتند
 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  سي و هفتم ( 

 



 
646شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

در ادامه موج تعطيلي کارخانه   
ها، کارخانه بنيان ديـزل تـبـريـز هـم             

  کـارگـر     ۳۰۰ تعطيل شد و بيش از  
کـارگـران   .  به خيل بيکاران پيوستند 

در مـقـابـل ايـن وضـعــيـت سـاکــت                
ننشستـنـد و در مـقـابـل کـارخـانـه                 

 نـيـروهـاي      .دست به تـحـصـن زدنـد         
 انتظامي و نماينـدگـان اداره کـار و           
فرمانداري در محل حاضر شدنـد و       
از ترس سرايت اعـتـراض بـه سـايـر               
کارخانجات، نمايـنـده کـارفـرمـا را           

امـا  .  وارد مذاکره با کارگران کردنـد  
کارگـران خـواسـتـار حضـور مـالـک              
کارخانه و مذاکره مستـقـيـم بـا وي            
شدند و اعالم کردند تـا بـازگشـايـي           
کارخانه و از سـر گـيـري تـولـيـد بـه                 
تــحــصــن و اعــتــراض خــود ادامــه            

 . خواهند داد
 

بنا به گزارشـي کـه بـه کـمـيـتـه                
آذربايجان حـزب رسـيـده اسـت، در             
تبريز کارخـانـه پشـت کـارخـانـه در              
ــرا                     ــي ــعــطــيــل اســت و اخ حــال  ت
کــارخــانــجــات کــمــپــوت لــوبــيــا و           

. شکالت سازي هم تعطيل شده انـد      
فضــاي کــارخــانــجــات اعــتــراضــي         

کارگران وسيعـا از اعـتـراض         .  است
بنيان ديزل حرف ميزنـنـد و بـا ايـن              
اعــتــراض اظــهــار هــمــبــســتــگــي            

 . ميکنند
 

ــمــيــتــه آذربــايــجــان حــزب               ک
کمـونـيـسـت کـارگـري ضـمـن ابـراز                
همبستگي با کارگران بنيـان ديـزل،         
از همه کارگران بخصوص در تبـريـز         
ميخواهد که به هر طـريـق مـمـکـن           
همـبـسـتـگـي خـود را بـا کـارگـران                   
بنيان ديزل اعالم کـنـنـد و بـه آنـهـا                

در مــقــابــل اوضــاع      .  يــاري کــنــنــد   
فالکتبار کنوني و بيکاري گسترش      
يابنده اي کـه هـرروز دامـن تـعـداد               
بيشتري از کارگران را ميگيرد بايـد     

 . با تمام قوا به ميدان آمد
 

همين هفته گـذشـتـه، کـارگـران           
بــازنشــســتــه ذوب آهــن اصــفــهــان            
توانستند با مبارزه متـحـد خـود و            
ــزرگ و پــي در پــي                  تــجــمــعــات ب
پرداخت حـقـوقـهـاي مـعـوقـه را بـه                

هــمــســران .  دولـت تــحـمــيــل کـنــنــد        
بازنشستگان فعـاالنـه بـه اعـتـراض           
پيوستند و صف بـازنشـسـتـگـان را            

کارگران به وعـده  .  قدرتمندتر کردند 
هاي توخالي حکومتـيـهـا اعـتـمـاد           
نکردند و با پـيـگـيـري مصـمـمـانـه                
توانستـنـد حـکـومـت را بـه عـقـب                 

 .نشيني وادارند
 

فقط با اعتصاب و  اعـتـراض            
همبسته و قدرتمند ميتوانيم حقوق    
مان را از حلقوم مفتخوران سرمايـه        

. دار و حکومتشان بيـرون بـکـشـيـم          
بيکاراني که همين امروز با فـقـر و            
فالکت دست و پنجه نرم ميکـنـنـد،      
کــارگــرانــي کــه شــبــح وحشــتــنــاک           
بيکاري باالي سرشان دور مـيـزنـد،         
ــن االن                  ــيـ ــمـ ــه هـ ــي کـ ــرانـ ــارگـ کـ
دستمزدشان چندين بار زير خط فقـر     
است و حتي خـيـلـي جـاهـا هـمـيـن                 
دستمزد هم به دستـشـان نـمـيـرسـد،            
اين کارگران هـمـراه بـا هـمـسـران و                 
اعضــاي خــانــواده خــود نــيــروي                
عظيمي هستيد  که بايد مـتـحـدانـه        
به ميدان بيايند و به ايـن وضـعـيـت           

 . خاتمه دهند
 

زنده باد مبارزه همبسته    
 کارگران براي زندگي بهتر   

 
کميته آذربايجان حزب    

 کمونيست کارگري ايران  
 

 ۲۰۱۲  اکتبر ۲۳ 
 ۱۳۹۱  آبان  ۲  

کارگران بنيان ديزل تبريز عليه تعطيل                                    
 کارخانه دست به اعتراض زدند                           

 

محکوميت حکم زندان فعال   
 کارگري پدرام نصرالهي     

بـنـا بـه گـزارش رسـيــده، دادگــاه               
تـجــديــد نــظــر سـنــنــدج حـکــم پــدرام              

را کـه پـيـشـتـر بـه اتـهــام                   نصـرالـهـي   
عضويت در کميته و ارتباط با يـکـي        
از گروه هاي اپوزيسيـون بـه سـه سـال               

 مـاه    ۱۹ حبس محکوم شده بود ، به     
کميته هماهنـگـي     .دکرحبس تبديل   

بـه     همان طور که بـارهـا اعـالم کـرده            
هيچ عنوان خود را حتـي بـه اسـتـنـاد            

قانـون اسـاسـي        همين قوانين جاري و 
کشور غير قانوني نمي داند و مـادام          

صالحه غـيـر      که اين کميته در دادگاه 
قانوني اعالم نشده بـاشـد نـمـي تـوان              
افـراد را بـه واسـطـه عضـويـت در آن                   

 .تحت تعقيب قضايي قرار داد
ما اعضاي کميتـه هـمـاهـنـگـي،           

پدرام نصرالهي را کـه بـه            راي دادگاه 
اتهام عضـويـت در کـمـيـتـه و اتـهـام                  
ــا يــکــي ازاحــزاب                ــبــاط ب واهــي ارت
اپـوزيسـيــون کـه ايـن روزهــا بـراي از                
ميدان خارج کردن فعالين کارگري بـه      
آنها نسبـت مـي دهـنـد را بـه شـدت                  
محکوم مي کـنـيـم و خـواهـان مـنـع                
ــعــقــيــب قضــايــي ايشــان و آزادي                 ت
کارگران و فعالين کارگري دربند مـي       

 .باشيم
  ۱۳۹۱ آبان   ۱ 

 
اعتصاب کارگران شرکت     
 جهاد توسعه پيمانکار سد بنير    

کارگران شـرکـت   به گزارش رسيده    
جهاد توسعه، پيمانکار سد بـنـيـر در           

از روز     کيلومتري روستاي نـگـل،       ۵ 
 در اعتراض به عـدم    ۱۳۹۱  مهر ۲۸ 

پــرداخــت حــقــوق هــاي مــعــوقــه ي               
   .دست از کار کشيده اند خود 

نگهبانان، رانندگان ماشين هـاي      
سنگين و آمبوالنس وکارگران ديـگـر       
بـخـشـهـا در ايـن اعـتـصـاب شـرکـت                   

آنـان اعـالم کـرده انـد کـه تــا                 .  دارنـد 
رسيدن به تـمـامـي مـطـالـبـاتشـان بـه                

. اعتصاب خـود ادامـه خـواهـنـد داد            
 ۳۳۵ تعداد کارگران اين پيمانـکـاري        

 .نفر است
  

ادامه اعتصاب کارگران سد      
وابسته به شرکت     ) بنير (آزاد 

 جهاد توسعه  
بر طبق آخرين اخبار رسيده، بـعـد       
از سه روز اعتصـاب کـارفـرمـاي سـد             

بـه کـارگـران وعـده داده           )  بـنـيـر   (آزاد  
 روز سه شـنـبـه    ۲۴ است که تا ساعت    

 حقوق معوقه يک مـاه را      ۲/۸/۹۱ 
پرداخت نمايد به شرطي کـه کـارگـران         
در روز بعد اعتصاب خود را شکستـه     

کـارگــران  .  و مشـغـول بـه کـار شـونـد              
اعتصابي اعـالم کـرده انـد چـنـانـچـه                
کارفرما به وعده ي خود عمل نـکـنـد        
اعـتـصـاب تـا دريــافـت حـقـوق هــاي                

 .معوقه ادامه خواهد يافت
 

اعتصاب رانندگان تاکسي در      
 سنندج 

طبق گزارش رسيده صبح روز سه     
رانندگـان تـاکسـي       ۸/۹۱ / ۲ شنبه  

 ۴ خط حسن آباد سننـدج، بـه مـدت              
در خيابـان  )   صبح۱۱  الي ۷ (ساعت  

حسن آباد روبه روي بانـک کشـاورزي،        
 .دست به اعتصاب زدند

آنان خواستار اضافه نمودن کـرايـه    
و همچنين اختصاص دادن محلي بـه         
عنوان ايستـگـاه تـاکسـي بـراي خـود               

الزم به ذکر است طي مراجـعـه    .  شدند
 بـه اداره      تعدادي از ايـن رانـنـدگـان        

برآورده نـمـودن       تاکسي راني، وعده  
هايشـان در دو روز آيـنـده             خواسته  

  .داده شده است
  
 

اخراج گسترده کارگران    
 کارخانه خورشيد زريوار     

ديو سياه بيکاري گريبان کارگران     
کارخانه خورشيد زريوار سـنـنـدج کـه           
زير مجـمـوعـه کـارخـانـجـات تـولـيـد                
نوشابه ايستک مي باشد را هم گـرفـت      

 نفر از کارگران اين کـارخـانـه بـه       ۲۰ و  
بهانه کاهش توليد نـاشـي از کـمـبـود            
مواد اوليه اخـراج شـدنـد و بـه خـيـل                 

 . عظيم بيکاران پيوستند
اين بيکارسازي هـا در شـرايـطـي           
صورت مـي گـيـرد کـه افـزايـش روز                 

فشار مضـاعـفـي بـر            افزون قيمت ها 
گرده کارگران و زحمتکشان وارد کرده     
و تامين ابتدايي تريـن نـيـاز خـانـواده             
هاي کـار گـري بـا مشـکـالت جـدي                 

 .مواجه شده است
کارخانجاتي که هنـگـام رونـق از          
قبل کار کارگران سودهاي فراوانـي را       
نصــيــب خــود ســاخــتــه انــد هــنــگــام            
مواجهه با هر مشکلي اولين و راحت       
ترين راه حل را اخـراج کـارگـران مـي               

 .دانند
در شرايـط کـنـونـي کـه اخـراج و                
بيکارسازي منحصر به يـک يـا چـنـد             
کارخانه نبوده و تقريبا همـه کـارگـران        

هستند، کـارگـران،        در معرض اخراج 
تنها باايجاد تشـکـل هـاي مسـتـقـل               
کارگري قادر خواهند بود از امـنـيـت          

 .شغلي و منافع خود دفاع نمايند
مــنــبــع اخــبــار ســايــت کــمــيــتــه           

 هماهنگي
 *** 
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ۶٣٩۶٠۶٣ -٠ 
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.:  ۵۸۳۶۵۷۵۰۲ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠۵٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ۴۹۰۰ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ۴W ٢RI 
Account #:  ٨۴٣٩٢٠٠٢۶٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١۵١٣۵٠٢۴٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧۴ RABO   ٠١۵١٣۵٠٢۴٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٣ -١۶٣٣٢ -٠- ۵٧١١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٩٩- ۴١۵٨١٠٨٣ 
wire: ABA routing #  ۰۲۶۰۰۹۵۹۳ 

swift code : BOFAUS ۳N 
  

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

England 
Account nr.  ۴۵۴٧٧٩٨١ 
sort code:  ۶٢ -٠۴- ٢٣ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ۶٠٢۴٢٣۵۴٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ۲L 

 
 

 : 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 

حکومت اسالمي ايران بـا اعـدام         
در حــالــيــکــه ســران ايــن        .  زنـده اســت   

حــکــومــت در مــقــابــل اعــتــراضــات          
گسترده به اعـدامـهـا در ايـران اعـالم              
ميکنند که اعدام بداليل سيـاسـي در      

 مـهـر مـاه        ۰ ٣ ايران نيست، يکشنبه    
اعـدام  "  مـحـاربـه      "  سه نفر را به اتهام   

اتهامي که سياسي است و در   .  کردند
رژيـم در    "  دادگسـتـري  "  تـوضـيـحـات       

سيستان و بلوچستان آمـده اسـت کـه             
اين سه نفـر بـه يـک جـريـان مـخـالـف                    
حکومـت اسـالمـي تـعـلـق داشـتـه و                 
بدليل فعاليت عليه حـکـومـت اعـدام         

 . ميشوند
يحيي چاري زهي، عـبـدالـجـلـيـل          
کهرازهي و عـبـدالـبـاسـط ريـگـي از                
سوي حکومت بـه اتـهـام مـحـاربـه و                
افساد في االرض سحرگـاه يـکـشـنـبـه          

 . اعدام شدند
خبر اين اعدام بعد از اجراي حکـم     
و بعـد از اجـراي جـنـايـت حـکـومـت                   
اســالمــي پــخــش شــد، امــا در روز               

دوشنبه در زندان اوين ده  نـفـر اعـدام           
شدند، که خبر اجراي حـکـم آنـهـا يـک            
هفته قبل از سـوي خـانـواده يـکـي از                
اين اعداميها يعنـي خـانـواده سـعـيـد             
صديقي عـلـنـي و رسـانـه اي شـده و                   
موجي از اعتـراض را در ايـران و در               

رژيم اسالمي مـجـبـور    .  دنيا دامن زد 
شد چنـد بـار اجـراي حـکـم را عـقـب                   
بياندازد، اما سحرگاه دوشنبه بعـد از        
اعالم تحصن خانواده محکوميـن بـه        
اعدام و بعد از تـهـديـد بـه تـيـرانـدازي              
بسـوي مــادران و پـدران، حــکــومــت            

. اسالمي اين ده نـفـر را  اعـدام کـرد                
ــفــر کــه از ســوي                    اســامــي ايــن ده ن
دادسراي رژيـم در تـهـران اعـالم شـد                

 : چنين است
فرشيد رستمي، فـرهـاد مشـهـدي         
ابوالـقـاسـم، عـلـي درويشـي، عـبـاس               
عباسي نمکي، سعيد صديقي، حميـد   
ربيعي، محمدعلي ربيعي، عـلـيـرضـا      
مواليي، اسـحـاق لـورگـي و يـوسـف                

 .پرمر

حمـيـد ربـيـعـي و مـحـمـد عـلـي                   
 . ربيعي پدر و فرزند بودند

به موج اعدامـهـا در ايـران بـايـد              
کـمـيـتـه     .  بيش از اينها اعتـراض کـرد     

بـيـن الـمـلــلـي عــلـيـه اعـدام از هـمــه                     
سازمانها و نـهـادهـاي عـلـيـه اعـدام                
دعوت ميکند متحدانه به ايـن مـوج        

 . اعدامها اعتراض کنند
 کميته بين المللي عليه اعدام        

   ۲۰۱۲  اکتبر ۲۲ 

  ساعت گذشته در ايران                     ۴۸ اعدام سيزده نفر در                    

بــحــث هــاي شــمــا در مـــورد                  
. نپرداختن قبض ها واقعا عالي اسـت    
. ما اين بحث را به همه جـا مـيـبـريـم               

ميگوييم پول نـدهـيـد بـه ايـن دولـت                
همسايـه مـا     .  بگذاريد کمرش بشکند 

ولـي  .  قطع کـردنـد    .  پول برقش را نداد 
اگر همه ندهـنـد   .  ميگفت مهم نيست  

دولت ساقط ميشود و مـا بـه هـدف             
بنابراين من نه تـنـهـا پـول         . رسيده ايم 

برقم را نخواهم پرداخت بلکه ديـگـران       
. را هم تشويق به اين کار خواهـم کـرد          
. بــبــيــنــيــد ايــن روحــيــه مــردم اســت           

بـه نـطـر مـن         .  بنابراين ادامه بـدهـيـد      
بايد بگوييم کـه کـارت اتـوبـوس هـم               

اتوبوس ها هـمـه دولـتـي       .  نبايد بزنند 
در يک مسير در اصـفـهـان      .  شده است 

.  تومـان مـيـدهـم      ۶۵۰ که من ميروم  
اتوبوس کثيف، قراضه، بو گندو، جـا      

مـن هـم پـول         .هم نيسـت بـنـشـيـنـيـم          

و داد و فـريـاد مـيـکـنـم کـه              .  نميدهم
وقتي سرويس اينطور مـيـدهـيـد چـرا            

مـردم را تشـويـق بـه           .  بايد پول بدهيم 
خيلي ها بـا مـن       .  نزدن کارت ميکنم 

همراهي ميکنند و کـارت نـمـيـزنـنـد             
اينهـا هـم جـرات نـمـيـکـنـنـد حـرفـي                    

شـيـر   .   تـومـان    ۵۰۰ نان شـده      .  بزنند
و همه چـيـز هـر روزه          .   تومان۱۰۳۰ 

شـايــد بــگـويــم دوبــار قــيـمــتـش بــاال              
پس چرا بايد پول آب و بـرق و    .  ميرود

يـا پـول ايـاب و ذهـاب             .  گاز بـدهـيـم     
. اين تبليغات را ادامـه دهـيـد      .بدهيم

روي اينکه وقتي بـرق کسـي را قـطـع              
کردند بايد مردم محل اعتراض کنند     

خصـوصـا خـود      .  بيشتر تاکيد کـنـيـد     
يـا گـاز     .  کسي که برقش قطع ميشود   

منزلش قطع ميشود نبايد فکـر کـنـد       
خودش تنهايي بايـد ايـن مـعـضـل را              

بلـکـه بـايـد فـورا اهـالـي               .تحمل کند 

خالصه روي هـمـه       .  محل را خبر کند 
بــهــتــريــن   .ايــن جــوانــب کــار کــنــيــد         

تبليغات اين دوره شـمـا بـاور کـنـيـد                 
چـون از يـک       .  هميـن مـوضـوع اسـت        

دريچه واقعـي در واقـع سـاقـط شـدن               
دولت را طرح کرده ايد و مـيـگـويـيـد             
دولت مسئول اين وضـعـيـت اسـت و              

 .بايد به مردم جواب دهد
من تمام روز بـه انـتـظـار بـرنـامـه              

البته بـدانـيـد يـک         .  کانال جديد هستم  
قشري از اين بي قانـونـي و دزد بـازار           
سود ميـبـرنـد و وجـود ايـنـهـا کـنـار                    
دستگاه سرکوب دولت بيرحم وضع را    
بـراي مــا مــردمـي کـه مــيـخــواهـيــم               
خودمان را نـجـات دهـيـم سـخـت تـر                 

اين قشـر را بـيـشـتـر زيـر               .  کرده است 
 .ممنون از شما. حمله قرار دهيد

 اصفهان 
 ۱۳۹۱  مهرماه ٣٠ 

صحبت يکي از اهالي                  ;  اگر مردم قبض ها را ندهند دولت ساقط ميشود                                        
 اصفهان خطاب به کانال جديد                           

 . اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      

 


