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سخنی با ایرانیان مقیم خارج در 

سعید آرمان

برای تعیین عالیترین مرجع اجرایی 
. کشور باقی ماندە است

ی 
جز نظارت بر توزیع فقر و بیکاری، 

سالگی، توزیع مواد مخدر از ١٣
طریق باندھای قاچاق و تباە کردن 
زندگی صدھا ھزار انسان و نظارت بر 
سرکوب و زندان و تجاوز و در نھایت 

" جرمی"
جز ابراز عقیدە و عضویت در گروە 

.سیاسی

رجایی و میر حسین موسوی و 

کارگران و اعدام فعالین سیاسی و 
ستان 

نھادند و ایران را بعد از چین با یک 
میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت 

.عود دادەاندصدر جھان 

صدھا فعال سیاسی از پاریس تا 
برلین و از استکھلم تا الرناکا و 

سلیمانی
شیادان و ھم پالگی ھایشان صورت 

بعنوان " اپوزیسیون"بخشی از 
." ناجی"

رژیم اسالمی تمام تالش خود را 

برای آنان . خارج کشور گرم نگاە دارند

ارکت بکنند تا شدلیلی م

.صورت صوری بگیرند

کدام یک از کاندیداھای این عالیترین 
پست اجرایی جمھوری اسالمی از 

کدامیک از این امتحان پس ! 

میلیون زن در ایران اعمال ٣٥بالغ بر 
و ! 

اینان خود از ! رفتنش بدھد؟
بنیانگذاران این دستگاە مافیایی 

ت اجتماعی عظیمی کنترل ثرو

جنگشان برای تصاحب این کرسی و 

.نظام میباشد

ما انسانھای آزادیخواە و شرافتمند، 
ما کارگران و زنان و جوانان فراری از 
دست جانیان اسالمی حاکم بر ایران 

بر ایران نداریم و تنھا راە تالش حاکم
جدی و مصمم برای سرنگونی این 

" "ژوئن روز ١٤روز . نظام است
بزرگ و دندان شکن میلیونھا ایرانی 

حامیان توەای و اکثریتی و دوم 
.خردادی آن میباشد

ما ایرانیان خارج کشور صف رای دادن 
مزدوران 
جمھوری اسالمی واگذار میکنیم و 

ھر چھار سال یکبار بنمایش 
میگذارند، اعتراض خواھیم کرد و 
خواھان سرنگونی کلیت نظام 

.جھنمی اشان خواھیم بود

ھر کجای جھان ھستید روز 

جمھوری اسالمی با خواست 

سرنگونی کلیت نظام جھنمی اشان 
. تبدیل کنیم

خودشان بسپاریم و پتانسیل عظیم 
اجتماعی خود را برای تقابالت جدی 
و سرنوشت ساز در آیندە سیاسی 

آیندە سیاسی ای. ایران، آزاد کنیم

از آزادی و رفاە در تقابل با سرکوب و 
بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی و 
شکوفایی استعدادھا و بخدمت 

مرگ بر جمھوری اسالمی
زندە باد آزادی و برابر

سعید آرمان
٢٠١٣ژوئن ١١

مضحکه پشت مضحکه؛ 
سرنگونى تنھا انتخاب

سیوان كريمى

در رژیم جمھوری اسالمی تنھا یک
شخص است که ھمه مناسب 
حساس را داشته است؛ رئیس 
جمھوری، رئیس تشخیص مصلحت 
نظام، رئیس مجلس خبرگان، 

به مدت ( جانشین فرمانده کل قوا
، رئیس )۶٨تا ۶٧یک سال از سال 

. شورای عالی دفاع و رئیس مجلس
ھاشمی؛ کسی که از ھمه ی 
پست ھا و مقامات حکومتی و از ھر 

را داشت و از آنچه که توان آن را
ھمه دستگاھھا برای سرکوب مردم 
. و حفظ رژیم بھره برده است

شخصی که برای رژیم پدری کرده 
است و برای مردم نماد و نشانه 
. ارتجاع و ترور و کھنه پرستی است

مضکه اول رد صالحیت این پدر 
اما رژیم پدر خود . دلسوز رژیم است

را فاقد صالحیت می داند؟
ابات پیش رو یک در نمایش انتص

اینکه . موضوع بسیار روشن است
شخص ھاشمی نمی توانست 
. کاندیدای مورد نظر خامنه ای باشد

در رژیم اسالمی سرمایه داری ایران 
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نمی توان صحبت از انتخاب از ھر 
در این نظام سیاسی . نوعی کرد

شخصی از سوی خامنه ای برای 
اجرای کامل دستورات وی و مدیریت 

ه ای به کاخ سعدآباد تصمیات خامن
ھاشمی ھم با . فرستاده می شود

تکیه بر صندلی صدارت مدتی این امر 
را به صورت مستقیم اجرا کرد و پیش 
و پس از آن ھم مجری تصمیمات 

اما چرا در این زمان . خامنه ای بود
که رژیم در منجالب ایدئولوژی و 
سیاستھای سرمایه داری خود بیش 

اضات مردم و از پیش فرو رفته و اعتر
بویژه طبقه کارگر بیشتر از ھر زمان 
دیگری است، رژیم پدر خود را رد 
.صالحیت می کند

از دو منظر این موضوع قابل بررسی 
.است

از یک سو می توان گفت خامنه ای 
دیگر به ھاشمی به عنوان یار خود 

اگر جنگ قدرتی را که . نگاه نمی کند
در چارچوب نظام در جریان بوده و 

ت و ھم اکنون خود را در قالب ھس
انتصابات بروز کرده، در کنار رد 
صالحیت ھاشمی قرار دھیم، می 
توان به این نتیجه رسید که ھر جا 
جنگ قدرتی در کار باشد و یک 
سوی آن خامنه ای ، جایی برای 

نمونه ی این امر را . ھاشمی نیست
می توان در تعین جانشین رئیس 
.مجلس خبرگان مشاھده نمود

از منظری دیگر نیز می توان به این 
موضوع پرداخت که از نگاه نویسنده، 
به واقعیت نزدیکتر و قابل لمس تر 

قوانین اسالمی ارتجاعی . است
حاکم در کنار سرمایه داری که بر 
اقتصاد ایران چماده زده است، طبقه 
کارگر زنان و جوانان و سایر بخشھای 
مردم را از ھر لحاظ تحت شرایط 

طبقه . ار بدی قرار داده استبسی
کارگر دارای وضعیت معیشتی 

در ابتدای امسال . اسفباری ھستند
خط فقر را بیش از یک میلیون تومان 
اعالم کردند و اندکی پس از آن 
حداقل و یا بھتر است بگویم حداکثر 
دستمزد را یک سوم زیر این خط 

تعرض به وضعیت !!! اعالم کردند
ین تصمیم معیشت طبقه کارگر در ا

نکته جالب اینکه . کامالً نمایان است
این خط فقر به صورت روزانه در حال 
رشد و روبه جلو است اما این سطح 
دستمزد فعالً و فعالً ثابت خواھند 

شرایط اقتصادی به گونه ای به . ماند
پیش می رود که ھر روز شاھد 
تعطیلی کارخانه ھا و کارگاھھایی 

خط فقر ھستیم که این کارگران زیر
اعتصابات . در آن مشغول به کارند

کارگری نیز روز بروز در حال افزایش 
است و محیط کار ھم به مکانی 
. ناامن برای کار تبدیل شده است

حاال با این اوصاف در نظر بگیرید که 
کارگران ماھھا حقوق خود را دریافت 

از ھر حرکتی برای . نکرده اند
اعتراضات سازماندھی شده 

می کنند که از دست این استفاده
رژیم اسالمی سرمایه داری نجات 

زنان و جوانان ھم وضعیت . یابند
.مشابھی دارند

اولویت قرار دادن نگرشھا و بارھای 
اسالمی برای برخورد با زنان و 
جوانان ، جامعه را به زندانی با 
دیوارھای بلند تبدیل کرده است که 
مصالح آن از یک سو باورھای خرافه 

اسالمی تشکیل داده -جاعیارت
است و از سویی دیگر در تالش 
ھستند تا این قوانین ارتجاعی و 

انسان . زشت را ، زیبا جلوه دھند
موجودی آزاد و داری اختیار است که 
نیازی به دین برای تصمیم گیری و 

این وضعیت برای . راھنمایی آن ندارد
ھیچ انسان آزاده قابل تحمل و 

ه از نیروی استقاد. پذیرش نیست
سرکوب برای تمکین مردم، تنھا 
نشان از ناتوانی رژیم در برابر آگاھی 
مردم و خواست آنھا برای تغییر 

شرایط بد اقتصادی را به .دارد
تعداد . فاکتورھای فوق اضافه کنید

بیکاران ھر روز در حال رشد است و 
به خیل میلیونی بیکاران افزوده می 

رای شود که به حداقل دستمزد ھم ب
.کار تن می دھند اما کدام کار

در شرایط امروز که تنفر جوانان و 
زنان از قوانین ارتجاعی اسالمی به 
بیشینه خود رسیده و در تنگنای بد 
اقتصادی ھم قرار گرفته اند و 
کارگران، این نیروی عظیم جامعه، نیز 

شرایط اسفناک کار و زندگی و 
معیشت را در برابر نگاه خود دارند، 

تصمیمی بھتر از سازماندھی چه
شدن و تالش برای سرنگونی می 
.توان گرفت

رژیم و در صدر آن خامنه ای ھم به 
این شرایط و و ضعیت احاطه کامل 

در نتیجه ھر تصمیمی که . دارد
گرفته می شود، باید کمترین ھزینه 
ممکن را برای نظام در پی داشته 
باشد و لذا تصمیم رد صالحیت 

شایی را می توان ھاشمی و حتی م
در این راستا به واقعیت نزدیکتر 

.دانست
مردم از ھر فرصتی استفاده می 
کنند تا به رژیم اعتراض کنند و نفرت 
خود را به این شرایط اعالم کنند و 
شعار و ھدف خود را که سرنگونی 
است اعالم کنند و برای آن تالش 

ھیئت حاکمه با رد صالحیت . کنند
ی نژاد و گروه وی پدر رژیم، به احمد

اعالم کردند که بانیان این نظام 
ارتجاعی می توانند زمانی مورد 
غضب قرار گیرند چه رسد به 

ز سوی خامنه ای برای شخصی که ا
تایید . چند سال منصوب می شود

صالحیت ھر یک از ھاشمی و 
مشایی به معنی این بود که طرف 
مقابل به موازنه قدرت معترض خواھد 
شد و شاید طرفداران خود را به 

و در این اثنا، . خیابان دعوت کنند
خیل میلیونی کارگران و زنان و 
جوانان نیز با شعار سرنگونی نظام

کماکان دنیایی . به میدان خواھند آمد
از باروت انزجار و تنفر در ایران آماده 
انفجار است و این تصمیمات تنھا این 
.انفجار را به تاخیر خواھد انداخت

می توان منتظر زمانی ھم بود که 
خامنه ای را برای نجات این رژیم کنار 

.بزنند
اما کارگران و مردم آزادی خواه فریب 

که بازی ھا را نخواھند خورد این مضح
سرنگونی تنھا . و انتخاب خود را دارند

انتخابی است که برای آن 
تنھا راه . سازماندھی خواھند شد

جوانان و زنان برای فارغ شدن از این 
زندان، ویران کردن این دیوارھای 
ارتجاعی است که این امر ھم تنھا 
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با سرنگونی جمھوری اسالمی 
جمھوری . دامکان پذیر خواھد ش

اسالمی ھویت و بقای خود را به 
اسالمیت و اقتصاد سرمایه داری آن 
گره داده است و این دو اتفاقاً، منشا 

سرنگونی . نفرت مردم از آنھاست
رژیم اسالمی سرمایه داری تنھا 

.انتخاب مردم است
زنده باد آزادی، برابری ، حکومت 

کارگری

انتخابات

محمد باقر عابدیان

ھای تجلی خابات یکی از مکانیسمانت
اراده ملت در اداره کشور است، 
مشروط بر این که انتخابات به معنای 

اما از آنجا که اراده . واقعی آزاد باشد
ھای ملی با خواست دولت

سو نیست، استبدادی لزوماً ھم
باید مایه اقتدار انتخاباتی که می

حاکمیت گردد، مایه اختالل در 
انتخابات .شودحاکمیت می

مھندسی شده راه حلی ناگزیر 
.گزینندھا برمیاست که این نظام

این بار اما رژیم پیش از انتخابات 
خیال خود را از بابت مردم آسوده کرد 
تا ھم از اتفاقات چھار سال پیش 
جلوگیری کند و ھم به مردم بفھماند 
آنھا در نظام والیت مطلقه فقیه کاره 

نظر آنھا در ای نیستند و برای رای و
. عمل تره ای ھم خرد نمی شود

نگاھی به شکل مناظره ھای امسال 
که از صدا و سیمای جمھوری 
اسالمی پخش می شود حتی 
نشان می دھد کاندیداھا ھم ھیچ 
ارزش و اعتباری در نگاه طراحان 

مناظره ھا ھم تنھا . ماجرا ندارند
برای خالی نبودن عریضه و البته در 

طر ھستند که نقش کبریتی بی خ
باز باید از ھیجان ھای اجتماعی 

رژیم با ھمه توان . جلوگیری کنند
خود امسال می کوشد تا کودتایی 
تمام عیار را رقم بزند و از آنجایی که 
از مردم و واکنش آنھا ترس دارد، 

دائم پس از ھر اقدامی بلندگوھای 
خود را به میان رسانه ھا می فرستد 

ه را توجیه تا ھم اقدامات انجام شد
کنند و ھم آبی روی آتش خشم 

.مردم ریخته باشند

انتخابات فرمایشی

محسن فلسفه فرد
جمھوری اسالمی حکومتی است 

مبانی و که با ھر نوع معیارھا و
ارزشھای انسانی در تضاد است

ھم میھنان عزیز،
در حالی به انتخابات فرمایشی و 
غیر دموکراتیک ریاست جمھوری 

شویم که مردم ما از ینزدیک م
حداقل آزادی انتخاب برخوردار 

نظام استبددی که در رأس . نیستند
دارد چون آن والیت فقیه سعی

گذشته رئیس جمھور منتصب خویش 
را بر خواست و اراده مردم دیکته 

کند که ایجاب میوظیفه ملی. کند
فریاد ملّت امروز بیش از ھر زمانی

ان مظلوم مان را به گوش ھمگ
فضای آزاد سوئد ..در.ما، .برسانیم

بزرگ گفته به جمھوری اسالمی نه
و خواھان رسیدن به دمکراسی و 
حاکمیت مردمی خواھیم 

جمھوری اسالمی حکومتی .شد
است که با ھر نوع معیارھا ومبانی و 
. ارزشھای انسانی در تضاد است

حکومتی است که در ضدیتش با 
ری و آزادی انسان و برابانسان و

مساوات در دنیا شھرت پیدا کرده 
است و من از ترس اجرای قوانین 
ظالمانه این جنایتکاران درخواست 

حکومتی که . پناھندگی کرده ام
ھمانند کودکی ناخواسته به مردم 
تحمیل شد و تاکنون ھمچو غده ای 
سرطانی گریبان گیر مردم ایران 

حکومتی که برای بقای . شده است
ه گروه و دسته خود از کشتن گرو

. دسته مردم ھیچ ابایی ندارد
حکومتی که با جاری ساختن 
سیالبی از خون جوانان ایران زمین و 
خفه کردن فریادھای نھفته در گلوی 

ھزاران ھزار ایرانی و خانواده ھای 
داغداری که در فراغ از دست دادن 
جگر گوشه ھایشان به سوگ 
نشسته اند، می خواھد به حکومت 

.ادامه دھدننگین خود
خانواده ھایی که حتی بدنبال از 
دست دادن عزیزانشان، ھنوز ھم 
ازظلم و ستم این وحشیان آدم کش 
در امان نیستند و گویی تمام 
باقیمانده آنھا ھمه به مرگ محکوم 
شده اند و باید بقیه عمر خود را در 
سیاھچالھای جمھوری اسالمی 

من ھم یکی دیگر از آن . بسر ببرند
ان بودم که اگر دست به فرار قربانی

نمی زدم معلوم نبود این جنایتکاران 
تابحال چه بالیی برسر من آورده 
بودند من به عنوان یک ایرانی، که 
نیمه عمرم را در حکومتی ضد 
مردمی و ضد انسانی جمھوری 
اسالمی سپری کرده ام و االن که 
درخارج از مرزھای ایران بسر می 

آنھایی برم، میخواھم صدای ھمه 
باشم که در زندانھای جمھوری 
اسالمی صدایشان بجایی نمی 

و قوانینی برای دفاع از حرمت .رسد
می خواھم . انسانی آنھا جود ندارد

صدایی برای دفاع از حرمت و شأن و 
منزلت خودم باشم که سالھاست 
درد دلم را در سینه خفه کرده ام و 
امروز می خواھم به گوش ھمه 

خواھم به ھمه می. جھان برسانم
عالم و آدم بگویم نگاه کنیدھم 
میھننان من در چه جھنمی بسر می 
برند و چگونه حرمت و حقوق 

انسانی آنان را پایمال می کنند؟
میخواھم اعالم کنم که در دستگاه 
ھای قضائی و امنیتی جمھوری 
اسالمی نه تنھا کوچکترین عدالتی 

ندارد بلکه کلیه قوانین وجود
می بویژه نسبت به جمھوری اسال

زنان برمبنای تحمیل بی عدالتی بنا 
این جانیان فقط از طریق . شده است
اعدام مخالفان خود و شکنجه و

سرکوب ھای وحشیانه توانسته اند 
از طریق عده . را سرپا نگاه دارندخود

ای کفتار جیره خوار،از طریق سرکوب 
پایه ھای . حرکتھای آزادی خواھانه
ی تابحال حکومت ننگین اسالم

برجنایت و شالق و شکنجه استوار 



5

باید از ھمه مردم جھان و . بوده است
از ھمه نھادھای مدافع حقوق 
انسان بخواھیم که به کمک انقالب 
مردم ایران بپیوندند و مردم ایران را از 
این منجالب نجات دھند تا یکبار برای 
ھمیشه ریشه ھای اسالم سیاسی 
و قوانین اسالمی و حکومت 

سالمی را بخشکانیم و بر ویرانه ا
ھای جمھوری اسالمی یک حکومت 

.انسانی بنا کنیم
به امید آزادی ایران زمین و رھایی 

.مردم عزیز میھنم
مرگ بر جمھوری ننگین 

اسالمی

اطالعیه سازمان سراسري 
بیمرز در خصوص - پناھندگان ايراني

٩٢انتخابات 

مي مضكه انتخاباتي جمھوري اسال
شوراي نگھبان با رد . در راه است

، " پدر جمھوري اسالمي" صالحیت 
ھاشمي، اين اصل ارتجاع كھنه 
پرستي، به وضوح نشان داد كه براي 

سرمايه داري -حفظ نظام اسالمي 
ھیچ كس، حتي بانیان و بنیان 
. گذاران آن را كنار خواھد گذاشت

مضحكه انتخاباتي در حالي قرار 
كه سطح معیشت است برگزار شود 

مردم زحمت كش به پايین ترين حد 

زنان و جوانان و . خود رسیده است
كودكان از ھر سو، مورد آزار و اذيت 
رژيم قرار مي گیرند و از ابتدايي ترين 

.حقوق خود بري ھستند
طبقه كارگر ھم در ابتداي امسال و 
با تصويب میزان حداقل دستمزد به 

. شدچند برابر زير خط فقر كشانده 
ھمان زنان و جوانان و كودكان، در 
شرايط كنوني جامعه به اجبار، بايد 
كار كردن در اين خط فقر را براي امرار 

.معاش خود انتخاب كنند
وضعیت معیشت مردم و گراني ھا 
ھم كه روز به روز در حال بدتر شدن 

.و افزايش بي روبه مي باشد
در اين اثنا، جمھوري اسالمي با 

حكه انتخابات، قصد دارد برپايي مض
تا جانشیني براي احمدي نژاد و 
. شخصي براي ادامه راه وي پیدا كند

انتخابات و شخص منتصب خامنه 
اي، ھیچ ربطي به مردم و زندگي 

تنھا ھدف اين . مردم ايران ندارد
مضحكه، انتخاب شخصي براي حفظ 
. نظام جمھوري اسالمي است

نظامي كه از ابتداي عمر خود با 
.دم از سر ستیز وارد شده استمر

-سازمان سراسري پناھندگان ايراني
بیمرز با ھمكاري احزاب چپ و 

١٤اپوزسیون بر آن است تا در روز 
يوني و در كنار اين احزاب تظاھراتي 
وسیع و گسترده را در مقابل سفارت 
جمھوري اسالمي براي اعتراض به 
انتخابات نمايشي و مضحكه پیش رو 

در اين راستا از تمام .برگزار كند
فعالین سازمان و تمام انسانھاي 
آزادي خواه و برابري طلب دعوت مي 
نمايد تا در اين روز و در كنار ھم 
اعتراض گسترده خود را به اين 
مضحكه اعالم داريم و اين انتخابات را 

.پوچ و بي ارزش كنیم
مكان مقابل سفارت رژیم در 

استکھلم
زمان

صبح9اعت ژوئن از س14جمعه 
سازمان سراسري پناھندگان ايراني 

بیمرز
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فراخوان تحریم انتخابات فرمایشی نظام استبدادی حاکم 
بر ایران

آرش پاک عقیده 

رای دادن نوعی جنایت است بر من و نسل دگر خیانت 
است

نوعی حماقت است بر تو و امثال من خیانت رای دادن 
است

ھموطن بیدار شو خواب بس است ھموطن ھوشیار 
باش دیگر بس است

ھموطن گر تو بییندیشی در خلوت به خویش نیم نگاھی 
بنگری بر مردم کشور خویش

یا براستی بنگری بر کشور ایران زمین مردمان پارسی و 
کوروش زمین

م است این حکومت از ریشه و بن آن دریغ و آه آن از مات
فاصد است

من دگر اندیشم و آزاده خواه از حکومت ندیدم جز ستم 
بر مردما

پس بیایید مردم اندر جفا این حکومت را تحریمش کنید

مردم ایران زمین مردم با ریشه این سرزمین خود 
براستی آگھید و دیده اید

پر از ظلم و کشتارھا حکومت کرده است این حکومت 
جنایت است

آن که با اصل نظام مخالف است این نظام و دولتش دیگر 
بس است

عمر این عمالن دیگر سر است رھبرش جالد و دولتش 
بد زه بد است

این ھمه ظلم و ستم بر مردمان ذیگر بس است

ھموطن بیدار شو خواب بس است ھموطن ھوشیار 
باش دیگر بس است

گدایی / ول ملتی در خواب چپا/ تجاوز سکس زندانی / 
/کودکان کار 

زنان / خطا چون جوخه اعدام / فقارت یک زن روسپی / 
/ھم برده اسالم 

9/6/2013/ آرش پاک عقیده / شعر از 


