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 بھمن خانی:   همکار سر دبير
E- mail: khani@live.nl 

 ،   ۲۰۰۷ مه   ۲۷ و   ۲۶روزهاي    
شاهد يکي از بي نظير تـريـن کـنـگـره          
هاي حزب کمونيست کـارگـري ايـران          

قصد دادن مدال افتخار به حـزب       .   بود
را ندارم کما اينکه اليـق و شـايسـتـه              

اين کـنـگـره از       .   اين افتخار هم هست   
سـخـنـرانـي     .   هر نظـر بـي نـظـيـر بـود             

افتتاحيه حميد تقوايي ليدر حـزب در        
بيـان واقـعـي ضـرورت و مـبـرمـيـت                 
سوسياليسمي که مدتهاست در ميان     
بخشهاي مختلف جامعه طلبيده مي     

سوسياليسمـي کـه  آرمـان  و              .   شود
آرزوي هميشگي انسان، براي رهـايـي       
از جهنمي است  که توسط سـرمـايـه،          
مليتاريسم نظم نوين و اسالم سياسـي        

 آيا بي نظير نيست؟. ايجاد شده است
نمايندگي کردن خواست جـامـعـه       
ميليوني، خواست آزادي و برابري  در       
شرايطـي کـه بـگـفـتـه رفـيـق حـمـيـد                    
تقوايي، اين حزب يک تـنـه، بـا افـق،              
برنامه و سياسـتـهـاي روشـن، حـزبـي             

ــان اســت         ــري ــاي     .     خــالف ج ــي در دن
تاريکي که مليتاريسم نـظـم نـويـن و            
اسالم سياسـي بـراي بشـريـت ايـجـاد              
کرده اند، تغيير اين جهـنـم بـراي يـک             
حزب خالف جريـان، يـعـنـي تـالـشـي              

کنگره سوسياليسـم   .   هرکولي و عظيم  
و حزبيت ، راه خالصي از اين تاريکي        

بـدون داشـتـن      . را ترسيم و تاکيـد کـرد     
چنين افق و سياستهايي همراه با کـار         
شـبــانــروزي کــادرهــا و اعضــاي ايــن          
حزب و بدون يک رهبري بـا درايـت و             
تيزبين، منسجم و همفکر، کاري بس      

در حــالــي کــه      .   دشــوار خــواهــد بــود     
گرايشات و نيروهاي مدافـع جـامـعـه          

مدني، لنگان لنگان دارند به دفاع از        
مدنيت مي رسند، اين کنگره، کنگره      
تــاکــيــد و ارج نــهــادن بــر انســان و                 

 انسانيت بود
کنگره اين پيام را اعالم کـرد کـه           
براي تحقق سوسياليسمي کـه آرزو و          
خواست ميليونها انسان است، حـزب       
و حزبيت را بايدبعنوان تنـهـا ضـامـن           

. موفقيت، بارها و بارها تـاکـيـد کـرد       
تاکيد بـر حـزبـي مـدرن، مـنـسـجـم،                 
يکدسـت، کـه بـتـوانـد فـرداي کسـب                

قرار و   . قدرت سياسي را تضمين کند 
قطعنامه هايي در کنگره به تصـويـب        
رسيد که تماما در جهت گستـرش  و           
تــقــويــت افــق و اهــداف انســانــي و               

از آن دسـتـه از         .     طبقاتي حـزب بـود     
کساني بوده ام که در تمامـي کـنـگـره            
هاي حزب کمونيست کارگري شرکـت      

ــدادن         .   داشــتــه ام    امــا کــار ســازمــان
 از هر نظر بـا کـنـگـره هـاي               ۶کنگره  

چنـيـن تـالـشـي        .   پيشين متفاوت بود  
توسط جمـعـي از رفـقـا و تـدارک دو                 

 نـفـر،     ۳۰۰شبانروز زندگي نزديک به      
. شرکت کننده، تحسين بر انگيـز بـود        

صفا و صميـمـيـت حـاکـم بـر فضـاي                
کنگره، نشاط و شادماني آن دو روز،        

. هيچگاه از اذهان زدوده نخواهد شـد       
به تمامي کارگران و مردم ، به اعضـا         
و کادرهاي حزب  براي بـرگـزاري ايـن           
کنگره موفق و پر اميد بـايـد تـبـريـک             

 .گفت

 
 
 
 

 
 

 عبدل گلپريان     

مــا از مـذهــب روي        " کـمــپـيــن     
کمپين سازماني اسـت کـه       "   گردانيم

 Zentralrat در آلمـان بـه اسـم           
der Ex-muslime     فــعــالــيــت 
 آغاز  ۲۰۰۷خودش را از ماه فوريه      

ايده اين سازمان از يـک        .کرده است 
سال قبل مطرح بـود و نـهـايـتـأ بـا                 
همکاري نزديک و تنگاتنـگ چـهـار        
سازمـان سـکـوالر و ضـد مـذهـب               
آلماني فعاليتش را در فوريه امسال      

اين سازمان بـدنـه اصـلـي         . آغاز کرد 

اوليه اش را کادرها و اعضاي حزب       
کمونيست کـارگـري ايـران و حـزب             
کــمــونــيــســت کــارگــري چــپ عــراق        

اما بعد از سه ماه     .   تشکيل داده اند  
فعاليت، تـعـداد اعضـا آن از مـرز              

ترکيب اعضا اين .    نفر گذشت  ۴۰۰
ســازمــان از کشــورهــاي مــخــتــلــف       

ايـران، عـراق،     :   اسالم زده از جـملـه       
عربستان، مراکش، آلمان، سـوريـه،       

در .   ميبـاشـنـد   . . .   ترکيه، سوئيس و  
اين ميان سازمان سـکـوالريسـت و          

که يک  "   جوردانو برونو "   ضد مذهب   
سازمان بزرگ و مـطـرح در آلـمـان              
است بيش از بقيه، وقت و امکانات       
براي پيشبرد اين حـرکـت گـذاشـتـه             

اما با اين وجود بدون حضـور       .   است
يک شخصيت مطرح و شناخته شـده       
مثل مينا احدي چنـيـن سـازمـانـي           

هم اکنـون ايـن       . فعأل درست نميشد  
سازمان يـک تشـکـل ثـبـت شـده و                
رسمـي و پـر سـرو صـدا در آلـمـان                   

 .است

 "   اسالم گيت منشعبين             " 
 جنگ با اسالم سياسي و                

  جايگاه چپ سنتي و شرق زده ايراني                       
 " ما از مذهب رويگردانيم " در دفاع از کمپين 

 ! و سازمان اکس مسلم 
)۱( 

  
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 
 يک سئوال از ناصر اصغري،  امير توکلي و سعيد اصلي -  ۶کنگره 

 قرار بازداشت  شيث اماني و صديق کريمي يک ماه ديگر تمديد شد
 ILOبه مناسبت اجالس ساليانه سازمان جهاني کار 

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ايران                      

 در اعتراض به حضور جمهوري اسالمي در سازمان جهاني کار
 مروري بر بخش کوچکي از جنايات جمهوري اسالمي بر عليه کارگران ايران

 كميته همبستگي بين المللي كارگري             

 

 ۶صفحه  

 ۵صفحه  

 ۴صفحه  

 ۲صفحه  

 ،کنگره        ۶کنگره      
 سوسياليسم و حزبيت بود                

 قرار بازداشت شيث اماني و صديق کريمي يک ماه ديگر تمديد شد
 کميته کردستان حرب کمونيست کارگري ايران               

 ۶صفحه  



365شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

ــازمــان قــبــل                 ــايــت ايــن س س
ــرانـــس           ــفـ ــنـ ــيـــن کـ ــزاري اولـ ــرگـ ازبـ
مطبوعاتي آن در دسـتـرس هـمـگـان            

کنفرانس مطبوعاتي اين   .   قرار گرفت 
 بـا    ۲۰۰۷ فـوريـه       ۲۸سازمان روز     

سرو صداي خيلي زياد با سـخـنـرانـي           
مينا احدي، آرزو توکر و مـيـکـائـيـل         

از سازمان جـوردانـو     ( شميت سالمون   
در اين کـنـفـرانـس       .   برگزار شد)   برونو

حدود صد خبرنـگـار از رسـانـه هـاي              
  . مختلف جهان حضور داشتند

انعکاس مطبوعاتي فعاليتـهـاي     
اگـر  .   اين سازمان جهانـي شـده اسـت         

چه مرکز ثقل فعاليـت ايـن سـازمـان             
هـمـه   تـا کـنـون        .   فعأل در آلمان اسـت    

رسانه هاي مـهـم خـبـري و سـيـاسـي                
آلمان از اين حرکت گزارش مصاحـبـه        
و رپــرتــاژ بــا رهــبــران ايــن ســازمــان           

ــعــاد و      امــا.   مــنــتــشــر کــرده انــد        اب
سروصداي اين کمپين اکنون جـهـانـي        

شاخه اسکانـديـنـاوي ايـن        .   شده است 
 آغاز ۲۰۰۷سازمان در اوخر ماه مه      

بکار کرد و بزودي در انگلـسـتـان هـم            
تـا کـنـون بـه         .   کارش را آغاز ميکنـد    

زبانهاي آلماني، انگليسـي، فـارسـي،        
عربي، هلنـدي، دانـمـارکـي، نـروژي،           

مطالب . . . .   فنالندي، سوئدي کردي و  
و مصاحبه و گزارشات مـتـعـددي از          
فـعـالــيـت و اعــالم مــوجـوديــت ايــن             
سازمـان در جـامـعـه مـنـتـشـر شـده                  

در آلمان روزانه چندين گزارش،     .   است
مطلب، مصاحبه و رپورتاژ در دفـاع        
و يا مـخـالـفـت بـا ايـن سـازمـان در                   
رســانــه هــاي آلــمــانــي زبــان پــخــش            

هــمــيــن اتــفــاق اکــنــون در       .   مــيــشــود
کشـورهـاي اسـکـانــديـنـاوي در حــال             
گسترش است و اميدواريم بـزودي در        
انگلستان با قدرت بسيـار بـيـشـتـري           

 .اين کمپين آغاز بکار کند
در مــيــان جــريــانــات ســيــاســي          
اپوزيسيون در آلـمـان سـازمـان اکـس            

مــا از مــذهــب     " مســلــم و کــمــپــيــن        
پر سرو صداترين حـرکـت   "   رويگردانيم

در آلمان است که در ابعادي ميليوني       
. مردم از فعاليتهاي آن مطلع شده اند      

ميتوانم بـگـويـم هـيـج رسـانـه             تقريبأ  
مهمي در آلمان وجـود نـدارد کـه در              
مورد اين سازمان و فـعـالـيـتـهـايـش             
عليه اسالم سياسي چيزي نـگـفـتـه و            

 اخـيـرأ هـم بـه وسـيلـه              . ننوشته باشد 
سخنگويان اين سازمان کمپين عليـه      
حــجــاب کــودکــان، عــلــيــه قــتــلــهــاي        

ناموسي و عليه مدارس مـذهـبـي و           
عليه سـاخـتـن مسـاجـد شـروع شـده               

 .است
عالوه بر رسانه هاي آلماني زبـان        
تاکنون تعدادي از مهمـتـريـن رسـانـه           
هاي جهاني با مسئولين اين سازمان      
به ويژه مينا احـدي مصـاحـبـه و يـا                

از .   رپرتاژ تهـيـه و پـخـش کـرده انـد               
خـبـرگـزاري     CNN جمله تلـويـزيـون       

رويــتــرز، خــبــرگــزاري رســمــي آلــمــان        
dpa           بـي .   ، راديو بين الـمـلـلـي بـي .
، وال استريت ژورنـال آمـريـکـا،           . سي

ليبراسيون فرانسه، نشـريـه سـراسـري          
" گـولـوب انـد مـايـل         " کانادا به اسـم       

نشريات هـفـتـگـي شـپـيـگـل،            . . . . .   و
ــتـــــــــرن، فـــــــــوکـــــــــوس،            اشـــــــ

-,RTL-تلويزيونهاي مهم      . . . . . و  
W D R ,-A R T E ,-Z D F-

,NTV, RTL4 ,N24, RTL, 
نشريات و رسانه هـاي مـتـعـدد       . . . .   و

ديگري که به منظور طـوالنـي نشـدن          
مطلب از اسم بردن آنهـا صـرف نـظـر             

عالوه بر اينها وجود هـزاران       .   ميکنم
لينک اينترنتي به زبانهـاي مـخـتـلـف           
ابعاد اين فعاليـت را بـيـشـتـر نشـان                

عـالقـه مـنـدان مـيـتـوانـنـد              .   ميدهد
اطالعات بيشتر را از سايت سازمـان       

Ex.www-  اکـس مسـلــم آلـمــان          
de.muslime يا همين آدرس با  و

و    دات کـــام در اســکـــانـــديـــنــاوي           
com.rowzane.www   دريافت
 . کنند
  

سوال اين است چرا ايـن سـازمـان         
در مدت کوتاهي اين چنين مطـرح و         
در ابعادي جهانـي سـرو صـدا بـه پـا                

 ؟.کرد
ــن ســوال                ــه اي جــواب درســت ب
اهميت و جايگاه اين نوع فعـالـيـت و           
زمينه هاي اجتماعـي آنـرا بـراي مـا             

عالوه بر اينکه مـا     .   عيان خواهد کرد  
در مورد خودمان چه ميـگـوئـيـم، بـه            
نظرم خبرنـگـار وال سـتـريـت ژورنـال              
آمريکا در مصاحبه با مـيـنـا احـدي            
جواب دقيـقـي بـه ايـن مسـئلـه داده                

يک جنبش سـکـوالريسـتـي و          : "   است
آگرسيو در اروپا عليه دخالت مذهـب       
بويژه عليه اسـالم سـيـاسـي در حـال               
شکل گيري است، شما مهـمـتـريـن و           
پرسروصداترين سازمان اين جـنـبـش        

ايــن خــبــرنــگــار    "   در اروپــا هســتــيــد     
اي کاش  .   مسئله را درست ديده است    

چپ شرق زده و عقب مانده ايراني هم        

به اندازه اين خبر نگار عقل و درايـت          
  . داشت

پايه هاي مادي و اجتماعـي ايـن         
 :حرکت

يک جنبـش و حـرکـتـي جـهـانـي               
عليه دخالت مذهب و فرهنگ پسـت       
مدرنيستي و نسبـيـت فـرهـنـگـي بـه              

مردم از آيـنـده       .   حرکت در آمده است   
ــالم                        ــود و از اســ ــي خــ ــدگــ زنــ

ميترسند از مـيـلـيـتـاريسـم             سياسي
آمريکا بيزارند و از نقش کـلـيـسـا دل          

امـيــدي بــه احــزاب      .   خـوشــي نــدارنــد   
. پــارلــمــانــي بــراي تــغــيــيــر نــدارنــد           

متاسفانه اغلب احزاب و سازمانهاي      
ضــد " چــپ جــوامــع غــرب از ســر                

بـودن اکـثـر اوقـات در           "   امرياليـسـت  
کــنــار جــريــانــات اســالمــي و يــا بــا            

. سکوت در مقابل آنها ظاهر شده اند      
ناگفته نماند ايـن چـپ هـر انـدازه در               
مقابل شيخ نصرهللا و حـزب اهللا سـر            
تــعــظــيــم فــرود مــيــاورد در مــقــابــل          
کمونيستهاي کارگري دهـن دريـده و          

چپ سـنـتـي شـرق        .   بي پرنسيب است  
زده ايراني از اينها هم عقب مانده تـر         
و حاشيه اي تر و بي ربط تر به دنيـاي           

اين جـريـانـات بـه هـر            .   موجود است 
نسبتي از جامعه دورتر و ايـزوـلـه تـر             
باشند به همان اندازه بي پرنسيـب تـر          

  . و پرت تر حرف ميزنند
در بيرون دنياي ماليخوليـاي      اما

 ۱۱، جامعه بعد از فاجعـه        " چپ" اين  
سپتامبر دچار شـوک عـمـيـقـي شـده              

مدتي بعد از آن واقعه جـامـعـه         .   است
وارد فکر کردن و تعمق و تالش بـراي          

يک اليت معتـرض    .   يافتن راه حل شد   
و روشن بين بعد از اين شوک عميق و          
تــرس از آيــنــده جــامــعــه بشــري، بــه            
بازبيني و يافـتـن راه حـل روي آورده              

جامعـه بـه ايـن راه حـل نـيـاز                 .   است
برخالف چپ حـاشـيـه اي هـمـه            .   دارد

گرايشات اجتماعي تالش ميکند بـه      
نياز بـه    .   اين نياز جواب خود را بدهد     

وجود اين چنين سازمانـي از ايـنـجـا            
خـود ايـن سـازمـان         .   ناشي مـيـشـود     

برآمد تشکيالتي و سازمانـي گـوشـه         
اي از اين جنبش عـظـيـم اجـتـمـاعـي              

  . است
بــراي مــا امــکــانــي کــه وجــود            

داشت اين بـود کـه مـا بـا اتـکـا بـه                     
تئوريهاي منصور حـکـمـت در نـقـد             

 ۱۱اسالم سياسي و دنـيـاي بـعـد از              
سپتامبر و با توجه بـه ايـنـکـه هـيـچ                
ــگــي و                   ــن ــره ــيــت ف ــه نســب وقــت ب
سياستهاي پست مدرنيستي توهمـي     
نداشتيم و با توجه به اينکـه جـامـعـه            
هميـشـه مـا را بـا نـقـد راديـکـال و                     

ــيــســت ايــن گــرايشــات           ــمــال مــاکــزي
ميشناسد، توانستيم جوابي درست و     

. به موقع به اين نياز اجتماعي بدهيم      
به همين دليل در مدت کـوتـاهـي در           
راس چنين چنبشي قرار گرفته ايم که        

ايـن مـقـطـع از         .   ابعادي جهاني دارد   
تاريخ بشر يک نقطـه عـطـف مـهـم و               
تعيين کننده در جامعه و در ابـعـادي       

ــي اســت      ــاز را           .   جــهــان ــي ــن ن مــا اي
تشخيص داديم و جواب راديکالي را       

امـا  .   در مقابل جامعه قـرار داده ايـم         
کسي که اين جنـبـش را نـمـي بـيـنـد                
نيازي به جواب دادن و فعاليت کـردن         
در تقويت آن هم اساسأ برايش مطـرح        

نمونـه تـيـپـيـک ايـن پـا در                .   نميشود
هواي و هپروتي حرف زدن نـزد حـزب          

بـه وفـور     )   منشعبـيـن  ( آقاي مدرسي   
خواندن آنها براي مـزاح     .   پيدا ميشود 
  . بد نيست

مطرح شـدن ايـن سـازمـان و پـر               
سروصدا بودن کمپين مـا از مـذهـب           
ــيــم، بــدون يــک جــنــبــش             رويــگــردان
اجتماعي عليـه دخـالـت مـذهـب در             
زندگي مردم در ابعادي وسيـع، بـدون         
نياز جامعه و حساسيت جـامـعـه بـه            
اين موضوع و بدون نياز جـامـعـه بـه             
تغيير راديکال، قـطـعـأ اتـفـاق نـمـي               

اين امر بايد روشن باشد بـدون        .   افتاد
چنين جنبشي سازمان اکس مسلم يا      
تشکيل نميشـد و يـا اگـر تشـکـيـل                 
مــيــشــد ايــن چــنــيــن ابــعــادي پــيــدا           

  .نميکرد
تشخيص درست و جواب به نيـاز       
اين جنبش بود که ما و شخصيتهـاي        
ما را به سخنگويان آن تـبـديـل کـرده             

در اين دوره و در شرايط فعـلـي       .   است
ــقــط                  ــم ف ــيــد کــن ــاک ــد ت ــاي ــا، ب ــي دن
کمونيستهاي کارگري ميـتـوانسـتـنـد        
ايـــن جـــواب قـــاطـــع و روشـــن و                  

جـريـانـات    .   ماکزيماليست را بـدهـنـد     
. ضد مذهب کم نبوده و کم نيـسـتـنـد          

ــواع             ــئــيــســتــهــا ان ســکــوالرهــا و آت
. سازمانهاي کـوچـک و بـزرگ دارنـد            

شخصيتـهـاي مـطـرح، نـويسـنـدگـان             
سکوالر، هنرمندان با اسم و رسـم و           
منتقد اسالم سياسي و ميليـتـاريسـم        

امـا تـنـهـا       .   کم نيستنـد ...  آمريکا و  
جرياني که بطـور جـدي مـطـرح شـده              
اســت و در راس ايــن جــنــبــش قــرار             

ــم               ــي ــت ــا هس ــه اســت م ــت ــرف ــا .   گ م
دلـيـل ايـن         . کمونيستهـاي کـارگـري     

اتفاق اين است که ما تمام تصويـر را          
ميدانيم چکار کنيم و ميدانيـم  .   داريم

ميدانيـم  .   قدم بعدي را چگونه برداريم    
با کدام اسم به جنگ هـيـوالي اسـالم           

ايــن نــه تــبــلــيــغ و        .   ســيــاســي بــرويــم  

اگـر  .   پروپاگاند که يک حقيـقـت اسـت        
کسي اين جـنـبـش را در ايـن ابـعـاد                 
نبيند نميتواند وارد چـه بـايـد کـرد و             

کسـي کـه     .   قدمهاي بعـدي آن بشـود       
اين جنبش را نميبيند هـر حـرکـت و             
اقدامي را در چـهـار چـوب مـحـدود              
سکتي خودش و ضرر و زيـان سـکـت           

دنـيـا بـراي      .   خودش ارزيابي ميـکـنـد    
اينها کل بشريت نيست، جواب آنـهـا         
هم قاعدتأ جواب به نيـازهـاي انسـان          

ســکــت و مــحــفــل       .   امــروز نــيــســت   
خودشان کل دنياي اينها را تشـکـيـل         

  . ميدهد
قبل از هر تحليـل و ارزيـابـي از             
سازمان اکس مسلم و کمپيـن مـا از           
مذهب رويگردانيم و چگونـگـي قـرار         
گرفتن در راس يک جنش اجـتـمـاعـي           
تحول خواه، الزم است اول اين جنبـش    

ايـن  .   را ببينيم و به رسميت بشناسيـم      
کليد هر سياست، پالتفرم، استـراتـژي     

پـيـروزي ايـن      .   و اقـدام عـمـلـي اسـت          
حرکت و به سرانـجـام رسـانـدن آن در              
گرو پذيرفتن اين تصوير و به رسميـت        
شناختن اين جنبش عظيم اجتمـاعـي    

ميدانم که چنيـن انـتـظـاري از           .   است
چـپ شــرق زده و نــيـمــچــه مــذهــبــي             

اما جامعـه و بشـريـت         .   اضافي است 
متمدن هيچ وقت منتظر اين محافـل       
سرگردان و فريز شـده در يـخـچـالـهـا               

ايــنــهــا بــه زيســتــن در       .   نـبــوده اســت   
. حـاشـيـه جـامـعــه عـادت کـرده انــد               

رقابتـهـا و طـالق گـرفـتـن و ازدواج                 
کردن محافلشان با هم بسيار بيـشـتـر     
از تـحـوالت اجـتـمـاعـي آنـهـا را بـه                   

اگر دنيا را آب بـبـرد     . تکاپو ميندازد 
اينها تکان نميـخـورنـد، زيـرا فضـاي            
فکريشان بشدت مـحـدود و وسـعـت            
ــعــاد هــمــان                 ــدازه اب ــه ان ــدشــان ب دي

عــالوه بــر ايــن      .   مــحــافــلــشــان اســت   
فـرهـنـگ شـرق زده و عـقـب مـانـده                   
محافلشان آنها را در مقابل تحـوالت   

بـا  .   عظيم اجتماعي کور کـرده اسـت        
اين فضاي عقب مانده فکـري ايـنـهـا           

 سـپـتـامـبـر و          ۱۱تحوالت بـعـد از         
جنبش اجتماعي ضد مذهبي کنوني     
را يا نميبـيـنـنـد ويـا دوسـت نـدارنـد                 
ببـيـنـنـد کـه اسـالم سـيـاسـي مـورد                   

زيرا سازمانـهـايـي     .   تعرض قرار گيرد  
" چـپ " از نوع حزب اهللا از منظر ايـن           

امـپـريـالـيـسـم مـقـاومـت            " در مقابل   
مـيـکـنـد، مـدرسـه مـيـسـازد، چـتــر                 
ــوزه                  حــمــايــت از مــردم اســت، و پ

" . امرياليستها را بـه خـاک مـيـمـالـد             
جــنــبــش اســالم ســيــاســي بــه دلــيــل           

مـحـبـوب    "   امپرياليستهـا " جنگش با   

 

 "   .  .   . اسالم گيت منشعبين             "
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  . اين چپ شده است
بنابر اين جنبش سکوالريستي و      
جنـبـش عـلـيـه دخـالـت مـذهـب در                  
زندگي مردم و رهبري اين جنبـش در         
دنياي امروز بويژه در دنـيـاي پـس از            

 سپتامبر نميتواند مـورد نـفـرت          ۱۱
قـدم اول در      .   واقـع نشـود    "   چـپ " ايـن    

مورد جنگ آخر عراق اينها گـفـتـنـد           
. اين جنگ جنگ تروريستها نـيـسـت       

به نظر آنها اين جـنـگ فـقـط قـلـدري            
اعـالم کـردنـد کـه         . آمريکا بود و بس 

اسالم سياسي در اين جنگ دخـالـتـي       
جنگ آمريکا و مـتـحـديـنـش          .   ندارد

. در عراق از نظر اينها يک طرفـه بـود          
اســالم ســيــاســي از مــنــظــر ايــنــهــا            

قـدم بـعـدي اعـالم         .   تقصيري نداشـت  
کردند که حزب اهللا مدرسه مـيـسـازد         

و بـاالخـره    .   و چتر حمايتي مردم است    
اعالم کردند چـرا در حـق جـمـهـوري               
اسالمي دو پل مـورال بـکـار گـرفـتـه              
ميشود اگر پاکستان و اسرائيل بمـب       
اتــم دارنــد چــرا جــمــهــوري اســالمــي         

مشکلشان اين نبود که    .   نداشته باشد 
وجود بمب اتم و نيـروگـا هـاي اتـمـي              

ــاک اســت                ــت خــطــر ن ــراي بشــري . ب
. مشکلشان سـرنـوشـت مـردم نـبـود            

وسط دعوا بـر سـر بـمـب اتـم، آنـهـا                   
طرفدار عدالت داشتن بمب اتـم شـده          

اکـنـون در مـخـالـفـت بـا مـا                 .   بودند
ميگويند اگر مبارزه عـلـيـه مـذهـب            

ميشود چرا فقط اسـالم سـيـاسـي را             
مــورد حــملــه قــرار مــيــدهــيــد، چــرا           
مذاهب ديگر به اندازه اسالم سياسـي       

اينجا هـم   .   مورد حمله قرار نميگيرند   
اين چپهاي  .   شده اند "   عدالت" طرفدار  

مشــکــلــشــان ايــن اســت کــه        "   عــادل" 
. چيزي از دنياي امروز نياموخته انـد       

روندهاي پايدار تحوالت سـيـاسـي را         
نميتوانند ببينند و يا دوسـت نـدارنـد          

 . ببينند
اين چپ در خـوشـبـيـنـانـه تـريـن               
حــالــت اســالم ســيــاســي و جــنــبــش           
اسالمي را يک مـذهـب مـثـل ديـگـر              

ايــنــهــا .   مـذاهــب مــعـرفــي مــيــکـنــد       
سياست را کنار گـذاشـتـه و دنـيـا را               

به همين دلـيـل   .   ايدئولوژيک ميبينند 
نقدشان به ما اين است که چرا عـلـيـه           
جريانات اسالمي بـيـشـتـر فـعـالـيـت             
ميکنيم و مبارزه عـلـيـه کـلـيـسـا و                
ديگر مذاهب خرافي دنيا را به هميـن      

مشـکـل   .   سياق به چالش نميـطـلـبـيـم       
ايـن  "   عـدالـت خـواهـي      " اينجا بازهـم     

چپي که به النه هـاي خـود        .   چپ است 
خزيد و از دور دنيا را با دوربين نـگـاه           
ميکند نميتواند بـفـهـمـد کـه اسـالم              
سياسي چه بالي بر سر جامـعـه آورده          

و به هـمـيـن دلـيـل نـمـيـتـوانـد               .   است
بفهمد سازمان اکس مسـلـم بـا تـابـو             
شکني و فعاليت سـيـاسـي نـه تـنـهـا               
فــلــســفــي، عــلــيــه اســالم و جــنــبــش          

ايـنـهـا    .   اسالمي چه جايـگـاهـي دارد       
نميبيند که اسالم سياسي تـنـهـا يـک           
مذهب نيست اين يک جنبش سياسي      
ارتجاعي و خطر نـاک اسـت کـه کـل               
چهره دنيا را دستخـوش تـحـول کـرده            

ايــنــهــا جــنــگ دو قــطــب               .   اســت
ــعــاد جــهــانــي را              تــروريســتــي در اب
نــمــيــبــيــنــنــد و تــالش مــيــکــنــنــد             
اطرافيانشان را بـا ايـن تصـويـر بـار                
بياورند که مقصر در اين دنـيـا فـقـط            

زيـرا  .   آمريکاي جهانخوار است و بس    
و اســالم ســيــاســي خــودي و             اســالم

در مـــقـــابـــل ايـــن        .   شـــرقـــي اســـت   
مــقــاومــت ســازمــان   "   جــهــانــخــواران" 

مــيــدهــد و ســرپــنــاهــي در مــقــابــل           
  . صهيونيستها ساخته است

با اين تفاسيل در دنياي امـروز و     
وجود دو قطب تروريستـي و تـهـديـد            

رهـبـري      جهان متمدن بـوسـيلـه آنـهـا         
جنبش سکوالريستي، آته ايسـتـي و         
جنبش خـالـصـي فـرهـنـگـي و ضـد                 
مذهبي نميتواند در دست يک جـريـان     

. ليبرالي و يا چپ نيمه اسالمي باشـد     
به نسبـت ايـن دو قـطـب             جرياني که   

فقـط بـه يـکـي حسـاس اسـت خـواه                  
. ناخواه در کنار آن يکي قرار ميگيرد      

آوانس دادن آقاي مـدرسـي بـه حـزب             
اهللا دليلش تغيير فلسفي عقايد غـيـر     

بلـکـه بـه      .   مذهبي او به مذهبي نبود    
از دنـيـا و تـفـاسـيـر              دليل تحليل او    

سياسي اي بود که در باال به آن اشـاره          
  . کردم

بنابر اين رهبري جنبش سـکـوالر       

و ضد دين براي رسيـدن بـه اهـدافـش             
ناچار است و بايد عليه هر دو قـطـب            
تروريسم اسالمي و تروريسـم دولـتـي         

و بـه هـمـيـن        .   به رهبري آمريکا باشد   
اعتبار نميتواند به جريانات حـواشـي        

اين .   اين دو قطب هم بي تفاوت بماند      
جنبش سکوالريستي و آتئيستي کـه       
سازمان اکس مسلم در راس آن قـرار          
گرفته است بخـشـي از هـمـان قـطـب              
سوم و جهان متمدن است که با نقـدي         
راديکال و افقي روشن و آلـتـرنـاتـيـوي        
انساني وارد مـيـدان سـيـاسـت شـده               

اما در عين حـال رهـبـري ايـن            .   است
جنبش قرار نـيـسـت فـقـط فـعـالـيـت                

قـرار نـيـسـت فـقـط           .   فرهنگي بکـنـد   
منتقد ديگران باشد و از آنها بخواهد       

قرار نيسـت   .   خودشان را اصالح کنند   
ما وقتمان را به نقد اين چپ حـاشـيـه            
نشين و غير اجتماعي که ربـطـي بـه             
دنيـاي و درد و مـرگ امـروز مـردم                 

اين جـنـبـش ضـد         .   ندارد صرف کنيم  
مذهبي و رهبري آن بايد مدعي نـوع         
ديگري از زنـدگـي، نـوع ديـگـري از               
قانون و تغيير راديکال تمـام قـوانـيـن           
تبعيض آميز و غير انساني کنوني و        
مدافع حقوق جهانشمول انسـان بـراي        

رهبري اين جـنـبـش       .   همه مردم باشد  
ميتواند و بايد به عنوان زبان گـويـاي         
مردم معتـرض بـه وضـع مـوجـود و               
انسانهايي که از آينده نگران هسـتـنـد      

  . باشد
قدرتمند شدن اين جنبـش کـمـک          
ــات چــپ و                   ــان ــري ــه ج ــد ک ــکــن ــي م

کمونيستي ميداني براي ابـراز وجـود        
طبعأ جريـانـات    .   اجتماعي پيدا کنند  

چپ سنتي و حاشيه اي نـمـيـتـوانـنـد              
. اهميت ايـن حـرکـت را درک کـنـنـد               

چپهاي سنتي در آلمان اوليـن نـمـونـه           
اش را عليه سازمان اکس مسلم ايـن         

ايـن سـازمـان در        :   " چنين بيان کردنـد   
راستاي سياست آمريکا عليـه اسـالم        

عليه اسـالم   .   سياسي فعاليت ميکند  
مبارزه کردن چرا در اروپـا؟ ايـن کـار            
در عربستان خوب است اما در اروپـا     
به معني هم آهنگي با امرياليسـتـهـا        

دوم خرداديهاي خـجـول مـقـيـم          "   است
اين اقـدام بـراي       :   " آلمان هم نوشته اند   

مطرح کردن حزب کمونيست کارگري     
است که بـعـد از کـنـفـرانـس بـرلـيـن                   

اسـالمـيـهـا هـم        ! "   شده بـود   "   منزوي" 
گفته اند اينها کافر هسـتـنـد و بـراي             
پيدا کـردن اسـم و رسـم ايـن کـار را                   

جــريــانــات افــراطــي تــر      .   مــيــکــنــنــد 
. اسالمي هم فتواي قتل صادر کردند     

چپ شرق زده و عقب مانده ايراني بـا          
عقب ماندگي فکري و جنـبـشـي اش          
در همين چهـار چـوب بـه عـمـلـيـات                
ايزايي عليه کمونيستهـا پـرداخـتـه و           
ميرزا بنويس جنبش اسالم سـيـاسـي         

نمونـه بـرجسـتـه آن حـزب            .   شده است 
در بخـش بـعـدي       .   آقاي مدرسي است  

نگاهـي بـه مـواضـع ايـنـهـا خـواهـم                  
 .داشت
 

 ادامه دارد

  "   .  .   . اسالم گيت منشعبين             "

 ۲از صفحه  

اين كنگره و قطعنامه هاي آن صـرفـا         
مربوط به ايران نيست، بعدي جهانـي       
دارد چرا كه مساله جمهوري اسالمي      
و آيــنــده ايــران امــروز ديــگــر بــعــدي           

مـا و هـمـه        .   جهاني پيدا كـرده اسـت      
بشريت آزاديخواه و سوسياليست يـك      
طرف مهم و تعيين كننده ايـن جـدال           

 .جهاني هستيم
بنظرم كنگره بسيار خوب و     

موفق بود و حزب را براي دوره اي پر     
شتاب كه در پيش داريم به لحاظ         
سياسي آماده كرد و آرايش الزم را         

. نشان داد   
سعيد اصلي  شما     : ايسکرا    

  را چگونه ارزيابي      ٦کنگره  

  مي کنيد؟   
بـه دنـبـال      :   سعيد اصـلـي      

گفتگويي که با رفيق بسـيـار عـزيـزم            
عبدل گلپريان داشتم ، فرصتي دسـت       
داد که مروري بر کنگره شـشـم حـزب           
کمونيست کارگري ايران، کـنـگـره اي         
که تب ، شور و شـوق شـرکـت در آن                
بخصوص بعد از التهاب انـتـخـابـات          
ســراســري و مــحــلــي نــمــايــنــدگــان و         
باالخص نمايندگان منتخب،  بسـيـار    

ايـن الـتـهـاب       .   باال بود  داشته بـاشـم       
بويژه براي من تـا لـحـظـات پـايـانـي                

مـوقـعـيـت     .   کنگره تـمـامـي نـداشـت        
سياسي حزب و جـايـگـاه اجـتـمـاعـي             
اش و ديگر ضرورتهاي سـيـاسـي اي            

که حزب را هر چه خاصتر در مـبـارزه          
و رهبري مبارزات راديـکـال مـردم و           
ــار                    ــع ــا ش ــران ب ــر اي ــارگ ــه ک ــق ــب ط
سوسياليسم  و آنـهـم امـروز، کسـب              
قــدرت ســيــاســي ومــتــحــقــق کــردن          
حکـومـت کـارگـري ، هـمـه و هـمـه                   
اهميت کنگره را براي من و نـه فـقـط            
من بلکه بسيـاري ديـگـر از رفـقـا و                
مبارزين سوسياليسم در ايران و ساير      
نقـاط جـهـان را بـيـشـتـر و بـيـشـتـر                      

 .ميکرد
کنگره با سرود زنده انترناسيونـال      
، اين سرود جهاني طبقه کارگر جـلـوه         
و رنگ و اميد پيروزي انسانيت را بـه         
همه رفقاي حاضـر در کـنـگـره نـويـد               

براي دوميـن بـار در زنـدگـي از             .  داد
اين بشارت و نويد اشک در چشـمـانـم           

کـنـگـره سـوم حـزب          .   حلـقـه زده بـود       

کـنـگـره کسـب       _   کمونيست کـارگـري   
. برايم زنده شده بود     _   قدرت سياسي   

سخنراني رفيق منصور حـکـمـت در          
خصوص کسب قدرت سياسي و راي        
باتفاق آرا کنگره، موجب آن شده بـود     
که اشک  به چشمانم بـيـايـد و امـروز               
بار ديگر حزب کمونـيـسـت کـارگـري            
ايران با بـرگـذاري شـشـمـيـن کـنـگـره                
سراسري اش  متفق و منسجم اعـالم        
کرد که تـبـلـور و انـعـکـاس واقـعـي                  
مبارزه طبـقـاتـي کـارگـران در ايـران              

" سوسياليسم و تـحـزب    " کنگره  .   است
حزب کمونـيـسـت کـارگـري مـکـمـل              
کنگره سـوم حـزب ، کـنـگـره کسـب                

کنگره به طـبـقـه      .   قدرت سياسي  بود  
کارگر ايـران و انسـانـهـاي شـريـف و                
آزاده در تمام دنيا نشان داد که حـزب          
کمونيسـت کـارگـري ايـران ، حـزبـي                

جدي  در دنياي وارونه سرمـايـه داري      
که نقش عـمـيـقـي در قـطـبـي            . است  

شدن مبارزات مردم ايران و در راس          
آن طـبـقـه کـارگـر دارد ، کـه کسـب                   
قدرت سياسي و سوسيالـيـسـم را در           

 . دستور خود دارد 
فاکتورهاي زيادي در توضـيـح و        
تبيين اين واقعيـت وجـود دارنـد کـه             
اين نوشته کوتاه از بيان و شمارش ان         

نگاهـي بـه قـطـعـنـامـه            .     عاجز است 
هــاي مصــوب کــنــگــره شــشــم بــيــان         
ديگري از وحدت و انسجـام حـزبـي و         
تيزبيني و درايت سياسي رهـبـري  و            

بيان ديگري از    .   کادرهاي حزبي است  
جدي بودن حزب کمونيست کـارگـري        

 .براي تحقق حکومت کارگري است 
 

 *  * * 

 

 .   .   .   يک سئوال از               ۶کنگره      
 ۴از صفحه  
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ناصر  اصغري شما در      :   ايسکرا  
کنکره ششم حزب کمونيست کارگري     
ايران شرکت کرديـد، اگـر بـخـواهـيـد             
تصويري از کنگره را براي خوانندگـان    
نشريه ايسکـرا ارائـه دهـيـد، بـه چـه                
نکات و جوانبي از کنگره و همچنيـن        
مباحث، قطعنامـه و قـرارهـا کـه از              
نظر شما اهميت داشت اشاره خواهيد      

 کرد؟
اوال اجـازه    :   ناصر اصـغـري   

نـه  ( خـواهـم احسـاس شـخـصـي                مي
براي من كه در     .   ام را بگويم  ) سياسي

اولين مجمع حزبي در ايـن ظـرفـيـت             
كـردم، و      شركت مي )   پلنوم و كنگره  ( 

با اينهمه كادر و فعال حزبي از نزديك        
شــدم، يــك حــال و هــواي            آشــنــا مــي  

رفقائي كه دهها و    .   بخصوصي داشت 
صدها بار مكالمـه تـلـفـنـي و يـا بـا                  
ايميل و نامه با هم ارتباط داشتيم را     

ديدم و چنـد تـن از        براي اولين بار مي 
آنها را حتي بعد از مـعـرفـي خـود بـا            
اسـم كـوچـكـشـان نشـنـاخـتـم واقـعــا                 
احساسي است كه فكر نكنم به زودي        

 .فراموش شود
اما خـود كـنـگـره و مـبـاحـث و                 

شدند، بـه نـظـر         قرارهائي كه ارائه مي   
من در عين حالي كه جهتگـيـريـهـاي          
ــص                    ــخـ ــزب را مشـ ــن دوره حـ ايـ

كردند، بر راديكالـيـسـم و روشـن             مي
بيني حزب تا آن مقطع تأكيدي دو و          

حزبي كه رهـبـريـش    .   چند باره داشتند 
مجبور به تبعيـد شـده و در هـمـيـن                 

شـود ديـد       موقعيت هم به روشني مي    
هــاي    كــه مــنــشــاء اثــر در عــرصــه            

مــخــتــلــفــي شــده اســت، يــك ذره از            
راديكاليسم و خالف جـريـان بـودنـش          

 .كوتاه نيامده است
راستش همنظر بـودن ايـن هـمـه            
كادر اسـتـخـوان خـورده كـرده بـرايـم                

اين به نظرم بر يكـي  .   خيلي جالب بود  
موقعيـت ايـران     .  دو نكته داللت دارد 

و جــهــان، هــر دو، راديــكــالــيــســم و            
ايـن را    .   طـلـبـنـد       ماركسيسم را مـي     

هـاي     گويم براي اينكه قطـعـنـامـه         مي
پيشنهادي چند روز قبلتر در اخـتـيـار     
نمايندگان و كل جامعه قـرار گـرفـتـه           

شبهـاي  .   بودند و به آنها فكر شده بود      

قبل از ارائه قطعنامه و مباحـث، در         
جمـعـهـاي چـنـد نـفـره در بـاره آنـهـا                     

شد همنظري را      شد و مي    صحبت مي 
كسـي يـك     .   در بين آنها مشاهده كرد    

ذره از مــاكســيــمــالــيــســمــش كــوتــاه        
و مـن فـكـر نـمـيـكـنـم كـه                  .   آمد  نمي

اي به خود     هيچكسي يك ذره مالحظه   
حرف دلش را هـمـانـجـا          .   راه مي داد  

در يك جمله بگويم كه فضـاي       .   زد  مي
كنگره و مباحث و قرارهاي آن من را         

و فكـر كـنـم كـه         .   به شدت متأثر كرد   
اين فضا اكثر شركت كنندگان را نـيـز         

براي نمونه شـب    .   تحت تأثير قرار داد   
قبل از كنگـره بـه يـكـي از دوسـتـان                 
مهمان گفتم كه اكنون وقت انست كه        
بــايــد بــه حــزب در ظــرفــيــت عضــو             

. متشكل پيوست كه جواب ردي داد      
اما روز آخر آنقدر تحت تأثير فضـا و          
بحثها قرار گرفته بـود كـه روي سـن              

 .رفت و عضو حزب شد
ــاده                ــف ــرصــت اســت در آخــر از ف

اي    كنم كه به تدارك بسيـار حـرفـه           مي
كنگره، از اجراي سرود انترناسـيـونـال        
تا تهيـه جـاي خـوب و مـنـاسـب تـا                   
محل نگهداري كودكان و غـيـره كـه            
واقعا همه را، حتـي كـارگـران مـحـل             
كنگره را هم كه ايراني نبودند، تـحـت         
تأثير گذاشت، اشاره بكنم و از رفقاي       
 .دست اندر كار صميمانه تشكر كنم

 
امير توکلي تصـويـر و       :   ايسکرا  

  چه بود؟۶انتظار شما از کنگره 
 

تصوير و انتظاري   :   امير توکلي   
كه من از كنگره ششم حـزب داشـتـم            
در دو سطح بود، اول اينكه هـمـچـون           
كنگره هاي قبلي مجمـعـي بـاشـد از            
نمايندگان حزب از اقصا نقاط جهان،      
كه طي دو روز كار فشـرده بـا تـبـادل            
نظر و بحث حول وضـعـيـت سـيـاسـي             
ايران و جهان و موقعيتي كه حزب در        
آن قرار دارد، جمعبندي از فعاليتهاي      
گذشته حزب انجام دهد و اهـداف رو          

در كـنـار ايـن        .   به پيش را تدوين كند    
تامين امنيـت بـاال و سـازمـانـدهـي              

بـنـظـرم    .   حرفه اي كنگره هم مهم بـود      
در اين سطح كنگره خـيـلـي مـوفـقـي             

اكــثــريــت نــمــايــنــدگــان از       .   داشــتــيــم
كشورهاي كانادا، آمـريـكـا، آلـمـان،           
انگليس، هلنـد، دانـمـارك، فـنـالنـد،            
فرانسه و سـوئـد خـود را بـه كـنـگـره                  
رســانــنــد و در آن فــعــاالنــه شــركــت             

سازماندهي خوب كنگره هـم      .   كردند
كمك بزرگي بـه پـيـشـبـرد حـرفـه اي                 

هـمـيـنـجـا مـن از           .   جلـسـات داشـت     
تمامي رفقاي عزيزي كه با پشـتـكـار       
و فعاليت شبانه روزي اين امـر مـهـم           
را در بهـتـريـن شـكـلـي امـكـانـپـذيـر                  

 .كردند، تشكر ميكنم
اما در سطح دوم يعني مضـمـون        
و مباحث سياسي كنگره از اهـمـيـت          

. تعـيـيـن كـنـنـده اي بـرخـوردار بـود                 
كنگـره ويـژگـي هـاي سـيـاسـي دوره                
حاضر را در سطح جهاني و در ايـران           

 . بحث و بررسي كرد
هر ناظـر تـحـوالت سـيـاسـي در              
ايران بر راديكاليسم و برتري شعارهـا       
و نقد سوسياليستي در اعتراضات و       
بــيــانــيــه هــاي مــبــارزاتــي كــارگــران،       
مدافعين حقوق كودك، جنبش زنان و      

. جــنــبــش دانشــجــويــي واقــف اســت        
گرايش سوسياليستي و نقـد جـامـعـه          
سرمايه داري در هـمـه سـطـوحـش از             

شـرايـط   .   ويژگي هاي اين دوره اسـت       
سياسي فعلي قابـل قـيـاس بـا چـنـد               
ساله اخـيـر نـيـسـت و حـزب مـا در                   
بوجود آمدن چنـيـن شـرايـطـي نـقـش              

لـذا ايـن     .   تعيين كننده داشـتـه اسـت        
ويژگي را كنگره بدوا بايد به رسمـيـت         
مــيــشــنــاخــت و مــراحــل و دقــايــق             
پيشروي گرايش سوسـيـالـيـسـتـي در           
مــبــارزات جــاري را بــايــد تــدويــن و           
روشن ميكرد و بر جايگاه محـوري و         
مهم حزب و حزبيت در بـه سـرانـجـام             

رسانده اين مبارزات، يعني بـرقـراري        
جـمــهـوري سـوســيـالــيـســتـي تـاكــيــد            

در ايـن رابـطـه قـطـعـنـامـه               .   ميكـرد 
درباره رشد گرايش سوسياليستي در     " 

حرکتهاي اعتراضـي مـردم و عـروج           
كـه  .   را داشـتـيـم     "   کمونيسم کـارگـري    

بـقـول   .   بسيار بجا و راهـگـشـا اسـت           
حميد تقوايي اين كنگره سوسياليسـم      

 .و حزبيت بود
در سطح جهاني ما با عروج چـپ        

چپ با قدرت در همـه      .   مواجه هستيم 
كشورها اركان جامعه سرمـايـه داري       
را به زير سوال ميـبـرد و پـايـان دوره               

. طلوع خونين نظم نوين جهاني اسـت       
افول نـظـم    " در اين رابطه هم قطعنامه      

نوين جهاني و زمـيـنـه هـاي تـعـرض              
را داشتيم كـه    "   تازه چپ در سطح دنيا    

بــراي هــمــه كــمــونــيــســتــهــاي جــهــان        
همينجا جـالـب اسـت       .   راهگشا است 

گفته هاي رفقاي فرانسويي كنگـره را      
ابـتـدا تـوضـيـح دهـم كـه              .   بازگو كنم 

هــيــئــتــي از طــرف كــمــونــيــســتــهــاي        
فرانسوي در كنگره شركت داشتند كه      
هدفشان اوال آشـنـايـي بـيـشـتـر و از                
نزديك با حزب و دوما ايجاد زمـيـنـه           
هايي براي ايجاد انترناسـيـونـال بـيـن           

آنها در كنـگـره بـا حـزبـي            .   الملل بود 
آشنا شدند كه برايشان بسيار هيـجـان       
انگيز و غرور آفرين بود ميگفتند كـه        
بسيار خـوشـحـالـنـد كـه در كـنـگـره                  
شركت كردند و مهمتر اينكه حزب به       
تنهايي هم ميتواند انترناسيونال بيـن      
الملل را سازمان دهد اين را خـطـوط          
سياسي، راديكاليسم حزب، انسـجـام      
نظري و تشكيالتي و نـفـوذ سـيـاسـي            

چرا كه رفقـايـي از       .   اش نشان ميدهد  
عراق، تركيه، ايتاليا و فرانسه در اين       

ايـن مسـالـه      .   حزب فعاليت ميكننـد   
برايشان جالب بود و چنين تصـويـري          

لذا نقش و جايـگـاه       . از حزب نداشتند  

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري    

 
 
 
 
 
 
 

 امير توکلي    
 

 

     ۶کنگره      
 يک سئوال از ناصر اصغري،                     
  امير توکلي و سعيد اصلي                     

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 سعيد اصلي   
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ــانــواده  ۱۳۸۶  / ۳/   ۱۳روز    خ
صديق کريمي و وکيل شيث اماني بـا      
آنها در زندان مرکزي سنندج مالقات      

بنا بـه اظـهـار وکـيـل پـرونـده              .   کردند
شيث اماني قرار بـازداشـت شـيـث و            
صديق يک ماه ديگر تمديد شده اسـت   

. و آنان همچنان بايد در زندان بمانـنـد        
قبل از اين شـيـث امـانـي و صـديـق                 

 روز بــه اداره        ۱۰کــريــمــي بــمــدت       
اطالعات سـنـنـدج مـنـتـقـل شـده و                 

اين در حالي   .   ممنوع المالقات بودند  
است که سـايـت اتـحـاديـه سـراسـري               
کارگران اخراجي و بيکار نـيـز از روز           

 ۱۰/۳/۱۳۸۶پنج شنبه مـورخـه        
 .فيلتر شده است

فيلتر سايت اتـحـاديـه سـراسـري           
کارگران اخراجـي و بـيـکـار و تـداوم               
بازداشت موقت شيث امانـي رئـيـس         
هيئت مديره و صديق کريـمـي عضـو          
هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه ســراســري        
کارگران اخراجي و بيـکـار از سـويـي            
معنايي جز پرونده سازي واهـي بـراي         
شيث و صديق ندارد و از سوي ديـگـر          
بيانگر تشديد سـيـاسـت مـقـابلـه بـا               

 .  تشکلهاي کارگري موجود است
ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخراجي و بيکار از عموم کـارگـران و        
نهادهاي کارگري در سـراسـر جـهـان             
ميخواهد تا با اعتراضي گسترده در       
مقابل سيـاسـت تشـديـد مـقـابلـه بـا                
تشکلهاي کارگري موجود  بايستـنـد       
و اجازه ندهند صديق کريمي و شـيـث         

. اماني پيش از اين در زندان بـمـانـنـد          
صديق کريمي در نتيجه ضرب و شتم       
شديد در مراسم اول ماه مه شـنـوايـي          
يکي از گوشهايش را از دست داده و          
يکي از دندانهايش نيز شکسته اسـت       
با اينحال تا کنون به وي اجازه مـداوا          
نداده انـد، ايـن در حـالـي اسـت کـه                   
محمود صـالـحـي در زنـدان از نـظـر                
جسماني در شرايط وخيمي بسر مـي        
برد و به وي نيز عليرغم اينکه جانـش         

 .در خطر است اجازه مداوا نداده اند
ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخراجي و بيکار در حـال جـمـع آوري            
طوماري براي بـر پـايـي يـک تـجـمـع                
اعتراضي نسبت به وضعيت رهـبـران        
کــارگــري در بــنــد اســت و از هــمــه               
کــارگــران بــويــژه کــارگــران ســنــنــدج          
ميخواهد تا با امضاي گسـتـرده ايـن        
طومار به تجمع اعتراضـي اتـحـاديـه          
سراسري کارگران اخـراجـي و بـيـکـار            

 .بپيوندند

اتحاديه سراسري کارگران 
 ۱۳/۳/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 

 
www.ettehade .com 

 
k.ekhraji@gmail.com 
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به مناسبت اجالس           
 ساليانه سازمان جهاني کار               
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اتحـاديـه سـراسـري کـارگـران           :   از

 اخراجي و بيکار ايران
کنفـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي              :   به

 اتحاديه هاي کارگري
 

 با درودهاي فراوان
 

 دوستان و همکاران گرامي 
 

امسال در حالي اجالس سالـيـانـه      
سازمان جهاني کار بـرگـزار مـيـشـود           

 :که
بنا بر اخبار رسمي منـتـشـره          -۱

فقط در شش ماهه اول سـال گـذشـتـه           
 هزار کـارگـر از کـارهـاي خـود              ۲۰۰

همچنين بنا بـر اخـبـار         .   اخراج شدند 
رسمـي کـارفـرمـايـان بـا اخـراج ايـن                 
کارگران از کارهايشان، بر شدت کـار        
کارگران باقي مانده افزوده و کار آنـان        
را به کارگران باقـي مـانـده تـحـمـيـل                

اخبار رسمي در ايران تـنـهـا         . (   کردند
گوشه اي از خبرها و مسائل کارگـري   

 )را منعکس ميکند
عـــدم پـــرداخـــت بـــمـــوقـــع           -۲

دســتــمــزدهــاي کــارگــران نســبــت بــه         
سالهاي پيش در ايران ابـعـاد هـر چـه             
گسترده تري پيدا کرده است بطوريکه      

 درصـــد    ۹۵در ســـال گـــذشـــتـــه               
ــراضــات کــارگــري حــول عــدم             اعــت
پرداخت بموقع دسـتـمـزدهـا صـورت           

در سال گذشته بر طبق اخـبـار        .   گرفت
رسمي منتشره بطور متوسط ماهانه     

 مورد اعتراض کارگري    ۵۰نزديک به   
اين در حالي اسـت کـه        .   رخ داده است  

بنا بر اخبار رسمي منتـشـره در سـال            
گذشته ماهانه بطور متوسط نـزديـک        

عدم پرداخـت   )   کارخانه( به سي مورد  
بموقع دستمزدها نـيـز وجـود داشـتـه             
است که کارگـران بـه دلـيـل تـرس از                
بيکاري و اخراج  دست به اعـتـراضـي        

بعنوان مثال بر طبق اخـبـار        .   نزده اند 
 درصـد    ۵۰رسمي در سال گـذشـتـه            

کارگران شاغل در عسـلـويـه کـه در              

 الـي    ۵بدترين شرايط کار ميکنند با   
 ماه تاخيـر دسـتـمـزدهـاي خـود را               ۶

 . دريافت کرده اند
حداقل دستمزد کـارگـران در         -۳
 هزار تـومـان در       ۱۵۶ ،   ۱۳۸۵سال  

ماه بوده است، اين در حالي است کـه     
بنا بر اخبار رسمي منتشره بـيـش از           
سي هزار شرکت پيمانکاري با بـيـش         
از يک ميليون کارگر در ايـران وجـود           

 در صـد      ۷۵دارد که در سال گذشته        
اين شرکتها به کارگران خود پايين تـر        
از حــداقــل دســتــمــزد تصــويــب شــده         
حقوق داده اند و دسـتـمـزد کـارگـران              
کارخانه هاي دستـمـال کـاغـذ سـازي           

 هـزار تـومـان در          ۸۰مثال استان قم    
ــوده اســت        ــاه ب ــت      .     م ــي ــن وضــع اي

دستمزدها در شرايطي است که اجـاره       
بهاي يک منزل مسکـونـي در تـهـران            
بــراي يــک خــانــواده چــهــار نــفــره در             
مناطق کارگر نشين در سال گـذشـتـه       

 هزار تومان در ماه و در         ۲۲۰حدود  
 ۷۰ساير شهرهاي بزرگ و صنعتي          

 . درصد اين مبلغ بوده است
 
بدليل دسـتـمـزدهـاي بسـيـار           -۴

پايين و اخراج و بيکار سازي گسترده       
کارگران، در طول سال گذشتـه پـديـده          
کار کودکان بـويـژه در کـارگـاهـهـا و               
تکدي گري و دسـتـفـروشـي آنـان در               
خيابانها همچنان سير صعودي پـيـدا        
کرده اسـت، بـويـژه ايـنـکـه کـودکـان                 
کارگران مهاجر افـغـانـي در شـرايـط            
اسفباري کار و زندگي ميکنند و حـق      

 .تحصيل ندارند
ــران از                -۵ ــر در اي ــارگ ــان ک زن

دســتــمــزد بــرابــر بــا مــردان مــحــروم           
بعنوان مثال بر طبق اخبـار      .   هستنند

ــدگــي و               ــه ريســن ــان ــارخ رســمــي، ک
بافندگي زابل سال گـذشـتـه کـارگـران           
مرد خود را اخـراج و بـه جـاي آنـهـا                  
کارگران زن را با دسـتـمـزد مـاهـيـانـه           

زنـان  .    هزار تومان استخـدام کـرد    ۵۰
در شهرهاي بزرگ اغلـب در شـرکـت           
هاي خصوصي و بـعـنـوان فـروشـنـده             
مشغول بکار هسـتـنـد کـه اکـثـريـت               
قريب به اتفـاق آنـان نصـف کـارگـران              

 .مرد دستمزد دريافت ميکنند
 
پيمانهاي دستـه جـمـعـي در            -۶

در سـال    .   ايران بطور کلي وجود ندارد    
گذشته عالوه بر بکارگيـري کـارگـران         
بـــا شـــرايـــط بـــرده واري مـــانـــنـــد              
قــراردادهــاي مــوقــت يــک مــاهــه و            

کـارگـران   ( قراردادهاي سـفـيـد امضـا       
قرارداد موقت سفيدي را که کارفرمـا    
ارائــه مــيــدهــد امضــا مــيــکــنــنــد و          
کارفرما هر طوريکه دلـش خـواسـت           

در )   " آنرا مي نويسد و تنظيم ميکنـد      
برخي کارخانه ها کارگران را بـا قـرار          
داد سفيد امضا و دريافت سفته هـاي     
" چند ميليون توماني بکار گـرفـتـنـد         

بنا بر اخبار رسمي منتشره در شـهـر           
صنعتي ساوه کارفـرمـايـان اقـدام بـه            

 . اينکار کرده بودند
 

 :از طرف ديگر
 
در ســال گــذشــتــه کــارگــران           -۱

کارخانه پرريس در سـنـنـدج و فـرش             
البرز در شهر بابلسر بشدت سـرکـوب         
شدند بطوريکه تعداد زيـادي از آنـان          
زخمي و دهـهـا نـفـر نـيـز بـازداشـت                   

همچنيـن اعـتـراض کـارگـران          .   شدند
گمرگ بندر ديلم بشدت سرکوب شـد        
و مغز کارگري بر اثر اصابت گـلـوـلـه            

 . نيروهاي انتظامي از هم پاشيد
تجـمـع مـعـلـمـان در تـهـران                 -۲

بشدت سرکوب شد و جمع کثيـري از         
آنان بـازداشـت و بـه زنـدان افـکـنـده                  

 . شدند
يــک مــاه پــيــش نــيــروهــاي            -۳

امنيتي و انتظامي در سـنـنـدج، بـه             
مراسم اول ماه مه در اين شهر يـورش        
برده و تـعـداد زيـادي از کـارگـران را                

.   نفر را بازداشت کـردنـد       ۱۳زخمي و   
 نفر از اين بازداشت شـدگـان پـس      ۱۱

از ده روز با قرار کفالت پنج ميـلـيـون           
توماني از زندان آزاد شدند اما شيـث        
اماني رئيس هيئت مديره و صـديـق          
کريمي عضو هيئت مديـره اتـحـاديـه          
سراسري کارگران اخراجي و بيکار، از      
آنزمان همچنان در زنـدان بسـر مـي             

شيث امانـي در جـريـان حـملـه             .   برند
نيروهاي انتظامي زانوي چپش آسيب     
ديده است و صديق کريمي در نتيـجـه         
ضرب و شتم مامورن امنيتي در اول        
ــکــي از گــوشــهــايــش،                مــاه مــه، ي
شنوائيش را از دست داده و يـکـي از           

. دنــدانــهــايــش نــيــز شــکــســتــه اســت       
همچنين در طـول يـک مـاه گـذشـتـه                
عليرغم درخواست اين دو نفر جـهـت         
مراجعه به پزشک، به آنان اجازه مداوا       

 . نيز نداده اند
امسال در آسـتـانـه اول مـاه               -۴

مه، محمود صالحي يکي از رهبـران       
کارگري ايران را بدون ابالغيه کـتـبـي       
قبلي و بـدون طـي مـراحـل قـانـونـي                 
بازداشت و تحت شرايط ويـژه اي بـه            

. زندان مرکزي سنندج منتقل کـردنـد       

محمود صالحي يـک کـلـيـه نـدارد و              
 درصـد کـار       ۵۰کليه ديـگـرش نـيـز          

ميکنـد، بـه هـمـيـن دلـيـل در حـال                   
حاضر در وضعيت جسماني وخـيـمـي        
بسر مي برد که نياز فـوري بـه مـداوا         
دارد، اما به وي نيز اجازه مـداوا داده          
نشده و سالمتي اش بـطـور جـدي در            

 . خطر است
در مــدت دو ســال گــذشــتــه           -۵

اعضاي سنديکاي کـارگـران شـرکـت          
واحد اتوبوسراني تهران و حومه تحت      
شديدترين فشار ها از قـبـيـل زنـدان،            
اخراج و ضرب و شتم قـرار گـرفـتـه و              
همين چندي پـيـش مـنـصـور اسـالـو              
رئيس هيئت مديره اين سنديکا را به        

ــد              ۵ ــدان مــحــکــوم کــردن .  ســال زن
سـنــديـکــاي کــارگـران شـرکــت واحــد           
اتوبوسرانـي تـهـران و حـومـه عضـو               
فدراسيون بين المللي کارگران حمل و      

 . نقل مي باشد
وضعيت فـوق تـنـهـا بـه عـنـوان               
زوايــايــي از شــرايــط کــار و زنــدگــي           
کارگران در ايران، در حـالـيـسـت کـه              
عليرغم توافق دولت ايران مـبـنـي بـر        

 ۹۸ و     ۸۷اجراي مقاوله نامه هـاي        
سازمان جهاني کار، همچنان ايـجـاد        
تشکلهاي کارگري در ايـران تـوسـط           
خود کارگران و بطور مستقل، امـري        
ممنوعه تلقي ميشـود و تـجـمـعـات            
کارگري با شـديـدتـريـن سـرکـوب هـا              
مواجه ميگردد، آنوقت تحت چـنـيـن         
شرايطي و بي حقوقي مطلق کارگـران       
در ايران و در حـالـي کـه رهـبـران و                   
نمايندگان واقـعـي کـارگـران بـه بـنـد               
کشيده شده اند، شوراهاي اسالمي و       
خانه کارگر که تشکلهايي وابسته بـه         

 ســال   ۲۸دولــت هســتــنــد و ظــرف           
گذشته شريک تحـمـيـل بـي حـقـوقـي              
مطلق بر کارگران بوده اند، به عـنـوان         
نــمــايــنــدگــان کــارگــران ايــران جــهــت        
شرکت در اجالس سالـيـانـه سـازمـان           

 .جهاني کار پذيرفته ميشوند
پذيرش خانه کارگـر و شـوراهـاي          
اسـالمــي کــار در اجــالس ســالـيــانــه           
ســازمــان جــهــانــي کــار بــه عــنــوان             
نمايندگان کارگران ايران، از نـظـر مـا          
همسوئي با سياستهاي بشـدت ضـد         
ــران اســت و                کــارگــري جــاري در اي

 .اتحاديه ما آنرا محکوم ميکند
 

 دوستان وهمکاران گرامي
 

ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخراجي و بيکار ايـران کـه طـي يـک               

 قرار بازداشت  شيث اماني و صديق کريمي يک ماه ديگر تمديد شد 

 ۶صفحه  
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مجمع عمومي با شرکت کـارگـران مـوقـت،           
تعليقي و اخراجي تعـدادي از کـارخـانـه هـا                
تشــکــيــل شــده اســت، از شــمــا و ســايــر                   
نمايندگان کـارگـران سـراسـر جـهـان کـه در                  
اجالس ساليانه سازمان جهاني کار شـرکـت         
داريد، انتظار دارد ضمن اعتراض به شرايط       
برده وار کارگران ايران و اعتراض بـه بـرخـي             
سياستهاي مماشات جويانه کـه مـوجـبـات           
حضور خانه کارگر و شوراهـاي اسـالمـي را            
در سازمان جهاني کـار فـراهـم آورده اسـت،             
خـواهـان آزادي فـوري و بـي قـيــد و شــرط                    
محمود صالحي، شـيـث امـانـي و صـديـق                
کريمي از زندان شويد و طي جـلـسـه امسـال             
بطور متحدانه اي از سـازمـان جـهـانـي کـار               
بخواهيد تا زمانـي کـه ايـجـاد تشـکـلـهـاي                 
کــارگــري تــوســط خــود کــارگــران و بــطــور             
مستقل در ايران آزاد نشود و کارگـران قـادر           
نشوند آزادانه تشکلهاي خود را بر پا دارنـد،         

 .نماينده اي را از ايران نپذيرد
بي ترديد اعالم هـمـبـسـتـگـي شـمـا بـا                 
کارگران ايران، ضمن کمک به کارگـران ايـران      
براي رسيدن به حقوق انساني شان،  مـوجـب       
تقويت اتحاد و همبستگـي جـهـانـي طـبـقـه             

 . کارگر خواهد شد
دست همه شما را به گرمي مي فشاريـم         
و برايتان در جلسه امسال سازمـان جـهـانـي            

 .کار آرزوي موفقيت داريم
 

 زنده باد همبستگي بين المللي طبقه کارگر
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و 

 ۱۱/۳/۱۳۸۶بيکار ايران 
com.ettehade.www 

 
com.gmail@ekhraji.k 

 
رو نوشت به همه نمايندگان سازمانهـاي       
کارگري شرکت کننده در اجـالس سـالـيـانـه              

 ILOسازمان جهاني کار 

در حالي که کنفـرانـس سـالـيـانـه سـازمـان                 
جهاني کار در جريان است و جمهوري اسـالمـي           
و عوامل شوراهاي اسالمي و خـانـه کـارگـرش              
نيز در اين کنفرانس حضور دارنـد، جـا دارد بـا               
اشاره به گوشه اي از پرونده سـيـاه ايـن رژيـم در               
نقض و سرکـوب حـقـوق و مـبـارزات کـارگـران                  
ايران، با صداي رسا خـواهـان اخـراج جـمـهـوري               

 .اسالمي از اين نهاد شويم
 نـفـر از فـعـالـيـن             ١٣ ،     ۲۰۰۷اول مـه       -

شـيـث     -۱:   به اسـامـي    کارگري در شهر سنندج     
اماني رئيس هيئت مـديـره اتـحـاديـه کـارگـران                

صديق کريمي عضـو       -۲اخراجي و بيکار ايران     
هيئت مديره اتحاديه کارگران اخراجي و بـيـکـار          

خالد سـواري نـايـب رئـيـس اتـحـاديـه                 -۳ايران  
 -۴سراسري کارگران اخراجـي و بـيـکـار ايـران                

نجمه الديـن     –۶يداهللا مرادي     –۵اقبال لطيفي   
 -۹انور مفـاخـري        -۸فاروق گويلي     –۷رجبي  

 -۱۱حبيب اهللا کلکـانـي         -۱۰صديق امجدي   
صـديـق صـبـحـانـي،           -۱۲محي الدين رجـبـي        

طيب چتاني به جرم شرکت در مراسـم روز       -۱۳
يـازده  .   جهاني کارگر در اين روز، دستگير شدنـد     

نفر از اين کارگران به قيد وثـيـقـه آزاد شـدنـد و                   
شيث اماني و صديق کريمي هنوز در زندان بسر         

کارگران آزاد شده نيز به دادگاه احضـار         .   ميبرند
 کارگر بازداشتي در مـراسـم اول         ۱۱ به   .شده اند 

مــاه مــه ســنــنــدج اعــالم شــده اســت تــا روز                   
 ۱۰۴ جهت محاکـمـه بـه شـعـبـه             ١٩/٤/٨٦

 )جزايي دادگاه عمومي سنندج مراجعه کنند
حـملـه بـه مـهـاجـريـن             موج جـديـدي از           -

قـواي  .   افغاني سـاکـن ايـران شـروع شـده اسـت                
پليـسـي و سـرکـوبـگـر رژيـم اسـالمـي بـهـمـراه                       
ماموران وزارت کار، سر زده به هر محل کـاري            
وارد مي شوند و به جان کارگـران افـعـانـي مـي                 
افتند و با ضرب و شتم و خشونت، حتي آنهـا را      
از داربست کار به پايين پرتاب ميکنند و آنـهـا             
را روانه مرز و سپس افغانستان ويران و جـنـگ             

در ايـن     يكي از كارگران افـغـان         .   زده مي کنند  

 .حمله به نحو فجيعي به قتل رسيد
 ۹(    فــــرورديـــن     ٢٠روز دوشـــنــــبـــه             -
محمود صالحي يکي از فعالين       )   ٢٠٠٧آوريل

کارگري در شهر سقز دستگير و به زندان سنندج          
 . منتقل شد

ريـيـس هـيـات مـديـره              منصور اسـانـلـو      -
در جـلـسـه روز پـنـجـم                سنديکاي شرکت واحـد   

 بازپرسي دادگاه انقالب ١٤ در شعبه    ٨٥اسفند  
اقدام عليه امنـيـت     « جمهوري اسالمي به اتهام     

به تحمل چهار سال حبس و بابت اتـهـام              » ملي
 به تحمل يك سال حـبـس و          » تبليغ عليه نظام  « 

در مجموع به پنج سال حبس تعزيـري مـحـكـوم         
  .شد

مـبــارزات مـعــلــمــان بــراي خـواســتــهــاي          _   
برحقشان که در سـه مـاهـه اخـيـر اوج جـديـدي                   
گرفته است، با سرکوب و دستگيري دهـهـا نـفـر             
از آنان روبرو شـد و هـنـوز بـه خـواسـتـهـايشـان                     

معلمان دستگـيـر شـده      . پاسخي داده نشده است 
بدنبال فشار اعتراض معلمان با قيـد وثـيـقـه از              
زنـدان آزاد شــدنـد، امـا قـرار اسـت بـه دادگــاه                     

تـعـدادي از ايـن مـعـلـمـان نـيـز                  .   احضار شونـد  
منفصل از خدمت شده و از کار خود بيکار شده          

  .اند
کـارگـر شـرکـت        ، صـدهـا       ٢٠٠٦ژانويه    -

واحد در اعتصاب ژانويه دستگير شدند، بعـضـا         
حـتـي   .   شکنجه شدند و هـمـگـي اخـراج شـدنـد               

تعدادي از همسران و فرزندان کارگران نيز شبانـه        
از ايـن    .   با ضرب و شتم به زندان انداخته شـدنـد          

کارگران هم اکنون تعدادي اخراج و تحـت فشـار           
 . هر روزه جمهوري اسالمي قرار دارند

بيش از يک ميليون کارگر از چندمـاه تـا         -
دو سال و سه سال دستمزد آنـهـا پـرداخـت نشـده            

 ماه اسـت     ١٤از جمله کارگران کاشان که      .   است
حقوق نگرفته اند، کارگران چنـديـن نسـاجـي در             

ــگــر                   ــن و صــدهــا مــرکــز کــارگــري دي ــزوي . ق
دستمزدهائي که مطابق آمار دولتي سـه بـار از            

اعتراض بخاطر گرفـتـن     .   خط فقر پائين تر است    

 . دستمزدها به خاک و خون کشيده ميشود
مبارزه کارگران مس خاتون آبـاد کـرمـان            -

عليه اخراج در سه سـال قـبـل بـه خـاک و خـون                     
کشيده شد و چهار نفر از کـارگـران بـا اصـابـت                  

 . گلوله نيروهاي سرکوبگر دولتي کشته شدند
، يازده نـفـر از کـارگـران         ٢٠٠٥سپتامبر   -

معدن باب نيرو بخاطر صرفه جوئي کارفـرمـا و           
خاموش کردن دستگاههاي تهويه جان باخـتـنـد         
و دولت کوچکترين تعهدي در مـقـابـل خـانـواده             

 . هايشان بعهده نگرفت
  

اعتراض در مقابل ايـن بـيـحـقـوقـي هـا بـا                  
 . گلوله، زندان و شکنجه و اخراج پاسخ ميگيرد

نمايندگان شوراهاي اسالمي و خانه کـارگـر        
جمهوري اسالمي که هر ساله بعـنـوان نـمـايـنـده          
کارگران در سازمان جهاني کار شرکت ميکننـد        
يک سازمان ايدئولوژيک و دولـتـي اسـت کـه در               

. سرکوب کارگران دولت را هـمـراهـي مـيـکـنـد               
نمونه بارز آن سرکوب کارگران شـرکـت واحـد و               
بريدن زبـان اسـانـلـو در حـملـه خـانـه کـارگـر و                        
شوراهاي اسالمي به دفتر سـنـديـکـاي شـرکـت              

 و نـيـز شـرکـت در            ٢٠٠٥ مه   ٩واحد در تاريخ    
سرکوب اعتصاب ژانويه کارگران و دسـتـگـيـري          

  . فعالين سنديکا بود
جمهوري اسـالمـي و هـيـات آن نـبـايـد بـه                    

اينها بايد بـه    .  سازمان جهاني کار راه داده شوند 
 سال جنايت عليه کارگران و زنان و کـل    ٢٨جرم  

 . مردم ايران به محاکمه کشيده شوند
از همه سازمانهاي کارگري تقاضا ميکنيـم       
قاطعانه خواهان اخـراج جـمـهـوري اسـالمـي و                
شوراهاي اسالمي و خـانـه کـارگـر از سـازمـان                 
جهاني کار بشـونـد و از خـواسـتـهـاي پـايـه اي                     
کارگران در ايران مانند حق تشکل و اعـتـصـاب           

 . و قرارداد دسته جمعي قاطعانه حمايت کنند
  

 كميته همبستگي بين المللي كارگري 
 حزب كمونيست كارگري ايران 
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 در اعتراض به حضور جمهوري اسالمي در سازمان جهاني کار                                
 مروري بر بخش کوچکي از جنايات جمهوري اسالمي بر عليه کارگران ايران                                       

 . .  . به مناسبت اجالس            

 ۵از صفحه  

 ۱۳۸۶خـرداد    ۱۳روز يکشنبه     
قرار بازداشت شـيـث امـانـي رئـيـس              
هيئت مديره و صديق کريـمـي عضـو          
هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه ســراســري        
کارگران اخراجي و بـيـکـار بـه مـدت             

بـر اسـاس     .   يک ماه ديگر تمديـد شـد       
قرار بازداشت اخير ايـن دو فـعـالـيـن             
کــارگــري بــايــد يــک مــاه ديــگــر در              

خانـواده صـديـق      .   بازداشت بسر ببرند  
کريمي و وکـيـل شـيـث امـانـي روز                 

 خرداد، در زندان مرکزي     ۱۳يکشنبه  
سنـنـدج بـا ايـن دو کـارگـر زنـدانـي                   

وکيل پـرونـده شـيـث         .   مالقات کردند 
اماني اعالم کرد کـه قـرار بـازداشـت            
شيث اماني و صديق کريمي يک مـاه         

قـبـأل آنـهـا       .   ديگر تمديـد شـده اسـت        
 روز از زنــدان مــرکــزي           ۱۰بــمــدت   

سنندج به اداره اطالعـات ايـن شـهـر            
منتقـل و مـمـنـوع الـمـالقـات شـده                 

  . بودند

بنا بـه خـبـر رسـيـده يـک گـوش                  
صديق کريمي در نتيجه ضرب و شتم       
شديد در مراسم اول مـاه مـه آسـيـب              
ديده است و يکي از دندانهـايـش نـيـز          

مقامات دولتي او را      .   شکسته است 
از دکتر و دارو مـحـروم کـرده انـد و                 

  . اجازه مداوا به او نداده اند
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمـن مـحـکـوم کـردن            
تمديد بازداشت اين رهبران کـارگـري        
از هــمــه کــارگــران و مــردم ســنــنــدج           
ميخواهد کـه بـراي آزادي کـارگـران             

تـمـديـد    .   زنداني بـه مـيـدان بـيـايـنـد             
بـازداشـت ايـن رهـبـران کـارگـري بــه                

منظـور ايـجـاد رعـب و وحشـت در                
هــم .   جـامــعــه صــورت گــرفــتــه اســت       

اکنون عالوه بر صديق کريمي و شيث       
امــانــي، مــحــمــود صــالــحــي هــم،            
همچنان در زندان بسر ميبرد و يـکـي         
از کليه هايش قبأل از کـار افـتـاده و              
تنها کليه او هم مريض است و بـايـد            
مدام تحت نظر دکتر باشد و اسـانـلـو           

 سـال زنـدان مـحـکـوم شـده               ۵هم به    
  . است

مردم و کارگران نـبـايـد مـنـتـظـر             
نامه و نـامـه نـگـاري بـه مـقـامـات                   

راه واقعي و درسـت      .   دولتي بنشينند 
به منظور آزادي اين کارگران و هـمـه           

زندانيان سياسي گسترش اعتراضات    
رژيم تنها هنگامـي نـاچـار بـه           .   است

عقب نشيني خواهد شد که يک صـف        
وسيع و قدرتـمـنـد اعـتـراضـي را در               

ما يک بـار ديـگـر        .   مقابل خود ببيند  
بر تشـديـد و گسـتـرش اعـتـراضـات               

و از هـمـه مـردم و            .   تاکيد ميکنـيـم   
کارگران ميخواهيم که خواهان آزادي      
فوري و بدون قـيـد و شـرط کـارگـران               
 . زنداني و همه زندانيان سياسي شوند

  
 کميته کردستان 
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قرار بازداشت شيث اماني و صديق کريمي 
 يک ماه ديگر تمديد شد


