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 آبان مـاه دخـتـر         ۱۷ شنبه   ۵روز  
 ســالــه اي بــه اســم گــزيــزه           ۱۸جــوان   

ايزدخواه سـاکـن پـيـرانشـهـر خـود را                
اين دخـتـر جـوان        .   طعمه آتش ساخت  

بعلت مـخـالـفـت خـانـواده اش بـراي                
ازدواج با پسر مـورد عـالقـه خـود و               
همچنين ضرب و شتم مداوم تـوسـط         
برادرش، دست به خـودسـوزي زد کـه            
در اثر شدت جراحات وارده جان خـود         

 .را از دست داد
ايــن دومــيــن خــودســوزي در دو          

. هفته گدشته در ايـن مـنـطـقـه اسـت             
 سـالـه اي     ۱۶اوايل آبان ماه نيز دختر   

به اسم سحر پرمـوز سـاکـن روسـتـاي             
بندره از توابع پيرانشهر نيز دسـت بـه           
اقــدام مشــابــه زد کــه عــلــت  ايــن                 
خـودســوزي، تــهـديــد يــکـي از افــراد            
خانواده وي در افشـاي رابـطـه او بـا                 

. دوست پسرش نزد پدر و برادرش بـود    
متاسفانه سحر پرموز هم بعلت شدت      
جراحات عميق جان خود را از دسـت          

 .داد
شنيدن و ديدن چـنـيـن مـاجـرا و              
صحنه هايي بسيار دردناک و تـاسـف         

چرا بايد جوانـان دخـتـر      .   برانگيز است 
و پسر نـتـوانـنـد بـه دلـخـواه خـويـش                   
زندگي و آينده خود را تعيين کـنـنـد؟           
کـي و چـه کسـانـي مسـئــول چـنـيــن                   
وقايع دردناکي هستند؟ چگـونـه مـي         
توان جلو اين خودکشي و خود سـوزي        

 .ها را گرفت؟
براي يافتن پاسخ هر يـک از ايـن            
سئواالت و دهها سئوال مشابه، بـايـد        

 .به سراغ علت و ريشه مسئله رفت
اگر با پدر، برادر و بعضا مـادران         
متعصب و اسير در فـرهـنـگ عـقـب             
مانده صحبت کني چنين پـاسـخ مـي         

 .  دهند
از يک پدر يا برادر کـه دخـتـر يـا               
خواهرش اقدام بـه خـود سـوزي کـرده             
است سئوال مي کنيم تا ببـيـنـيـم چـه             

بـه  .   جوابهايي را دريافت مـي کـنـيـم          

 
 
 
 

 
 
 

 عبدل گلپريان     

 تظاهرات روز دوشنبه دانشجويان اصفهان براي آزادي زندانيان سياسي                     

 ! آزادي، برابري، هويت انساني       

 ۲صفحه  

 از ميان نامه ها و سئواالت      
 سارا...              اين نيز بگذرد

بــنــا بــه خــبــري کــه اتــحــاديــه            
سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار         

 مـنـتـشـر       ۸۶ آبان    ٢١روز دوشنبه   
کرده است، کارگـران شـاهـو مـوفـق            

. شدند کارفرما را به عـقـب بـرانـنـد           
در تـاريـخ      مديريت کارخانه شـاهـو       

طي بخشنامـه اي بـه         ۸۶ مهر   ١۶
بهانـه افـزايـش سـاعـت اسـتـراحـت               
کارگران در موقع نهار، به کـارگـران       

ه بـود کـه از         اين کارخانه اعالم کرد   
 ۸ مهـر بـايـد  بـه جـاي                 ١۹تاريخ  

 کـار     سـاعـت    ۹انه   روزساعت کار،   
 .  کنند

را کــارگــران ايــن بــخــشــنــامــه         
نــپــذيــرفــتــنــد و در مــقــابــل اصــرار         
کارفرما، کارگران مجمع عـمـومـي        
تشکيل داده و تصميم گـرفـتـنـد در           
مــقــابــل ايــن زورگــويــي دســت بــه           

اعتصاب و تجمع در مـقـابـل اداره           
 . بزنندکار 

 مـهـر کـارگـران         ١۹در تاريخ       
از اجــراي بــخــشــنــامــه      مــتــحــدانــه   

داري   افــزايــش ســاعــت کــار خــود         
 مقاومـت کـارگـران     به دنبال   .   کردند

کارفرماي کارخانـه از کـارگـران بـه            
که در  کرد  اداره کار سنندج شکايت     

 جان عدنان حسن پور در خطر است  
  ماه زندان محکوم شد  ۶آکو کردنسب به  

  دختر جوان           ۲پيکر   
 در آتش سنتهاي اسالمي               

 ۲صفحه  

 موفقيت کارگران شاهو در نتيجه اتحاد و اتکا آنها به مجمع عمومي 

 به سازمانها و اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان 

 ۳صفحه  
  کارگر کشت و صنعت کارون                ١٢٠٠٠ 

 اعتصاب نا محدودي را آغاز کردند                     
 

 کارگران کشت و صنعت کارون                 
 دست به راهپيمائي در محوطه شرکت زدند                        

 ۶صفحه  
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کلمات داخل گيومه ها دقـت کـنـيـد          
 .بعدا به آنها خواهيم پرداخت

 :پدر ميگويد
دخــتــر بــايــد بــه حــرف پــدر و              " 

نبايـد سـرخـود      "   ،" مادرش گوش کند  
 که بـا هـر کسـي کـه              " تصميم بگيرد 

. خودش خواست مراوده داشته بـاشـد      
.  بـاشـد    " سربراه" و  "   نجيب" دختر بايد   

 مـردهـا     " ناموس مـا   " زنان و دحتران    
 خـارج از      " حق نـدارنـد    " آنها  .   هستند

اراده و تصميم بزرگترها نظير پـدر و          
زنان و دختران   .   برادر خود عمل کنند   

صـحـبـت    .    داشتـه بـاشـنـد       " حيا  " بايد
آبرو "   " مردان نامحرم " کردن و بودن با     

.  خانواده را برباد مي دهـد      " و حيثيت 
سـرافـکـنـدگـي مـا           " اين کارها مـايـه    

 . خواهد شد"مردان
اگر از همين پدر سئوال شود  کـه         
آيا از اينکه دخترت را که بـا هـزار و             
يک بدبختي بزرگ کردي و جـان خـود         
را در ميان شعله هاي آتش با آن زجـر     
و شــکــنــجــه از دســت داد نــاراحــت            

 :نيستي خواهد گفت
نــاراحــت کــنــنــده اســت امــا در          

  "سرمان بلند است"عوض 
همين سئوال را مثال با بـرادر در       
ميان بگذاريم که شـمـا چـطـور فـکـر              
مي کنيد؟ ناراحت هسـتـيـد يـا نـه؟              
چرا خواهرت را اذيت مي کردي؟ آيـا        
اگر در مقابل احسـاسـات و عـالئـق             
شما نسبت به دختر مورد دلخـواهـت        
سد و مـانـعـي ايـجـاد شـود بـرايـت                   

 پذيرفته شده است؟
نـاراحـت هسـتـم       :   او خواهد گفت  

دوست نداشتم خـواهـرم بـمـيـرد امـا              
احساس ميکردم که اگر خـواهـرم بـا           

بــي " کســي ديــگــري بــاشــد مــن آدم           
عـمـدا او را اذيـت          .    هسـتـم    " غيرتي

نکردم ولي مي خواستم از کـاري کـه          
ــا آن پســر                   مــي کــنــد و دوســتــي ب

پدر و مادر من بـراي       .   منصرف شود 
 چون مـن  " مانع ايجاد نمي کنند" من  

براي دخـتـر    " اين کارها   .    هستم " پسر" 
 ."خوب نيست

آيا اگر دختر مورد عالقه تـو بـا           
چنين واقعه اي روبرو شود چـي، بـاز           
هم فکر مي کني دختر مورد عـالقـه         
تو که او هم تو را دوست دارد نـبـايـد            

 با تو زندگي کند؟
پاسخ برادر در بـهـتـريـن حـالـت              

 !!سکوت مطلق؟؟
گوشه بسيار کوچکـي از عـالئـم          
چنين فاجعه هايي را در اين جـوابـهـا          

ميتوان بخوبي مشاهده کرد و پـاسـخ      
هاي زيادي را مي توان از اين دسـتـه        
از پدر يا برادان را  دريافـت کـرد کـه              

 .در همين مايه دور خواهد زد
يکبار ديگـر بـه کـلـمـات داخـل              
گيومه ها و در کنار هم نـگـاه کـنـيـم              

 .ببينيم ما را به کجا خواهد رساند
اگر به تـمـامـي عـبـارات داخـل              
گيومه ها دقت کنيم مي بيـنـيـم کـه            
همگي آنها به يک فرهـنـگ و سـنـت             
خاصي تعلق دارد که در ايـن سـنـت             
نقش و جايگاه مـردان بـر بـاالي سـر              
زنان و دختران از قدرت تام الـخـتـيـار         

مي تـوان بـر سـرهـر           .   برخوردار است 
کدام از عبـارات داخـل گـيـومـه هـا               
نوشت، صحبت کرد و روشن سـاخـت        
که اين مفاهيم متعلق به چه دستگـاه     
فکري است تا بـرای جـلـو گـيـري از                
هرگونه خودسوزي و خودکشـي، ايـن        
دستگاه و فرهنگ را  بيش از پـيـش            

الزم نـيـسـت      .   رسوا و منزوي ساخـت    
زحمت زيادي کشيده شود تا بـدانـيـم          
که اين سنتها از کـجـا تـراوش مـي               
کند و چگونه افـکـار ديـگـران بـويـژه              

را اسيـر   )   پدر، برادر، همسر  (   مردان  
بر بستر اين سـنـت و     .   خود مي سازد  

فرهنگ فاجعه آمـيـز مـي تـوان اثـر              
انــگــشــت مــذهــب اســالم را بــدون             
استفاده از هيچگـونـه اشـعـه لـيـزري             

و تـنـهـا در        .   براي يافتن آن پيدا کـرد     
قاموس  فرهنگ و سنن  مذهـبـي و           
مــردســاالر اســت کــه زنــان شــرف و            
ناموس مردان محسوب مي شـونـد،        
تنها در دستـگـاه مـذهـب اسـت کـه               
زنـان بـرده مـردان خـدا و مــطـيــع و                  
فرمان بردار شمرده مي شوند، حـيـا،         
نجابت، نامـوس، آبـرو، بـراي دخـتـر             
خوب نيسـت، بـي غـيـرت، سـرمـان              
بلند است، سربراه، مردان نامـحـرم و         
صدها عبارت و مفاهيم از اين سنت       
و فرهنگ، تماما آن ادبـيـاتـي اسـت            
که دستگاه مـذهـب اسـالم تـاريـخـا              
تالش کرده است تا آنرا به بـخـشـهـاي          
نا آگاه جامعه طزريق کند و از قـبـل            
آن به حيات خود و تـداوم بـردگـي زن             

 . ادامه بدهد
تنها در فرامين و احاديث خدا و        
پــيــغــمــبــر خــدا اســت کــه کشــتــن               
عزيزترين افراد در راه خـدا مـجـاز و             

داسـتـان   .   مشروع شـمـرده مـي شـود         
ابراهيم و اسماعيل يک نمونه تيپـيـک        
از اين فرزند کشـي اسـت کـه مـورد               

 .  .  .   دختر جوان در آتش             ۲پيکر  
 

 آبــان حــدود     ۲۱روز دوشـنــبـه       
 نفر از دانشـجـويـان دخـتـر و              ۲۰۰

پسر دانشگاه اصفهان در اعـتـراض       
به دستگيري هاي اخير دانشجويـان      
و فضاي اختناقي در دانشگاه هـاي       
کشور دست به تظاهرات در محيط      

ــد     ــان در     .   دانشــگــاه زدن دانشــجــوي
آزادي، " حالي کـه فـريـاد مـيـزدنـد              

خـواهـان   "   برابـري، هـويـت انسـانـي         
آزادي همه زندانيـان سـيـاسـي و از             
جمله دانشجويان زنـدانـي شـدنـد و            
عليه فضاي خفقان و سرکوب شعار      

ــد دانشــجــويــان در مســيــر           .   دادن
سـه راه    " تظاهرات خـود در مـحـل           

در مرکز دانشگاه اصفهان بـه       "   زبان
قرائت بيانيه اي پرداختند که   شب        
گذشته وسيعا در محيط دانشـگـاه        

در .   و خوابگاهها پـخـش شـده بـود          
اين بيانيه دانشـجـويـان بـه جـوانـب             
گوناگون سرکوب و اختناق از جملـه   
جداسازي هاي جنسي، کميته هـاي      
انضباطي، دستگيري دانشـجـويـان       

متن اين  بـيـانـيـه         .   اعتراض کردند 
 .  در ادامه آمده است

ــان            ــر دانشــجــوي ــي حــرکــت اخ
اصـــفـــهـــان را بـــايـــد در ادامـــه               
اعتراضات اخير در دانشگـاه هـاي        
تـهــران، شــاهـرود و مــراکـز ديـگــر             

اين اعتراضات بـا احـکـام        .   دانست
حکومت اسالمي عليه دانشجويان    
دربند و دستگيري هاي بـعـد از آن            

تـظـاهـرات    .   گسترش يـافـتـه اسـت        
امروز دانشجويان در اصفهان جلـوه      
ديگري از تالش دانشـجـويـان بـراي          
برپايي يک صف اعتراض سراسري،     
چپ و راديکال در مقابل رژيـم هـار          

. و به بن بست رسيده اسالمي اسـت       
ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت از        
اعتراض دانشجويان اصفهان قـويـا       
پشتيباني ميکـنـد و دانشـجـويـان           
سراسر کشور را فـرا مـيـخـوانـد تـا              

براي آزادي زندانيان سياسي و بويژه      
دانشــجــويــان زنــدانــي بــه مــيــدان           

 . بيايند
 

 زنده باد آزادي و برابري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 مرگ بر جمهوري اسالمي
 ۲۱سازمان جوانان کمونيست 

 ۲۰۰۷ نوامبر ۱۲ ، ۱۳۸۶آبان 
————————— 

متن اطالعيه          
 دانشجويان اصفهان          

 
دانشجـويـان شـريـف دانشـگـاه           

 اصفهان
ــذاشــتــن شــرايــط             ــا گ روزي ب
وتبصره هاي دست و پاگير و حـذف        
گروه عظيمي از دانشجـويـان فـعـال          
شکل گيري شوراي صـنـفـي را بـه             
رويائي تحقق نيافتني تبـديـل مـي         

روز ديگر به بهانه دگـرانـديـش     .   کند
و انـتـقـادي بـودن شـوراي مـرکـزي               
صنف  دانشجوئي آن را به تعطيلـي     

زماني به دليل جبـهـه      .   مي کشانند 
گــيــري خــاص انــجــمــن اســالمــي           
دانشجويان در بـرهـه ي انـتـخـاب               
ريــاســت جــمــهــوري آن رابــا خــاک           
يکسان مي کنند و زماني ديگر بـه        
جرم ابراز انديشه و در هم شکسـتـن         

 سکوت و حفقان 
فعاالن نشرياتي و فرهنـگـي را        
بـا احــکـام انضــبـاطـي روبـرو مــي              

ــر        .   کــنــنــد  فشــارهــاي ســنــگــيــن ب

دانشجويان دختر به دلـيـل پـوشـش          
زخمي است که بر پـيـکـر آزادي زن            

. نشسته است و تشديدش مي کـنـد       
خفقان و سکوت حمله هاي ظـلـم و           
استبداد را وحشيانه تر نموده اسـت        
و وقيحانـه دسـت بـه اخـراج و بـاز                 
نشسته کردن اساتيـد دگـر انـديـش           

 .مي زنند
هر روز بدتر از روز قـبـل قـفـل             
سکوت بايد شکسته شـود وفـريـاد          
اعتراض سر داده شـود بـايـد بـراي             
تــحــقــق خــواســتــه هــاي صــنــفــي            
وسياسي خود فرياد زد وهمچنين و      
ــان از            ــديشــم ــران ــان دگ دانشــجــوي
دانشگاه پلي تکنيک که در بـنـد بـه         

احمد قصابان، مجـيـد     ( سر ميبرند   
چشـم  )   توکلي، احسـان مـنـصـوري       

اميد بـه اعـتـراض هـاي مـا بـراي                
اکنون بايـد بـراي      .   آزادي خود دارند  

تــحــقــق خــواســتــهــاي خــود بــه پــا           
بـه  "   نـه " خواست اکنون بايـد فـريـاد          

وضع موجود را رساتر سر داد تاايـه       
هاي اسـتـبـداد و تـحـجـر بـه لـرزه                   

از همه شما مي خواهيـم بـه         .   بيفتد
پا خيزيد و براي تحـقـق آرمـانـهـاي            

 تان فرياد سر دهيد
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مباهات مبلغين مذهب  بـوده        
و در ايـنـجـا فـرهـنـگ و سـنـن                 
اسالمي بيشترين بـهـره بـرداري        
از آن را براي فتل و کشتار بکار        
گرفته و مدام کوشيده است آنـرا      

. در ميان جامعه بازتوليد کـنـد       
ميراث و بـازتـولـيـد شـدن ايـن              
فرهنگ مذهبي است که پدر يا      
بـرادر  آنـهـم در دنـيـاي مــدرن                
امروز را بعـنـوان اهـرم فشـاري           
آنها  را وادار مي کـنـد کـه  بـه                

 .زندگي خود خاتمه دهند
بايد با تمام توان در مقـابـل        
اين فرهنگ و سنت ارتـجـاعـي         
که از مراکز زنگ زده دسـتـگـاه          
مذهـب اسـالمـي عـرضـه مـي             
شود ايستاد و مـانـع از آن شـد             
که اين سنن ضد بشـري جـان و           
هستي زنان و دختـران جـوان را          

اسالم بعـنـوان يـکـي از          .   بگيرد
قاتالن اصلي انسان که از طريق      
سنـتـهـاي اعـمـال شـده در هـر                
جــايــي از جــملــه در خــانــواده             
صورت مي گيرد و بدون اينـکـه       
شخص بخصوصي اين قـتـل را         
انجـام دهـد، تـوسـط فـرهـنـگ              
پوسيده و ضد بشري ، دختـر يـا        
زن به تنگناه رسيده را بـه دسـت       
بردن به چنيـن حـرکـت دردآوري         

افشــا و تــرد     .   ســوق مــي دهــد     
مـاهــيــت،  ســنــت و فــرهــنــگ          
اسالمي وظيفه و امر هر انسـان       
آزاده و سکوالري است که بـراي        
دفاع از حق آزاد و بـرابـر زن و               

 .مرد مي جنگد
سخنـي کـوتـاه بـا دخـتـران             
جواني که در شرايط و موقعيت      

 .سحر و گزيزه قرار دارند
عزيزاني که تحت فشارهاي    
جسمي و روحي فرهنگ و سنـن       
دســتــگــاه مــذهــب در مــيــان            
خانواده و در بيـرون از خـانـواده           
قرار داريد، اين را بدانيد کـه بـا        
خودسوزي و خودکشي، نه تنهـا      
مشکلي را حل نکرده ايد بلـکـه        
برعکس و مـتـاسـفـانـه چـنـيـن              
اقدامي باعث ترغيب و تشويـق      
دختران ديگري خواهـد شـد کـه          
در موقعيت مشابـه شـمـا قـرار           
دارند و براي گريز از فشـارهـاي         
فکري و روحـي نـاشـي از ايـن               
سنتها، به اين گزينه غلـط روي        

ايــن بــخــودي خــود     .   مـي آورنــد   

بزرگترين لطـمـه را بـه هـر تـک               
انساني که مي تواند و شايستـه        
بهترين عاليق دوسـتـي بـا فـرد           
مــورد دلــخــواه خــويــش اســت          
خــواهــد زد و از ســوي ديــگــر             
ميدان تاخت و تاز بيـشـتـري را          
براي گرفتـن جـان ايـن عـزيـزان             
تـوســط فــرهـنــگ و ســنـتــهــاي          

. مذهبي بـاز خـواهـد گـذاشـت           
سحر و گزيـزه و صـدهـا دخـتـر               
جواني که خود را طـعـمـه آتـش            
مذهب و مردساالري سـاخـتـنـد        
مي تـوانسـتـنـد و مـيـشـد کـه                 
بجاي گرفتن جان خـود و بـراي            
دادن اميد و افقي شيريـن بـراي         
خود و ديگر زنـان و دخـتـران و             
همگام بـا مـردان آزاديـخـواه و             
برابري طلب  انتخاب ديگري را     

آنها مي توانستند زتـده    .   بکنند
بمانند و راه ديگري را انـتـخـاب         
کنند که نه تنها خـود را بـلـکـه             
صدها و هزاران دختر ديـگـر را          
بــا جســارت و شــهــامــت و                 
ايستادگي از  دسـت هـيـوالي            
ســنــت و فــرهــنــگ اســالمــي،         

 .نجات دهند
خودکشي و خـودسـوزي راه       
حل خالصي از دسـت ارتـجـاع           

بـا اعـتـمــاد      .   مـذهـبـي نـيـســت       
بنفس و حـق بـجـانـب بـعـنـوان               
انســانــهــايــي کــه حــق حــيــات،        
دوست داشتن، عشق و عالقه و      
تــمــامــي حــق و حــقــوقــي کــه            
شايسته هر انساني است بايد به      
مصاف با اين مـوانـع بـه جـلـو              

تـمـکـيـن و زانـو زدن در              .   رفت
مقابل هيـچ پـديـده اي، نـبـايـد              

مـي تـوان بـا        .   روش شما بـاشـد    
پدر، برادر يا مادري کـه تـحـت           
تاثير سنت و فرهنگ مذهبي و      
مردساالرانـه بـا شـمـا در مـي              

از بـحـث     .   افتند صـحـبـت کـرد       
منطقـي و در دفـاع از حـقـوق               
انســـانـــي خـــود و ديـــگـــر                  

. همسرنوشتانتان خسته نشـويـد    
بياييد اين راه را که تنهـا يـکـي           
از دهـهـا راهـي اسـت کـه مـي                
ــر               ــراي قــائــق آمــدن ب تــوانــد ب
مشکالت خود بـکـار بـبـنـديـد            

بعـنـوان انسـانـي       .  استفاده کنيد 
که حداقل محق آن هستي که به       
اندازه پـدر، مـادر يـا بـرادر از               
حــقــوق اجــتــمــاعــي در صــحــن        

جــامــعــه و خــانــواده بــرخــوردار       
باشيد با آنهـا، بـا اطـرافـيـان و              

شـمـاهـا    .   بقيه صـحـبـت کـنـيـد         
تالش کنيد و بکوشيـد آنـهـا را           
متقاعد سازيد کـه در اشـتـبـاه            

در ايـن نـبـايـد         .   بسر مـي بـرنـد      
کوچکتـريـن شـکـي داشـت کـه             
تــالــشــهــاي شــمــا مــي تــوانــد          

 .کارساز باشد
سازمان دفاع از حـقـوق زن         
آن ظــرفــي اســت کــه شــمــا                  
ميتوانيد و قادر خواهيد شد بـا       
کــمـــک و هـــمـــيـــاري بـــا آن،              
راهکـارهـاي بـيـشـمـاري را در             
کنار زدن فرهنـگ و سـنـتـهـاي           
مــذهــبــي و اســالمــي دســت و          

بايد شهـامـت    .   پاگير نشان دهد  
و جسـارت و اعـتــمـاد بــنـفــس             
داشــت کــه بــعــنــوان انســان از           
حــقــوق پــايــمــال شــده تــوســط           
دستگاه مـذهـب دفـاع جـانـانـه            

اين اتفاقات وارونه را بايـد     .   کرد
سـحـرهـا    .   سرجاي خود قرار داد   

و گــزيــزه هــايــي امــروز حــي و            
حاضر زنده هستند بايد بتواننـد      
به جاي نابودي خويش، فرهنگ     
اســالمــي و دم و دســتــگــاه                
حکـومـتـي اش را بـه نـابـودي               

 .بکشانند
سازمان دفاع از حقـوق زن،       
مــتــشــکــل از زنــان و مــردان             
کمونيست، آزاديخواه و بـرابـري       
طلب، حي و حـاضـر بـراي ايـن             
امر و به کرسي نشـانـدن حـقـوق           

. برابر زن و مرد مبارزه مي کند      
مشعل و پرچم ايـن سـازمـان را         
کــه مــال شــمــاســت در دســت            

 .بگيريد
ــا گــرويــدن           بــدون تــرديــد ب
هزاران و ميليونها زن و مرد بـه         
ايــن ســازمــان،  و تــقــويــت و              
تشديد جنبش دفـاع از حـقـوق           
زنان، مبارزه عليـه فـرهـنـگ و           
سنتهاي اسالمـي و حـکـومـت          
حامي آن که قـاتـل زنـان اسـت             
خــواهــيــم تــوانســت کــه پــديــده         
خودسوزي و خودکشي در ميان     
زنان و دختران را براي هـمـيـشـه          

 . از ميان برداريم
 
 

  ۲۰۰۷ نوامبر ۱۱

 .  .   .   دختر جوان در آتش              ۲پيکر  
 ۲ازصفحه   

 موفقيت کارگران شاهو در نتيجه اتحاد و اتکا آنها به                               
 مجمع عمومي        

 

نهايت هيئت تشخيص اداره کـار سـنـنـدج،            
 راي خود را بـه نـفـع کـارگـران                 آبان ٢١  روز

 .صادر کرد
کارفرماي کارخانه  در جريان اين مبارزه     

 راکارگران  ،  نمايندگاناعالم کرده بود    شاهو  
 ٢۰ز    کـارگـران شـاهـو رو         . ميکنندتحريک  

 در محل کارخانه مجمع عمومـي خـود          آبان
 و يـکـصـدا اعـالم کـردنـد               را تشکيل دادند  

 هـمـه     خـواسـتـهـاي بـر حـق          گان آنهـا     نمايند
 را نمايندگي کرده اند و بار ديگر بـه          کارگران

خــالــد ســواري، هــادي      :   اتــفــاق آرا آقــايــان     
احمدي، فريدون پاليزي و رمضـان حـبـيـبـي            

 . دندکربعنوان نماينده هاي خود انتخاب   را
اين اقدام هوشيارانه و متحدانه کارگران      
شاهو جواب محکمي به کارفرما و دسيسـه        

يکي از دستاوردهاي مبـارزات     .   هاي او بود  
چند سال اخير کارگران شاهو اتکا به مجمع        
عمومي و حمايت قاطع از نمايندگـان خـود           

تشکيل مجمع عمومي و اتخـاذ      .   بوده است 
تصميمات الزم در هـمـه مـراکـز کـارگـري                 
روشي کارساز و راه حـفـظ اتـحـاد کـارگـران               

تشکيل مجمع عمـومـي و انـتـخـاب            .   است
نمايندگان و حمايت مـتـحـدانـه از آنـهـا در                
مقـابـل دسـيـسـه هـاي کـارفـرمـا و دولـت                     
ميتواند در همه مراکز کارگري بکار گرفـتـه         

 . شود
کميته کردستان حزب ضمن تبريک ايـن        
موفقيت به کارگران شاهو،  همه کارگران را     
به اتحـاد و تشـکـيـل مـجـمـع عـمـومـي و                      

 . انتحاب نمايندگان خود فراميخواند
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢۰۰۷ نوامبر١٣ -۸۶ آبان ٢٢

 
 
 

 با مقاومت کارگران شاهو 
 در مقابل افزايش ساعت کار، 

 اداره کار سنندج 
 به نفع آنان راي صادر کرد

 
 

امروز در جلسه هيئت تشـخـيـص اداره           
کـارگـران      کار سنندج که در پـي مـقـاومـت           

از " شاهو نسبـت بـه افـزايـش سـاعـت کـار                   
و بــدنــبــال   "   هشــت ســاعــت بــه نــه ســاعــت         

شکايت کارفرما از آنان تشکيل شـده بـود،           
اين هيئت به نفع کارگران شاهـو راي داد و              

کارفرما را ملزم نمود تا يـک روز از حـقـوق               
آنان که در ماه قبل به دليل اعـتـصـاب ايـن               
کارگران پرداخت نشده بود، به آنان پـرداخـت         

 .نمايد
 

همچنين به دنبال اتهامات کـارفـرمـاي         
کارخانه شاهو به نمايندگان کارگران مـبـنـي       
بر تحريک آنـان از سـوي ايـن نـمـايـنـدگـان،                   

 ٢٠/٨/٨٦کارگران شاهو ديروز مـورخـه        
در محل کارخانه اقدام به تشکـيـل مـجـمـع             
عمومي خود نموده و يکصدا اعـالم کـردنـد           
نماينده هايشان چيزي جز خواستهاي بر حـق        
آنان را نمايندگي نکرده اند و بـار ديـگـر بـه                

خــالــد ســواري، هــادي      :   اتــفــاق آرا آقــايــان     
احمدي، فريدون پاليزي و رمضـان حـبـيـبـي            

بعـنـوان نـمـايـنـده هـاي خـود انـتـخـاب                       را
 . نمودند
 

الزم به يـادآوري اسـت کـه در مـورخـه                 
 مدير کارخانه شـاهـو طـي      ١٦/٧/١٣٨٦

بخشنـامـه اي بـه بـهـانـه افـزايـش سـاعـت                     
استـراحـت کـارگـران در مـوقـع نـاهـار، بـه                    
کارگران اين کارخانه اعالم کرد کـه بـه ايـن              

 سـاعـت در      ٩منظور از اين پس بايد بمدت       
روز کار کنند، اما کارگران در مـقـابـل ايـن              
بخشنامه دست به مـقـاومـت زده و ضـمـن               
اعتصاب و تجمع در مـقـابـل اداره کـار در              

، بطور يکپارچه اي از       ١٩/٧/٨٦مورخه  
اجــراي بــخــشــنــامــه افــزايــش ســاعــت کــار          

بـه دنـبـال ايـن وضـعـيـت              .   خودداري کردنـد  
کارفرماي کارخانه از کارگران بـه اداره کـار           
سنندج شکايت نمود که در نهـايـت هـيـئـت             
تشخيص اداره کار سنندج، امروز راي خـود         

 .را به نفع کارگران صادر کرد
اتحاديه سراسـري کـارگـران اخـراجـي و             
بيکار به آگاهي و اتـحـاد کـارگـران شـاهـو                 
درود مي فرستد و موفقيت آنان را در بـرابـر           
کارفرما صميـمـانـه بـه هـمـه ايـن دوسـتـان                   

 .تبريک مي گويد
 

 زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و 

 ٢١/٨/١٣٨٦بيکار 
com.ettehade.www 
com.gmail@ekhraji.k 

 ۱ازصفحه  

 فعالين کارگري،               
 بايد فورا و بدون قيد و شرط                          

 ! آزاد شوند        
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اين روزها که مي گـذرنـد مـردم            
دراثر فشار واختناق وضع موجود بـا        
خنده بيگـانـه تـر مـي شـونـد  آمـار                   
افرادي که از ناراحتي هـاي اعصـاب         
وروان در عذاب انـد وافسـردگـيـهـاي           
مزمن روز بـه روزسـيـر صـعـودي را               
طي مي کند وبه صراحت مـي تـوان           
گفت  حتي کـم کـم خـنـديـدن ولـذت                
بردن از زندگي را فراموش کـرده انـد           
لــبــهــايشــان بــه زور هــم بــراي يــک               
لبـخـنـداز هـم بـاز نـمـي شـونـددائـم                   
مشغله فکري دارنـد کـه بـراي فـردا              
چگونه شکم بـچـه هـايشـان را سـيـر               
کنند اگر امروز به قاچاق کـاال دسـت        
مي زنند نگرانند چـون بـراي هـربـار              
رفتن به مرز بايد خودرا بـراي مـردن           
وهر آن شليک گلوله اي در مـغـزشـان           
آماده کنند اما مـگـر تـحـمـل ديـدن              
عذاب عزيزانشان براي لقمـه اي نـان          
آنها را براي رفـتـن بـه مـرزحـتـي بـه                  
اندکي فکرکردن هم وا مي دارد؟ بـي         
درنگ سينه سـپـر مـي کـنـنـد چـون                
دريافته اند که عذاب گلوله از عـذاب   
زجر عزيزانشان بسـي آسـانـتـر اسـت             

چقـدر کشـتـن      ! ! !   اما هنوز در تعجبم   
براي اين عاليجنابان وسـران مـومـن          

چـقـدر بـا انسـان         . اسالم راحت اسـت     
وانسانيت بيگانه اند مي کشند بدون       

 اينکه بدانند چرا؟؟؟؟
شيوه هاي کشتن انسان را روز به       
روز وحشيانه تر وفجيع تر به دفـعـات         
تکرار مي کنند بارهـا وبـارهـا ديـده            
شده که افرادي کـه از طـريـق خـريـد                
وفروش بـنـزيـن روزگـارشـان را مـي               
گذارنند دراثر شليک گلوله مـأمـوران       
جاني رژيم به ماشـيـن حـمـل بـنـزيـن               
،ماشين وافـرادداخـل ان بـه تـلـي از               
خاکستر تبديل شده اندوبرايشـان هـم        
اصالً مهـم نـيـسـت کـه انسـان مـي                 
کشندکشتن اين روزها برايشان مثـل      

 .آب خوردن است
افـرادي کـه مـبـادرت بـه خـريــد               
وفروش بنزين دارنـد بـا  مشـکـالت              
نگهداري بنزين در مـنـازل وفـجـايـع            
بوجود امده  در اثر انفجار بـنـزيـنـهـا             

 .در منازل هم روبرو هستند
نگهداري بـنـزيـن در بشـکـه هـا              

ليتريهاي متعدد وانبار آنـهـا در        ۲۰و
منازل  قربانيهاي زيادي گرفته اسـت        
هر بار در اثر جـرقـه کـوچـکـي خـانـه                
ومحل زندگي تعداد زيـادي نـيـسـت           
ونابود شده است وتـعـداد زيـادي هـم            

در اثر سوختگي شديـد قسـمـتـي يـا             
قسمتهايي از بـدنشـان نـقـص عضـو            

بد نيست يک نيم نگاهي هـم     . شده اند 
به وضع رانـنـدگـانـي کـه بـا کـمـبـود                  
بنزين مواجه انـد بـيـنـدازيـم جـدا از                
مشکالتي که  ايـن رانـنـدگـان بـا آن               
روبرو هستند تعداد زيادي خـودشـان        
ماشينهايشان را بـدون هـيـچ گـونـه              
ايمني ،گاز سوز کرده اند وبارها ديده       
شده که مـاشـيـن در اثـر نشـت گـاز                  
منفجر شده است  وراننده ومسـافـران        
هم جانشان را از دست داده اند حـتـي          
چند روز پيش راننده اي که ماشينش       
را خودش گاز سوز کرده بـود وبـه آن             
کپسول گاز وصل کرده بـود درحـالـي          
که چندين کپسول گاز ديگر درمـنـزل        
نگهداري ميکرد در اثر نشت گـاز از         
ماشينش که در پارکينـگ مـنـزلـش          
بود آتش سوزي مهـيـبـي رخ داد بـه              
طوريکه  دوقرباني هم گرفت وشـدت        
آتش سوزي به حدي بود که بـه خـانـه             

ايـن  . همسايه ها هم سرايت کرده بـود       
در حالي است کـه سـران رژيـم هـيـچ               
اعتنايـي بـه وضـع مـوجـود نـدارنـد                
روزانه سه ليتر بنزين کفاف زندگي را       
نميکند وتازه هم بـا چـرنـديـاتـي بـاز               
مي خواهند مردم را فريب دهنـد کـه        
باالخره امام زمـان مـي آيـد وپـايـان              
مشکالت را در آمدن او مـي دانـنـد            
آخر امام زمانشان با سه ليتر بـنـزيـن           
چطور مي ايد؟؟؟ معـلـوم اسـت ايـن            
امام زمان در راه مي ماند وهرگز بـه          

واقعاً خودشان را به    . مقصد نمي رسد  
نفهمي مـي زنـنـد مـردمـي کـه مـا                  
ميشناسيم وبا آنها زندگي مي کنـيـم       
آگــاه تــر از ايــن هســتــنــد کــه ايــن                 
عاليجنابان فکر مي کنندوگـول ايـن        
چرنديات را نمي خورند ومنتظر هيچ      
کــس نــمــي شــونــد کــه زنــگ پــايــان            
مشکالتشان را به صدا درآورد بلـکـه        
خودشان هستند براي تغيير اين نظام      
وارونه بر مي خيـزنـد هـمـانـطـور کـه               
بارها وبارها ثابت کرده اند وبرخاسته      
اند وما برخاسنشان  رادر مراسمهاي      
انساني  دفاع از حقوق کارگـر ،دفـاع          
از حقوق زن ، دفاع از حـقـوق کـودک             
که درمتن دفاع از حقوق انسان اسـت        

 . ،شاهد بو ده ايم
                        

                                                  
 به اميد يک دنياي بهتر

 ...اين نيز بگذرد
 سارا   

يادداشت کـوتـاه زيـر را دخـتـر              
جواني در رابطه با قـتـل زهـرا بـنـي               
عامري، پزشک جـوانـي کـه بـعـد از              

 ساعت دستگيري  در همدان بـه        ۴٨
" خـودکشـي  "   دار آويخته  و تحت نام       

به مردم تحويل داده شد، نوشته شده       
 .است

با تشکر از سعيد عزيز کـه ايـن           
يادداشت را بـراي سـتـون پـاسـخ بـه               

 .نامه ها فرستاد
 

 چي بگم؟
به چه حسارت و گستاخي دختـر       

 ساعـت در زنـدان نـگـه           ۴۸مردم را  
مي دارند بدون اينکه به خانواده اش      
خبر بدهند؟ جرمش منکراتي بـود؟       
اگــر ايــنــچــنــيــن اســت لــعــنــت بــه             

 .......اين 
اي قاتلين زهـراهـا بـدانـيـد کـه              

 .مرگتان نزديک است
پـدرم مـيــگـه انــتـقــام، رفــتــاري           
احساسي و متـحـجـرانـه مـحـسـوب            

 . ميشه
پــس چــه جــوري مــي         :   مــيــگــم

توانيم حق افرادي کـه دسـتـشـان بـه              
خــون مــردم آغشــتــه اســت را کــف            

 دستشان گذاشت؟
 !!!سکوت ميکنه

  ساله از تهران۱۷دختر 
 

دوست عزيز ، اسالم و      :   گلپريان
رژيم حامي آن در ايران ، اين چـنـيـن         
جسارت و گسـتـاخـيـهـا را در خـود               

اگر ايـن جـنـايـات را از           .  نهفته دارد 
نمايندگان خدا بر روي زميـن ازشـان         
بگيري ديگر اسـالم و حـکـومـت آن             

جـوهـر و     .   بـي مـعـنـي خـواهـد شـد             
ماهيت آن همين است که نسبـت بـه          
هزاران انسـان هـمـچـون زهـرا بـنـي                

بـراي مـردم     .   عامري انجام داده انـد      
ايران سالهاسـت کـه اوج کـثـافـت و               

. توحش اين رژيم روشـن شـده اسـت           
سئوالي که براي مردم مـطـرح اسـت          
اين است که کي و چگونه بـايـد ايـن             
رژيــم را انــداخــت و آن را در نــزد                  
جهانيان براي هميشه  رسوا  کـرد و            
خط بطالني بر تاريخ پر از نگبـت آن        

 . کشيد
خودتان بدرستي اشاره کرده ايـد       

اي قاتالن بدانـيـد کـه مـرگـتـان             ” که  
 .“نزديک است

شما و ميلـيـونـهـا انسـان در آن              
مملکت بخوبي حـس کـرده ايـد کـه              

ايــن هــيــوالي ضــد بشــري مــرگــش          
مبارزات جـنـبـشـهـاي        .   نزديک است 

اجتماعي مـردم بـايـد بـتـوانـد ايـن                
 .مرگ را زودرس کند

و اما چند نـکـتـه اي در مـورد               
 .صحبتهاي پدرت

بــه نــظــر مــن انــتــقــام رفــتــاري           
احساسـي نـيـسـت امـا مـي تـوانـد                 

 .متحجرانه باشد
براي نمونه مثال در يـک نـزاعـي          
بين دو نفـر، يـکـي از آنـهـا بـدسـت                  

کسـي کـه     .   ديگري کشته شده اسـت     
قتل را آنهم غـيـر عـمـد انـجـام داده                
است به زندان مي افتد و بـر اسـاس             
قوانين اسالم و قرآن بايد در انـتـظـار          

در حــالــي کــه      .   قصــاص بــنــشــيــنــد   
خانواده مقتول با دنيايي از احسـاس       
عطوفت و انساني خواستار بخـشـش       
قاتل بوده اند امـا رژيـم اسـالمـي و              
قوانين خدايي آن بر انتقام و کشـتـن           
قاتل بر اساس قـانـون قصـاص پـاي            

آيا بايد گفت کـه انـتـقـام         .   فشرده اند 
 !. رفتاري احساسي است؟

در جايي مثل آمريکا کسي کـه        
تحت تاثير سيستم خشونت حاکم بـر      
جــامــعــه از اوان کــودکــي بــا ايــن               
خشونت رشد مـي کـنـد و روزي از               
روزها همکالسي و يا دوست نزديـک       
و صميمي خود را بقتل مـيـرسـانـد،            
قوانين جزايي آن کشور و براي انتقام       
گيري  او را روانه  اتاق گاز يا کشتن          

 .از طريق آمپول مرگ مي کنند
ــه،               ــاي ــود و ســرم ــجــاع، س ارت
فرهنگ و سنتهاي عـقـب مـانـده و             
قوانين الهي و غـيـره، هـمـگـي ايـن               
ظرفيت مخرب و ويرانـگـر را دارنـد           
که لطيف و زيـبـا تـريـن احسـاسـات               
انساني را به زشـت تـريـن کـردارهـا              

براي تـحـقـق ايـن امـر            .   تبديل کنند 
سرمايه اختصاص مي دهند، ارتـش      
و پليس سازمان مي دهند، رسانه و        
ميديا راه مي اندازند، کينه و نـفـرت         
را رواج مي دهند، چوبه هـاي دار ،          
جرثقيل ، اتاق گاز مهيا مي سـازنـد         
اما به قدمـت زنـدگـي بشـر، تـالش              
بــراي يــک زنــدگــي آزاد و بــرابــر و                
برچيدن اين بساط هـمـچـنـان ادامـه            

 .دارد
مي خواهم بـگـويـم کـه انـتـقـام               
رفتاري احساسي نيست بلکه منافـع      
سياسي و طبقاتي معيني انتـقـام را         

 . ضرورت مي بخشد

درست تريـن، مـمـکـن تـريـن و              
عملي تـريـن راه بـراي ايـنـکـه حـق                  
کســانــي را کــه دســتــشــان بــه خــون           
هزاران نفر از مردم آغشته است ايـن         

. است که بايد ريشـه آنـرا خشـکـانـد            
عامل و ريشه همه اين جـنـايـات در           
جامعه ايران رژيم جمهوري جـنـايـت         

بايد تـوسـط انـقـالب        .   اسالمي است 
مردم به زير کشيده شود و سـران آن            

 سال قتل و کشـتـار در     ۲۸را به جرم    
دادگاههاي علني و بين الـمـلـلـي بـه          

تا افکـار عـمـومـي        .   محاکمه کشيد 
جــهــان بــدانــنــد کــه اســالم، اســالم            
سياسي، خدا و قـرآن و نـمـايـنـدگـان              
زميني آن، چه فاجعه انسـانـي را بـر            

. سر انسانهاي آن مملکت آورده انـد        
 .به اميد آن روز که در راه است

 
در نوشته زيباي سارا تحت      

که  ...)  اين نيز بگذرد     (  عنوان  
در همين شماره چاپ شده است،        

 : با اين سئوال مواجه شدم که       
چقـدر بـا     ! ! !   اما هنوز در تعجبم   

انسان وانسانيـت بـيـگـانـه انـد مـي               
 کشند بدون اينکه بدانند چرا؟؟؟؟

 
سـارا ايـن سـئـوال را            :   گلپريان

براي صـفـحـه پـاسـخ بـه سـئـواالت                 
ارسال نکرده است اما بر آن شدم کـه          
از نظر خودم پاسـخـي بـه ايـن چـرا؟               

شايد خود سارا پاسخ اين     .   داده باشم 
چرا را مـي دانـد و خـواسـتـه بـاشـد                  
خــوانــنــده را بــه تــعــمــق در عــلــت              
بــيــگــانــگــي ايــن رژيــم بــا انســان و            
انسانيت و اوج کشتارهاي آنرا توجـه       

 .دهد
تاريخ اسالم هـمـانـنـد مـذاهـب            
چــنــدگــانــه، دشــمــنــي بــا انســان و            

کشتار اسـيـران،    .   انسانيت بوده است  
تجاوز به زنان و کودکان، قتـل و آدم           
ربايي، تحقير و بي حرمتـي مـافـوق          
تصور نسبت به انسان بـويـژه زنـان و           
کودکان، عمليات انـتـحـاري، تـرور،         
بيگانگي با ذات و جـوهـر انسـانـي،           
دزدي، غارت و چپاول، سر به نيست        
کردن، توطئه و عوامفريبي، فـقـر و          
سيه روزي، دروغ و نيرنـگ و هـزارو           
يک قلم ديگر از اين صـفـات را مـي             
توان از عملکرد نمـايـنـدگـان کـتـاب          

هيچگـدام از    .   آسماني  جستجو کرد   
اين صفات مشخـصـه کـه فـقـط در              
دستگاه مـذهـب يـافـت مـي شـود،              
کوچکترين سـنـخـيـتـي بـا قـوانـيـن                
طبيعي زندگي انسانهـاي بـدوي هـم          

حــال تصــور کــنــيــد کــه ايــن         .   نــدارد
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خصوصـيـات الـهـامـي پـوچ و ضـد                
بشري، توسط مجريان خدا و قرآن  بر        
روي زمين و در قدرت، آنهم در دوران        
تاريخ معاصر، چه فـاجـعـه اي را تـا              

 .کنون خلق کرده اند
آنها مي دانـنـد چـرا و بـراي چـه                
ــا انســان و                  چــيــزي ايــن ضــديــت ب

بـه ايـن     .   انسانيت را انجام مي دهنـد     
گونه نيست که گويا نمي دانـنـد چـرا            
چنين اعمالي را مرتکب مـي شـونـد          
بلکه درسـت بـرعـکـس، خـوب مـي               

ايـن  .   دانند که چـکـار بـايـد بـکـنـنـد               
سيماي جـهـنـمـي را فـقـط بـايـد در                   
فــرامــيــن، قــوانــيــن و مــنــاســبــات و         
فــرهــنــگ اســالم جســتــجــو کــرد کــه         
جناتکاراني چون حاکمـان فـعـلـي در           
ايران و ديگر کشورهاي اسالم زده را         

 . از خود بيرون مي دهد
براي ايـنـکـه کسـي در تـعـجـب                
نماند که چرا اينها اينقدر با انسـان و       
انسانيت بيگانه انـد و از ايـن هـمـه                 
کشتار سير نمي شوند، آنـرا بـايـد در            
ذات و جوهر اسالم و مذهب جستجو       
کرد که چنين هيوالها و افعي هـايـي          
را ميزايد و نه نتها بـه جـان انسـان و             
انسانيت مي افتند بلکه امروز ديگـر       
حتي حيـوانـات  هـم از دسـت  ايـن                   

 . اژدهاي مذهب در امان نيستند
دو ماه قبـل از اخـبـار سـايـتـهـا                
خواندم که قوانين اسالمي حـکـومـت        
در ايران حکمي اسالمي صادر کـرده        
اســت کــه بــه مــوجــب آن حــيــوانــات           

 .خانگي را از صاحبانشان بگيرند

با زور تفنگ و پـاسـدار بـه ايـن               
رابطه صميمي و عـالقـه انسـانـهـابـه             
حــيــوانــات خــانــگــي، تــعــرضــي را            

 . سازمان دادند
و تعدادي از سگهاي خـانـگـي را          
از صاحبانشان گرفتند و آنـهـا را در            
يــک مــجــتــمــع و بــدون هــيــچ گــونــه             
 .امکانات بهداشتي  نگهداري کردند

نتيجه اين اقدام ضد حيواني ايـن       
شد که نوعي از سـگ هـا کـه جـثـه                  
بسيار کوچکي دارند و خيلي زود بـا          
صاحب خود انس مي بندنـد، در اثـر           
دوري از صاحـب خـود و زنـدگـي در               

و .   بازداشتگاههاي رژيم، مي ميـرنـد     
سگهايي که هنوز زنده مانده اند،  در        
اثر عدم بهداشت و تـوجـه کـافـي بـه                
آنها، به انواع امراض و بـيـمـاريـهـاي            
رايج در ميان حـيـوانـات دچـار شـده              

چنـيـن وقـايـعـي بـخـوبـي نشـان                 .   اند
ميدهدکه ضديت اسالم و نماينـدگـان       
آن با هـر مـوجـودي تـا چـه حـد بـي                     

 .رحمانه است
عالرغم همه ايـن وحشـيـگـريـهـا           
اما مردم مبارز و انـقـالبـي در ايـران             
مي توانـنـد و بـايـد خـود را از ايـن                    

اين کـار شـدنـي       .   بختک سياه برهانند  
با سرنگوني اين رژيم نه تـنـهـا          .   است

مردم ايران بلکـه مـردم آزاديـخـواه و             
برابري طلب منطقه و جهان خـواهـنـد         

 . توانست نفس راحتي بکشند
ــر ــاص عــبــدل جــان ســالم،       :   ن

. ميبخشي کـه مـدتـي پـيـدا نـبـودم               
خودت ميداني کـه چـقـدر گـرفـتـاري             

شب و روز بايد دوندگـي کـنـم          .   هست
تا بتونم کرايه خانه، پول برق، دفتـر و          
قلم بچه هـا و خـالـصـه يـک پـنـجـم                    

هـمـه هـمـيـن        .   شکممان را سير کنيـم    
بــهــر حــال بــگــذريــم     .   وضــع را دارنــد    

راستش سئوالي داشتم که ازم پرسيده      
. اند اما در دادن پاسخ گـيـر کـرده ام             

 :سئوال اين است
آيا بجز مذهب اسالم، يـهـودي و         
مسيحيت و انواع شاخه هـاي ريـز و            
درشت آن، مذهب ديگـري مـيـتـوانـد           

منظورم اين هست کـه    .   قد علم کند؟ 
اگر اين مذاهب هم برچيده شوند، آيـا         
مذاهب ديگري قـادر بـه بـروز پـيـدا               
کردن خواهند بود؟ مـمـنـون مـيـشـم             
جواب اين سئوال را بدي که من بتونم        
با دست پر پاسخي پر از دانسـتـه بـه              

 .اين دوستانم بدهم
ناصر عزيز خوشحـالـم     :   گلپريان

سـر  .   که دوباره اي مايل شما را گرفتم 
راست به سراغ پاسخ به سئوالـت مـي       

 .روم
مسئله را بايد در دو سطح نـگـاه          

اول اينکه بايد مذهب اسـالم را         .   کرد
مهار کرد و آنرا به حاشيه راند شـبـيـه           
بـــاليـــي کـــه رنســـانـــس  در دوره                 
روشنگري بر سر مذهب مسيحيت و       

امــا در عصــر     .   شــاخــه هــايــش آورد    
حاضر تنها اين کافي نـيـسـت بـلـکـه              
بايد خطرناک بودن آن را حـتـي بـراي              
کسانيکه ميـخـواهـنـد مـذهـب امـر             
خصوصي بماند نشان داد تـا زنـدگـي         
و آينده نسل بشر از اين آفـت هسـتـي            

پيـداسـت کـه بـا         .   سوز در امان بماند   
حاشيه اي کردن تمامي مـذاهـب کـه           
هر يک بنحوي تاکنون لطمات جـبـران       

ناپذيري به تاريخ زنـدگـي بشـري زده            
اند، سر برآوردن آنها براي بـار ديـگـر             
جزء مـحـاالت اسـت و ايـن يـعـنـي                  
بزرگترين دسـتـاورد و مـوفـقـيـت در              

 .تاريخ انسان
در سطح ديگر اينکه  آيا مذهـب        
ديگري مي تواند شکل بگيرد يا نـه،         
با اطمينان ميتوانم بگويم که با کنار        
زدن مذاهب مـوجـود بـويـژه مـذهـب             
اســالم، بــازگشــت آن در قــامــت تــا            

ايـن را    .   کنوني آن غيرمـمـکـن اسـت        
ــم، دانــش،                  ــيــش عــل ــه پ ــد رو ب رون
تکنـولـوژي، مـبـارزات و انـقـالبـات              
طبقاتي، چپ و کمونيستي تضـمـيـن         

 .مي کند
اما به نطر من تنها به آنـچـه کـه             
اکنون در شـکـل پـرسـتـش خـدا کـه                  
هيچگـاه وجـود خـارجـي نـداشـتـه و                
ساخته خود انسانهاي بدوي بـوده، يـا         
پيروي از پيـامـبـران، مـذهـب گـفـتـه               

با حذف ايـنـهـا از زنـدگـي             .   نميشود
بشر، مذهب مي تواند در  قامتـهـاي         
خفيفي و در اشکال ديگري  بروز کند        
براي نمـونـه مـيـتـوان بـه بـعـضـي از                   
مسلکهايي که ممکن است به خدا و        
فرستادگان خدا هـم بـاور  و عـقـيـده                

به نظـر مـن     .   نداشته باشند اشاره کرد   
آنچه  که بـا تـاريـخ حـرکـت مـاده و                   
حرکت تکاملي بشر خوانايي نداشـتـه       

. باشد مي تواند نوعي مذهب بـاشـد        
از نظر فلسفي هر ايده و بـاوري و يـا              
هر ساختـار سـيـاسـي، اقـتـصـادي و               
اجتماعي که مبناي آن بر متافيـزيـک        
و مطلق گرايـي اسـتـوار بـاشـد و بـا                  
تــکــامــل در تضــاد بــاشــد، نــوعــي            
مذهب است حتـي اگـر ايـن مـذهـب              

خدا و پيغمبر، عيسي و مسـيـح هـم            
بـه اعـتـقـاد مـن بـراي             .   نداشته باشد 

رخت بربستن هر گونه مـذهـبـي، چـه           
خوش خيم و چه بدخيم، بـايـد پـروسـه         
تــکــامــل تــاريــخ هســتــي و پــروســه           
تکامل تاريخ بشر را به عنوان اصلـي       
پايه اي در هر جا و بويژه در سـيـسـتـم       
ــه                 ــع ــام ــک ج ــرورش ي آمــوزش و پ
سوسـيـالـيـسـتـي مـبـنـا قـرار داد و                   

چــنــيــن آمــوزشــي در      .   تــدريــس کــرد  
جامعه سوسياليستي مورد نظر مـا،       
جزء جدايي ناپذير مناسبات روبنايي     

مذاهب تاکـنـونـي     .   سوسياليسم است 
آنقدر مخرب و ويرانگر بوده اند که بـا      
حذف آن از زندگي بشر و حـتـي رهـا              
شدن انسان از دست ايـن اعـتـيـاد از              
نظر فکري، اما آثار و عال ئم زيانبـار         
روحي آن همچنـان اثـر خـود را بـجـا                
گذاشته است و شبيه شوکي است کـه     
به انسان  و در اثر يک تکان يا حـملـه             

مذاهـب تـاکـنـونـي        .   اي وارد ميشود  
شــوکــي اســت کــه در طــول تــاريــخ              
انسانهاي اولـيـه از سـر بـدوي بـودن                
خويش آن را بر خود وارد کردند و بـه            
مـرحلـه کشـنـدگـي و خـطـرنـاک  در                   
دنياي سياست امروز و در تکمـيـل و          
پيوند با منافع طبقه حاکم و بـعـنـوان          
حلقه اي از سرمايه به جايي رسانـدنـد         
که امروز گردابها و پرتاب لجنهايـش       
را در عراق، افغانستان، فـلـسـطـيـن،           
لبنان و ترکشهايش را هم در بسياري       

ــيــنــيــم               .   از مــنــاطــق جــهــان مــي ب
 .  اميدوارم پاسخ سئوالت را داده باشم
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به اطالع ميرسـانـيـم کـه عصـر              
يکي )   آبان١٤(  نوامبر ٥روز دوشنبه   

از کارگران نيشکر هفت تپـه بـه اسـم            
عــلــيــپــور تــوســط     )   رمضــان( قــربــان

 مــامــوريــن وزارت اطــالعــات رژيــم       
دستگيـر و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                  

 و نـيـم       ٧سـاعـت     .   منتقل شده است  
 نـوامـبـر نـيـز          ٦صبح روز چهارشنبه    

محمد حيدري مصر يـکـي ديـگـر از            
کــارگــران ايــن شــرکــت را دســتــگــيــر         

کــارگــران در اعــتــراض بــه          .   کــردنــد
دستگيري همکـاران خـود امـروز در           
شيفت صبح دست به اعتصاب زدنـد        

. و درمقابل دفتر شرکت تجمع کردنـد      

ــر                  ــه اگ ــد ک ــردن ــران اعــالم ک ــارگ ک
 ٤٠٠٠هــمــکــارانشــان آزاد نشــونــد        

 کارگر فصلـي    ٢٠٠٠کارگر شرکت و    
 ٨وابسته به آن از روز پـنـجـشـنـبـه                  

نوامبر دست به اعتصاب يـکـپـارچـه          
 . خواهند زد

  
جرم کارگران شرکت در اعتصاب     
براي حقوقها و مزاياي معوقه، جـمـع        

 امضـا بـراي تشـکـيـل            ٢٥٠٠آوري  
سنديکا، خواست بـرپـائـي مـنـظـم و             

. هــفــتــگــي مــجــمــع عــمــومــي اســت      
احتماال در جريان هستـيـد کـه بـيـش             

 هزار کارگر نيشکر هفت تپه از        ٤   از

 اکتـبـر در      ١٠ سپتامبر تا    ٢٩تاريخ  
اعتراض بـه دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت             

و خواستهاي ديگر خـود دسـت      نشده  
به اعتصاب زدند و پس از يـازده روز        
موفق شدند دستمزدهاي مـعـوقـه را          

اکـنـون رژيـم تـالش         .   دريافت کـنـنـد     
ميکند با دستگيري فعالين و پرونـده       
سازي براي آنها، رهبرانشـان را فـلـج            
کند، کارگران را مرعوب کند و مانع       
دستيابي کـارگـران بـه تشـکـل خـود               

  . شود
کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه         

تابحال مصمم و متحد درمقابل ايـن        
امــا بــا   .   تــوطــئــه هــا ايســتــاده انــد         

گسترش فشارهاي وزارت اطـالعـات      
به يک حمايت وسيع بين المللي نـيـاز          

کميته همبستگي بين الملـلـي      .   دارند
کارگري از همه سازمانها و اتـحـاديـه         
هاي کارگري در خواست ميکنـد کـه         
جمهوري اسالمي را بخاطر اقدامات     
ضــدکــارگــري مــحــکــوم کــنــنــد و از          
خواستهاي کارگران هفت تپه حمايـت      

چنـد خـواسـت فـوري و مـهـم               .   کنند
 : کارگران به اين شرح است

آزادي فــوري و بــي قــيــد و              ١
شرط قربان عليپور و محمد حـيـدري       

 مصر 
پايـان دادن بـه دسـتـگـيـري              ٢

کارگران و لغو هرنـوع پـرونـده عـلـيـه              
 آنها 

حق تشکيل مجمع عمومي       ٣
هفتگي در روزهـاي پـنـجـشـنـبـه از                

  بعدازظهر٢ تا ١ساعت 
 حق تشکيل سنديکا  ٤
  

يک اقدام جهاني در اعـتـراض بـه          
دستـگـيـري کـارگـران در ايـران و از                 
جمله مـحـمـود صـالـحـي، مـنـصـور               
اسانلو و ابراهيم مددي و بـراي آزادي         
همه زندانيان سياسي، اقـدامـي چـون         

 اوت امسـال      ٩ و     ٢٠٠٥ فوريه   ١٥
مــيــتــوانــد فشــاري ديــگــر بــر رژيــم            
اسالمـي و گـامـي مـوثـر در آزادي                

مـا  .   کارگران زنداني در ايـران بـاشـد          
منتظر اقدامات شما در ايـن راسـتـا           

 .هستيم
  

 با احترام 
هماهنگ کننده کميته همبستگي 

 (WPI)بين المللي کارگري 
 شهال دانشفر

 : به سازمانها و اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان                           
 وزارت اطالعات شروع به دستگيري کارگران اعتصابي در هفت تپه کرده است                                           

   !کارگران خواهان حمايت جهاني هستند                   
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بـنـا بـه خـبـر رسـيــده بـه حــزب                  
کمونيست کارگري، روز يـکـشـنـبـه           

 آبان ماه، کارگران شيفت صـبـح         ٢۱
کشت و صنعت کـارون شـوشـتـر در            
اعتراض به عدم پـرداخـت دسـتـمـزد           
شــهــريــور و مــهــر  دســت از کــار                 
کشيدند و در مقابـل دفـتـر مـرکـزي           

ــد          ــردن ــجــمــع ک ــن    .   شــرکــت ت در اي
اعتصاب تمام کارگران بـخـش هـاي         
مختلف شرکت مـنـجـملـه کـارگـران           
تجهيزات مکانيکي، برق و کارخانـه      

کارگران شيفـت عصـر     . شرکت دارند 
و شب نيز به اعتصاب پيـوسـتـنـد و            

 کارگر کشت و ١٢٠٠٠بدين ترتيب   
صنعت اعتصاب متحدانـه خـود را         
از روز يکشنبه شروع کردند و امـروز   

 . وارد دومين روز اعتصاب شدند
کاظميني مدير عـامـل شـرکـت         
در جمع کارگران حاضر شد تا طـبـق          
مــعــمــول وعــده و وعــيــد بــدهــد و              
کارگران را از اعـتـصـاب مـنـصـرف            

او اظهار داشت کـه در تـالش           .   کند
است تا حقوق کارگران را تهيه کـنـد          
و در صورتيکه نتواند دسـتـمـزدهـاي         
معـوقـه را بـپـردازد از مـقـام خـود                  

کــارگــران .   اســتــعــفــا خــواهــد کــرد        
معترض سخنان او را قطع کـردنـد و          
اعالم کـردنـد کـه ايـن وعـده هـا را                  
بارها شنيده اند و براي احقاق حقـوق        

ايـن  .   خود راهي جز اعتصاب ندارنـد   
اولين بـار نـيـسـت کـه مـقـامـات و                  
مديران در مقابل کارگران به عجز و        
البه مي افتند و وعده ميدهنـد امـا          
دوره فريب خـوردن کـارگـران بـه سـر              

تالش چـنـد نـفـر لـبـاس             .   آمده است 
شخصي که ملتمسـانـه از کـارگـران           
خواستند به سر کار بـاز گـردنـد هـم              

 . بجائي نرسيد
همـزمـان بـا شـروع اعـتـصـاب              
تـعــدادي از کــارگـران راهــي تــهــران           
شدند تا با دولت و بـانـک کشـاورزي            

طي ماه گـذشـتـه نـيـز          .   مذاکره کنند 
کــارگــران مــذاکــرات مــتــعــددي بــا         
فــرمــانــداري شــوشــتــر، اســتــانــداري      
خــوزســتــان و  مســئــولــيــن شــرکــت         

. داشتند که همگي بي نـتـيـجـه بـود           
. جواب آنها اين بود که پـول نـداريـم            

پاسخ کـارگـران نـيـز دسـت زدن بـه                 
 . اعتصاب بود

الزم بـــه يـــادآوري اســـت کـــه             

کارگران کشت و صـنـعـت در اوائـل            
مهرماه با تهديد به اعتصاب موفـق       
شدند دولت و کـارفـرمـا را وادار بـه              
عقب نشيني کرده و دستمزد مـرداد        
 . ماه را از حلقومشان بيرون بکشند

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري از              
اعتصاب کارگران کشت و صـنـعـت         
کارون شوشتر با تمـام قـوا حـمـايـت             

حـزب، کـارگـران کشـت و           .   ميکـنـد  
صنعت را به برپائي هرروزه مـجـمـع          
بعنوان مـهـمـتـريـن ظـرف تصـمـيـم                
گيري جـمـعـي و مـهـمـتـريـن ظـرف                 
ــران               ــارگـ ــراض کـ ــتـ ــاد و اعـ ــحـ اتـ

حـزب هـمـچـنـيـن از           .   فرامـيـخـوانـد    
مراکز کارگري در سراسر کشور و از        
همه مردم زحـمـتـکـش و آزاديـخـواه             
منطقه بويژه مردم شوشتر، دزفـول و        
گتوند ميخواهد که از مـبـارزه حـق           
طلبانه کـارگـران کشـت و صـنـعـت               
کارون قاطعانه پشتيباني کنند و بـا        

 . آنها اعالم همبستگي کنند
 

 زنده باد اتحاد 
 و همبستگي طبقاتي کارگران 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٨٦ آبانماه ٢۱

 ٢٠٠٧ نوامبر ١٢ 
 

!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

 
 . . . کارگر کشت و صنعت کارون ١٢٠٠٠

جان عدنان حسن پـور در خـطـر             
ايــن روزنــامــه نــگــار و فــعــال         .   اسـت 

اجتماعي به اتهام جاسوسي به اعـدام    
مـقـامـات رژيـم       .   محکوم شده اسـت    

اسالمي تالش مـيـکـنـنـد بـا اعـدام              
حسن پور جو رعب و وحشـت را بـر              

 . جامعه حاکم کنند
 

آکو کردنسب مسئول بخش خـبـر     
هفته نامه اجتماعـي ، فـرهـنـگـي ،              

 کـه اواخـر تـيـر           بوداقتصادي کرفتو   
 تـــــوســـــط        ۸۶مـــــاه ســـــال              

ــيــروهــاي  امــنــيــتــي در ســنــنــدج            ن
زنـدان بسـر        بازداشت و تـاکـنـون در        

 .  مي برد
 

 اتهام جاسوسـي    آکوکردنسب قبأل به   
 سال حبس تعزيري محکوم شـده    ٣به  
دادگــاه تــجــديــد نــظــر اســتــان          .   بــود

 سـال حـبـس آکـو           ٣کردستان حـکـم      
 ماه حـبـس کـاهـش         ٦کردنسب را به    

 اتهام جاسوسي علـيـه فـعـالـيـن            .داد
سياسي و روزنامه نگاران يـک اتـهـام          
شناخته شده و رسوا شـده حـکـومـت            

اخيـرأ عـدنـان حسـن         .   اسالمي است 
پور هـم بـه اتـهـام جـاسـوسـي حـکـم                   

اعدامش از طرف ديوان عالي کشـور     
 . تاييد شده است

 
عليه اين قـوانـيـن ضـد انسـانـي             

بـا  .   رژيم اسالمي بايد به ميدان آمـد       
اعتراضات وسيع و مـتـحـدانـه بـايـد            
رژيم اسالمـي را نـاچـار کـنـيـم ايـن                 

فعالين سـيـاسـي      .   احکام را لغو کند 
و اجتماعي در ايران بـه بـهـانـه هـاي              
مختلف وسيعأ مـورد تـعـرض قـرار            

دفاع از فعالين جنبشهـاي  . گرفته اند 
اجتماعي و براي آزادي همه زندانيـان       
سياسي از زندان بايد کارزاري جهاني      

 . سازمان داد
جان عدنان حسـن پـور بـاتـايـيـد             
حکمش از جانب ديوان عالـي کشـور         

. در خـطـر جـدي قـرار گـرفـتـه اسـت                 
کميته کردستان حزب هـمـه مـردم را           
فــرا مــيــخــوانــد کــه بــه ايــن احــکــام            
اعتراض کنند و اجازه ندهند ماشين       
کشتار رژيم اسالمي بيش از ايـن از           

 . مردم قرباني بگيرد
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢۰۰۷ نومبر ١٣ -۸۶ آبان ٢٢

 جان عدنان حسن پور در خطر است
  ماه زندان محکوم شد۶آکو کردنسب به 

بــنــا بــه خــبــر رســيــده بــه حــزب            
ــران             ــارگ ــري، ک ــارگ ــيــســت ک ــون ــم ک
اعتصابي کشـت و صـنـعـت کـارون              
شوشتر از ساعات اوليه صبح امـروز        

 آبانمـاه، يـعـنـي دومـيـن           ٢١دوشنبه  
روز اعتصاب، دست به راهـپـيـمـائـي          
در محوطه شرکت زده و جلوي دفـتـر          
مرکزي و حسابداري شرکت گـرد هـم          

بخش تجهيزات مـکـانـيـکـي         .   آمدند
که محل شروع راهپيمـائـي کـارگـران        
است حدود يک کـيـلـومـتـر تـا دفـتـر                 

در طــول راه     .   شــرکــت فــاصــلــه دارد     
کارگران قسمت برق و ساير بخشها به       
راهپيمائي پيوستند و با اين ابتکـار،       
حرکت يکپارچه و باشکـوهـي شـکـل          

 . گرفت

طبق خبـر، اعـتـصـاب کـارگـران            
کشت و صنعت انعکاس وسيـعـي در      
ميان مردم شهرهاي دزفول و شوشتـر       
و مراکز مـخـتـلـف کـارگـري در ايـن                
شهرها داشته و بـا اسـتـقـبـال مـردم                

انعکاس اعتصـاب   .   مواجه شده است  
چنان وسـيـع بـوده اسـت کـه تـلـغـري                  
سرپرست فرمانداري شوشتـر نـيـز در          
مصاحبه با خبرگزاري ايسنا ناچار به      
اعتراف درمورد ايـن حـرکـت شـده و             

پـرداخـت نشـدن حـقـوق          :   " گفته اسـت  
كــارگــران كشــت و صــنــعــت كــارون           
مشكالت بسياري را به همراه داشتـه       
و موجب تحصن كارگران در كارخانـه      

در حال حاضر كارگران دو      .   شده است 
ماه است كه حـقـوق نـگـرفـتـه انـد و                  

نمـايـنـده    .   كاري غير از تحصن ندارند    
آنها براي رفـع مشـكـالت بـه تـهـران               
رفته و اميدواريم مشكلشان بـرطـرف       

 ." شود
در همين روز ايـادي رژيـم شـايـع          
کردند که تا آخر هفتـه دسـتـمـزدهـاي            
معوقه پرداخت ميشود اما کـارگـران       
به اين شايعات وقعي نـگـذاشـتـنـد و             
مصممانه به اعـتـصـاب خـود ادامـه            

کارگران ميـگـويـنـد بـه هـيـچ             .   دادند
وعده و وعيدي اعتماد نـدارنـد و تـا             
دريافت تمامي دستمزدهاي مـعـوقـه        

 . به اعتصاب ادامه ميدهند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از        
اعتصاب کارگران کشـت و صـنـعـت           
کارون شوشتر با تـمـام قـوا حـمـايـت               

حـزب، کـارگـران کشـت و           .   ميـکـنـد   
صنعت را به برپائي هـرروزه مـجـمـع            
عمومي بـعـنـوان مـهـمـتـريـن ظـرف               
تصميم گيري جـمـعـي و مـهـمـتـريـن               
ظــرف اتــحــاد و اعــتــراض کــارگــران         

حزب از کارگران مـراکـز    .   فراميخواند
کارگري در سراسر کشـور و از هـمـه              
مردم زحمتکش و آزاديخواه مـنـطـقـه         
ميخواهد که از مبارزه حـق طـلـبـانـه            

کــارگــران کشــت و صــنــعــت کــارون           
 . قاطعانه پشتيباني کنند

 
 زنده باد اتحاد و همبستگي 

 طبقاتي کارگران
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 نوامبر ١٢، ١٣٨٦ آبانماه ٢١
٢٠٠٧ 

 کارگران کشت و صنعت کارون 
 دست به راهپيمائي در محوطه شرکت زدند

 
 اعتصاب کارگران انعکاس وسيعي در شهرهاي دزفول و شوشتر داشته است                               

 

 از سايت هاي          
 حزب کمونيست کارگري ايران                       

 ديدن کنيد       

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 


