
    
 
 
 
  

 نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران   

 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 

 www.iskraa.net 

  !!آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری

 اا ي س ک ر 
 منصور حکمت

 !کارگران جھان متحد شويد

www.m-hekmat.com 
   ۲۰۰۹   دسامبر        ٢،     ۱۳۸۸ آذر     ١١ چھار شنبه ھا منتشر ميشود

۴٩٥ 
 Iskraa_nkk@yahoo.com عبدل گلپريان -منصور فرزاد  :سردبير

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
 ٠٠۴٩١٦٣٥١١٢٠٢٥تلفن   

E_mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرھاى کردستان  عبدل گلپريان 
 ٠٠٣۵٨۴٠۵٧۵٨٢۵٠تلفن 

 
 

٢صفحه  پاسخی به آذر ماجدی  

 شريف ساعد پناه
دوستان وهـم طـبـقـه هـاي عـزيـزم،                

مطالـب زيـر تـنـهـا گـوشـه کـوچـکـي از                     
دردها و آالم زنـدگـي يـکـي از کـارگـران                  
شرکت ريسندگي پـرريـس سـنـنـدج مـي               

 پـس ازهـفـت      ١٣٨٨باشد که اوايل سا ل  
ــا                    ــرم ــارف ــوي ک ــدن از س مــاه ســر دوان
وديگردستگا ههاي دولـتـي بـرايـش رقـم             

 .خورد
دوستان بـا نـگـارش ايـن سـرنـوشـت               
نميخواهم دردي را بـه هـزاران درد شـمـا               

اضافه کنم  بلکه مي خـواهـم واقـعـيـتـي               
انکار ناپذير را که بر اثـر اخـراج سـازيـهـا             
ي فله اي هر آن بـراي يـکـي از کـارگـران                 
تعليقي يـا اخـراجـي مـمـکـن اسـت روي                 

واقعيتي کـه نـظـام      .     بدهد به تصوير کشم 
طبقاتي سرمايه داري عـامـل اصـلـي آن             
است و در ايران چنان دست کـارفـرمـايـان             
را باز گذاشته اسـت کـه آنـان قـادرنـد بـا                   
تحميل شرايـط بـرده وار بـر کـارگـران از                 
قبيل اخراج سازي و عدم پرداخت بـمـوقـع          
دستمزدها و قرار داد موقـت، آنـان را در             

تنگناي مالي تا سرحد گرسنگي مـطـلـق        
 .قرار بدهند

و اينک شرح آنـچـه بـر مـن گـذشـتـه                  
 :است

مـن يـکـي از کـارگـران اعـتـصـابـي                  
شرکت ريسندگي پرريس سنـنـدج هسـتـم           

 گـذشـتـه بـود، مـا بـا               ٨٨دو روز از سال   
تجمعات واعـتـراضـات و پـيـگـيـريـهـاي                
مداوم درمقابل اداره کار و ديوان عـدالـت      

 مـاه راي      ٧اداري واسـتـانـداري پـس از             

بنا بر گزارشهاي دريافتي تـوسـط         
اتحاديه ازاد کـارگـران ايـران، بـدنـبـال              
کارشکني سازمان تامين اجـتـمـاعـي        
استان کردستان براي بازنشسته کـردن       

 کارگر قديمي شاهو، اين کارگـران  ١٦
 با مـراجـعـه بـه       ٨٨امروز نهم آذر ماه  

سازمان تامين اجـتـمـاعـي در تـهـران            
اعتراض خود را به عملکرد سـازمـان          
تامين اجـتـمـاعـي اسـتـان کـردسـتـان               

 .اعالم کردند

در پي اين اعتراض جلـسـه اي بـا           
شـرکـت دو نــفـر از نـمــايـنـدگــان ايــن                  
کــارگــران بــا يــکــي از کــارشــنــاســان             
سازمان تامين اجـتـمـاعـي تشـکـيـل             

در اين جلسه نمايندگان کـارگـران   .   شد
شـاهــو مســتـنــدات خــود را در بــاره              
کارشکني سازمان تامين اجـتـمـاعـي        
استان کردستان ارائه کردند و نـهـايـتـا        
قـرار شــد يــک گـروه از کـارشــنــاســان               

 
  وجود و عمـلـکـرد جـريـانـات و            :نگاه

دولتهاي اسالمي در سالهاي اخـيـر در         
خاورميانه و شمال آفريقا، در عين حال 
سبب اختالفاتي در برخورد به مـذهـب      
و جريانات و دولتـهـاي مـذهـبـي شـده              

هستند کساني کـه مـيـگـويـنـد           .   است
دولتها و جريانات اسالمي و مـذهـب      " 

آنـچـه کـه      . اسالم را بايد از هم جدا کرد 
در اين کشورها مـيـگـذرد، ربـطـي بـه               
اسالم ندارد و ناشي از درک و استنتـاج      
غلط اين جريانات و دولتـهـا از اسـالم          

نبايد عليـه  " به عالوه ميگويند " . است

مذهب موضع گرفت و حرفي زد، چون     
اين توهين بـه عـقـيـده مـردم اسـت و                  

نـظـر   " . . .   باعث تفرقه بين آنها ميشـود  
 شما در اين مورد چيست؟ 

 
  مـن ايـن را درک              :منصور حـکـمـت     

اي چنين اقتـضـا     ميکنم که منافع عده   
ميکند که تا حد امـکـان اسـالم را از              
زير تيغ خشم مردمـي کـه قـربـانـي يـا               
شاهد جنايـات غـيـر قـابـل تـوصـيـف                

مـن ايـن را       .   اند، بدر بـبـرنـد     اسالميون
درک ميکنم که ابعاد ايـن جـنـايـات و              

ــرات           ــاهـ ــظـ ــان     ١٣در تـ  آبـ
بسيجـي آمـاده     " شعار دادند    مردم

اکنون شانزده ".   آذر مياد١٦باش،  
در سـالـهـاي اخـيـر          ! آدر آمده است 

همواره مايه وحشت رژيـم       آذر١٦
بوده است، امـا امسـال بـا تـوجـه                

انقالب جاري مردم براي رهايي       به
از شر نظام حاکم، صد بار بـيـشـتـر            
خواب از چشم آدمخواران اسالمـي     

اعدام ، دسـتـگـيـري،         .   ربوده است 
احضار، عـربـده کشـي و تـهـديـد،              
هيستريک تر از هر زمان باالي سـر         

از .   جــامــعــه چــرخ داده مــيــشــود        
ــطــرف،     ــي و            آن ــادگ ــدارک و آم ت

 آذر هـرگـز چـنـيـن            ١٦براي      شور
 . ابعاد وسيع و توده اي نداشته است

  
رژيم مردم و دانشجويـان را از         

 :شانزده آذر، دانشگاه و خيابان متصل است
 !مارش انقالب مردم عليه جمھوری اسالمی

 اسالم و اسالم زدايى
 
 
 
 
 

 نشريه کانون پژوھشى نگاه، " نگاه"مصاحبه  
 با منصور حکمت

 ١٩٩٩ ژانويه 

مصائب زندگی يکی از کارگران اخراجی شرکت 
 ريسندگی پرريس سنندج

اعتراض کارگران قديمی کارخانه شاھو در 
سازمان تامين اجتماعی تھران به عملکرد 

 تامين اجتماعی استان کردستان
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خانم ماجدي من خـود تـازه از ايـران               
آمده ام و در بطن مبـارزات مـردم بـا              

مـردمـي کـه      .   رژيم اسـالمـي بـوده ام        
 مـي    ٦٧شما آنها را طرفدار موسوي  

دانيـد، اگـر بـر واقـعـيـات چـنـد مـاه                    
در ايران چشـمـتـان       گذشته تا به امروز   

ــا        را نــبــســتــه بــاشــيــد،        ايــن مــردم ب
شعارهايشان عليه کل حـاکـمـيـت بـه            
خـيـابــانـهــا آمــده انـد و قصــد دارنــد                
ــم                    ــوران را درهـ ــانـ ــن جـ ــاط ايـ بسـ

اگر مردم و درهفته اول بـعـد       . بپيچند
از انتخابات رژيم بخشا با نشان سـبـز       
عليه حکـومـت اسـالمـي بـه مـيـدان               
آمدنـد، نـه بـخـاطـر مـوسـوي بـلـکـه                   

بود که اين رنگ بهـانـه اي      بخاطر اين 
گـذاشـت    شد وفرصتي در اختيار آنـهـا   

که عليه کل بساط حکومت اسالمـي   

با همه جناحها و بـنـد وبسـاطـش بـه                
رنگ سبز مـتـعـلـق بـه        .   ميدان بيايند 

اين بذل و بخشـش را    . موسوي نيست 
فقط نيروها و جريـانـات بـي ربـط بـه              
جــامــعــه و مــبــارزه انــقــالبــي مــردم            

مــي کــوشــنــد آنــرا بــه           هســتــنــد کــه   
هـمـه رنـگـهـا         . موسوي هـديـه کـنـنـد        

فـرامـوش   .   اسـت  متعلـق بـه جـامـعـه         
نکنيد کـه مـردم ديـگـر از مـوسـوي                 
گذشته انـد ايـنـکـه مـردم جـلـوتـر از                   
موسوي حرکت مي کنند انکارناپذير    

مـوسـوي بـهـانـه        " است چون بـا شـعـار       
مــردم " اســت کــل رژيــم نشــانــه اســت          

فرياد زدند که هدفشان کل رژيم اسـت      
اما شما نشنيده گرفـتـيـد و بـاز مـي               

چرا اقـال  !! ! .   گوييد طرفداران موسوي 
به حرفهاي خود موسوي توجه نداريـد    

که بارها اعالم کرده است که ايـن مـا        
هســتــيــم کــه بــه دنــبــال مــردم روان               

باور کنيد وقتي مطلب شـمـا    . هستيم
ويـدئـويـي حـمـيـد            در مورد سـخـنـان     
مـتـعـجـب      بشـدت  تقوايي را خـوانـدم      

متعجب نه از ايـن رو کـه چـرا              .   شدم
شما چنين موضعي در رابطه بـا ايـن            

بلکه از اين رو کـه      .   سخنان گرفته ايد 
و تـحـريـف سـخـنـان              چقدر در تغييـر   

مـهـارت داريـد و         ديگران اسـتـادي و     
درجـه بـه     ١٨٠اظهارات ديـگـران را         

سـمـت هـدف مـورد نـظـر خـود مــي                  
اول از همه پيشنهاد من بـه     .چرخانيد

شما اين است که دوباره اين ويـدئـو را        
شما که چشـمـتـان را بـه           . گوش کنيد 

روي مبـارزه مـردم بسـتـه ايـد الاقـل                

صدايشان را بشـنـوئـيـد آنـهـا کـه در                  
آبان باز فرياد نـه مـوسـوي       ١٣ همين

نـه احــمـدي ،آزادي و بــرابـري را ســر                 
دادند پس چرا هنوز بـاورشـان نـکـرده            
ايد؟ الزم به ياد آوري است که حـمـيـد        

در سخنان خود هميشه آنـقـدر         تقوايي
واضح وصريح عليه کـل بسـاط رژيـم         
صحبت ميکند که براي کسـي جـاي           

اينکه شما چـرا  .   شک باقي نمي گذارد 
به زور مي خواهـيـد او را مـتـهـم بـه                   

 کـنـيـد بـه نـظـر             ٦٧دفاع از موسـوي   
نشــان از غــرض شــخــصــي تــان             مــن

نسبت به حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            
اگر حمـيـد تـقـوايـي        .   واعضايش دارد 

 دشـمـن     ٢مي گويد هـر انـقـالبـي بـا             
-٢دشـمـن از روبـرو          -١روبروسـت،    

دشمن در درون انـقـالب ،حـقـيـقـتـي                
 ٥٧است که قبالً خود را در انـقـالب        

نشان داده است کـه در نـتـيـجـه و در                 
نــبــود حــزبــي مــانــنــد حــزب مــا و                

، ضـد     همچنين طـرح ونـقـشـه غـرب          
در برابرآن عـلـم      انقالبي مانند خميني  

هــمــيــن حــکــومــت ســيــاه        شـد مــگــر   
 سال است خون مـردم  ٣٠اسالمي که   

را در شيشه کرده در آن دوره در مـيـان    
توده مردم انقالبي و براي به شکـسـت      
کشانيدن آن و بـبـار آوردن سـي سـال                

انـقـالبـي بـودن        رنگ فالکت و جنايت 
؟ مگراو هم عليـه   به خود نماليده بود 

شاه شعار نميداد؟مگر او هم مخالف       
رژيم شاهنشاهي نـبـود ؟پـس چـطـور            
سوار بر موج انقـالب شـد و انـقـالب              

 را بـه بـيـراهـه بـرد؟ اگـر حـمـيـد                    ٥٧
تــقــوايــي از وجــود دشــمــن در درون              
ــد، هــم                    ــوي ــقــالب ســخــن مــي گ ان

و هــم     ٥٧انـقـالب        تـجـربـه    بـخـاطـر   
اينکه بطور واقعي خط و سياستـهـاي      
به شکست کشانيدن انـقـالب حـاضـر           
نـيــز در لـبــاسـهــاي مــخـتــلـف صــف               

ما نخواهيم گذاشـت ايـن     .   کشيده اند 
نخواهـيـم    شکستش بکشانند و   بار به 

شــکــســت    ديــگــري در     ٥٧ گــذاشــت
حــزب .   تــکــرار شــود   انـقــالب حــاضـر    

ــداي                ــت ــري از اب ــيــســت کــارگ کــمــون
مبارزاتش هميشه درکنارمـردم بـوده       

شمـا چـي      .و در کنارمردم خواهد بود 
 خانم ماجدي؟

 

ــاش            ــت و وحشــيــگــري اوب خشــون
اپـوزيسـيـون    .   اسالمي ميـتـرسـانـد     

ــم             ــرکــار رژي ــعــمــي مــغــضــوب و ت
خشــونــت " اســالمــي مــردم را از           

ــاي " و     "   مــــتــــقــــابــــل شــــعــــارهــ
ميترساند و بـه مـحـدود         " راديکال

ماندن در دانشگاه و تـخـفـيـف در            
امـا  .   شعارهـا مـوعـظـه مـيـکـنـد            

ــقــالب مــردم دســت در دســت              ان
ســنــگــر آزادي و      " دانشــگــاه ايــن      

بـر آن    .   راه خود را مـيـرود       "   برابري
نيرويي اتکاء ميکند که خشـونـت        

و موعظه هاي "   سيد علي پينوشه  " 
را سنگ "   اپوزيسيون اعليحضرت" 

نـيـروي اليـزال و        .   روي يخ ميکنـد   
ميليوني مردمـي کـه هـر مـيـدان             

خيابان و دانشـگـاه شـهـر را بـه                 و
ســنــگــري عــلــيــه رژيــم آدمــخــوار         

 . اسالمي بدل ميکنند
  

حزب کمونيست کارگري هـمـه       
جوانان، زنـان و کـارگـران و بـويـژه               

ــان و     ــويـ ــن     دانشـــجـ ــيـ ــلـ ــحـــصـ مـ
دبيرستانها را فرا ميخوانـد تـا در           

 آذر وسيعا به ميدان بيـايـنـد و      ١٦
بار ديگر بـه رژيـم آيـت اهللا هـاي                
ميلياردر، به رژيم ضد زن، به رژيـم   

کهريزک و اعدام و تجاوز، بـه رژيـم         
فقر و فحشاء و بيکاري نشان دهند 

. که جمهوري اسالمي نمي خواهند  
آزادي و بــرابـري و رفـاه و شــادي                

گـرچــه      آذر  ١٦در   .   مـيـخــواهـنــد   
ميزبان دانشـگـاه اسـت، امـا ايـن              
فرصت ديگري براي مارش انقـالب   
انسـانــي مــردم عــلـيــه جــمــهــوري          

 آذر اينبار فقط ١٦.   اسالمي است 
به دانشجويان و به دانشگاه تـعـلـق        
ندارد، ايـن روز بـه وسـعـت هـمـه                 
دانشگاه ها، ميادين و خيابانـهـاي       
شهـرهـا اسـت و بـه هـمـه زنـان و                    
مرداني تعلق دارد که پيمان بسـتـه        
انــد تــا ســرنــگــونــي کــامــل رژيــم           

 . منحوس اسالمي از پاي ننشينند
  

 آذر، زنــده بــاد        ١٦زنــده بــاد     
 آزادي برابري

ــه             ــي ــقــالب عــل ــاد ان ــروز ب ــي پ
 جمهوري اسالمي

زنــــده بــــاد جــــمــــهــــوري               
 سوسياليستي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 نــوامـبــر    ٢٩،   ١٣٨٨ آذر     ٨
٢٠٠٩ 

پاسخی به آذر ماجدی در رابطه با 
از ) يا با رژيم يا با مردم(ويدئوی 

 سخنان حميد تقوايی

 
 
 
 
 
 

 آوات  فرخی

ديوان را مبني بر بازگشت بکار دريـافـت           
خانواده هاي ما نيز همـانـنـد    .   کرده بوديم   

ديگر انسانها درايام عيد انتظـار تـامـيـن            
حداقل هايي از مايحتاج روزمـره زنـدگـي       
از قبيـل لـبـاس نـو، مـيـوه و شـيـريـنـي                       

را از من بعنوان نـان آورخـانـواده      . ....... و
 .داشتند

دوست عزيز شايـد بـاورت نشـود دو            
مــاه بــود کــه حــتــي يــک کــيــلــوگــوشــت              
نتوانسته بـودم بـه خـانـه بـبـرم، هـرچـنـد                   
خانواده هاي کارگري با اين شيوه زنـدگـي           
کامال آشنا هستند و در تـمـام ايـام سـال                
صورت خود را با سيلي ميـتـوانـنـد سـرخ          
نگهدارند اما عدم بر آورده کـردن حـداقـل          
ترين انتظار از سوي خانواده در ايـام سـال        
نو چيزي نيست که انسـان مـانـنـد ديـگـر                
ايام سال براحتي قادر بـه تـحـمـل درد آن                

 .باشد
هفت مـاه تـمـام خـانـواده را بـا راي                  
هاي اجرا نشده، امـيـدواري دادم غـروب             
ها ديگر عادي شده بود با دستاني خـالـي         

ولـي آن    .   ورويي خـجـل بـه خـانـه بـرگـردم              
غروب با ديگـر روزهـا فـرق داشـت چـون               
وقتي وارد منزل شدم اشـک هـاي دخـتـرم            
صورت پاک و معصومش را خيـس کـرده         
بود، وي با ديـدن مـن  بـالفـاصـلـه اشـک                   
هايش را پـاک کـرد و دردش را بـه روي                   

 .من نياورد
من درد او را مي دانسـتـم، فـغـانـي           

تمام وجودم را در بـرگـرفـت، بـا مشـاهـده            
ايـن وضـعــيـت مـانــدن در مـنــزل بــرايــم                 

بـالفـاصـلـه از خـانـه           .     امکان پـذيـرنـبـود     
بدون هيچ مقصدي بـيـرون آمـدم وسـعـي              
کردم هر طوري که شده  اين لـحـظـه را از           
ياد ببرم که در منزل نه چيـزي ديـدم و نـه              
چيزي شنيدم هر چند که فـرامـوش کـردن          

هـوا کـم     .   آن صحنه به اين آساني ها نبـود     
کم داشت تـاريـک  مـيـشـد کـنـار جـدول                    
خيابان نشستم به فکر عميقي فـرو رفـتـم             
به عالم رويا  پرواز کردم تـا مـرهـمـي بـر                  

ــاشــد                 ــم ب ــان ــي درم ــاي ب بــراي   .   درد ه
لحظاتي بچه ها ي يک اقليت مـفـت خـور         
را به ياد آوردم که چطـور بـراي ديـدن يـک               
بازي فوتبال در خارج از کشـور مـيـلـيـون            
ها تومان هزينه ميکـنـنـد تـا مـبـادا دل              
نازک فرزندشان از نديدن يک بازي فـوتـبـال          

آن روي سـکـه       . . . .     بشکنـد امـا و امـا            
فرزندان کارگراني را ميبينـم کـه  بـجـاي             
بازي وسرگرمـي و هـزيـنـه هـاي سـرسـام                 
خارج از کشور بـرسـر سـفـره هـاي خـالـي                 
وبي رونق با چشماني اشک بار زانـوي غـم         
بغل ميگيرند و غـروب بـجـاي تـمـاشـاي              
فيلم هاي کارتوني با دستان خالـي پـدر و          
چهره در هم رفته او مواجه مـي شـونـد و                
در گوشه اي ازاطـاق شـاهـد دعـواي پـدر              
ومادربا صداي لرزان پدرهستند و بـطـور          
روزمره جمله تکراري ندارم و چـکـار کـنـم           
پدر و  صداي توام با گـريـه مـادرکـه هـي             
تـکـرار مـيـکــنـد بــچـه هــا ايـن حـرفـهــا                     
حاليشان نيست تمام لحظه هـاي کـودکـي       

عامل ومسـبـب     .    شان را در هم مي ريزد 
همه اينها را تنهـا در وجـود سـيـسـتـمـي                 

ميتوان جستجو کرد کـه در آن اقـلـيـتـي                
مفت خور بر تمام ثروت جـامـعـه چـنـگ               
انداخته اند و همه چيز را فقط  براي خـود        

 .ميخواهند
با اين افکاردر دنياي ديـگـري بـودم            

که ناگهان  صداي بوق ماشـيـنـي مـرا بـه           
خود آورد يک نفر داشـت صـدايـم مـي زد                

دوست قـديـمـي ام بـود         . . . . جلو رفتم عبدا 
پس از احـوالـپـرسـي سـوار مـاشـيـن اش                 
شدم به اوتعارف کردم برويم منزل،  گـفـت      
به يک شرط با تو به منزل مي آيـم و مـن             
بدون اينکه شـرط او را بـدانـم و بـپـرسـم                    

در طـول    .   گفتم هر چي تو مـيـگـي قـبـول          
راه تا منزل همه چيز را برايم تعريـف کـرد        

مقداري مشـروب در مـاشـيـنـم            :   و گفت  
هست، اگر چند روزي بتوانـي آنـهـا را در           
زير زمين منزل تان نگهداري کني مـبـلـغ          

 هزار تومان بعـنـوان اجـاره خـواهـم          ٢٠٠
داد و تاکيد کرد چند روز بيشـتـر انـتـظـار          

 .ندارم آنها را نگه شان بداري
وسوسه شدم و بالفاصله پيشنهـاد او        
را قبول کردم دوستم بعد از خـوردن چـاي            
وجـابــجــايــي مشــروبــات بــه زيــر زمــيــن            

 هــزار تــومــان      ٢٠٠وپــرداخــت مــبــلــغ       
آن شــب را     .   خـداحــافــظـي کــرد و رفــت            

 ٢٠٠خوابم نبرد تا دم صـبـح بـراي ايـن                
تومان برنامه ريزي کـردم تـا يـک جـوري               
بتوانم اشـک هـاي غـم زده روي صـورت                 

 بـچـه     ٨صبـح سـاعـت        .   دخترم را بزدايم   
ها را از خواب بيدار کردم تا بـراي خـريـد            
. و خرج کردن آن مبلغ پـول آمـاده شـونـد             

اما با صداي زنگ منزل همه چيز تغـيـيـر      
کرد تعدادي مامور با حکم قضـايـي وارد        

 ...شانزده آذر، دانشگاه و خيابان 
 ١از صفحه 

 ...مصائب زندگی يکی از کارگران 
 ١از صفحه 

 ٤صفحه 
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 [halocaust]ايـن هـاالکـاسـت         
چنان است کـه حـتـي در مـيـان صـف                 
اسالميون هم کساني پيدا ميشوند که   
نميخواهند مسئوليت اين همه پليـدي    
و زشتي را بر عهده بگيرند و الجرم بـه     
نظر من طبيعي اسـت کـه در چـنـيـن                 

و "   اسـالم راســتـيـن     " اوضـاعـي بـحـث         
يـک بـار     "   اسـالم پـراتـيـک      " رابطه آن بـا      

امـا از نـظـر مـِن           .   ديگر بـاال بـگـيـرد       
کمونيست، مِن آِتئيست، از نـظـر مـا           
شاهدان و قربانيان جنايات اين اسالم،     
از نظر من و امثال من که در يک جدال   
سهمگين اجتماعي و سياسي و فکري   
بــا ايــن هــيــوال بســر مــيــبــريــم، ايــن              
اظهارات و توجيهـات از فـرط رنـدي،           

مباني عقيدتي .   احمقانه جلوه ميکند  
اسالم، مباني قرآني اسالم، انـکـشـاف      
تاريخ اسالم، هويت و تعـلـق سـيـاسـي             
اسالم و اسالمـيـون در جـدال آزادي و              

تـر و غـيـر           ارتجاع در عصر ما عـيـان       
تر از آن اسـت کـه اجـازه             قابل پوشاندن 

بدهد بحث روايات مخـتـلـف اسـالم و            
وجود و احتمال وجود روايت ديگري از      
اسالم، ولو در آينده و در کُرات ديـگـر،         

ترين حقوق و عواطـف   که در آن ابتدايي 
بشري لعن و لـگـدمـال نشـده بـاشـد،                 

بـه نـظـر مـن، ايـن            .   جدي گرفته بشود 
حرمتي به ِعلم و بـه شـعـور              نهايِت بي 

اجتماعي انسان زمان ماست، اگر هـر        
توجيه و هر مهملي که اسـالمـيـوِن در         
حـاِل هـزيـمــت بـه روي جــامـعـه پــرت                 
ميکنند را به عـنـوان مـبـحـثـي بـراي              
تجزيه و تحليل و موشـکـافـي عـلـمـي           

فرد در اسالم، چه راستين و . . .   بپذيريم
حـرمـت      حـقـوق و بـي          چه غير آن، بـي      

رده اسـت      .   است کـودک  .   زن در اسالم بـ
عقيده .  در اسالم در رديف احشام است 

آزاد در اسالم معصيـت و مسـتـوجـب            
. موسيقـي فسـاد اسـت       .   عقوبت است 

سکس، بدون جواز و بدون داِغ مـذهـب     
 .بر کَپِل مرتکبينش، گناه کبيره است
. اين ديِن مرگ و خون و عبوديت است   

انـد، امـا        راستش هـمـه اديـان هـمـيـن           
بيشتر اديان را بشـريـت آزادانـديـش و             
آزاديخواه در طول صدها سال در قفـس     

اين يکي را هرگز نگرفتنـد  .   کرده است 
چرخ ميزند و نـکـبـت      .   و مهار نکردند 

  .مياورد
 

دفاع از موجـوديـت اسـالم تـحـت             
لواي بحث احترام به باورهاي مردم، به     

. اعتبار و ريـاکـارانـه اسـت         نظر من بي 
در ميان مـردم، بـاورهـاي مـخـتـلـفـي                

بنابراين بحث نه بر سر احـتـرام     .  هست
به باورهاي مردم، بلکه بر سر انتخـاب     

هـر  .   باورهاي قابل احترام مـردم اسـت       
کس هر چه بگويد، بـه هـر حـال هـمـه                 

دارند باورهاي باب مـيـل خـودشـان را           
و الجـرم آنـهـا کـه           .   انتخاب ميکنـنـد   

تحت لواي حرمت باورهاي مردم، نـقـد    
به اسالم را پس ميزنـنـد، دارنـد فـقـط           
انتخاب معنوي و سياسي خود را بيان   

اسالم را به عنوان يـک  .   ميکنند و بس  
عقيده قابل احترام برميگزينند و فقط 

دادن بــه   "   خــلــقـي " بـراي مشــروعــيــِت       
ــد خــود را در                  ــقــاي ــخــابشــان، ع ــت ان

عـرضـه   "   اعتقـادات مـردم    " بندي  بسته
اي، به هيچ  من به هيچ خرافه. ميکنند

ناحقي، حتي اگر همه مردم جـهـان بـه         
. آن صحه بگذارند، احترام نـمـيـگـذارم         

اين را البته حق هر کس ميدانم کـه بـه       
اما .  هر چه ميخواهد باور داشته باشد 

ميان احترام به آزادي عقيـده افـراد بـا            
احترام به عـقـيـده افـراد فـرق اسـاسـي               

ايـم و     ما بر فراز جهان ننشسته .   هست
بـازيـگـران و       .داور اين دنيا نـيـسـتـيـم         

هر يـک    .  شرکت کنندگان در آن هستيم 
جهانـي    -اي از اين جدال تاريخي     گوشه

هستيم که به نظر من از آغاز تا امروز     
بر سر آزادي و برابري انسانها در جريان 

من به خرافاتي که بـا آنـهـا      .   بوده است 
در حال جنگـم و زجـر انسـانـهـا را در                  

  .ام، احترام نميگذارم چنگال آن ديده
 

 يک مساله ديگر در ايـن مـورد          :نگاه
که نه فقط توسط برخـي از جـريـانـات             

هـاي     سياسي و مستشرقيـن و رسـانـه         
گروهي غرب گفته ميشود، بـلـکـه در           
بين بعضي از متفکرين و روشنفکـران        
اين کشـورهـا هـم طـرفـدار دارد، ايـن                 
است که مردم اين کشورها مسلماننـد      
و آنچه که در آنـهـا جـريـان دارد، بـراي             
مثال موقعيت زنان و حجاب اجبـاري،    

آيا بـه    .  شان است جزو فرهنگ و هويت 
نظر شما، مردم ايران مسلمانند؟ ايران   
ــا                 کشـــوري اســـالمـــي اســـت؟ و آيـ
مالحظات فوق صحيح هستند و بايـد        

 آنها را رعايت کرد؟ 
 

بـنـدي        نفس دسـتـه     :منصور حکمت  
بـنـدي کـردن واقـعـيـِت              کـردن و بسـتـه       

مرکبي نظـيـر يـک جـامـعـه، زيـر يـک                  
گـرايـانـه مـذهـبـي يـا               برچسب تقـلـيـل    

قومي و ملي، بخودي خـود گـواه ايـن           
است که ما با يک تـبـيـيـن عـلـمـي يـا                

کسي که .   جويانه روبرو نيستيم   حقيقت
اي اسالمـي نـام      جامعه ايران را جامعه 

ميگذارد، درست نظير کسي که آن را          
آريايي، شاه پرست، ايراني، شـيـعـي و           
غيره توصيف ميکند، دارد در قـلـمـرو     

سـؤال ايـن     .   پروپاگاند حرکت ميـکـنـد     
است که چه کساني و در چه چهارچوب    

اي دارد ايـران را           سياسـي و تـاريـخـي        
اي اسالمي توصيف ميکنند و      جامعه

چه نتايجي ميخواهند از اين توصيـف    

براي مثال مـعـلـوم اسـت کـه            .   بگيرند
رژيم اسالمـي بـايـد جـامـعـه ايـران را                 

اي اسالمي توصيف کند، تا بـه    جامعه
وجود يک حکومت اسالمي در جامعه       

واضح است کـه  . رنگ مشروعيت بزند 
ستيز غربي بايد  يک راسيست و مهاجر 

اي اسالمي بـخـوانـد تـا        ايران را جامعه 
شکاف ميان آدمي کـه از ايـران آمـده            
است را با مردم محل باز و پـرنشـدنـي        

ــگــاه دارد     واضــح اســت کــه يــک             .   ن
ژورناليست نان به نرخ روز خـور بـايـد             
اين عبارت را استفاده کند و اين بـاور          
را اشاعه بدهد، چون مدل تـبـلـيـغـي و         
نـگـرش مـحـافـل سـيـاسـي حـاکـم در                   

بـه  .   جامعه غـربـي امـروزه ايـن اسـت             
همين ترتيب محـافـل دانشـگـاهـي از           
اين الگو تبـعـيـت مـيـکـنـنـد، افـکـار                 
عــمــومــي در ايــن جــهــت ســوق داده              

  .ميشود و غيره
ــه ايــن                    ــن اســت ک ــت اي ــعــي واق

. بنـدي کـاذب اسـت         گذاري و دسته    اسم
گـذاري، از هـر سـو کـه                هدف اين اسم  

باشد، اين است که کاراکـتـر اسـالمـي           
قوانين و مناسبات حاکـم بـر جـامـعـه           
ايران، نه محصول يک تحميل و فشـار        
سياسـي، بـلـکـه نـاشـي از نـگـرش و                    

اگـر  .   بارورهاي خود مردم قلمداد شـود    
واقعا حجابي بر سر زنان ايـران اسـت،            
انـتـخـاب خـودشـان بـاشـد و از نـگــاه                   

شان به جـهـان مـايـه بـگـيـرد،              اسالمي
تــر    چـقــدر وجــدانــهــا در غــرب آســوده           

ميشود، چـقـدر مـعـامـالت و بـنـد و                 
هاي رژيمهـاي دمـکـرات و الس             بست

زدن روشنفکران و ژورناليستهاي ياپـي    
[yuppie]             غـربـي بـا دولـت ايـران

موجه ميشود، چقدر خفه کردن صداي    
اعتراض زن آزاده و اپوزيسيون انقالبي   

اي ناراضي افراطـي   ايران به عنوان عده 
. تـر مـيـشــود        ســاده"   جـدا از مـردم      " و   

بندي مذهبي و فرهنگي و قومي  بسته
و ملي مردم، هميشه قدم اول در انکار   
حقوق يونيورسال و جهان شمول آنها به   

کُشـي در       اگر نسل.   عنوان انسان است  
ــدا     ــک      [Rwanda]روآن ادامــه ي

سنت آفريقايي است، اگر سنگسار يک    
رسم اسالمي مـردم ايـران اسـت، اگـر              
حـجــاب بــخــشـي از فــرهــنـگ زن در               

اسـت، اگـر شـوهـر         "   جوامع اسـالمـي   " 
دادن دختر نُه ساله رسم و رسـوم خـود              
مردم آن ممالک اسـت، آنـوقـت واقـعـا              
ميشود فرامـوشـشـان کـرد، مـيـشـود              
تحقيرشان کرد، ميشـود بـمـبـارانشـان         
کرد و در پشت ديوار بلـنـد مـدنّـيـت و           
کّـام                  دمکراسـي غـربـي زيـر دسـت حـ

اما اگر معلـوم  . خودشان رهايشان کرد 
شود که اين انسانها چـون ديـگـران در            

داري و در يـک بـازار           اي سرمايه   جامعه
جهاني، توليد و زيست ميکننـد، اگـر       

هـا و       معلوم شـود کـه ايـن راه و رسـم               
ــه زور زنــدان و                 قــوانــيــن اســالمــي ب

گاه و اعدام و گشت خياباني و       شکنجه

دشنه و اسيد و سـنـگـسـار بـه ايـنـهـا                  
تحميل شده است، اگر معلوم شود کـه     
اين مردم نظير همه جاي ديگـر تشـنـه            

انـد، اگـر      آزادي و برابري و رفع تبعيض      
ترين خصيصه ايـن     معلوم شود که قوي 

مردم، عـلـيـرغـم هـمـه ايـن فشـارهـا،                 
عطششان براي فرهنگ و زيسـت نـوع       
غربي است، آنوقت تمام ايـن عـمـارت           

فريبانه فروميريزد و  ايدئولوژيکي عوام
خسارات غيرقابـل تـوصـيـفـي بـه بـار               

  .مياورد
 

اي اسـالمـي        جامعـه ايـران، جـامـعـه          
رژيم استبدادي حاکم بـر ايـران       .   نيست

يک رژيم اسالمي است، کـه عـلـيـرغـم           
همه اين فشارها، هنوز نتوانسته است   
مردم را مجبور نـاگـزيـر کـنـد تـا ايـن                  

من .   هويت اسالمي را بر خود بپذيرند  
يک غاز براي روشنفکري که بـا ارجـاع           

مـذهـب   " به آمار ثبت احوال و مقـوـلـه        
گـذاري     مهر تأييد پاي اين اسـم "   رسمي

ــل            ريــاکــارانــه مــيــگــذارد، ارزش قــائ
پذيرش ايـن مـقـوـلـه، و از آن               .   نيستم

بدتر تبليغ اين مقوله، يک رکـن تـداوم         
اي است که در ايران و کشورهاي     فاجعه
  .زده جريان دارد اسالم

 
مــذهــب " نــظــرتــان در مــورد          :نــگــاه 

" پروتسـتـانـيـسـم اسـالمـي         " و  "مترقي
هـاي     ها، از شـخـصـيـت        چيست؟ خيلي 

فــرهــنــگــي گــرفــتــه تــا ســازمــانــهــاي          
سياسي، ميگويند بايد از شريعـتـي و      
سروش و ساير دگرانديشان اسالمي در 

. دفــاع کــرد  "   سـنــت گـرايــان    " مـقــابــل    
ميگويند با ميدان دادن و حـمـايـت از          
اينان، اوضاع جامعه و زنـدگـي مـردم          

نظر شما در اين مـورد  .   درست ميشود 
 چيست؟ 

 
 پروتستـانـيـسـم      :منصور حکمت  

اسالمي اگر بـنـاسـت پـروتسـتـانـيـسـم              
باشد، بايد انشعابي ديني ايجاد کند و 

 [hierarchy]قبله و هيـرارشـي      
مذهبي جـديـدي ايـجـاد کـنـد و تـوده                 
مــردم را بــه ايــن اســالم نــوع ديــگــر                

کاري که شايد بهائيت قرار  .   فرابخواند
هـاي يـک اسـتــاد           ِشـکــوه .   بـود بــکـنــد    

دانشگاه مذهبي از حکومتي که ناگاه   
به او جفا کرده است را نميتوان بـا ايـن        
تحوالت و چرخشهاي بـزرگ تـاريـخـي           

اسالم در روبـنـاي     . در غرب قياس کرد 
خاورميانه و ايران امروز و در رابطه بـا     
اقتصاد سياسي جـامـعـه کـنـونـي، آن             
نقشي را ندارد که مسحـيـت در دوران          

. داري در غـرب داشـت           عروج سرمايه 
تطبيق يافتن اسالم بـا سـيـر تـکـويـن                

اي فرعـي     اقتصادي اين جوامع، مقوله   
اين سير اقتصادي، مسـتـقـل از      .  است

حال و هواي اسالم و چند و چون قدرت       
تطبيقش با جامعه مدرن بـه هـر حـال            

جامعه ايران احتياجي به .   طي ميشود 
ــوتــر      و  [Martin Luther]ل

نـدارد،   [John Calvin]کالون   
چون حـاکـمـيـت اسـالم بـر آن نـه يـک                     
هژموني عـقـيـدتـي، روانشـنـاسـانـه و              
ساختاري، بلکه يک سلطه سـيـاسـي و           
پليـسـي اسـت کـه بـه طـرق سـيـاسـي                    

  .برانداخته خواهد شد
 

مـطــبـوعـات ايــران را کـه ورق              :نـگـاه  
هاي فراوان و کشّـافـي    ميزنيد، به بحث 

درباره رابطه حکومت ديـنـي و مـردم،          
دين و آزادي، ديـن و تـعـقـل، ديـن و                    

در .   بـرمـيـخـوريـد     . . .   جامعه مـدنـي و     
مورد اينها چه فکر ميکـنـيـد؟ رابـطـه         
مذهب و در اينجا اسالم، با حاکمـيـت       
مردم و جامعه مدني و آزادي و تـعـقـل     

 را چگونه ميبينيد؟ ... و
 

مذهب، ايـدئـولـوژي     :منصور حکمت  
الـعـاده خشـن در          رسمي يک دولت فوق   

در نــتــيــجــه بــراي قشــر         .   ايــران اســت  
ــران زيســت                 ــه در اي ــفــکــري ک روشــن
ميکند، هر موضوعي بايـد در مـتـن          

ــوشــه                 ــوان گ ــن ــه ع اي از      اســالم و ب
بيني اسالمي بررسي بشـود ويـا          جهان

الاقل تنشهاي هر نظري با اسالم حاکم    
مباحثي نظير .  مورد اشاره قرار بگيرد 

حقوق بشـر، آزاديـهـاي مـدنـي، نـظـام               
سياسي، سيـاسـت اقـتـصـادي، عـلـم،             
فرهنگ و هنر و غيره هـمـه مـبـاحـث             
مهم و مبرمي هستند که ِاليت فکـري    
جــامــعــه در هــمــه جــا دائــمــا بــه آن                  

در ايران به همه اينهـا بـايـد      .  ميپردازد
ايـن بـه     .   اضـافـه شـود     "  اسالم"عبارت  

اين معني نيسـت کـه اسـالم در خـوِد               
پروبلماتيک مورد بحـث جـاي عـلـمـي             

اين يک اجبار سياسـي  .  مشروعي دارد 
شـنـاسـانـه يـا حـتـي             است و نه شناخت 

اين دوره بـزودي مـيـگـذرد و           .  تاريخي
مجالت ايران به اين مـفـاهـيـم در يـک            

تر، بدون الزام تطبيق چـيـزي    قالب جدي 
با اسالم و يا نشان دادن تناقض چيـزي      

به نظر مـن  . با اسالم، خواهند پرداخت 
مباحث اپوزيسيون مجاز و منتقـديـن        
قانوني در يک رژيـم اسـتـبـدادي هـيـچ               
وقت نبايد در صورت ظاهر آنهـا و بـر          
مبناي تعاريف و مقوالتي که خود بـه          

مـبـاحـث    .   دست ميدهند، جدي گرفت  
واقعي در جامعه ايران وقتي به جـلـوي         
صحنـه و صـفـحـات نشـريـات داخـل                 
کشور رانده خواهند شـد کـه اخـتـنـاق              

بنـابـرايـن، راسـتـش         .سست شده باشد  
من مطالب نشريات روشنفکري داخل     
کشور را از نظر محتوايي مهم و جـدي     

بـيــشــتــر جــدال     .   و مــربــوط نــمــيـدانــم      
اي که پشت رابطه و کشمـکـش      سياسي

دولت و اين مجالت هست به نظر مـن      
  .قابل توجه است

 
 به عنوان آخرين سؤال، نظـرتـان    :نگاه 

درباره وضعيت جنبش ضد مذهبي در  
قـرن اخــيــر در ايــران چــيـســت؟ فــکــر               

 اسالم و اسالم زدايى
 ١از صفحه 

 ٤صفحه 
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! مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

ميکنيد اين جنبش چه مخـتـصـات و          
چـه جــايـگــاهـي در مــبـارزه و تــالش                
عمومي توده مردم بـراي يـک زنـدگـي            

 بهتر دارد؟ 
 

 هم جنبش مذهـبـي    :منصور حکمت  
و هم جنبـش ضـد مـذهـبـي در ايـران                 
براي بخش اعظم قرن بـيـسـتـم، تـحـت             

تري قرار  المللي مهم تأثير ِتِرندهاي بين  
گرفتند که به اينها رنگي متـفـاوت از        
کشـمـکـش مـذهــب و روشـنـگـري در                

اشـاره مـن بـه        .   اروپاي قـرون قـبـل زد        
انــقــالب اکــتــبــر و ظــهــور شــوروي و              

هـم اسـالم و       .  باالخره جنگ سرد است 
هم روشنگري ضد اسـالمـي در مـتـن            

الـمـلـلـي، در          تـر بـيـن        يک تالقي مـهـم     

هاي تاريخي ديگري قالـب زده         ظرفيت
شدند، يـا شـايـد بـتـوان گـفـت از نـو                      

روشـنـگـري ابـتـدا بـه           .   تعريـف شـدنـد     
بخشي از تحـرک سـوسـيـالـيـسـتـي در               
جامعه بدل شد، اما خـيـلـي سـريـع بـا            
ظهور شوروي بـه عـنـوان يـک اردوگـاه              
بورژوايي جهاني، عمال به يک جنـبـش       

بـه نـظـر      .   ابزاري و دم بريده تبديل شـد      
سـتـيـزي       من لبـه انـتـقـادي و مـذهـب             

محاباي اين جـنـبـش     انديشانه و بي  آزاد
محو شد، چرا که اکنون آخونِد ملـي و       

بخشـي   مذهِب خلقي، و الهياِت رهايي  
که ميتوانست مؤتلف اردوگاه شـوروي     
در مقابل آمريکا بـاشـد، کشـف شـده             
بود و اسالِم قابل دفاع يا قـابـِل مـدارا          

با اسـتـالـيـنـي شـدن و            .يافت شده بود 

ايست شدن جـامـعـه روشـنـفـکـري             توده
ايران و ورود مالحظات تاکـتـيـکـي در          

اي که  برخورد به مذهب به عنوان پديده
از قرار ميتوانست عـلـيـه سـلـطـنـت و             
آمريکا کارساز بـاشـد، دور ارفـاق بـه              
اسالم و بعد حـتـي تـطـهـيـر آن شـروع                 

در قطب مقابل، اسـالم ضـد        .   ميشود
کمونيست به يک اسلحه قوي غرب در       
جنگ با کارگر و کمونيسـم ايـران بـدل         

اين بارورهاي مذهبي مردم و .  ميشود
قدرت اسالم به مثابه يک دين نبود کـه    
جمهوري اسالمي را ساخت، بلکه نياز  
موکّلين سابق رژيـم شـاه بـراي ادامـه               
سياست سرکوب چپ در ايران بـود کـه         
اسالِم در حـال اضـمـحـالل و مـنـزوي                 

. خميني را به جلوي صحـنـه کشـانـيـد           
همه اينها، خـيـلـي خـالـصـه، بـه ايـن                  

انـديشـي بـا         معنـاسـت کـه جـدال آزاد          
اسالم به عنوان يک مذهب به سـرعـت       

هـاي     تحت تأثير فعل و انفـعـال بـخـش         

مــخــتــلــف جــامــعــه، و هــمــيــنــطــور             
الــمـلــلـي، بـا اســالم            هـاي بـيــن       قـدرت 

سـيــاســي و جــنـبــش اسـالمــي، قــرار             
اگر کسي سي سـال قـبـل از          .  ميگيرد

يک موضع آتئيستي بنياد اسالم را بـه      
ريشخند و نقد ميگرفت، نـه فـقـط از           
طرف دستگاه اسالم، بـلـکـه از طـرف             

استبداديون مورد حـملـه       خلقيون و ضد  
کما اين که امـروز هـم       .   قرار ميگرفت 

هـا، و کسـانـي کــه             هـمـان اردوگـاهــي     
شــان مــحــصــول آن         نــگــرش ســيــاســي   

اردوگاه است، به ما منتـقـديـن قـاطـع            
از نظـر  .   اسالم و مذهب حمله ميکنند 

خواهي نـه در     اينها انقالبيگري و ترقي  
کوبيدن اسالم و مذهب، بلکه در کنـار      
آمدن و همزيستي بـا آن و ابـداع يـک                

  .و غيره است" امروزي"و " نو"اسالم 
 

بــه نــظــر مــن، امــروز جــنــبــش مــا                
اسـت و نـفـرت        )   کمونيسـم کـارگـري     ( 

عميق توده وسيع مردم ايـران و بـويـژه            
زنان و جوانان در ايـران از اسـالم، کـه               
ماتريال يک تحول جدي ضد مذهبي و    

اگـر  .   اسالم زدايانه را در ايران ميسازد   
مردم ايران بـنـاسـت چـيـزي از جـنـس                 
سعادت را تجربه کننـد، ايـن جـنـبـش             

مطمئنـم کـه در ايـن          .   بايد پيروز شود  
مسير، و با تکـان خـوردن مـردم، يـک             
قشر از روشنفکران آزادانديش، روشـن        
و روشنگـر، بـه ايـن جـبـهـه خـواهـنـد                   

  .پيوست
 

 
به نقل از انترناسيونال، نشـريـه حـزب            

 - ٢٨کمونيست کارگري ايران، شماره  
  ١٣٧٧اسفند 

کــلــمـات انــگــلـيــســي داخــل         [ ]
کروشه را سايت  مـنـصـورحـکـمـت بـه             

  .متن اضافه کرده است

 اسالم و اسالم زدايى
 ٣از صفحه 

خانه شـده وپـس از ضـبـط مشـروبـهـا و                    
بــارکــردن آن در مــاشــيــن، مــن را نــيــز                
دستبند زده به پاسگاه محـل بـردنـد، يـک            
شب را در کالنتري و روز بـعـد بـا حـکـم                   
قاضي کشيک روانـه زنـدان شـدم،  چـنـد                 
روزي را در زندان سپري کـردم وسـپـس بـا          

 مـيـلـيـون تـومـانـي آزاد              ٥٠قرار وثيقـه     
با پيش آمدن اين وضعيت به چـنـان     .   شدم

روزگار سختي گرفتار شدم که گـرسـنـگـي         
و مشکـالت حـاد خـانـواده را فـرامـوش                 
کردم و در انتظار محاکمه و صـدور حـکـم       
خودم را مدام اميـد مـيـدادم کـه قضـات               
درد دلهاي يک کـارگـراز کـار اخـراج شـده               
را خواهند شنـيـد و بـا در نـظـر گـرفـتـن                     
شرايطي که من مرتکـب چـنـيـن جـرمـي               

 .شده بودم، قضاوت خواهند کرد 
اما پرونده من  بر خالف روال چـنـيـن       

پرونده هـايـي خـيـلـي زود وسـريـع مـورد                  
رسيدگي قرارگرفت ودر شعبه دوم دادگـاه         

. . . . . آقــاي   :   انـقـالب راي صــادرگـرديــد          
عليرغم عدم سابقه کـيـفـري بـه پـرداخـت               

بـيـسـت و      (  ميليون تومان٢٢٨٠٠٠٠٠
)  دو ميلـيـون و هشـتـصـد هـزار تـومـان                  

جريمه نقدي،  شش ماه زنـدان تـعـزيـري و          
چهل وپنـج ضـربـه شـالق مـحـکـوم مـي                  
شويد،  تا ديگر چـه در دادگـاه و چـه در                   
جاي ديـگـر صـدايـت را بـلـنـد نـکـنـي و                      

 ".من گرسنه ام " نگويي 
بله قاضي محترم با اين راي بـه مـن          
فهماند که ما بـا هـم فـرق داريـم ودر دو                   

شـرايـط   .   دنياي متفاوت زندگي مي کنيم    
زندگي مـن و هـفـت مـاه عـدم دريـافـت                    
دستمزد و گـرسـنـگـي فـرزنـدانـم در شـب                 
عيد، هيچکدام،  ذره اي از انسـانـيـت را            

چـون راي    .   در قضاوت قاضي بيدار نکـرد     
قا بل تجديد نظر خواهي بود مـن امـيـدم          
را از دست ندادم و بـا زنـدگـي جـنـگـيـدم                   
ونسبت بـه ايـن راي اعـتـراض کـردم کـه                  
پس ازطي مـراحـل قـانـونـي، پـرونـده بـه                  
شعبه چهارم دادگا ه تجديد نـظـر سـنـنـدج         

در اينجا نيز پرونده خـيـلـي      .   ارجاع گرديد 
سريع مورد رسيدگي قرارگرفـت و دادگـاه         
تجديد نظر در کمال نابـاوري، راي دادگـاه         
بدوي را مورد تاييد قرارداد و آب پـاک را          
ــراي هــمــيــشــه                 روي دســتــم ريــخــت و ب

 .گرسنگي را از يادم برد
من هم اکنون خود را بـراي زنـدانـي            

شـدن آمـاده مــي کـنـم شــش مـاه زنــدان                  
تـعـزيــري جــاي خـود، مـن بـدلـيــل عــدم                  
توانايي در پرداخت بيست و دو مـيـلـيـون          
هشتصـد هـزار تـومـان بـايـد سـالـهـا در                    

 .....گوشه زندان بمانم و خانواده ام 
مـا صـدايــمـان را بــراي اجـراي راي               
ديوان عدالت اداري بـلـنـد کـرديـم، هـزارو            
يک تهمت برايمان درست کـردنـد و اعـالم             

نـمـودنـد بـگـذاريـد اجـراي ايـن راي روال                   
عادي و قانوني خـود را طـي کـنـد زيـاد                   
عجله نکنيد، هفت ماه طـول کشـيـد، بـه            
انتظاراجراي راي نشستيم اما متاسـفـانـه        
تاکنون نه بر سر کارمان باز گشـتـه ايـم و              
نه ريالي بابت مطـالـبـاتـمـان بـه مـا داده                 

براي هيچ يک از آقايان مهـم نـيـسـت       .     اند
که چه عواملي مرا به سمـت کـاري سـوق          
داد کـه بـه خـاطـر آن امـروز بـايـد تـمـام                       
زندگي ام در معرض فرو پاشي و نـابـودي        
قرار بگيرد، براي اينـان تـنـهـا مـهـم ايـن                 
است که جرمـي دراولـيـن روزهـاي عـيـد                
سال جديد بر اساس قانون رخ داده اسـت،          
براي اين آقايان  اين هم مـهـم نـيـسـت کـه             
در روزهاي آخرسال سفره هاي چه کسـانـي      

 .و به چه علت خا لي است
در دادگــاه ايــن آقــايــان هــيــچ کــس              
بدليل اينکه چندين مـاه حـقـوق مـعـوقـه               
کارگران را پرداخت نمي نـمـيـکـنـد مـورد           
محاکمه قرارنـمـيـگـيـرد، در دادگـاه ايـن               
آقايان کارفرمايي که کارگري را کـه پـس           

از ده ها سال کار در سخت تـريـن شـرايـط          
و از دست دادن عزيزتـريـن اعضـا بـدنـش               
اخـراج مــيـکـنــد مـورد مـحـاکــمـه قــرار                 
نميگيرد، در دادگـاه ايـن آقـايـان مـجـري               
قانوني که هفت ماه يـک راي قـانـونـي را               
مسکوت ميگذارد و اقـدام بـه آجـراي آن             
نميکند مود مـحـاکـمـه قـرار نـمـيـگـيـرد                 

 .........و
اما کارگري کـه نـمـي تـوانـد شـاهـد                
گرسنگي فرزندانش در ايـام عـيـد بـاشـد               
ونا چارا دست به کاري بر خـالف قـوانـيـن             
اين آقايان ميزند بـدون ايـنـکـه کسـي بـه                 
درد و رنج او کمترين تـوجـهـي بـکـنـد در                
اسرع وقت محاکـمـه مـيـشـود و بـرايـش                
جريمه هـاي سـنـگـيـن و زنـدان و شـالق                    
صادر ميکنند تـا ديـگـر در کـوچـه پـس                

را "   من گـرسـنـه ام       "کوچه هاي شهر فرياد  
 .سر ندهد
 

شريف ساعد پنا ه      پنجـم آذر مـاه        
 هشتاد و هشت

 ...مصائب زندگی يکی از کارگران 
 ٢از صفحه 

سازمان تامين اجتماعي نظر خود را       
در ايــن رابــطـه بــه ســازمـان تـامــيــن               
اجـتـمـاعـي اسـتـان کـردسـتـان اعــالم                

 .کنند
الزم بـه يـاد آوري اسـت بـدنـبــال                
تغيير ساختار در کـارخـانـه شـاهـو و              
تبديل آن به کارخانـه تـولـيـد نـوشـابـه             

 بـا نـام       ١/٤/٨٨کـه از      ) ايستـک ( 
کارخانه خـورشـيـد زريـبـار فـعـالـيـت                

تـولـيـدي خـود را شـروع کـرده اســت                 
شرايط کار کارگران در ايـن کـارخـانـه            
بشدت سخت شـده اسـت و کـارگـران              
اين کارخانه در طول تابستان مجـبـور    

 ساعت در روز بـوده انـد     ١٦به کار تا  
و طبق قراردادي که کارفـرمـا بـا ايـن          
کــارگــران مــنــعــقــد کــرده اســت آنــان            
متعهد شده اند هر زمـان کـه تـولـيـد               
بود کار کنند و هر زمان که نيازي بـه      

توليد نبود بدون دريافت دستمزد کـار   
 .را تعطيل کنند

بنا بـر اظـهـار کـارگـران قـديـمـي                
شاهو با توجه به اينکه پس از تغـيـيـر       
ساختار در کارخـانـه شـاهـو و شـروع              
توليد در کارخـانـه جـديـد، کـارفـرمـا              

 کـارگـر جـوان        ١٦٠اقدام به استخدام  
کرده و آنان را در بدترين شرايـط و بـا           
نصب دوربين در کارخانه وادار به کار    

 سـاعـتـه      ١٦ ساعـتـه و       ١٢بي وقفه   
ميکند آنان ديگر با سن و سـالـي کـه         
دارند قادر به کار نيستند و به هـمـيـن      
ــيــل بــا اســتــفــاده از مــقــررات                     دل

بازنشستگي پيش از موعـد و طـبـق           
 نفر از هـمـکـاران آنـان       ١٣٠روالي که  

بـــازنشـــســـتـــه شـــده انـــد خـــواهـــان             
بازنشستگي خود هستند و کارفـرمـا        
نيز با اين خواست موافقت کرده است     
اما سازمان تامين اجتماعـي اسـتـان         
کردستان به بـهـانـه ايـنـکـه کـارخـانـه                 
شـاهــو ديــگـر وجـود نـدارد، در ايــن                

. رابطه دست به کارشکـنـي زده اسـت         
اين درحالي است که هنوز پروانه بهـره   
برداري کارخانه شاهو بـاطـل نشـده و           

 کارگر قـديـمـي      ١٦تاکنون بيمه هاي   
بـا نــام کـارخــانــه شــاهـو بــه حســاب                

سازمان تامين اجتماعـي واريـز شـده          
 .است

الزم بـه يـاد آوري اسـت در حـال                
حاضر کارخانه خـورشـيـد زريـبـار بـه              
دليل عدم توليد تعطيل شـده اسـت و         

 کارگر آن بدون دستمزد بـيـکـار      ١٦٠
شده اند و کارفرما با قراردادي کـه بـا        
اين کارگران منـعـقـد کـرده اسـت هـر               
زمان که خود بخواهد دوبـاره آنـان را           

 .به کار فرا خواهد خواند
 

 –اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران               
 ٨٨نهم آذر ماه 

 ...اعتراض کارگران قديمی کارخانه 
 ١از صفحه 


