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 ۲صفحه 

 !زنان و مردان آزاديخواه ۳صفحه 
 

به منظور تامـيـن ادامـه کـاري            
کانال جديد که حدود سـه مـاه اسـت            
در  شبکه نايل سات بـه خـانـه هـاي               
مردم ايـران بـازگشـتـه و هـمـچـنـيـن                 
تقويـت و گسـتـرش پـوشـش کـانـال                
جــديــد و بــازگشــت بــه روزهــاي                  
درخشان ايـن کـانـال انـقـالب مـردم               
عليه جمهوري اسالمي و به منـظـور    
تـامـيـن فـعـالــيـت هـاي گسـتـرده و                  

متنوع حزب کمونـيـسـت کـارگـري،          
ــه ســوي شــمــا دراز                 دســت يــاري ب

انــقــالب کــنــونــي بــراي      .   مـيــکــنــيــم 
پيروزي نهايي و قطعي بر جـمـهـوري        
اسالمي  به يک رهـبـري راديـکـال و            
پيگير و حاضر در هـمـه عـرصـه هـا           

شکل دادن به اين رهـبـري   .   نياز دارد 
موضوع تالش هـر روزه ايـن حـزب             

تاکنون نيز تکيـه گـاه اصـلـي         .   است
مبارزه بي تخفيف حزب عليه اعدام       
و سنگسار و حجاب و جهل و خرافه       

و فقر و بي حقوقـي،  هـمـواره شـمـا                
کارگران و مردم شريف و آزاديـخـواه         

ايــنــبــار هــم در شــرايــط         .   بــوده ايــد  
حساس کنوني و براي انجام وظايـف        
خطيري که حزب بـعـهـده دارد، روي           

 . حمايت مالي شما حساب ميکنيم
 

در شش ماه آتي حـزب بـا کسـر          
 هـزار    ۲۰۰بودجه اي معادل حداقل  
بــمـنـظــور   .   دالر روبـرو خــواهـد بـود         

اول مـه، يـازده ارديـبـهـشــت،            
روز کارگران و هـمـه انسـانـهـايـي              

. است که جهاني ديگر ميخواهند   
روز اتـحـاد بشـر عـلـيـه سـرمـايـه                  
است که ساکنين زمين را در يـوغ      

. مــزد بــه بــردگــي کشــيــده اســت           
خدايي که جالل و جبـروت بـارگـاه        
آن جز شکل وارونه قدرت شـگـرف     
ــانــش،                 ــنــدگ ــيــت ب ــار و خــالق ک

اول مــه روز      .   انســانــهــا، نــيــســت    
اتحاد و مبارزه براي بـازگـردانـدن         

سـاخـتـن    .   اختيار بـه انسـان اسـت        
جهاني آزاد، برابر، شاد، شـکـوفـا         
و بمراتب زيباتر از جـهـان دربـنـد             

  .فعلي است
ــار              ــران، اول مــه، صــدب در اي

ايـنـجـا    .   بيشتر چنين روزي اسـت      

انقالب : اول ماه مه، يازده ارديبهشت، روز جهاني کارگر
 عليه جمهوري اسالمي، عليه فقر و بردگي، ! به پيش

 !براي آزادي و برابري

 !   بدون شما ممکن نيست                  
  هزار دالر کمک مالي براي حزب       ۲۰۰کمپين جمع آوري     

 

بـه اول مـه نـزديـک             :   ايسکـرا 
ميشويم، همانطورکه ميـدانـيـد هـمـه          

ــراي    ۸۸مــنــاســبــتــهــا از خــرداد              ب
حکومت اسالمي به کـابـوس تـبـديـل         

 ارديـبـهـشـت روز         ۱۱ اما   .شده است 

جهـانـي کـارگـر بـراي رژيـم هـمـيـشـه                   
بـويـژه امسـال کـه         .   کابوس بوده است  

کل جامعه بپا خواسته و بـراي پـايـان            
دادن به سه دهه فقر وفالکت به ميدان       

شــمــا اول مــه امســال را           .   آمــده انــد  
چگونه مورد بررسي قرار ميدهيد؟ با   
توجه به اوضاع انقالبي سـال گـذشـتـه           
فکر مي کنيد اين روز در مقايسـه بـا        
سالهاي گذشته چه تفاوتهايـي دارد و        
رهبران کارگري چه نکاتي را بايد مـد      

 نظر داشته باشند؟
 

هـمـچـنـانـکـه       :  محمد آسنگران 
شما هم اشاره کرديد ده ماه گذشته از         

ابـعـاد   .   سالهاي قـبـل مـتـفـاوت بـود            

 اخبار و گزارشات کارگري                      

 خودکشي دختر نوجواني در روستاي نايسر سنندج                                           

 جنايتي ديگر توسط مزدوران رژيم                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران  

 

مسئله محوري طبقه کارگر در ايران      
 امروز مسئله قدرت سياسي است     

مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران در مورد                                      
 ) ۸۹روز جهاني کارگر سال                     ( اول مه       

 اول مه روز جهاني کارگر                       
 يک گام ديگر براي سرنگوني جمهوري اسالمي                                       

 ۶صفحه 

 -۱۸۹۱مقدمه فردريش انگلس برچاپ آلماني         
 جنگ داخلي در فرانسه    در باره کمون پاريس         

 ) بخش دوم(

 ۵ صفحه 

 ۲ صفحه  

  نفر در سه روز در ايران اعدام شدند                                    ۱۱

 شعيب احمدي          

 ۴صفحه 

 ۸صفحه 

 ۴صفحه 

 ۵صفحه 



 
514شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 ۱از صفحه   ۱از صفحه  
اعتراضات ميلـيـونـي بـه خـيـابـانـهـا                

رژيم اسالمي و کادرهـاي  .   کشيده شد 
رهبري اين رژيم از هميشه پراکنده تـر       

نـه تـنـهـا       .   و نامنـسـجـم تـر هسـتـنـد            
نتوانستند اختالفات جـنـاحـيـشـان را           
فــيــصــلــه بــدهــنــد، اخــتــالفــات آنــهــا          
عــمــيــقــتــر و چــنــد دســتــگــي آنــهــا               

صفوف دشمن درهـم  .   بيشترشده است 
سـيـاسـت و      .   ريخته و بي آيـنـده اسـت       

استراتژي رژيم براي خوديها هم قـابـل         
رژيم  از هميشه ضعـيـف   .   اتکا نيست 

اعـتـراضـات تـوده اي         .   تر شـده اسـت     
شرايطي را خلق کرده است که رهـبـران    
و فعالين  جنبش کـارگـري عـلـيـرغـم              
فضاي امنيتي و پليسي حـاکـم بـراي            
برگزاري مرسمهاي اول مـه دسـتـشـان          
بازتر و از امـکـانـات بـيـشـتـري بـراي                

. تــاثــيــر گــذاري بــرخــوردار هســتــنــد         
تعدادي ديگر از تشکـلـهـاي کـارگـري          

. پا به عرصه فـعـالـيـت گـذاشـتـه انـد                
جامعه از هميشه حساس تر و انتـظـار    
بيشتري از کارگران و رهبران کـارگـري    

به يک مـعـنـا جـامـعـه آمـاده و              .  دارد
منتظراين است که جنبش کارگري بـه     
عنوان نماينده منافع کل جـامـعـه در         

. مقابل طبقه حاکم به مـيـدان بـيـايـد            
بنابر اين ميتوان گـفـت امـکـان تـوده             
اي شدن و توده اي کردن مـراسـمـهـاي           
اول مه امسال از هميشـه مـمـکـن تـر            

 : به قول مارکس. شده است
 
طبقه اي کـه در صـدر انـقـالب               " 

قرار ميگيرد، اگـر چـه در ظـاهـر در                
تقابل با طبقه ديگر است، امـا ابـتـدا          
به عنوان نمايـنـده کـل جـامـعـه ابـراز                

او به عـنـوان نـمـايـنـده         .  وجود ميکند 
کل جامعه در مـقـابـل طـبـقـه حـاکـم                 

 . "  ابراز وجود ميکند
 

چنين شـرايـطـي اکـنـون در ايـران              
. بيش از هـمـيـشـه مـهـيـا شـده اسـت                 

رهبران، فعالين و تشکلهاي کـارگـري       
و به طريق اولي احزاب کـمـونـيـسـتـي             
اگر اين موقعيت شناسـي را نـداشـتـه           
باشند خودشان را از يک نقطـه عـطـف        

 . سياسي مهم محروم ميکنند
 

سـال قـبـل ده تشـکـل             :   ايسکرا
کارگري با هم فراخوان شرکـت در اول         
مه را دادند و قطعنامه راديکالي کـه        
در واقع کيفرخواست کـل جـامـعـه را            

با توجه بـه  .   بيان ميکرد صادر کردند   

اوضاع و شرايط انقالبي و هـمـچـنـيـن        
اعــتــراض و اعــتــصــابــات يــک ســال             
گذشته کارگران در سراسر کشور بـراي    
رسيدن به خواست و مطالباتشـان، بـه       
مــيــدان آمــدن کــارگــران در اول مــه              
امسال در چه ظرفيتي مي تواند خـود    
را نشان دهد؟ منظورم فراتر رفـتـن از         
اقدام ده تشـکـل کـارگـري سـال قـبـل                 
است يا مثال مفاد بند بند قطعـنـامـه     
هايي که خواست و مطالبـات هـمـيـن        
امروز در حال و هواي فضاي انـقـالبـي     

 .مي تواند مطرح باشد
 

جـنـبـش    :   محمد آسنـگـران   
کــارگــري و فــعــالــيــن و تشــکــلــهــاي            
موجود طي سالهاي گذشته تا جـايـي      
که اقدام به فرموله کردن مطالباتشـان   
کـرده انـد بــه عــنـوان نــمـايــنـدگــان و                 

. رهبران اليق جامعه ظـاهـر شـده انـد            
اين مطالـبـات سـيـري رو بـه رشـد و                  
مايل به حرکتي فرا صـنـفـي را نشـان            

يک نمونه برجسته اين مـدعـا   .  ميدهد
همان قطعنامه پـارسـال روز جـهـانـي             

ايــن قــطــعــنــامــه در         .   کــارگــر اســت    
مقايسه با قـطـعـنـامـه هـاي گـذشـتـه                

. اجتماعي تر و فرا صـنـفـي تـر اسـت              
اما فضاي سـرکـوب و عـدم امـنـيـت               
شغلي و معيشتي هميشه مانـعـي بـر         
سر راه فعالين و رهبران کارگـري بـوده      
است که در نقطه عطـفـهـاي سـيـاسـي              
هم بتوانند با همـان پـوزيسـيـون و بـه              
عنوان نمايندگان و رهبران کل اقشـار       

بـا  .   تحت ستم جامعه ظـاهـر بشـونـد          
اين حال به نظر من موانع فقط ايـنـهـا        

عالوه بر فضاي امنيـتـي و     .   نبوده اند 
عدم امنيت شغلي و معيـشـتـي، يـک           
مانع مهم ديـگـر ايـن بـوده اسـت کـه                
بسياري از رهبران و فعاليـن کـارگـري          
ابتدا از ترس فضاي سرکوب ناچارا بـا    
پرچم صنفي به ميدان مـي آمـدنـد و              
اين البته امري طـبـيـعـي در جـنـبـش               

امــا بـه تــدريـج ايــن          .   کـارگــري اســت   
فضاي خفقان و سرکوب صنفـي گـري        
را به يک عادت و سنت و حتي به يـک      
امر تقديس شده در درون بخش قـابـل        
توجهي از فعالين و رهـبـران کـارگـري           

 . تبديل کرده است
اين يک امر تقريبا پـذيـرفـتـه شـده         
است که بورژوازي حاکم در ايـران يـک        
بورژوازي ديکتاتور و حتي مستبـد و     

حـاکـمـيـت     .   عقب مانده بوده و هسـت  
ســرمــايــه داري در ايــران بــه داليــل                

مختلفي که ايـنـجـا فـرصـت شـرح و                
بسط آن نيست، نميتواند حـاکـمـيـتـي           
دمکرات و ليبرال بـه هـمـان مـعـنـاي              

اگر چه به نـادرسـت   . غربي آن هم باشد 
بخشي از جـريـانـات چـپ ايـران بـدون              
تعمق و بـدون شـنـاخـت تـاريـخـي از                  
ماهيـت و کـارکـرد بـورژوازي ايـران،              
ــه                 ــرا ب هــمــچــنــان بــخــشــهــايــي از آن

مفتخر ميکننـد و    "   ليبرال" بورژوازي  
فکر ميکنند که تحليلشان را بـا ايـن          

اما ايـن يـک       . کرده اند" تدقيق"الفاظ  
امتياز از سر بـي مـبـاالتـي تـئـوريـک             
است نه تحليلي دقيق و مارکسيستي    
از مناسبات و ماهيـت بـورژوازي در          

 . ايران
سنتـا و طـي ده هـاي مـتـمـادي                 
بويژه بعد از تثبـيـت حـکـومـت رضـا              
شاه تا کنون حـاکـمـيـت بـورژوازي در            
ايران يک حاکميت مستبدانه و هـمـراه      
با سرکوب و ايجـاد فضـاي امـنـيـتـي            
عــلــيــه مــخــالــفــيــن و بــويــژه عــلــيــه              
کمـونـيـسـتـهـا و فـعـالـيـن و رهـبـران                     

ادامه ايـن فضـاي     .   کارگري بوده است  
استبدادي از يک طرف کار مـخـفـي و          
تحميل فعاليت زير زمـيـنـي را بـراي             
چپ ايران تا حد يـک پـرنسـيـب ارتـقـا              

از طـردف ديـگـر هـمـيــن            .   داده اسـت   
ــاي ســــرکــــوب گــــرايشــــات                فضــ
محدودنگرانه و صنفي گري را هم در     
ميان فعالين و رهـبـران کـارگـري هـم              
دامــن زده و در بســيــاري از نــقــطــه                
عطفها به دليل حاکميت همين سـنـت    
خود بخودي و صنـفـي گـري جـنـبـش            
کارگري از ايفاي نـقـش اجـتـمـاعـي و              
طبقاتي و تـعـيـيـن کـنـنـده خـود بـاز                   

 . مانده است
يکي از اين نقطه عطفها بـرخـورد         
رهبران و فعالين و تشکلهاي کارگـري    

ــالب             ــقـ ــود    ۵۷در دوران انـ آن .    بـ
روزهايي که قدرت سياسي در خيابـان    
تعيين تکليـف مـيـشـد، و بـورژوازي             
ايران داشت دوباره حاکـمـيـت خـود را          
سر و سـامـان مـيـداد و اتـحـادهـا و                    
ائــتــالفــهــايــش را تشــکــيــل مــيــداد،           
بخـش قـابـل تـوجـهـي از فـعـالـيـن و                     
تشکلـهـاي کـارگـري هـنـوز مشـغـول               
چانه زدن بـا کـارفـرمـا بـر سـر طـرح                    
طبقه بـنـدي مشـاغـل و مـطـالـبـات                 

نتيجه آن شـد کـه         . صنفي خود بودند 
يک بار ديگر جامعه پا به دوران سـيـاه      
تري حتي به نسـبـت قـبـل از انـقـالب              

 . گذاشت
بنابـر ايـن رهـبـران و فـعـالـيـن و                   
تشکلهاي کارگري بايد اين تـاريـخ را           
يک بار ديگر براي خود نقد و بـررسـي         

 

في الحال انقـالبـي جـريـان دارد           
که عليه حکومت مشـتـي آيـت          
اهللا و اوباش ميلياردر اسالمـي       

بـراي تـحـقـق       .   فوران کرده اسـت   
همان خواسته هايي قهـرمـانـانـه      
جـنـگـيـده کـه آروزهـاي شـريـف               

رفع تـبـعـيـض     .   همه انسانهاست 
و بي حـقـوقـي، لـغـو حـکـومـت              
مذهبـي و حـاکـمـيـت هـرگـونـه               
مقدسات، برقـراري آزادي هـاي        
بي قيد و شرط سياسـي، پـايـان           
ــکــاري و                    ــي ــر و ب ــق ــه ف دادن ب
نــابــرابــري، بــرقــراري رفــاه و                
خوشبخـتـي بـدسـت انسـانـهـاي            
ــوشــت                  ــر ســرن ــم ب آزاد و حــاک

اين انـقـالب اکـنـون در         .   خويش
ميانه راه ايسـتـاده اسـت و اول             
مه فرصتي براي به پيش رانـدن         

  .آن است
 ٨٨انقـالبـي کـه از خـرداد             

آغــاز شــده ادامــه مشــروطــه              
خــواهــي بــورژوازي ايــران و يــا           
ــر حــاصــل تــوهــم اصــالح              ــدت ب

ايـن  .   جمهوري اسالمي نـيـسـت      
انــقــالب بــيــش از هــرچــيــز در             
حضــور اجــتــمــاعــي و مــبــارزه          
تعطيل ناپذير آن طبقه اي ريشه       
دارد کـه مــحـصـول صــنـعـت و              

طبقه اي کـه  .   دنياي مدرن است  
نفـعـي   .   تمام آزادي را ميخواهد   

در حفظ وضع موجـود نـدارد و        
عليه هرگونه جهل و تبعيـض و        

طبيـعـي اسـت      .  بهره کشي است 
که براي پيشروي و به سـرانـجـام          
رســانــدن انــقــالب جــاري بــايــد           
صـاحـبـان اصـلـي آن بـا قــدرت               

. تمام به جلوي صحـنـه بـيـايـنـد          
اول مه سنتـي بـراي بـه مـيـدان              

  .آمدن کارگران است
جمهوري اسالمي تـوانسـتـه      
بـه قــيــمــت فــلــج و رســوايــي و              
ــا               ــقــه خــود، ب انــزواي بــي ســاب
جــنــايــات بــي حــد و حصــر و                
اعمال نوعي حکومت نظـامـي،    
و همچنـيـن بـه مـدد هـيـاهـوي               

" خشــونــت نــکــنــيــد     " مــزورانــه    
اپــوزيســيــون طــرفــدار رژيـــم،            
ــراز وجــود              مــوقــتــا عــرصــه اب
خياباني انقالب حاضر را تنـگ       

اول مه فـرصـتـي اسـت تـا          .  کند
توازن قـواي فـعـلـي را بـه زيـان                

جـمــهـوري اسـالمــي و بــه نــفــع             
. انـقــالب و مــردم تــغــيــيــر داد           

فرصـتـي اسـت تـا بـراي شـکـل                
ــه يــک رهــبــري چــپ و                  دادن ب
راديکال گـامـي مـهـم بـه جـلـو                

  .برداشت
اول مه فرصتي است تـا در         
هر کارخـانـه، هـر مـدرسـه، هـر              
بيمارستـان، هـر دانشـگـاه، هـر            
محله و ميدان شهـر بـار ديـگـر            
دور هــم جــمـع شـد، بـيــانـيــه و                
قــطــعــنــامــه صــادر کــرد و بــر             
خواسته ها و مطالبـات بـحـقـي         
کــه بــارهــا در اجــتــمــاعـــات                
کارگري، معلمان و دانشجـويـان    

خواسته . طرح شده تاکيد گذارد 
هايي نـظـيـر آزادي فـوري هـمـه              
زنـدانـيـان سـيـاسـي، مـحـاکـمــه              
آمرين و عاملـيـن کشـتـارهـا و             
اعـدام، لـغــو مــجـازات اعــدام،           
لغو حجاب و آپارتايد جنسي و        

بـويـژه بـايـد بـر پـرداخـت              .  غيره
فوري دستمزدهاي معوقه و يک      
ميليون تومان حداقل دسـتـمـزد     
تاکيد گذارد و در برابر فـالکـت          
بــي ســابــقــه اي کــه جــمــهــوري            
اســالمــي بــراي امســال تــدارک          

اول .   ديده به اعتراض بـرخـاسـت     
ماه مه همچنين فرصتـي اسـت         
تا خطاب بـه کـارگـران و مـردم             
جهان سخن گفت و ايـن روز را            
به يک روز جـهـانـي حـمـايـت از               

 .انقالب مردم ايران تبديل کرد
حزب کمونيست کارگري از     
تــمــامــي کــارگــران، مــعــلــمــان،       
دانشجويان، از تـمـامـي زنـان و          
مــردان آزاده و هــمــچــنــيــن از              
تمامي نيروهاي سياسي چـپ و       
راديــکــال و آزاديــخــواه دعــوت         
ميکند تـا در اول مـاه مـه در                
داخل و خارج يکصف و يکصدا   
بر عليـه جـمـهـوري اسـالمـي و              
براي آزادي و برابري بـه مـيـدان           

 .بيايند
  

 !زنده باد اول مه
 

 زنده باد انقالب انساني 
 !براي حکومت انساني

 
 سرنگون باد جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٨ فروردين ١٩

 . . . مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران                              ...اول ماه مه، يازده ارديبهشت 

 ۳صفحه 



 
514شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   

 ۲از صفحه  
کنند و مـتـوجـه حسـاسـيـت اوضـاع              

هـنـگـامـيـکـه قـدرت          .   امروز بشونـد  
سياسي در خـيـابـان دسـت بـه دسـت               
ميشود وظايف ديگـري و از جـنـس            

ايـن  .   ديگري در دستور قرار ميگيرد    
مـقـاطـع تـفـاوت زيـادي بــا شـرايــط                
ــراي               ــري بـ ــبـــارزه کـــارگـ عـــادي مـ

ايـن  .   مطالباتش در محـل کـار دارد        
دوره دوره اي اســت کــه فــعـالــيــن و               
رهـبـران کـمــونـيـسـت درون جـنـبــش               
کارگري بايـد در نـقـش رهـبـران کـل                

. جامعه تحت ستم به ميدان بـيـايـنـد          
براي اينکه يک بار ديگـر ايـن تـاريـخ             
تکرار نشود بـايـد هشـيـار بـود و از                 

.  تجربيات تـلـخ گـذشـتـه بـيـامـوزيـم               
اکـنــون در ايـران در شــرايـطــي قــرار               
داريم که جنبش کـارگـري و رهـبـران             
روشن بين و کمونيست ايـن جـنـبـش          
کل طـبـقـه و جـامـعـه را بـر مـحـور                     
کســب قــدرت ســيــاســي هــدايــت و             

مسئله محـوري  .   سازمان دهي کنند  
طبقه کارگر در ايـران امـروز مسـئلـه          

 . قدرت سياسي است
 

اگر اجازه بدهيد قـدري    :   ايسکرا
کـنــکــرت تــر در مــورد اول مــه در                

سنـت  .   شهرهاي کردستان سئوال کنم   
اول مه در شهرهاي کـردسـتـان بـويـژه           
در سـنـنـدج، قـدمـت طـوالنـي تــري                

 سال گـذشـتـه بـه         ۲۵حداقل از .  دارد
اين سو، کارگران رشته هاي مختلـف        
و در هماهنگي با هم چه در سـالـنـهـا      
و يا در مراکز شهرها به استقبال ايـن       

رهــبــران و فــعــالــيــن      .   روز رفــتــه انــد    
سرشناس کـارگـري بـا سـخـنـرانـي و                
نمايندگي کردن خواست و مطالبـات       
کارگـران و صـدور قـطـعـنـامـه هـاي                 
راديـکــال،  بــارهــا نــيــز بــا زنــدان و                
محکوميتهاي مختلف مواجه شـده      
اند، امـا هـيـچ دوره اي از تـالش و                   

در .   فعاليت خود کوتـاه نـيـامـده انـد          
همين رابطه چه صحبت خاص و ويژه     
اي خطاب به کارگـران و تشـکـلـهـاي             
کــارگــري و فــعــالــيــن بــراي اول مــه              

 داريد؟
 

در جواب بـه    : محمد آسنگران 
اين سوال من برهمان نکـاتـي تـاکـيـد         
ميکنم کـه در جـواب سـوال قـبـلـي                 

تنها نکته اي که فکر ميـکـنـم    .   گفتم
بايد اينجا تاکيد کنـم ايـن اسـت کـه               
در کردستان ما در عين حال که بـراي   
سـرنــگـونــي رژيــم اسـالمــي مــبــارزه           

ــش                  ــبـ ــنـ ــا يـــک جـ ــيـــم بـ ــنـ ــکـ مـــيـ
ناسيوناليستي عمدتا در اپوزيسـيـون    
هم مواجه هستيم و نفوذ کالمـش را      
از اپوزيسيون بودنش بعالوه خواسـت       

اگر هشياري .   رفع ستم ملي ميگيرد   
ــه                  ــم مســئل ــاشــي ــداشــتــه ب الزم را ن
ناسيوناليسم کـرد مـيـتـوانـد بـاعـث              
تفرقه در صـفـوف کـارگـران و مـردم               

ــود               ــعـــه بشـ ــتـــم جـــامـ . تـــحـــت سـ
ناسيوناليسم ممکن است اکـنـون در        
مناسبتهايي مـانـنـد اول مـه قـابـل                
ديدن نباشد اما اين ويروس خـفـتـه و         
نيمه بيداردر مقاطع سياسي حسـاس     

. به سرعت ميتواند همه گـيـر بشـود          
براي حفظ اتحاد و يکپارچگي صـف      
مبارزاتيمـان بـايـد هـمـه فـعـالـيـن و                  
تشکلهاي کارگري بر محور خواستـه       
هــاي آزاديــخــواهــانــه و مــطــالــبــات          
کارگري و در عين حال خواسـت رفـع           
ستـم مـلـي تـالش کـنـيـم جـريـانـات                   
قومي و ناسيوناليستي را حاشيه اي       

 .  کنيم
 

ميدانم صحبت بـر سـر     :   ايسکرا
اول مــه و جــنــبــش کــارگــري عــلــي              

بـعـنـوان سـئـوال        .   العموم زياد اسـت       
آخر چه رهنمود و چه فراخواني از هـم     
اکنون خطـاب بـه فـعـالـيـن کـارگـري                
براي برگزاري يک اول مه قدرتـمـنـد و       
با شکوه که بتواند مـهـر خـود را بـر               

 اوضاع انقالبي جاري بکوبد داريد؟ 
 

مـن فـکـر      :   محمد آسنگـران  
ميکنم يکي از نقطه ضـعـفـهـاي ايـن          
ــهــاي گــذشــتــه               مــراســمــهــا در ســال
پراکندگي و فراخوانهاي مختلـف در       

ايـن  .   مکانهاي متفـاوت بـوده اسـت        
من هميـجـا   .   مشکل را بايد حل کرد 

صميمانه از همه فعالين و رهـبـران و        
تشکلهاي کارگري ميخواهم کـه اول        

. مه امسال را متحدانه برگزار کـنـنـد     
اختالفات سياسي و صاليق مختلـف   

امــا درايــت   .   هـمــيــشــه خـواهــد بــود       
سياسي حکم ميکند ما کـارگـران و          
مردم تحت ستم در مقابـل دشـمـنـان           
طبقاتيمان در يـک صـف مـتـحـدانـه              

در هــر شــهــري يــک        .   قــرار بــگــيــريــم   
مراسم  اگر سـازمـان پـيـدا کـنـد جـا                 

مـيـتـوان    .   براي همه فـعـالـيـن هسـت          
تريبون آزاد گذاشت و هـمـه فـعـالـيـن              

 . عالقه مند حرفشان را بزنند
 

  *  * * 

اول ماه مه روز جـهـانـي کـارگـر             
روزاتـحــاد وهــمـبــســتـگــي کــارگــران         
جهان، روزاعتراض به ستم و تـوحـش    
سرمايه داري وکـلـيـه مصـائـبـي کـه              
وجود اين نظام گريبانگـيـر انسـانـهـا           

اعتراض به ستم کشـي    .  ساخته است 
انســـان از انســـان، اعـــتـــراض بـــه               
ــه وخــرافــي،               ــات جــاهــالن ــعــصــب ت
اعـتـراض بـه تــبـعــيـض ونــابـرابــري،              
اعتراض به فرودستي زنان، اعتـراض   
به پايمال شدن آرزوهاي انساني و لـه        
ــهــا وبــالخــره               شــدن حــرمــت انســان
اعتراض به نـفـس وجـودي سـرمـايـه             

 .ونظام بردگي کار مزدي است
اول مــاه امســال در ايــران زيــر              
سلطه توحش سرمايه داري اسـالمـي     

کـارگـران ايـران      .   ويژگي خود را دارد    
ــي               از ابــتــدائــي تــريــن حــقــوق مــدن

دسترنج ميليونها کارگر  .   محرومند
به جيب آيت الـه هـاي مـيـلـيـاردر و                

. اطــرفــيــانشــان ســرازيــر مــي شــود          
دستمزد کارگران حـتـي کـفـاف زنـده            

حـتـي   .   ماندن آنها را هـم نـمـي دهـد           
اين دستمزد اندک هم توسط سرمايـه        
داران دزديده مي شود و اعتـراضـات     
کارگران براي دريـافـت حـقـوق هـاي              
عقب مانده خود هميشه با سـرکـوب       
نيروهاي مسـلـح رژيـم مـواجـه شـده              

 .است
ميزان استثـمـار و بـي حـقـوقـي              

کارگران در ايران حـد و مـرزي نـمـي              
چهره عريان و کـريـه بـردگـي       .  شناسد

مزدگي را در ايران آشکارا مي تـوان        
هزاران کارگر بخاطـر اعـتـراض      .   ديد

به وضعيت فالکتبار خود و بـخـاطـر         
طـلــب کــردن خــواســتــه هــاي خــود،            
تــوســط حــکــومــت اســالمــي ايــران          
زنداني شده و شکنجه و آزار و حـتـي       

تــعــداد زيــادي از       .   اعــدام شــده انــد     
ــارگــران هــم اکــنــون در                 رهــبــران ک
زندانهاي جمهوري اسالمي اسـيـرنـد        
و زندگي آنها هر لحظه مورد تهـديـد         

ــم اســت         جــمــهــوري   .   مــزدوران رژي
اسالمي بخوبي اين را مـي دانـد کـه         
طرح هر خواسـتـه کـارگـري، خـطـري             

. است براي بقا و مـوجـوديـت نـظـام             
جمهوري اسـالمـي و از کـارگـران و               

در .   ابـراز وجــود آنــهـا وحشــت دارد          
سالهاي گذشته دهها فعـال کـارگـري         
فقط به دليل تدارک مـراسـم اول مـه            
دستگير شده و مورد آزار قرار گرفته    

 .اند
کارگران در جـنـبـش انـقـالبـي و              
سرنگوني طلبانه اي که سال گذشـتـه         
در ايران اوج گـرفـتـه، نـقـش مـهـمـي               

کارگران در مـبـارزه بـراي      .   داشته اند 
هر خواست خود جمهـوري اسـالمـي          

بـراي  .   را در مقابل خـود داشـتـه انـد          

دريافت حـقـوق هـاي عـقـب افـتـاده                
خود، براي حق تشکل، براي داشـتـن       
يک محيط کار امـن، بـراي افـزايـش            
دستمزدها، براي داشتن حق تشـکـل        
و حق اعتصاب، همه جا پاسخ خـود       
را از نــيــروهـاي مســلــح رژيــم و بــا                
سرکوب و زندان و شـکـنـجـه گـرفـتـه             

کارگران ايران بـخـوبـي دريـافـتـه         .   اند
انــد کــه هــر روز وجــود جــمــهــوري               
اسالمي به معناي گرسنگي بيشتـر،   
فقر و محروميت بيشتر و سرکوب و    

سـرنـگـونـي ايـن        .   خفقان بيشتر است  
رژيم خواست عمومي کارگران ايـران       

ــت ــال نشـــان               .     اسـ اول مـــه امسـ
سرنگوني حکومت ننگين اسـالمـي      

امسال روز جـهـانـي        .  را بر خود دارد 
کارگـر مـي تـوانـد ورق تـازه اي در                  
مبارزه مردم ايران بر عليه جمـهـوري       
اسالمي باز کند و به جنبش انقالبـي    
مردم ايران سرعت و نيروي بيشـتـري         

 .بدهد
 زنده باد اول مه   

 روز جهاني کارگران  
 سرنگون باد جمهوري اسالمي  

 زنده باد آزادي وبرابري             
 

   ۲۰۱۰ آپريل ۱۲

 اول مه روز جهاني کارگر   
 يک گام ديگر براي سرنگوني جمهوري اسالمي        
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 سنندج
 
بليط فروشان سـازمـان اتـوبـوس          

 ٥٠راني سنندج و حومـه کـه حـدود           
 الـي    ٢٠نفر از معلولـيـن جسـمـانـي            

 درصدي هستند که داراي سابـقـه    ٥٠
کارفرماي .    سال هستند٣ تا ٢کاري  

اين کارگران، شرکت تـعـاونـي يـاوران           
 ساعت کـار روزانـه     ١٢. سنندج است 

آن شــرايــطــي اســت کــه ايــن بــلــيــط               
فروشان با وضعيت جسماني خـود بـا          
قــرارداد مــوقــت ســفــيــد و امضــاي            

. يکماهه، ناچار به انجـام آن هسـتـنـد         
هر ماه کـارفـرمـاي آنـان بـا پـرداخـت               
يکصد هـزار تـومـان، بـرگـه تصـويـه                
حساب را مبني بر گرفتن تمام حق و       
حقوق بطور تحميلـي بـه آنـان داده و               

بـر اسـاس قـوانـيـن          .   امضا مي کننـد  
کار، بايستي مبناي حـقـوق تـعـيـيـن             

 ساعت اضافـه کـاري و       ٤شده شامل  
ديگر مزايايي باشد که قانونا به آنـهـا         
تعلق ميگيـرد امـا نـه تـنـهـا از ايـن                   
مزايا خبري نيست بلکه از عـيـدي و          
پـاداش، حـق مسـکــن و خـواربــار و                

. سنوات خدمت هم بي بهره هسـتـنـد        
 ساعت کار تنـهـا در قـبـال         ١٢و اين   

در .   صد هـزار تـومـان در مـاه اسـت               
حاليکه اين بليط فروشان معـلـولـيـت          
جسـمـي دارنـد و دولـت مـوظـف بــه                 
تامين مـالـي و ديـگـر حـمـايـتـهـا و                    

. مزاياي ديگري در قـبـال آنـان اسـت             

اين مي بايد بدون توقع از انجام کـار،        
مورد بيشتريـن حـمـايـتـهـاي مـادي،             
امکانات رفاهي و غيره قرار بگيـرنـد       
امـا ايـنــگـونــه غــيـر انسـانــي مــورد               

 . استثمار قرار گرفته اند
 

 شرکت احياگستران سنندج
 

 شــــرکــــت     ۱۳۷۲ در ســــال         
احياگستران در شهر سنندج تـاسـيـس      

قطعات الستيـک اتـومـوبـيـل از          .   شد
توليدات اين شرکت است که از شـش          
قسمت ، بـنـبـوري، غـلـطـک، تـريشـه               

، پـرس، پـرداخـت و          ) قيـچـي مـواد     ( 
 ۷۰.   بسته بندي تشکيـل شـده اسـت         

کارگر در اين شرکـت مشـغـول بـکـار             
 نفر آمان زن هسـتـنـد و         ۶هستند که   

، از   ۱۵ صبـح الـي       ۷در سه نوبت از  
 ۷ الـي      ۲۳ و از   ۲۳ الي ۱۵ساعت  

با کـارگـران ايـن      .   صبح کار مي کنند 
شرکت قراردادهاي سـه مـاهـه بسـتـه            

کـارگـرانـي کـه در نـوبـت             .   مي شـود   
صبح کار مي کنند نـاچـارا هسـتـنـد             
براي صرف صبحانه بـه دور از چشـم            
دوربينهاي مداربسته و آنهم فقـط در         

ايـن  .    دقيقـه ايـن امـکـان را دارنـد             ۵
دوربينها براي کنترل کـارگـران نصـب         

در مـجـمـوع مـدت زمـان          . شده است 
 دقـيـقـه      ۲۵استراحت و صـرف نـهـار        

تعداد قطعاتي را کـه کـارگـران        .   است
بايد بطور اجبـار در يـک روز تـولـيـد                

اگـر  .   کنند، به آنـان ابـالغ مـي شـود             
کارگر نتواند اين تعداد قـطـعـه مـورد        
نياز را توليد کند، از حقـوق مـاهـانـه           

به همين خـاطـر دو     .   اش کم مي شود   
نفر از کارگران، مـحـمـد شـريـعـتـي و                

 ۱۲ و     ۱۷بهزاد بابک پور هر يک بـا       
ايـن  .   سال سـابـقـه کـار اخـراج شـدنـد               

کارگران در اعـتـراض بـه سـخـتـي و                 
شرايط بـد کـار و زيـاد بـودن تـعـداد                  
قطـعـاتـي کـه مـي بـايسـتـي در روز                   
توليد مـي کـردنـداخـراج شـدنـد امـا                
کارفرما به بهانـه نـبـود بـازار فـروش              
قطعات و زيـاد بـودن کـارگـردر ايـن                

 .شرکت، قرار داد آنها را تمديد نکرد
 

 کامياران
 

گزارشي از وضعيت دستفـروشـان       
 ۱۹روز پـنـجـشـنـبـه           . شهر کامياران 

فــرورديــن مــاه بــراي چــنــدمــيــن بــار            
متوالي، مامورين شهرداري وپلـيـس       

 در شهر کاميـاران بـه يـکـي از           ۱۱۰
خيابانهاي اين شـهـر بـه نـام خـيـابـان                 
بهشتي رفته و شروع بـه آزار و اذيـت           
دست فروشان مي کنند که منجـر بـه        

. درگيري بين پليس و مردم مي شـود   
در اين درگـيـري مـردم بـا هـو کـردن                  
ماموران، اعتراض خود را نسبـت بـه      
اذيت و آزار بـر دسـت فـروشـان ابـراز                 

دو نفـر از دسـت فـروشـان           .   مي کنند 
مورد ضرب و شتم شديد پليس قـرار          
مي گيرند و پليس بـا مـتـفـرق کـردن            

 . مردم آن دو نفر را با خود مي برند
 

 کرمانشاه
 

وضـعـيـت کـارگـران فـرش غـرب              
در هــفــت مــاه گــذشــتــه        .   کـرمــانشــاه 

ــه فــرش غــرب کــرمــانشــاه              کــارخــان
ــازگشــايــي شــده اســت و                مــجــددا ب
سازمان تامين اجتماعـي از پـذيـرش         

. ليست بيمه کارگران سرباز مـي زنـد        
دلــيــل ايــن ســازمــان ايــن اســت کــه               

تاکنون کارفرماي جديد هيچ سـنـد و          
يا مهري که بيانگـر مـالـکـيـت آنـهـا                
باشد ارائه نـداده انـد و آنـهـا لـيـسـت                  

    بيمه کارگران را تحويل نمي گيرند
با گذشت بيـش از هـفـت مـاه از               
بازگشايي مجدد کارخانه فرش غرب      
کرمانشاه، سازمان تامين اجتمـاعـي      
از پذيرش ليست بيمه ي کارگران سـر          

دليل ايـن سـازمـان ايـن           .   باز مي زند  
است که تاکنـون کـارفـرمـاي جـديـد،              
هيچ سنـد و يـا مـهـري کـه بـيـانـگـر                     
مالکيت آنها باشد، ارايه نکرده اسـت      
و آنها لـيـسـت بـيـمـه ي کـارگـران را                    

مـديـريـت جـديـد        .   تحويل نمي گيرنـد   
مـي  "   آتـيـه دمـاونـد         "   نيز که شرکت    

باشد، مدعي است که ايـن وضـعـيـت         
نـاشـي از خــوداري مــالـک قـبــلـي از                 

ايـن  .   انتقال سند کارخانه به آنـهـاسـت       
در حــالــي اســت کــه در کشــاکــش                 
صاحبـان سـرمـايـه بـر سـر تصـاحـب                 

 ٢٠٤کارخانـه فـرش غـرب، تـعـداد              
کارگر رسمي و قراردادي وجود دارنـد        
که در جايي کار مي کنند کـه هـنـوز           
ــت مــحــل کــارشــان                 مــالــک و هــوي
مشخص نيست و اين مسئله موجـب   

 . نگراني آنها شده است
الزم به ذکـر اسـت کـه کـارخـانـه                

، ١٣٨٧فرش غرب در مهر ماه سال     
توسط مالک وقت کارخـانـه تـعـطـيـل          
گرديد و مدتي بـعـد، ايـن شـرکـت را               

امـا کـارگـران ايـن         . منحل اعالم کرد 
واحــد تــولــيــدي بــا هــمــبــســتــگــي و            
اعتراض و تـجـمـع هـاي طـوالنـي و                 
تـالش نـمــايـنــدگــان مــنـتــخـب خــود             
توانستند مسئولين را ناچار کنند که     
کارخانه را بـار ديـگـر در تـاريـخ اول                 

اين امر .    راه اندازي کنند٨٨شهريور  
 ماه مبارزه و ايسـتـادگـي و         ٩نتيجه  

تحمل شرايـط سـخـت مـعـيـشـتـي و                 
بـدون  .   مشکالت عديده ي ديگر بـود    

ترديد کارگران فرش غرب کرمانشـاه،   
اين بار هم با اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي                  

خود مي توانـنـد حـقـوق و خـواسـتـه                 
هاي برحق خود را بـه سـرمـايـه داران            

               . تحميل کنند
    

 نفر از کـارگـران     ٧اخراج  
 کار خانه آسفالت سنندج 

 
ــا      ادامــــه در ــازيــــهــ ــکــــارســ بــــيــ

نـفــرازکــارگــران کــارخــانــه آســفــالــت       ٧
سال سـابـقـه کـار       ٧تا ٢که از     سنندج

 فـرورديـن     ١٦داشته اند در تـاريـخ             
اســـامـــي کـــارگـــران     . اخــراج شـــدنـــد    

 : به اين شرح مي باشد   اخراجي
زنــدي،  دولــي، فــواد    چــهــار فــواد
آبـــاد،    بـــلـــبـــان مـــحـــمـــدي عـــثـــمـــان

مرادي، ناصر مـحـمـدي، ارکـان          زاهد
قابل ذکـر    . محمودي و  يداهللا قطبي  

اســت کــه نــامــبــردگــان در شــرکــت              
 کارخانه آسفالت و دانـه      ١٦٣تعاوني

بندي شن وماسه سنندج مشـغـول بـه         
کار بوده و هـمـچـنـيـن ايـن کـارگـران                  

سفـيـد    قراردادهاي موقت و   بصورت  
 . امضا مشغول به کار بودند

  
 

مرگ يک کارگربرق کار در     
 حين کار

 
 فروردين کـارگـري   ١٦در تاريخ     

 ساله و اهـل      ٥٥بنام رحيم مواليي ،  
سنندج در حين کـار جـان خـود را از               

 ١٠اين اتـفـاق ، سـاعـت           .   دست داد 
در حالي رخ داد که اين کـارگـر       صبح

برق کار در حال کار کردن در يکـي از        
منازل مسکوني از مـحـالت اطـراف          

متـا سـفـانـه       .   شهر سنندج بوده است   
هر روز شاهد مرگ کارگراني هستـيـم    
که به علت نبود ايـمـنـي در مـحـيـط               

. کار جان خود را ازدست مي دهـنـد         
ما نيز به نـوبـه خـود درگـذشـت ايـن                  
عزيـز را بـه خـانـواده و بسـتـگـان او                    

برگرفته شـده  از        .   تسليت مي گوييم  
 سايت کميته هماهنگي

 

 

بــنــا بــه خــبــر دريــافــتــي در              
فـرورديـن مـاه سـال جـاري دحـتـر                
نوجواني بـه نـام عـايشـه صـمـدي              

 ساله اهل روسـتـاي نـايسـر از         ۲۱
توابع سـنـنـدج بـا خـوردن تـعـداد                
زيادي قرص به زندگي خود پـايـان      

علت خـودکشـي ايـن دخـتـر            .   داد
نوجوان اصرار خانـواده فـقـيـر ايـن           
دختر براي ازدواج زودهنگام بـوده     
اسـت کــه مـوجــب بـوجــود آمــدن            
فشارهـاي عصـبـي و در نـهـايـت               

 .خودکشي شده است
 

اين نمونه اي از خودکشي       
هاي بيشماري است که در   
شهرهاي کردستان دختران نوجوان       

عمده  . را به کام مرگ مي کشاند
ترين دليل اين خودکشي ها از       
سر فقر و نداري و يا عدم رضايت         
دختران براي ازدواج با کسي است     
که با تصميم پدر يا مادر و       
خانواده و اساسا براي برون رفت        
يا کاهش از فقر مالي به دختران       
. نوجوان تحميل مي شود 

موجوديت حکومت اسالمي  
بعنوان عامل اصلي فقر و       
نابرابري، باني مرگ عايشه و        
صدها دختر نو جواني است که   
چنين سرنوشت تلخ و غم انگيزي  

. را داشته اند   
 

 *  * * 

خودکشي دختر نوجواني در روستاي                                
 نايسر سنندج          

 

 

 اخبار و گزارشات کارگري   
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 ۱از صفحه  
 

 آوريــل     ۱۰تــامــيــن ايــن مــبــلــغ از             
کمـپـيـن    )   ۸۸ فروردين  ۲۱ (۲۰۱۰

جمع آوري کـمـک مـالـي بـراي حـزب                 
شروع ميشود که به مدت شش هفـتـه    

 هـزار دالر    ۲۰۰. ادامه خواهد داشت 
حـداقــل نــيــازهــاي حــزب را تــامــيــن            

ما اميدواريم کـمـکـهـاي     .   خواهد کرد 
جمع آوري شده در اين کمپـيـن از ايـن           
سطح فراتر برود به نحوي که بـتـوانـيـم      
دامنه پوشش تلويزيون کانال جديد را     

مـا در نـظـر داريـم           .   گسترش بـدهـيـم    

بمنظور پـوشـش بـيـشـتـر در ايـران و                  
همچنين سهولت دسترسي بـه کـانـال           
جديد در اروپا، عالوه بـر نـايـل سـات             
روي شبکـه تلـه اسـتـار نـيـز بـرنـامـه                    

تنهـا مـانـع مـا مسـالـه             .  پخش کنيم 
مالي است و اميدواريم  با مـوفـقـيـت       
اين کمپين بتوانيم اين مانع را نيـز بـر       

 .  طرف کنيم
از همه شما مردان و زنان مـبـارز،    
از هــمــه شــمــا کــه خــواهــان نــابــودي             
جـمــهـوري اسـالمــي و بــرقـراري يــک              

جامعه انساني، آزاد و مرفه در ايـران           
هستيد ميخواهيم که فعاالنه در ايـن       

هـر انـدازه کـه        .   کمپين شرکت کـنـيـد      
خود ميتوانيـد کـمـک کـنـيـد و بـراي                 
حزب کمک مالي جمع آوري کـنـيـد و            

. ديگران را تشويق به ايـن کـار کـنـيـد          
کمک هاي شما هـر انـدازه کـه بـاشـد،               
کوچک يا بزرگ، گوشه اي از فعـالـيـت     

 . حزب خودتان را تامين کرده ايد
کمک ها را بـه تشـکـيـالت هـاي               
حزب در شهرهاي مختلف برسانيد يـا   
به شماره حسابهاي زير واريز کـنـيـد و         

ليست کمک هـاي    .   به ما اطالع دهيد 
مالي دريافتي هر هفته اعالم خـواهـد       

 . شد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۰ آوريل ۹

 ۱۳۸۸ فروردين ۲۰ 
 
 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣روشن با شماره تلفن   
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما          

 .برداشته شود
 

 : آلمان
Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 

 : هلند
Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248    

 
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS٣N 
  

 
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 
 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠عبدل گلپريان  

 !   بدون شما ممکن نيست                   شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
 ...  هزار دالر   ۲۰۰کمپين جمع آوري     

 

 کرمانشاه 
 جنايتي ديگـر تـوسـط مـزدوران          

 .رژيم بعد از چهار ماه
 بــنــا بــه اخــبــار مــنــتــشــر شــده،            

 ساله بـنـام الـهـه مـحـمـد              ۲۴دختري  
آبـادي کـه بـدلـيــل نـداشـتـن خـانــواده                 
دوران کودکي را در يک پرورشگـاه در        

به عـلـت مشـکـل       کردستان گذرانده و    
يک   پاي او چنـد سـانـتـي         ( معلوليت  

بـراي کـار در       )   متري کوتاهتر  بوده      
کرمانشاه در يک کارگاه کوچک بسـتـه      

 سال کار مي کـرد     ٢بندي براي مدت   
و به علت مشکالت بـا کـارفـرمـا بـه               

در ماههاي اخير ظـاهـرا   تهران آمده و    
در يــک مــحــل تــولــيــدي لــبــاس در               
نزديگـي مـيـدان انـقـالب بـه عـنـوان                  
کارگر برشـکـار مشـغـول بـکـار بـوده               

  و در چـنـديـن تـظـاهـرات نـيـز                     است
 و بعد از دستگيري و در     شرکت نموده 

هنگام باز جويي با کوبيـدن صـنـدلـي          

بــه ســر او تــوســط بــازپــرس، دچــار                
خونريزي مغزي شده و بالفاصله جـان         

با توجه بـه ايـنـکـه الـهـه             .   مي سپارد 
سرپرست، پدر و مـادر و بسـتـگـانـي              
نداشته است، بازجو دائما از او اسـم و     
آدرس اقوام و همچنيـن آدرس مـحـل           
سکونت افرادي که با او در تظـاهـرات      
شرکت کرده اند را خواسته است و در        
يک لحظه با کوبيدن صـنـدلـي بـه سـر              
الهه توسط بازجو، مـوجـب مـرگ او            

 ديماه مي شود و جسـد او    ۱۸بتاريخ  
را بــالفــاصــلــه از پــادگــان بــه نــقــطــه              

بـعـد از ضـربـه         .   نامعلومي بـرده انـد      
وارد شده به سر اين دختر، بـالفـاصـلـه         
توسط يک پزشک شـيـفـت مـعـايـنـه و             
جسدش همان شب به پزشـک قـانـونـي          
نيروي مسلح برده مي شود بـا تـوجـه         
به تـايـيـد پـزشـک قـاونـي، عـالوه بـر                    
عالئم شکنجه، بر بدن او، خـونـريـزي            
شديد که از عالئم تجاوز با يـک جسـم        

بسيار بزرگ تر از تحمل اندام تناسلـي   
. وي بوده است در او ديـده شـده اسـت             

سپس جسد وي را در يک آجر پـزي در        
)  مامازند (   حوالي پاکدشت ورامين   

دفن کرده اما بعـد از اعـالم  خـبـر و                  
 روز، جسد دفن شـده    ٤پس از گذشت   

 .را بيرون کشيده و سوزانده اند 
 

اين هم جنايتي ديگر از نوع آنچـه     
رو .   که بر سر تـرانـه مـوسـوي آوردنـد            

شدن اين جنايت و کشتن الهه تـوسـط      
بازپرس و سپس تجاوز و سـوزانـدن او        
بعد از چهار ماه، يکي ديگر از دهـهـا         
و صدها نمونه اي از توحـش اوبـاشـان         
رژيم جنايتکار اسالمي است که بـعـد      
از بگور سپردن حکومت و نـظـام ايـن          
جانيان، قتل و کشـتـارهـاي بـيـشـمـار             

 .ديگري از اين نوع رو خواهد شد
 

 *  * * 

 جنايتي ديگر توسط مزدوران رژيم                              

 

 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      
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 ٥١٣در نشريه ايسـکـرا شـمـاره            
بخش اول مقاله انگلس را که بـيـسـت      
سال بعد از کمون پاريس نـوشـتـه بـود         

در ايـن شـمـاره        .   را  مـنـتـشـر کـرديـم          
 .بخش دوم مقاله را درج ميکنيم

 
کـمـون    مارس، اعضاي   ۲۶در    

، ۲۸در روز     .   برگزيـده شـدنـد     پاريس  
کـمـيـتـه     .   موجوديت کمون اعالم شـد    

مرکزي گارد مـلـي کـه تـا آن تـاريـخ                 
قـدرت را در دسـت داشـت، بـه نـفــع                  
کمـون کـنـار رفـت و پـيـش از آن بـا                      

پـلـيـس    " صدور فرماني اعالم کرد که       
شرم آور پـاريـس مـنـحـل            "   منکرات  

 مــارس، کــمــون      ۳۰در   .   شـده اســت   
خدمت اجباري و ارتش دائمي را لغـو     
شده اعالم کرد و مقـرر داشـت تـنـهـا             
گارد ملي، که هر شهروند سـالـم مـي        
توانست عضو آن باشد، يگانه نـيـروي    

کمون همچنـيـن   . مسلح پذيرفته است 
پرداخت کرايه خانـه هـا را از اکـتـبـر                

لـغـو   )   ۱۸۷۱(  تا ماه آوريل   ۱۸۷۰
کرد و کرايـه هـايـي را کـه بـراي ايـن                    
مدت پرداخـت شـده بـود بـه حسـاب               
ماههاي بعدي گذاشت، و نيـز فـروش       
هر گونه اشياي وثـيـقـه اي را کـه در                 
اداره اشــيــاي رهــنــي در شــهــرداري             
پاريس به گـرو گـذاشـتـه شـده بـودنـد                

در هــمــيــن روز       .   مــتــوقــف ســاخــت    
مــامــوريــت بــيــگــانــگــانــي کــه جــزو          
اعضاي کمـون بـرگـزيـده شـده بـودنـد               
تاييد شد و آنان به کار خـود مشـغـول        

پـرچـم کـمـون، پـرچـم           "   چرا که .   شدند
در اول   " .   جــمــهــوري جــهــانــي اســت         

آوريل مقرر شد کـه حـقـوق بـاالتـريـن             
کارمند کـمـون، و بـنـابـرايـن حـقـوق                 

 ۶۰۰۰اعضـاي آن، نـمـي تـوانـد از                
روز بـعـد از آن،         .     فرانک بيشتر باشـد   

تصميم مربوط به جـدايـي کـلـيـسـا و             
دولــت، و حــذف بــودجــه اي کــه بــه                
موسسات مذهبي پرداخت مـي شـد         
اعالم گرديـد و مـقـرر شـد کـه هـمـه                   
اموال کليساها جزو امـوال عـمـومـي          

 ۸نتيجه اينـکـه در       .   محسوب شوند 
آوريل دستـور داده شـد کـه هـرگـونـه                

دعا يا بـه  ) مراسم(عالمت، تصوير،  
جـا آوردن آداب شــريـعــت، خــالــصــه            

همه آن چيزهايي که پرداختن به آنـهـا   " 
"  به وجدان فردي افراد مربوط ميشود   
. از صــحــن مــدارس بــرچــيــده شــود            
. دستوري که به تدريج به آن عمل شـد     

 آوريــل، در جــواب اعــدام هــر             ۵در   

روزي مـبـارزان کـمـون کـه بـه دســت                 
نيروهاي حکومت ورساي اسـيـر شـده       
بودند، دستوري صادر شد که افـرادي         
از هــمــان گــروه بــه عــنــوان گــروگــان              
بازداشت شـونـد، مـنـتـهـا ايـن گـونـه                 
افــراد هــرگــز ديــده نشــد کــه اعــدام                

 آوريــل، گــردان     ۶در روز     . . .     شـونــد 
 گارد مـلـي مـامـور يـافـتـن و                ۱۳۷

سوزاندن دستگاه گـيـوتـيـن شـد و آن              
ــي            دســتــگــاه، در غــوغــاي شــادمــان
عمومي مردم در مـال عـام سـوزانـده           

آوريــل کــمــون تصــمــيــم       ۱۲در   .   شــد
(گرفت ستون پيروزي ميدان وانـدوم        

Vendome()     را، )   در پاريس
که مظهر ميهـن پـرسـتـي افـراطـي و               
عامل تفرقه انـداز بـيـن اقـوام بـود و               

، بـا    ۱۸۰۹پس از پيروزي در جنگ      
ذوب کردن توپهاي به غنيمت گرفـتـه         

و .   شده ريخته گري شده بود براندازنـد    
 مه همان سـال انـجـام        ۱۶اين کار در    

 آوريل، کـمـون دسـتـور       ۱۶در .  گرفت
داد تا از کـارگـاهـهـايـي کـه کـارشـان                
توسط توليد کنندگان مـتـوقـف شـده         
بود آمارگيري شود و نقشه هـايـي بـر            
اساس اي آمارگيريها تدوين گردد کـه     
ــه                ــيــدي ب اداره آن بــنــگــاهــهــاي تــول
کارگراني سپرده شود که تـا آن زمـان           

کـارگـرانـي    .   در آنها کار مي کرده انـد       
که قـرار بـودبـه صـورت انـجـمـنـهـاي                 
تعاوني جمع شوند تا بعدهـا هـمـه آن             
انجـمـنـهـا در يـک فـدراسـيـون بـزرگ                  

 آوريل، کـمـون     ۲۰در تاريخ .  گردآيند
کار شبانه نانوايي ها و نيز دفـتـرهـاي       
به کارگماري  کارگران را که از دوران        
امپراتوري دوم تا آن روز در انـحـصـار        
افرادي قرار داشت که تـوسـط پـلـيـس         
ــد و از                    ــدنــ ــشــ ــيــ ــده مــ ــزيــ ــرگــ بــ
استثمارکنندگان درجـه اول کـارگـران          

اداره ايـن    .   بودند ممنوع اعـالم کـرد       
دفترها از آن پس بعهده بيست نـاحـيـه     
از نواحي شهرداري پـاريـس گـذاشـتـه            

 آوريل، به دسـتـور کـمـون       ۳۰در .  شد
موسسـه هـاي گـروگـيـري امـوال کـه                
نوعي وسيله بهره کشي خصوصـي از      
کارگران بود و با حـقـوق کـارگـران در            
زمينه تملک بـر ابـزار کـار خـويـش و               
داشــتــن امــکــانـــات اســتــفــاده از                 
اعتبارهاي  پولـي مـنـافـات داشـت،             

 مـاه مـه، کـفـاره           ۵در .  برچيده شدند 
گاهي که بعـنـوان طـلـب مـغـفـرت از               
گنـاه اعـدام لـوئـي پـانـزدهـم تـوسـط                  
هواداران او برپا شده بـود بـه دسـتـور             

 . کمون خراب گرديد
بــديــن ســان خصــلــت طــبــقــاتــي           
جنبش پاريس که بـه عـلـت ضـرورت            
پيکار با دشمن خـارجـي تـا آن زمـان            
فوريت نيافته و زيـر تـاثـيـر مسـائـل                

 ۱۸از تاريـخ    . ديگر پس زده شده بود 
مارس به بعد بصـورت قـطـعـي و بـا               

در مـرکـز     . خلوص تمام آشکار گرديد 
کـمـون جـز کـارگـران يـا نـمـايـنـدگـان                    
شناخته شده آنان کس ديگري حضـور        
نداشت، تصميم گيريهاي کـمـون نـيـز           
بـــه هـــمـــيـــن ســـيـــاق از خصـــلـــت                

. پرولتاريايي روشني برخوردار بـودنـد    
اين تصميـم گـيـريـهـا يـا مـربـوط بـه                   
صدور فرمان انجام اصـالحـاتـي مـي          
شدند که بورژوازي جمهوريخواه با بي   
غيرتي تمام از انجام دادن آنهـا طـفـره         
مـي رفــت، در حـالــي کـه بـا انـجــام                   
گرفتن آن اصالحـات پـايـه هـاي الزم             
براي به جريـان افـتـادن آزادانـه عـمـل                
طبقاتي طبقه کارگر فراهم مـي شـد،         

در ارتباط بـا  مثل مورد اين اصل که     
 مذهب يک امر خصوصي     امر دولت، 

است، يا مربوط به اين مي شدند کـه          
تصميم هاي گـرفـتـه شـده کـه بـطـور                  
مستقيم به منافع طبقه کارگر بر مي    
گشت، و موجب پديد آوردن شکـافـي       
عميق در ساختار نظم کهن اجتماعـي   
مي شد، مورد تاييد قرار گيرند و هر       

ولـي هـمـه      .   چه بيشتر تحکيـم شـونـد      
ــه در                    ــا در شــهــري ک ــدامــه ايــن اق
محاصره دشمن قـرار داشـت، الـبـتـه             

. نمي توانست فورا به تحقق بپيـونـدد        
ضمن آن که از نخستين روزهـاي مـاه           
مه به بعد ضرورت پيکار با سپاهيان       
روزافزون حکومت مستقر در ورسـاي    
نيز همـه تـوان کـارگـران و مـدافـعـان                 

 . کمون را به خود مشغول مي داشت
 آوريـل، لشـگـريـان ورسـاي            ۷در  

در مـحـل     )     Seine( گذرگاه سـن      
در جبهه غـربـي   )   Neuilly(نويي  

پاريس را بـه تصـرف خـود در آورده                
 آوريـل، در      ۱۱در :   در عوض.   بودند

جبهه جنوب و به دنبـال حـملـه ژنـرال              
ــفــات        )   Eudes( اود    ــل ــا دادن ت ب

. خونيني وادار به عقب نشيني شدنـد       
پاريس بي وقفه بـمـبـاران مـي شـد و                
عوامل ايـن کـار هـم هـمـان کسـانـي                 
بودند که بمباران شهر توسط پـروسـي      
ها را در حکم گناه کبيره اعـالم کـرده       

همين اشخـاص در ضـمـن راه          .  بودند
افتاده بودند پـيـش پـروسـي هـا و بـا                 

عجز و التماس از آنان مي خواسـتـنـد       
که سـربـازان فـرانسـوي اسـيـرشـده در               
سدان و متز را هر چه زودتر مـرخـص           
کنند و به کشور برگردانند تا از آنـهـا         
در تسخير مجـدد پـاريـس بـه کـمـک                
سپاهيان حکومـت ورسـاي اسـتـفـاده           

با ورود تدريجي همين گـروه از     .   شود
سربازان فرانسوي بـود کـه سـپـاهـيـان             
حکومت در ورساي، از آغاز مـاه مـه      
به بـعـد از لـحـاظ تـعـداد نـفـرات بـر                     
مــدافــعــان پــاريــس بــرتــري قــطــعــي            

و نشـانـه هـاي ايـن امـر هـم                 .   يافتند
وقــتــي آشــکــار گــرديــد کــه تــي يــر                
مـذاکـرات آغـاز شـده بـه پـيـشـنـهـاد                   
کمون براي مبادله سراسقف پاريس و    
کل يک گروه  از کشـيـشـان را کـه در                
دست مدافعان کمون گروگان بـودنـد،        

ــکــي                    ــط بــالن (در ازاي آزادي فــق
Blanqui (               کـــه دو بـــار بـــه ،

عضويت کمون برگزيده شده بود ولـي        
(همچنان به حالت زنداني در کـلـروو          

Clairvaux   ( به سر مي برد قطع
ويـک عـالمـت مـحـسـوس تـر              .     کرد

ديگر اين برتري، تغيير لحن  تـي يـر             
او که تا آن زمان گفـتـاري طـفـره       .   بود

آميز و مبهم داشت، نـاگـهـان لـحـنـي          
بيشرمانه، تـهـديـدآمـيـز و خشـن بـه                

ــي،        .   خــود گــرفــت    در جــبــهــه جــنــوب
 مه، قلـعـه اي     ۳سپاهيان ورساي، در    

(را در استحکـامـات مـولـن سـاکـه               
Moulin-Saquei   (  به تصـرف

( مـه دژ ايسـي        ۹خود درآوردند، در    
Issy  (                  را کـه در اثـر گـلـوـلـه بـاران

توپخانه بکلي ويران شده بود گرفتـنـد     
) Vanves(  مه، دژ وانو۱۴و در   

در جــبــهـه غــرب انــدک انـدک تــا              .   را
حدود ديوارهاي شهر پيـش آمـدنـد و           
بدين سان چندين روستا و بسيـاري از        
ساختمـانـهـاي کـنـار اسـتـحـکـامـات               

. شهري را به تصـرف خـود درآوردنـد            
 مه، بـر اثـر خـيـانـت و سـهـل                ۲۴در  

انگاري که در پست هـاي نـگـهـبـانـي             
گـارد مـلـي پـيـش آمـد، تـوانسـتـنـد                   

پروسي ها که .   بداخل شهر نفوذ کنند   
دژهاي شـمـال و شـرق را در تصـرف                
خود داشـتـنـد بـه سـپـاهـيـان ورسـاي                 
اجازه دادند از راه باريکه شـمـال شـهـر        
که ورود به آن بنا به توافق هـاي آتـش        
بس براي آنان ممنـوع بـود پـيـشـروي             
کنند و بدين سان بتوانـنـد در جـبـهـه               
وسيعي دست به حمله بزنـنـد، جـبـهـه           
اي که پاريسي ها تصورمي کردند بـه     
اتکا مقررات آتش بس از آنجا حـملـه        
اي صورت نخواهد گرفت و به همـيـن       
دليل سپاهي براي دفاع و محـافـظـت          

ايـن  .   از آن در محل نگذاشـتـه بـودنـد          

بود که در نيمه غربي پاريس، يـعـنـي         
در محله هاي ثروتمـنـد نشـيـن شـهـر             

. چندان مقاومـتـي صـورت نـگـرفـت            
درحالي که به موازات نزديک تر شـدن    
سـپـاهـيـان ورسـاي بـه شـرق پـاريــس                 
يعني به محله هاي اسـاسـا کـارگـري             
مقاومت نيز به همان نسبت شـديـدتـر     

تـنـهـا پـس       .   و خشونت بارتر مي شـد   
ازپيکاري هشت روزه بود کـه آخـريـن           
مدافعان کمون در بلنديهاي بـلـويـل و       

ــتــــــان                     ــل مــــــونــــ ــنــــــيــــ (مــــ
Ménilmontant   (       ــا در از پ

آمدند، و اين جـا بـود کـه قـتـل عـام                   
مردان، زنان و کودکان بـي دفـاع کـه              
در طــول هــفــتـه بــيـداد کــرده بــود و                
همواره رو به فـزونـي داشـت، بـه حـد                

تـفـنـگ ديـگـر        .     اعالي خـود رسـيـد       
ســرعــت عــمــل الزم را در کشــتــن                 
نداشت، و مسلسل بود که صدها تـن     
از شکست خوردگان را يکـجـا نـابـود           

 Mur( ديوار هم پيمانان .  مي کرد 
des fédérés   (     ــان در گــورســت

کــه )   Pér-Lachaise( پــرالشــز
جايگاه آخريـن قـتـل عـام تـوده هـاي                
مردم بود، همچون شاهـدي در عـيـن           
حال خامـوش ولـي گـويـا بـر مـيـزان                  
غيظ و نفرتي که طـبـقـه حـاکـم قـادر            
است به محض ايستادگي پـرولـتـاريـا         
براي دفاع از حقوق خود از خـويشـتـن        

. هنـوز هـم بـر سـرپـاسـت            .   نشان دهد 
ســپــس، هــمــيــن کــه مــعــلــوم شــد                 
نابـودکـردن تـمـامـي اعضـاي کـمـون               
محال است، دستگيريـهـاي گـروهـي،         
اعــدام قــربــانــيــانــي کــه هــمــيــنــطــور           
خودسرانه از بـيـن صـفـوف زنـدانـيـان              
بيرون کشيده مي شدند و روانه کـردن      
ديـگــران بـه اردوگــاهــهـاي بــزرگ در             
انــتــظــار ايــن کــه بــه نــوبــه خــود بــه                 
دادگاههاي صحرايي مـعـرفـي شـونـد         

سپاهيان پروسـي کـه در       .   آغاز گرديد 
نيمه شمالي شـهـر چـادر زده بـودنـد،              
دستور داشـتـنـد بـه هـيـچ فـراري اي                  
اجازه عبـور از صـفـوف خـودشـان را               

ولــي اغــلــب ديــده شــد کــه           .   نــدهــنــد
افسران شان چشمهاي خود را هم مـي        
نهادند و سربازان شان نيز بـيـشـتـر بـه            
ــش تــوجــه                ــداي بشــري درون خــوي ن
ميکردند تا به دستورهايي که در اين     

در ايـن    .   مورد به آنـان داده مـي شـد           
خصوص بويژه بـايـد افـتـخـارخـاصـي             
براي ارتش سـاکسـون قـائـل شـد کـه                 
رفتاري بسيار بشـردوسـتـانـه از خـود            
نشــان داد و اجــازه داد بســيــاري از                
کارگران از محلـي کـه زيـر مـراقـبـت               
اش بود به بيرون بگذرند و جان سـالـم         

جنگ داخلي    -۱۸۹۱مقدمه فردريش انگلس برچاپ آلماني       
 در فرانسه    در باره کمون پاريس        

 ۷ صفحه 
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 ۶از صفحه  
بدر ببرند که در بيـن آنـان خـيـلـي هـا              
آشــکــارا از اعضــاي مــبــارز کــمــون            

 . بودند
 *  * * 

اکنون که، پس از بـيـسـت سـال،              
نگاهي به عقـب مـي افـکـنـيـم و بـه                  
فعاليت و مـعـنـاي تـاريـخـي کـمـون                 

 مي نگريم، به نظـر  ۱۸۷۱پاريس در  
ميرسد که بـايـد خـطـوطـي چـنـد بـر                   

جنگ داخلي در   دورنمايي که از آن در 
 . ترسيم شده بود اضافه کردفرانسه 

اعضاي کمون به دو گروه تقسـيـم         
اکثريت شـان از هـواداران         :   مي شدند 

بـالنـکـي بـودنـد کـه پـيــش از آن در                    
ترکيب کمـيـتـه مـرکـزي گـارد مـلـي                
دست باال را داشتند و اقليـتـي کـه از         

انجمن بين الـمـلـلـي دفـاع از            اعضاي  
بودند و بيشتـرشـان از       حقوق کارگران   

(سوسياليست هاي طرفدار پـرودون         
Proudhon  (      تشکيل مـي شـد .

در مـجـمـوع، سـوســيـالـيـسـت بــودن               
هواداران بالنـکـي در آن زمـان فـقـط               
بخاطر سرشت انقالبي و پرولتاريـايـي      

تنها گروه کوچـکـي از آنـان        .  شان بود 
(بودند کـه در پـرتـو تـعـالـيـم ويـان                     

Vaillant (    که سوسياليزم عـلـمـي
آلمان را مـي شـنـاخـت، مـوفـق شـده                
بودند بـه روشـنـي بـيـشـتـري در بـاره                  

از هـمـيـن      .   اصول سوسياليزم بـرسـنـد     
جا معلوم مي شـود چـرا بسـيـاري از            
مسائل، از لحاظ اقـتـصـادي، کـه از             
ديد امروزي ما کـمـون مـي بـايسـت               
آنهـا را مـورد تـوجـه قـرار دهـد، بـه                    

مـهـمـتـريـن      .   غفلت برگـزار شـده بـود        
مطلبي کـه درک آن دشـوار بـه نـظـر                   
ميرسد رعايت توام با تـقـدسـي اسـت         
که اعضاي کمون براي بـانـک فـرانسـه            
قائل شدنـد و در مـقـابـل درهـاي آن                 
متوقف گـرديـده، دسـت بـه اقـدامـي              

ايــنــکــار الــبــتــه يــک خــطــاي         .   نـزدنــد 
اگـر بـانـک      .   سياسي سنگيني هم بـود   

به دست مـبـارزان کـمـون مـي افـتـاد               
آنقدر مهم بود که به بيشتر از ده هزار       

. گـروگـان در دسـت شـان مـي ارزيــد               
معناي اين کـار آن بـود کـه تـمـامـي                 
بــورژوازي فــرانســه يــکــپــارچــه روي           
حکومت ورساي بـراي عـقـد قـرارداد           

بـا هـمـه      .   صلح با کمون فشـاربـيـاورد      
اين گونه موارد اشتباه و خـطـا بـايـد              
گفت شگفـت انـگـيـزتـريـن وجـه کـار                
کمون، کيفيت کارهـاي درسـتـي بـود           
کـه بـه دســت کــمـون  مـتــشـکــل از                   
هـواداران بـالنــکـي و پــرودون انـجــام             

بديهي اسـت کـه مسـئـولـيـت           .   گرفت

فرمانهاي اقتـصـادي کـمـون، اعـم از             
وجوه افتخارآميز يا کمتر افتخارآميز    
آنها در درجه اول با طرفداران پـرودون       
ــيــت             اســت، هــمــچــنــانــکــه مســئــول
کــردارهــاي ســيــاســي و اشــتــبــاهــات         
سياسي اش از آن هـواداران بـالنـکـي             

و در هـر دو مـورد ريشـخـنـد            .     است
ماننـد    -تاريخ رابنگر که سبب شد تا  

همه مـواردي کـه طـرفـداران مسـلـک              
اقـتـصـادي مـعـيـنـي بـه               –سـيـاسـي      

هر دو گروه دست   –قدرت مي رسند    
به اعمالي بزننـد کـه مـخـالـف آيـيـن                 

 . مکتبي شان بود
پرودون، که سوسياليستي بيانگر   
آرمانهاي خرده مالکي و پـيـشـه وران       

ــه            ــبـــت بـ ــود، نسـ ــن           بـ ــمـ ( انـــجـ
association   (      نــفـرتـي آشـکــار

 پــرودون در مــورد     .   ابــراز مــي کــرد      
عقيده داشت کـه گـرفـتـاريـهـا            انجمن  

. ومضار انجمن بر فوائدش مي چربـد    
در نهاد خـود پـديـده      انجمن مي گفت   

اي نازا و بيحاصل، و حـتـي زيـانـبـار             
است چرا که در برابـر آزادي کـارگـران           

را انجمـن    او .   موانعي ايجاد مي کند 
از زمره جزم هاي عقيدتي صرف مـي      
شمرد که فايده اي براي توليد ندارد و       
دست و پا گير است، نه به درد آزادي       
کارگر ميخورد نه به درد اقتصاد کار     
ومضارش بس سـريـعـتـر از فـوائـدش            

به عقيده او در قيـاس  .  افزوده ميشود 
و بـر خـالف آن، رقـابـت،             انـجـمـن      با  

تقسيم کار و مالکيـت خصـوصـي را          
داريم که همه از نيـروهـاي اقـتـصـادي         

وجود انجمني از کـارگـران تـنـهـا        .   اند
در مـواردي      –به اعتقاد پـرودون         –

استثنايي، مـانـنـد صـنـايـع بـزرگ و                
بنگاههاي تولـيـدي بـزرگـي چـون راه             
آهـن، شـايـد تـا حـدودي نـامـنـاســب                 

 Idée généraleبـه    (   نباشد  
de la بررسي سوم، نگاه کنيد ، .( 
، مرکز صنايع پـيـشـه      ۱۸۷۱در  

وري پاريس، به چنان حدي از تـوسـعـه     
به عنوان صنعت بزرگ دسـت يـافـتـه           
بود که ديگر نمي شـد آن را مـوردي              
استثنايي ناميد چنـدان کـه يـکـي از              
فرمانهاي صادر شده از سـوي کـمـون         
که دورا دور مهمترين فرماناش بـود،     
صـحـبـت از ايـجـاد سـازمـانـي بـراي                  
صنعت بزرگ و حتي کـارخـانـه  مـي             
کرد که نه تنها مي بايست بر مبنـاي        
تــاســيــس انــجــمــن کــارگــران در هــر             
کارخانه  شکل بگيرد بلکه قـرار بـود         
همه اين انجمنها در يـک فـدراسـيـون             

خالصه نـوعـي از     .  بزرگ گرد هم آيند 

سـازمــان کــه چــنـانــکـه مـارکــس در              
مـي گـويـد، سـرانـجـام           جنگ داخلي    

مي بايست به ايجاد کمونيـزم يـعـنـي          
چيزي که درست نقطه مخـالـف آيـيـن          
پرودون بود بينجامد و به همين دليل     
هم بود که رويداد کمون در واقع گـور          

. مکتب پرودوني سوسياليزم را کـنـد       
اين مکتب امروزه در بـيـن مـحـافـل              
کارگري فرانسه جايي ندارد و بـکـلـي         

بـجـاي آن، چـه در          .   از بين رفته اسـت    
ــات                   ــه امــکــان ــقــدان ب ــت ــزد مــع (ن

Possibilistes (         چه در بـيـن ، "
نظريـه مـارکـس      "  هواداران مارکسيزم 

نشانـه  .   است که ميدان داري مي کند  
هاي اعتقاد به آيين پرودون را امـروزه     

راديـکـال   "   تنها در محافل بورژوازي     
 . مي توان يافت" 

ــه هــاي               ــظــري وضــع هــواداران ن
ايـنـان   .   بالنکي نيز بهتر از اين نـبـوده     

که در مـکـتـب تـوطـئـه پـرورده شـده                 
بودند و به انضباط سخت حاکم بر آن       

بناي کاررا بـر ايـن        .   گردن مي نهادند  
اعتقاد مي گـذاشـتـنـد کـه بـه کـمـک                 
گروه به نسـبـت مـحـدودي از مـردان               
مصــمــم و بســيــار ســازمــان يــافــتــه             
ميتوان، در موقع مناسب، نـه تـنـهـا          
به قدرت دست يافت بـلـکـه بـا نشـان               
دادن توان بزرگ و جسـارت،آن چـنـان           
طوالنـي در قـدرت بـاقـي مـانـد کـه                  
سرانجام تود ه هاي مردم بـه انـقـالب           
کشانيده شوند و گرد پـرچـمـي کـه آن            
گروه کوچک پيـشـاهـنـگ بـرافـراشـتـه             

براي مـوفـقـيـت در       .  است جمع گردند 
ايــن زمــيــنــه، پــيــش از هــر چــيــزبــه               
شديدترين وجه تمرکـز ديـکـتـاتـوروار           
قدرت در دستهاي حکومت انـقـالبـي        

و کمون که اکـثـريـت اش        .   نياز هست 
چـه  .   از هواداران نظريه بـالنـکـي بـود          

کار کرد؟  در همه فـراخـوانـهـايـي کـه             
کمون خطاب بـه ديـگـر اجـتـمـاعـات               
ــان مــي                 فــرانســوي بــيــرون داد از آن
خواست که آزادانه بـه کـمـون پـاريـس             
بپيوندند و بدين سان سازمانـي مـلـي       
راکه براي نخستين بار مي بايست بـه        
دست خود ملت ايـجـاد گـردد پـديـد               

و امــا در خصــوص تــمــرکــز           .   آورنــد
ــدرت در دســت                  ــور وار ق ــات ــکــت دي
ــدرت               ــان ق حــکــومــت، درســت هــم
سرکوبگر حکومت متمرکز پيشـيـن،      
هــمــان ارتــش، پــلــيــس ســيــاســي و              
دستگاه اداري ساخته دست نـاپـلـئـون          

، که از آن پـس        ۱۷۹۸بعد از انقالب  
نيز هـر حـکـومـت از راه رسـيـده اي                   
وجودش را مـغـتـنـم شـمـرده و از آن                  

ــر                 ــراب ــزار ســرکــوب در ب ــعــنــوان اب ب
. مخالفان خويش استفـاده کـرده بـود          

آري درست همين حکومت مـتـمـرکـز        
بود که کمون برافکندنش را در هـمـه           
جا، پس از آن که درپاريس بـرافـکـنـده      

 . شده بود هدف خويش قرار مي داد
کمون يکسره به اين نتيجه رسـيـد      
که طبقه کارگر پس از دست يافتن بـه    
قدرت نمي تواند جامعه را بـه کـمـک            
همان ماشـيـن دولـتـي گـذشـتـه اداره               

اين طـبـقـه کـارگـر بـراي آن کـه                .   کند
سلطه طبقاتي خودش را که به تازگي       
به چنگ آورده بـود دوبـاره از دسـت               
ندهد مي بايست از يکسو آن ماشيـن    
سرکوب گذشته را که عـلـيـه خـود او              

. بکار گرفته شده بود از ميـان بـردارد     
ولي از سوي ديگرتدابيري اتخاذ کنـد      
که قدرت تفويض شده به گماشـتـگـان      
و کارمنداني کـه خـود او بـراي اداره              
جامعه مامور مـي کـرد، هـمـواره و              

. بدون استـثـنـا پـس گـرفـتـنـي بـاشـد                 
خصلت  خـاص دولـتـي کـه پـيـش از                
کمون بر جامعه فرمانروايي مي کـرد      
چه بود؟  جامعه ابتدا از راه تـقـسـيـم             
کار ساده ارگانهـاي ويـژه اي را بـراي               
تــامــيــن مــنــافــع مشــتــرک خــود و               
مراقبت در ايـن زمـيـنـه پـديـد آورده                

ولـي ايـن انــدامـهـاي مـراقـبــت            .   بـود 
مــراقــبــت از مــنــافــع و مصــالــح             (   

که دولت در راس آنها قرار )   عمومي  
داشت، به مرور زمان با پرداخـتـن بـه          
تامين منافع خاص خودشان تـغـيـيـر        
ماهيت داده، از حـالـت خـدمـتـگـزار             
ــه                   ــده و بـ ــعـــه خـــارج کـــرديـ جـــامـ
خـداونـدگـاران جـامـعــه تـبــديـل شــده              

ايـن تـغـيـيـر و تـحـول را، بـه                   .   بودند
عـنـوان مــثـال، نـه  فـقـط در قـالــب                    
پادشاهي موروثي، بل حتي در قالـب     
جمهوري دمکراتـيـک هـم مـي شـود              

و نمونه بارزش درسـت    .   مالحظه کرد 
در آمريکاي شمالي ديده ميشـود کـه      

هـيـچ جـاي دنـيـا بـه             "   سياستمـداران " 
اندازه آنجا دار و دسـتـه اي خـاص و                
جدا از مردم و در عين حال قدرتـمـنـد      

در امـريـکـاي      .  را تشکيل نمي دهند 
(شمالي، هر يک از دو حزب بـزرگ             

، که به نوبت جاي همديـگـر را در       ) ۶
دستگاه قدرت مـي گـيـرنـد، تـوسـط              
کساني اداره مـيـشـود کـه سـيـاسـت                
براي شان نوعي کسب و کار اسـت، و      
بـر ســر کــرســي هـاي نــمــايـنــدگــي و                
قانونگزاري، چه در دولتهاي محـلـي،     
چه در دولـت فـدرال، بـه هـمـه گـونـه                   
معامله گري تن در مي دهند و مـمـر    
مــعــاش شــان از جــنــب و جــوش و                 
تبليغات براي حزب شـان مـي گـذرد            

کـه پــس از پــيـروزي در انـتــخــابــات               
پاداش اين فعـالـيـتـهـا را بـا اعـطـاي                 

و .   مقامات دولت به آنان مي پردازند 
همه مي دانيم کـه آمـريـکـا يـيـان از                 
سي سال پيش تا کنون چقدر کوشيـده      
اند اين يوغ سنگين تحمل نـاپـذيـر را            
از گــردن خــود بــردارنــد و بــا وجــود               
تالشهايي که مي کنند تا چه حـد در        
اين مرداب فساد بيش از پـيـش فـرو            

ــد     ــمــيــن             .   مــي رون و درســت در ه
آمريکاست که مي توانيم بهتر از هـر      
جاي ديگر ببينيم که چـگـونـه قـدرت            
دولت موفق مي شود کـه نسـبـت بـه             
جامعه، جامعه اي که در آغاز چـيـزي     
جز ابزاري در دست آن بـراي اداره اش          

. نمي بايست باشد، استقالل پيدا کند      
در اين آمريکا نه خاندانهاي سلطنتـي    
هست نه اشرافيت، نـه ارتـش دائـمـي             

مگر مشتي از سربازان کـه مـامـور        ( 
مــراقــبــت از بــومــيــان ســرخــپــوســت          

، نه دسـتـگـاه    ) ومقابله با آنها هستند   
اداري بـا مـقـامـات ثـابـت و حـقـوق                   

و بـا ايـن هـمـه،           )   ۷.   ( بازنشستـگـي  
مـيــبــيــنــيــم در آنــجــا دو دارودســتــه            
سيـاسـت بـاز مـعـاملـه گـر سـودجـو                  
هستند که به نوبت جاي همـديـگـر را            
در دستگاه قدرت مي گيرند و دولـت        
را با استفاده از فاسدتـريـن وسـائـل و              
براي رسيدن به شرم آورترين مـقـاصـد         
خـاص خــود در خــدمــت خــود قــرار              
ميدهند و ملت نيز، در برابر ايـن دو            
کارتل بزرگ سياست باز که گـويـا بـه            
اصطالح در خـدمـت وي قـرار دارنـد              
ولـي در واقـع بـر وي مسـلـط انـد و                     
غارت اش ميکنـنـد، هـيـچ چـاره اي             

 . ندارد و تن به قضا داده است
کمون براي آن که به هـمـيـن بـالي          
اجتناب ناپـذيـر در هـمـه نـظـام هـاي                 
پيشين، يعني تبـديـل شـدن دولـت و              
اندام هـاي دولـتـي از خـدمـتـگـزاري                
جــامــعــه بــه خــدايــگــان مســلــط بــر             
جامعه، دچار نشود دو وسيله کارآمد  

نخست اينـکـه ايـن کـه         .   را به کار برد 
گزينش همه مقامات در دستگاهـاي       
اداري، قضائـي و آمـوزشـي را تـابـع                
انتخاب بر مبني آرا عمومـي کـرد و          
درنتيجه بنـا را بـر ايـن نـهـاد کـه آن                    
مقامات در هر لحظه پـس گـرفـتـنـي            

دوم اين که دستمزد خـدمـات      .   باشند
را، از پائين ترين تا باالتـريـن آن هـا،              
معادل همان دستمـزدي قـرار داد کـه           

. ديگر کارگران دريافت مي داشـتـنـد        
باالترين دستمزدي که کمون پـرداخـت    

بـديـن سـان،      .    فرانک بـود   ۶۰۰۰کرد  
جلوي مسـابـقـه بـراي دسـتـيـابـي بـه                  

 ...مقدمه فردريش انگلس برچاپ آلماني       

 ۸ صفحه 
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 ۷از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

مقامات و مـنـاصـب اداري گـرفـتـه              
مــي شــد ضــمــن آن کــه انــتــخــاب                 
شوندگان براي امور نمايندگـي مـردم      
دسـت و بـالشـان بـازبـود و مـوظــف                 

 . بودند حدودي را رعايت کنند
پـايـه   ( اين طرز در هم شکستـن          

قدرت دولتي به نـحـوي کـه تـا         )   هاي
آن زمان مرسوم بود و نشاندن قدرتـي     
جديد، قدرتي براستي دمکراتيـک بـه       
جاي آن موضوعي است که در بخـش     

، بـه    جنگ داخـلـي در فـرانسـه          سوم    
ولـي  .   تفصيل شـرح داده شـده اسـت           

اشاره اي به اين موضـوع در ايـن جـا           
ــرا بــه ويــژه در آلــمــان             .   الزم بــود   زي

اعتقاد خرافي به دولت از حد فلـسـفـه     
خــارج شــده و در وجــدان عــمــومــي              
" بورژوازي و حتي فيلسوفان، دولـت       

يـامـلـکـوت خـدا در          "   تحقق فکـرت     
روي زمين است که بيان فـلـسـفـي بـه            
خود گرفته است، قلـمـروي اسـت کـه             
حـقـيــقـت و عـدالــت جـاودانــه در آن                 

. تحقق مي يابند يا بايد تحقق يابـنـد     
و ارجگذاري خرافي گونه دولت و هـر      
آن چه به دولت مربـوط مـي شـود از              
همين جا سرچشمه مي گيرد و ريشـه        
گيري اين احساس در وجود هـمـگـان          
به ويژه از آن رو آسان تر مي شـود کـه         
همه ما، از همان دوران شيرخوارگـي،   
با اين تصور خو مي گيريم کـه هـمـه            
امور و همه منافع مشتـرک جـامـعـه            
به طـور کـلـي جـز بـه شـيـوه اي کـه                       
تاکنون صورت گرفته، يعنـي جـز بـه           
دست دولت و مراجع اقتداري که نـان     
دولــت را مــي خــورنــد بــه صــورت               
ديگري نمي تـوانـنـد تـنـظـيـم و اداره               

چندان که مردم گمان مي برند .   شوند
حـال کــه تــوانسـتــه انــد اعـتــقــاد بــه                
پادشاهي موروثي را کنار بگذارند و      
به سر جمهوري دموکراتيک قسم يـاد     
کنند گامي به راسـتـي مـعـجـزه آسـا              

در حالي کـه دولـت، در       .   برداشته اند 
واقـعـيـت امـر، چـيـزي جـز مـاشـيــن                  
سرکوب يک طبقه به دست طبـقـه اي           
ديگر نيست و اين حقيقتي اسـت کـه         
در جـمـهـوري دمـوکـراتـيـک و نـظـام                 
پادشاهي هر دو به يک سـان مصـداق           

خـالــصــه ايــن کـه، دولــت، در            .   دارد
بــهــتــريــن حــالــت، شــري اســت کــه               
پرولتارياي پيروزدر پـيـکـار بـراي بـه             

دست آوردن سلطه طبقاتي خود آن را      
شـري  .   به ارث مـي بـرد    )   از گذشته(   

که پرولتـاريـا درسـت مـانـنـد کـمـون                
آن در کـوتــاه      )   ۸( پـاريـس از مضــار      

ترين زمان رها نخواهد شـد مـگـر آن         
گاه که نسل تازه اي از مـردم کـه در               
شرايط اجتماعي تازه و آزادانه اي بـه       
بار آمده اند چندان توانايي بيابند کـه     
بتوانند تمامي اين زبالـه بـرانـبـاشـتـه           
اي را کـه دولـت نـام دارد بـروبـنـد و                   

 . ازپيش پاي خود بردارند
سوسيال دمـوکـرات عـامـي کـه            
اخـيـرا واژه ديـکـتـاتـوري پـرولـتـاريـا                 
دوباره به گوش اش خورده، از شنيـدن   
ــخــش                   ــي ســالمــت ب ــه وحشــت آن ب

بسيار خوب آقـايـان،     .   دچارشده است 
خيلي مايليد بدانيد اين ديکـتـاتـوري      
چه گونـه چـيـزي اسـت؟ نـگـاهـي بـه                  
کمون پاريس بيندازيد خـواهـيـد ديـد          
ــوري                 ــاتـ ــتـ ــکـ ــان ديـ ــمـ ــن هـ کـــه ايـ

 . پرولتارياست
 

 لندن  
 بيستمين سالگرد کمون پاريس   

  -۱۸۹۱مارس ۱۸
 فردريش انگلس 

 *  * * 
 :زيرنويس 

 احــزاب جــمــهــوريــخــواه و            -  ۶
حـزب دمـکـرات درآغـاز         .   دمـکـرات  

بيانگر و نـمـايـنـده مـنـافـع مـالـکـان                 
بـزرگ ارضــي جــنــوب بـود و حــزب              
جمهوريخواه نماينده منافع صاحـبـان    

امـروز هـر دو حـزب          .   صنايع شـمـال    
 . نمايندهمنافع سرمايه هاي مال اند

 خــوانــنــده تــوجــه دارد کــه            -  ۷
انــگــلــس ايــن مــطــلــب را در شــرح               
سازمان دولتي آمريکـادر سـال هـاي          
قبل از پـايـان قـرن نـوزدهـم نـوشـتـه                   

 مترجم. اشت
۸ -  les côtés les 

p l u s  n u i s i b l e s = 
Whose worst side     بــه ، 

صــورت تــحــت الــلــفــظــي، تــعــبــيــر            
بدترين جنبـه آن    "   انگليسي به معني  

" و تـعـبـيـر فـرانسـوي بـه مـعـنـاي                   "   
. اسـت "   زيانبارترين جـنـبـه هـاي آن             

 .مترجم
 

* * * 

 . .. مقدمه فردريش انگلس برچاپ آلماني         

 اعتصاب غذا در زندان اروميه
بــه مــردم آزاده در ايــران و در               

 !دنيا 
موج جـديـدي از اعـدامـهـا در              
ايران شروع شـده، مـوج جـديـدي از              
اعمال فشـار بـه زنـدانـيـان، انـتـقـال                 
زندانيان به سلولهاي انفرادي، تـحـت    
فشار گذاشتن زندانيان بـه اعـتـراف           
به جاسوسي و فجايع مـتـعـددي در            
زندانهاي حکومت اسـالمـي اتـفـاق          

جانـيـان حـاکـم بـر ايـران،             .   مي افتد 
براي ساکت کردن مـردم مـنـزجـر از            
حـکـومـت بـه هــر جـنـايــتـي دســت                

قتل و شکنجه و تـجـاوز و       .   ميزنند
جنايات بيشرمانـه جـان و امـنـيـت             
زندانيان سياسي بسياري را تـهـديـد         

بسياري از زندانيان بي نـام     .   ميکند
و نشان را حکومت اسالمي تـا حـد         
مرگ شکنجه ميکند واين زندانيـان   
در اين شرايط وحشيـانـه، تـنـهـا راه              
اعتراضي را در اعتصاب غـذا مـي          
بينند و در ادامـه اعـتـصـاب غـذا                
جان تعداد بيـشـتـري بـه خـطـر مـي                

به اين فجايع بـايـد مـتـحـدانـه          .   افتد
نبايد ناظـران سـاکـت      .  اعتراض کرد 

 .اين فجايع باشيم
  

 !بايد کاري کرد
حکومت اسالمي ايران در يـک        
روز درزندانهاي مشـهـد و تـايـبـاد،             

امــروز .   هشــت نــفــر را اعــدام کــرد          
دوشنبه در اصفهـان سـه نـفـر را بـه                

. اتهام نگهداري مواد مخدر کشـت      
 ساله و ۳۲ ساله، قادر ۴۰مرتضي  

 ساله، چـنـد سـاعـت         ۳۸غالمرضا  
 .قبل در ايران اعدام شدند

ــطــه                 ــق ــه ن ــان ب ــي ــب جــالل ــن زي
نامعلومي منتقل شـده و کسـي از            

مـطـهـره    .   سرنوشت او مطلع نيـسـت    
 ساله به اعدام محـکـوم   ۴۱بهرامي  

او در جريان تظاهراتهاي اخـيـر      .   شد
در ايـران دسـتـگـيـر شـده و بـهـمـراه                   

 .همسر و پسرش در زندان بود
در زندان اردبيل بهروز عـلـيـزاده       
، ودود سعادتي و رحيم غـالمـي بـه       

در .   اعتـصـاب غـذا دسـت زده انـد             
زنـدان ارومــيــه هــفــده نـفــر زنــدانــي             
سياسي به اعتصاب غذا دسـت زده        

اند و گفته ميشود زنـدانـيـان عـادي         
نيز تمايل دارنـد بـه ايـن اعـتـصـاب              

 .غذا بپيوندند
 سالـه از    ۵۱زهر اسدپور گرجي  

 فـــرورديـــن بـــه نـــقـــطـــه             ۲۲روز    
 ....نامعلومي منتقل شده است

و ليست اين نوع اخبار طوالنـي     
 .است

 
همچـنـيـن جـمـهـوري اسـالمـي             
ايران در سال نو در ايـران، کشـتـار و         

در .   قــتــل زنــدانــيــان را آغــاز کــرد            
 ۲۱مشـهــد ســحــرگــاه روز شــنــبـه             

فروردين ماه پنـج نـفـر را در زنـدان               
قـاچـاق   "   مرکزي اين شهر به اتـهـام          

 .اعدام کردند" مواد مخدر
در مورد اين پنج نفر و پـروسـه            
رسيدگي به پرونده آنها هيـچ خـبـري         

فقط مـقـامـات      .   منتشر نشده است  
حکومتي اعالم کـرده انـد کـه طـي              

ايـن پـنـج نـفـر بـه             "   قانوني" مراحل  
اعدام محکوم شده و دادگـاه عـالـي           
حکومت اسالمي نيز اين احکـام را        

 .تائيد کرده است
 

ما بايد در مقابل اين جـنـايـات       
وقيحـانـه و بـيـشـرمـانـه حـکـومـت                 
اسالمي به پا خـيـزيـم و مـتـحـدانـه                

بـويـژه در خـارج از          .   اعتراض کنيـم  
کشور ميتوان کارهاي زيادي انـجـام     

برگزاري ميتـيـنـگ در مـراکـز          .  داد
شـــهـــرهـــا، تـــمـــاس گـــرفـــتـــن بـــا             

ــهــاي حــقــوق بشــر و                کــمــيــســيــون
پارلمانها، تماس گرفتن با اتـحـاديـه       
اروپا و تـحـت فشـار گـذاشـتـن ايـن                 
نهادها براي اعتراض بـه جـمـهـوري           

 ..اسالمي ايران، و 
 

بايد بويژه در خارج از کشـور بـه      
اقدامات اعتراضي گسـتـرده دسـت         

ما بايد در دنيا با صـداي بـلـنـد       .   زد
اعــالم کــنــيــم کــه نــبــايــد گــذاشــت            
جمهوري جنايتکار اسـالمـي بـيـش          

بـايـد در هـمـه         .   از اينها جنايت کند  
 .جا به خيابان آمد و اعتراض کرد

کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام          
از سازمانها و نـهـادهـاي مـخـالـف              
ــه ايــن                اعــدام دعــوت مــيــکــنــد ب
جنايات جمهوري اسالمي بـيـش از         

 .پيش و متحدانه اعتراض کنند
ما از همگان دعوت مـيـکـنـيـم       
که بهر طـريـق مـمـکـن اخـبـار ايـن                  
جنايات را منـعـکـس کـرده و بـراي             
برگزاري يک اعتراض جهاني عـلـيـه          
اعــدامــهــا و عــلــيــه تــحــت فشــار              
گذاشتـن زنـدانـيـان سـيـاسـي آمـاده               

 .شوند
  

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ۲۰۱۰ آپريل ۱۲

 
.  تلفن تماس

۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳ 

مطهره بهرامي به اعدام                      .    نفر در سه روز در ايران اعدام شدند                                 ۱۱
 .   محکوم شد و دهها زنداني تحت فشارهاي شديد قرار دارند                                                  

  

 


