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 ۴صفحه 
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خـيــزش  بـه سـالــگـرد        :   ايسـکـرا  

 نـزديـک مـيـشـويـم بـه             ي مردم انقالب
 ٢٢نظر شما با توجه به نزديک شدن    

خــرداد و ايــنــکــه مــردم شــهــرهــاي           
کردستان اعتصاب موفقي را پشـت     
سر گذاشته اند چگونه مي توان ايـن      
ــتـــراضـــات مـــردم در                 دور از اعـ
کــردســتــان را در ســطــح ســراســري            

 هماهنگ کرد؟
 

در ايـنــجــا    :   مـحــمـد آســنـگــران     
منظور شما از کلمـه هـمـاهـنـگ را             

اگر منظورتان . خوب متوجه نيستم 
گسترش مبارزات به همه استانها و       
شهرهاي ايـران از جـملـه کـردسـتـان              
اســت، ايــن مــوضــوع مشــکــالت           
خاص خود را داشته و و پديـده تـازه         

 . اي هم نيست
 هــم بــا     ۵۷در دوران انــقــالب       

تفاوتهايي تقريبا چنين روالـي طـي         
ابـتــدا اعـتــراضـات خــيـابـانــي          .   شـد 

ازشهرهاي بزرگ و بعدا به گـوشـه و         
تا جـايـي     .   کنار ايران گسترش يافت 

که من به ياد دارم هـمـان دوران هـم              
ــدم               ــشــق ــي ــان پ ــرهــاي کــردســت شــه

زيــرا در     .   اعــتــراضـــات نـــبــودنــد       
شهرهاي بزرگ امکان گسترش ايـن       
اعـتـراضــات بـيــشـتــر از شــهـرهــاي             

در عـــيـــن حـــال        .   کـــوچـــک اســـت    
حساسيتهاي معيني بـه مـنـاطـقـي           
مـثـل کــردسـتـان بــيـشـتـر از بـقـيــه                  
شهرها هست و اين موضـوع مـردم          

 .را محتاط ميکند

ــن ســوال نشــان                 امــا طــرح اي
مـيـدهــد کــه تــوقـع مـردم ايـران از                 
کردستان بيشتر از آنچيزي است کـه      

. در ايـن مـدت مشـاهـده کـرده انـد               
توقع بيشتر است زيرا هـمـيـن سـوال         
را در مورد ديگر شهرهاي ايران کـه        
به اين اعتراضات وصل نشده اسـت        

ــم      ــمــيــشــنــوي طــرح ايــن ســوال          .   ن
خودبخود ما را متوجه يک واقعيت       

مـردم  :   تاريخـي مـيـکـنـد         -سياسي
کردستان از ابتدا تـوهـمـي بـه رژيـم              
اسـالمــي نــداشــتــه انــد در شــرايــط            
انقالبي فعلي بايد نقش بيشـتـري را         

اين توقع به جا و   .   بعهده ميگرفتند 
اما پاسخ من به سـوال  . درست است 

کننده اين اسـت کـه مـردم و بـويـژه                
قشر پيـشـرو و انـقـالبـي کـردسـتـان                
متوجه حساسيت اوضاع و توقعات   

. به جاي شما و امثال شما هسـتـنـد           
منتها واقـعـيـت سـيـاسـي نـظـامـي               

   مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران    
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران  

وقتي در سـکـوت آرامشـبـخـش           
شبانه به ستاره هاي آسمـان مـيـنـگـرم          
به ياد آن شب قبل از تاسوعا ميـافـتـم     
که با خانواده در خانه يکي از دوستان       
در يکي از مجتمع هاي بـزرگ تـهـران          

همه باهم از شهـرسـتـان    .   مهمان بوديم 
براي شرکت در مبارزه مردم به تـهـران      

ماجرا از آنجا شـروع شـد     .   آمده بوديم 
شـب، هـمـه      ١٠که درست سر ساعـت     

خانه ها چراغهـاي خـود را خـامـوش              
کردند و صداي شـعـارهـاي مشـابـه و              
منظم در همه جاي ساختمان و مـحلـه     

ــه دل              .   پــيــچــيــد   ايــن شــعــارهــا از ت
انسانهايي برميخواست که فـاشـيـسـم        
مذهبي يا به معناي ديـگـر اسـتـبـداد          
فاشيستي اسـالمـي را بـا گـوشـت و                
ــد؛                ــودن ــمــس کــرده ب پــوســت خــود ل
شعارهايي خود جوش از دل مـردمـي         

 . با اعتماد به آينده و اميد به رهايي
 

ما آن شب چه احساسي داشتـيـم؟       
چون مـا  .   احساس همدلي و همگامي   

نيز در گوشه اي از آن کشور اين سـتـم           
و پليدي را با گوشـت و پـوسـت خـود             

صـداي مـرگ بـر        .   لمس کـرده بـوديـم       
ديکتاتور همه جاي تهران را فراگرفتـه      

 دقيـقـه ايـن شـعـارهـا           ١٥بمدت .  بود
اين برنامه، کار هر روزه .   ادامه داشت 

ــود        آن شــب احســاس        .   ايــن مــردم ب
فـرداي  .   عجيبي دل مرا فرا گرفته بود   

روز .    زديم بيرون٨آنروز صبح ساعت    
نرسيده بـه مـيـدان امـام         .   تاسوعا بود 

حسين، بسيجيها و لباس شخـصـيـهـا        
باتوم بدست تمامـي راهـهـا را بسـتـه              
بودند اما سيل جمعيت به قـدري بـود       

بـا  .   که خودشان نيز گيـج شـده بـودنـد         
فحشهـاي رکـيـک از مـردم پـذيـرايـي                 

جمعيت کـه ديـدنـد راهـهـا          !   ميکردند
. بسته شد همگي سوار ماشين شـدنـد    

يـکـدفـعـه مـتـوجـه          .   ماهم سوار شديم 
. شديم که همه ماشينها بوق مـيـزدنـد     

ايــن بــوق صــداي اعــتــراض هــزاران              
مردمي بود که نـتـوانسـتـه بـودنـد بـه              

بسيجيـهـا   .   عمق تظاهرات نفوذ کنند 
. … بـيـشـرفـهـا و          :   فحش مـيـدادنـد    

عروسي مامـانـتـونـه؟ زدنـد چـنـد تـا                
دخـتـرهـاي    .   مـاشـيـن را خـرد کـردنـد            

 ! مبارزه پايان نيافته 
 )  عاشورا( دي   ٦خاطره اي از قيام  
 

 روزا از تهران
 

 اخباري از شهرهاي کردستان   

حضور قدرتمند فعالين      
حزب کمونيست کارگري     
ايران در آي ال او، در       

رسانه هاي جهان بازتاب     
 گسترده اي يافت   
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 دستگيري سعيد ترابيان از مسئولين سنديکاي واحد را محکوم ميکنيم          



 
522شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 ۱از صفحه  
حــاکــم بــر کــردســتــان امــکــان ايــنــرا            
نميدهد که توده مردم با درجـه اي از         
اطميـنـان بـه مـوفـقـيـت کـارشـان بـه                   

 . خيابان بريزند
چرا که اوال تعادل قـواي کـنـونـي          
هنوز اين امکان را بـه رژيـم مـيـدهـد            
کـه بــتــوانـد در کــردسـتــان ســرکــوب              
خونيني عليه مردم به خـيـابـان آمـده            
راه بيندازد و آنرا تحت عنوان مقـابلـه      

دومـا  .   با جنگ مسلحانه توجيه کند  
بــخــشــي از مــردم هــنــوز واقــعــيــت              
تحوالت امروز و همبستگي عـمـيـق         
ــه                  ــم ــتــرض در ه ــان مــردم مــع مــي

. بخشهاي جامعه را درک نـکـرده انـد          
تعـدادي هـنـوز فـکـر مـيـکـنـنـد کـه                    

. ممکن است کردستان تـنـهـا بـمـانـد            
اتفاقا مقامات جمهوري اسالمي در       
تصميم گيري براي اعـدام پـنـج فـعـال           
سياسي که چـهـار نـفـرشـان از جـملـه                 
فــرزاد کــمــانــگــر از افــراد شــاخــص              
کردستان بودند هـمـيـن مـحـاسـبـه را              

کــه کــردســتــان تــنــهــا       .   کــرده بــودنــد   
بــر هــمــيــن اســاس فــکــر          .   مــيــمــانــد 

مـيــکـردنــد کــه مــردم ايــران عــکــس            
العملي در مقابل اعدام اين پنج فعـال     

 . سياسي نشان نخواهند داد
من همان روز که خبر اعـدام ايـن         
فعالين سياسي منـتـشـر شـد در يـک              
مصاحبه با کـانـل جـديـد گـفـتـم کـه                  
جــمــهــوري اســالمــي دچــار اشــتــبــاه           

جـوابـي دريـافـت       .   محاسبه شده است  
خـواهـد کـرد کـه از عـمــلـکـرد خــود                  

اکنون بـا اعـتـراضـات         .   پشيمان شود 
وسيع و راديکالي که عليه اعـدامـهـا         
ديديم فکر ميکنم جمهوري اسـالمـي     
متوجه اشتباه مـحـاسـبـه خـود شـده               

ــد  ــس               .   بـــاشـ ــل حـ ــه دلـــيـ ــبـــال بـ قـ
ناسيوناليستي و مذهبي هـردو رژيـم        
توانسته بود در مـيـان مـردم تـفـرقـه                

و کشتن فعالين سـيـاسـي    .   ايجاد کند 
در کردستان حساسيت چندانـي را بـه        

امـا اکـنـون و در يـک             .   دنبال نداشت 
سال گذشته ايـن فضـا کـال مـتـحـول                

مـردم مـيـدانــنـد کـه در            .   شـده اســت   
کردستان نه يک جنبش بـراي جـدايـي           
از ايران و يـا بـه قـول رژيـم اسـالمـي                   

کـه يـک     . . . "   وابسته به امرياليسم  و   " 
جنبش براي احقاق حقوق اوليه مـردم      

 . اين منطقه در جريان بوده است
 

اما در اين دوره معين دو عـامـل     
بــاعــث اخــتــالف فــاز اعــتــراضــات            
کردستان و بقيه شهـرهـاي ايـران شـده           

يکي اينکه کـردسـتـان بشـدت          .   است
ميليتاريزه است و دوم ايـنـکـه رژيـم              
اســالمــي بــه اعــتــراضــات مــردم در           
کردستان بسيار بيشتر حسـاس اسـت         
و خيلي زود آنرا به مسايـل امـنـيـتـي          

ــر ايــن       .   مــربــوط مــيــکــنــد      عــالوه ب
اعتراضات خـيـابـانـي در کـردسـتـان               
خيلي سريع به جنگ نهايي و تعـيـيـن       
تکليف با نيروهاي مسلح حاکم رژيـم     

ايـن هـم يـک        .  اسالمي منجر ميشود 
فاکتور جدي است زيرا در کـردسـتـان          
نيروهاي مسلح حکومت ميکنند نـه    
يک دولت يا رژيم سياسي مـعـيـن کـه           
پايگاهي در ميان قشر يا اقشـاري از          

 . مردم دارد
اما اين واقعيت ساده بـعـضـي از         
جريانات سياسي را دچار توهـم کـرده         

توهمي از اين نوع که گويا اگـر   .   است
مردم کردستان همراه مردم تـهـران بـه          
خيابان نيامده اند جـنـبـش سـراسـري             
عليه جمهوري اسالمي را مربـوط بـه      

ــنــد      ــمــيــدان ايــن يــک تــوهــم        .   خــود ن
کـه مـيـخـواهـد        .   ناسيوناليستي است 

مردم کردستان را تافته جدابـافـتـه اي        
زيـرا  .   معرفي کند که چـنـيـن نـيـسـت          

مردم کردستان همـانـنـد مـردم بـقـيـه              
ايران از رژيم اسالمي متنفر هسـتـنـد       
و مترصـد فـرصـتـي مـيـبـاشـنـد کـه                  
بتوانند با حد اقل هـزيـنـه بـيـشـتـريـن              

در دنـيـاي     .   ضربه را به دشمن بـزنـنـد        
واقعي اين توهمات از ذهنيت بـيـمـار        
گويندگـان آن نـاشـي مـيـشـود نـه از                  

امـا در پـايـان بـايـد            .  واقعيت جامعه 
تاکيد کنم که همراهي هـمـه شـهـرهـا            
بـراي بـه خـيـابـان آمـدن عـلـيـه رژيـم                     
اسالمي رونـدي قـطـعـي و اجـتـنـاب                

تعـادل قـوا و پـيـشـروي            .   ناپذير است 
جنبش انقالبي مردم در مسـيـر خـود         
همه شهرها از جمله مـردم کـردسـتـان          

بـه قـول     .   را به خيابان خـواهـد کشـيـد       
معروف دير و زود دارد اما سوخت و     

 . سوز ندارد
 

 ارديبهشت و در     ٢٣در :  ايسکرا
 فـعـال سـيـاسـي          ٥اعتراض به اعـدام     

مردم در سراسر شهرهاي کردستان بـه      
 دسـت بـه يــک         چـپ فـراخـوان احـزاب        

اعتصاب سراسري زدند که نـه تـنـهـا             
در کردستان بلکه پشتـيـبـانـي از ايـن           
اعتصاب ابعادي فراتر از ايـران را بـه          

سئوال اين است چـگـونـه      .   خود گرفت 
مـي تـوان گــامـهـاي فــراتـري از ايــن                
اعـتـصــاب بـرداشــت ؟ نــه تـنــهـا در                 

محدوده کردستان بلکه در هماهنگي    
با مبارزات اين دوره و در هماهنـگـي      

 با مردم سراسر کشور؟
  

اعــتــصــاب  :   مــحــمــد آســنــگــران    
عمومي کردستان امکان عـروج يـک          

. رهبري چپ و راديکال را تقويت کرد      
به هر نسبتي که اين رهبري در ابـعـاد      
سراسري بتـوانـد نـقـش بـازي کـنـد و                 
جريانـات اصـالح طـلـب حـکـومـتـي               
حـاشــيــه اي شــونــد بــه هــمــان انــدازه              
امکان حرکتي يک پارچه و متحـد در     
سراسر ايران و در مـيـان هـمـه اقشـار              

بـه درسـت     .   اجتماعي ممکن ميشود 
يا غلط واقعيت اين است که بـخـشـي          
از مردم معترض هنوز به طـور جـدي       

زيرا نـگـران     . پا به ميدان نگذاشته اند 
تقويت جناح اصالح طلبان حکومتي   

اما تضعيف اصالح طـلـبـان      .   هستند
ــويــت اتــحــاد و                   ــق ــي و ت حــکــومــت
همبستگي مردم بـه ايـن گـره خـورده             
است که يک رهبري چپ و کمونيسـت        

در چـنـيـن      .   بتواند هژموني پيدا کنـد    
شــرايــطــي هــمــاهــنــگــي و اتــحــاد و             
اقدامات قدرتمنـد امـري مـمـکـن و              

زيرا بـا صـراحـت        . عملي خواهند بود 
کالم ميتوان به مـردم گـفـت کـه ايـن               
رژيم سرنگون و به جاي آن حکـومـتـي     

اگـر  .   سکوالر، آزاد و مـرفـه مـي آيـد          
مردم به اين حداقل ها مطمئن شـونـد      
هم در ابـعـاد مـيـلـيـونـي بـه مـيـدان                     
خواهند آمـد و هـم سـرعـت حـرکـت                 

 . براي پيروزي چند برابر خواهد شد
 

ــيــر             :   ايســکــرا  ــد روز اخ ــن در چ
ماموران رژيم اسالمي اقدام به پلمـب   
کردن مغازه هاي برخي از شـهـرونـدان        

چـه  .   در شهرهاي کردستـان کـرده انـد         
فراخواني براي مقابله با اين فشـارهـا         
ــم در                    ــت و آزار مــزدوران رژي و اذي

 شهرهاي کردستان داريد؟
 

با انـتـشـار ايـن         :   محمد آسنگران 
خبر و مشاهده پلمپ شدن تعدادي از      
مغازه ها اولـيـن چـيـزي کـه بـه ذهـن                 
مــتــبــادر مــيــشــود ايــن اســت کــه                
جــمــهــوري اســالمــي در مــقــطــع                  
اعتصاب عمومي اعالم کـرد کـه در           

سـکـوت   .   کردستان خبري نبوده اسـت  
مــطــلــق و يــا تــکــذيــب اعــتــصــاب              
عمومي تنـهـا عـکـس الـعـمـل رژيـم                

حـاال بـعـد از مـدتـي            .   اسـالمـي بـود     
ميشنويم که تـعـدادي از مـغـازه هـا               
پلمـپ شـده و جـرم آنـهـا شـرکـت در                    
اعتصاب عمومي و يا نقض قـوانـيـن        
و نظم دولتي براي مغازه ها و کـارگـاه    

 . ها اعالم شده است
اينجا دو موضوع پيش مـي آيـد        
اوال رژيـم بـا ايــن عـمــل خـود تـمــام                   
ادعاهاي آن مقطع خـود را تـکـذيـب              

زيرا رژيم مدعي شده بود که .   ميکند
مردم کردستان به فراخوان اپوزيسيون     

دوما اگـر مـردم بـه          .   جواب نداده اند  
فراخوان اعتـصـاب عـمـومـي جـواب            
داده و اکنون بايد تقاص پس بـدهـنـد            
نشان ميدهد که رژيم اسالمي مـورد         
نفرت عمومي است و بايد گـورش را       

در هر حال واقعيت اين اسـت  .  گم کند 
که جمهوري اسالمي با پـلـمـپ کـردن        
تعدادي از مـغـازه هـا و کـارگـاه هـا                   
ميخـواهـد بـه زور اسـلـحـه مـردم را                  

 . وادار به سکوت کند
اما مردم اين رژيم را ميشناسنـد     
و ميدانند که پر و بـال آن ريـخـتـه و                   
نميتواند با جسـه ضـعـيـف شـده اش               

 . قيافه دروغين پهلوانها را در بياورد
در هــمــيــن راســتــا بــايــد مــردم             
کردستان يک بار ديگرجواب درخوري     

. به نيروهاي سرکوبگـر رژيـم بـدهـنـد           
واقعيت اين است که تعطيلـي مـغـازه        
ها و کارگاه ها در جـريـان اعـتـصـاب              
عمومي کردستان نه چنـد ده و چـنـد            

اکنون .   صد که چندين هزار بوده است 
بــا پــلــمــپ کــردن چــنــد ده مــغــازه                  
ميخواهـنـد در مـيـان مـردم تـفـرقـه                 

زيـرا نـمـيـتـوانـد هـمـه             .   ايجاد کـنـنـد     
مــغــازه هــا و مــکــانــهــايــي کــه در                
اعتصاب عمومي شـرکـت کـردنـد را           

چون اگر به چـنـيـن کـاري         .  پلمپ کند 
 درصد مغـازه هـا     ۹۰دست بزند بايد   

و اکثر کارگاهها را پلمپ کنند و ايـن     
 . کاري غير عملي و ناممکن است

ــر ايــن تــنــهــا کــاري کــه                   بــنــا ب
ميتوانند بکنند اين است که تعـدادي    
از اين اماکن را دست نشان و پـلـمـپ          

با اين کار ميخواهد هم تفـرقـه   .   کنند
بـيـنـدازنـد و هــم اتـحـاد مـردم بــراي                  
حرکات بـعـدي و در آيـنـده را دچـار                  

مردم بايد ايـن تـرفـنـد       .   مشکل کنند 
مـتـحـدانـه بـه مـيـدان            .   را بشنـاسـنـد    

بيايند و اجازه ندهند کـه تـعـدادي از             
مغازه ها و کارگاهها مـورد تـعـرض            

زيرا رژيم ميداند اگر ايـن    .   قرار گيرند 
چند مغـازه را بـدون دردسـر بـتـوانـد                 
تعطيل و پلمپ کند فردا نوبـت بـقـيـه         

اگـر بـا مـقـاومـت          .   هم خواهد رسـيـد    
يکپارچه مردم مـواجـه بشـود نـاچـار             
است که کوتاه بيايد و قبول کـنـد کـه           

 . نميتواند کاري از پيش ببرد
 

ــانــداري        :   ايســکــرا  ــاون اســت مــع
کـــردســـتـــان ارســـالن اذهـــاري روز             

 خرداد در يکـي از اعـيـاد         ٩يکشنبه  
مـد  :   رژيم اسالمي در سنـنـدج گـفـت         

ــبــاس     ــنــگ نشــان از              شــدن ل هــاي ت
جاهليت است و حـكـومـت اسـالمـي           

افـتـادگـي را         مـا ايـن جـهـل و عـقـب              
. كـنـد     تابد و با آن مـبـارزه مـي           برنمي

وي نــقــش زنــان را در كــاهــش نــرخ                
هاي اجتماعي موثر دانسـت و          آسيب
اگر زنان ما با رعايت و حـفـظ     :   افزود

شئون اسالمي در جامعه حضور پيدا     
كنند بدون شك شاهد كاهش بسياري       

هاي اجـتـمـاعـي در جـامـعـه             از آسيب 
امـروز     : همچنيـن گـفـت     .  خواهيم بود 
توجـهـي بـعـضـي از زنـان              به خاطر بي 

شاهد از بين رفتن اين حد و حـدودهـا      
هـا     ثـبـاتـي خـانـواده          و در نتـيـجـه بـي        

وي خواستار بـرخـورد شـديـد       .   هستيم
: حجابي در جامعه شـد و افـزود        با بي 

سازي و نهادينه كـردن       بايد با فرهنگ  
حجاب و عفاف زمينه برخورد جـدي        

ها در    با عامالن و مروجان ناهنجاري 
اظـهـارات ايـن      .   جامعه را فراهم كـرد    

ــه تــوضــيــح                 مــهــره رژيــم را چــگــون
 ميدهيد؟

 
واقـعـيـت ايـن       :   محمد آسـنـگـران     

است که رژيم اسـالمـي بـر کـوهـي از             
باروت نشسته و نگران منفـجـر شـدن          

ما هم به اين رژيم اطمـيـنـان    .   آن است 
مـيــدهـيــم کــه ايــن بــاروت بــه زودي              

 . منفجر ميشود
مد لباس و فرهنگ و ادبـيـات و         
تکنولوژي را نميتوان با تعدادي آيه و     
سوره و آخوند و پـاسـدار و بسـيـجـي                

مردم هر چند خود .  متوقف کرد. .. و
را مذهبي و سنتي هم فرض کنند که       
نميکنند، اما اسـالمـيـهـا پـيـشـرفـت            

. جامعه را نميتوانند متوقـف کـنـنـد         
توقف حرکت تکاملي جامعه و از آن       
بـد تـر عـقـبـگــرد جـامـعــه تـا دوران                   
پيغمبر اسالم و شتر سواري و خـرمـا           
خوردن او بـراي يـک آخـونـد مـمـکـن                 
است در ذهن بيمارش آرزويي عـمـلـي       

اما مـقـابلـه بـا حـرکـت           .  به نظر برسد 
تاريخ غير ممکن و فـقـط مـيـتـوانـد              

آغـاز  .   اسمش را خـودکشـي گـذاشـت         
خودکشي جمعـي اسـالمـيـسـتـهـا در             

زيرا راه ديگـري  .   ايران فرا رسيده است   
تـاريـخ بـه      .   به روي آنـهـا بـاز نـيـسـت            

تــاريــخ فــقــط     .   عــقــب بــرنــمــيــگــردد     
. ميتواند سير تکاملي داشـتـه بـاشـد         

اگر در مـقـاطـعـي عـقـب گـرد بـه آن                    
تحميل ميشود اما اين حالت موقـت    
را نميتوان سـيـر طـبـيـعـي و حـتـمـي                  

اينها استثناهايـي بـر     .   تاريخ نام نهاد  

  مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران    

 ۳صفحه 
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 ۱از صفحه  

 ۲از صفحه  
 سـال    ۳۰تاريخ است که نمونـه آن از          

قـبـل در آيـران آغـاز شـده اسـت امـا                    
امروز سير رو بـه افـول آن قـطـعـي و                  

 . اجتناب ناپذير است
 

بـعـنـوان آخـريـن سـئـوال            :   ايسکرا
اوضــاع ســيــاســي ايــران را چــگــونــه             

 ميبينيد؟
 

بـه دنـبـال آغـاز         :   محمد آسنگران 
حرکت ميليوني مردم، رژيم اسالمـي     
با خطر مرگ و زندگي مـواجـه شـد و         
براي دفاع از خود از همه امکـانـاتـش      

سـرکـوبــهـاي شـديــد،       .   اسـتـفــاده کــرد    
شکنجه و تجـاوز بـه شـکـلـي کـه در                 
جامعه منـعـکـس بشـود و مـردم از               
چنين اعـمـالـي بـتـرسـنـد، کشـتـار و                 
اخراج از کار و تحصيل و دهها نمونـه   
ديگر از توحش اسالمـي هـمـگـي در           

در .   خدمت حفظ رژيم اسـالمـي بـود        
پي اين توحش بـخـشـهـايـي از مـردم               
محتاط و تـعـداد قـابـل تـوجـهـي از                  

. فعالـيـن راهـي خـارج کشـور شـدنـد               
تعداد بيشتري از فعالين عرصه هـاي      
مختلـف دسـتـگـيـر، شـکـنـجـه و از                   

. امکانات اوليه زندگي محروم شدنـد    

تعدادي هم محتاط شـده و مـنـتـظـر              
موج اولـيـه     .   تغيير تعادل قوا هستند  

تعرض به رژيم در مـيـان اقشـاري از              
خـرده بــورژوازي ايــران ايــن تــوهـم را              
ايجاد کرد که رفتن رژيم اسـالمـي بـه         

اما هـنـگـامـيـکـه       .  زودي عملي است 
مقاومت رژيم و بکارگيري نـيـروهـاي      
سرکوبگر را ديدند بخشا نـا امـيـد از          
پيـروزي و بـخـشـا هـم بـا بـرخـوردي                   
سطحي فکر کردند که اتفاقي نيفتاده       

 . و روال به همان سياق قبل است
 

ايـن دو بـرخـورد سـطـحـي نشـان                
ميدهد که گرايشات سياسـي نـزديـک         
به اين اقشار دچار نوسان و نا امـيـدي     
و يا بي توجه به اتفاقات پيـش آمـده،      
مشــکـــالت و مـــوانــع را نـــاديـــده                
ميانگاشت و مثل جريانات چـريـکـي     
فقط فـداکـاري را مـعـيـار و راه حـل                  

در هر حـال آنـچـه بـراي يـک               .   ميداند
نيروي کمونيست مهم است اين اسـت     
که هم واقعيات را ببيند و بـرسـمـيـت         
بشناسد، و هم در دل چنين شـرايـطـي        
راه حل واقـعـبـيـنـانـه و درسـت را بـه                  

نـيـرويـي کـه نـا          .   مردم گوش زد کنـد    
اميد شده و فکر مـيـکـنـد کـه فـعـال                 

خبري نيست و نميتوان کـاري کـرد و           
رژيم اسالمي را مـقـتـدر و مـانـدنـي                
فرض ميکند، نه ابتدا متوجه عمق و  
ابـعــاد بــحــران و العـالجــي و رفــتــن              
حتمي جمهوري اسـالمـي بـوده و نـه              
اکنون ميتواند متوجه تحـوالت آتـي        
و مــکــانــيــســم تــغــيــيــر جــامــعــه و               

 . پيچيدگي اوضاع باشد
هر دو ايـن گـرايشـات را ديـده و                

بـه نـظـر مـن هـر دو              .   تجربه کرده ايم  
گرايش سياستشان بر پايه اي محـکـم       

يکي با انکار واقعـيـات   .   سوار نيست 
مــيــخــواهــد صــورت خــود را ســرخ             
نـگــهـدارد و پــيـچــيـدگــي اوضــاع را              
نميشناسد، آن ديگري با يـک تـلـنـگـر          
همه اميـدش را بـر بـاد رفـتـه فـرض                  
ميکند و دچار ياس و نـامـيـدي شـده          

الــبــتــه يــک گــرايــش نــادر و              .   اســت
مستثنا هر چند بي تاثيـر و حـاشـيـه             
اي وجود دارد که از اول بـا هـمـه ايـن            
حرکات مشـکـل داشـتـه و مـنـتـظـر                 
مهدي موعود خودش است که هـيـچ         

اين گـرايـش   .   وقت ظهور نخواهد کرد  
به دليل غير جدي بودن و بـي تـاثـيـر            

 . بودنش مورد بحث نيست
اما واقع بيـنـي و در عـيـن حـال                
روندهاي پايدار را ديدن، ما را به ايـن     
نتيجه ميرساند که هم بپذيريم کـه در       
مسير حرکت تا کنوني مشکالتي را      

دچار شده ايم و ضرباتي را مـتـحـمـل             
شده ايم، هم بپذيريم که بايد کـارهـاي         
ديگري کرد و براي پيروزي بايد نقـطـه    
ضــعــف و قــوت هــاي خــودمــان را               
بازبيني کنيم و براي تـعـرض جـديـتـر             

بدون اين واقع بـيـنـي يـا       .   خيز برداريم 
دچار ياس و ناميدي ميشويد و يا بـه        
انتظار تحوالت خود بخودي خواهيـد     
بود کـه خـارج از اراده تـو تـحـوالت                 

اگـر حـالـت اولـي         .  سياسي پيش برود 
نمونه تيپيک خورده بورژوايي محدود  
نـگـر را نشـان مـيـدهـد، ايـن حـالــت                   
دومي خرده بورژوايي سطحي نـگـر و       
در بهترين حالت ماجرا جو را بـه مـا           
نشان ميدهد، که اوليـن ضـررش ايـن         
است که بي اختياري و بي ابتکاري و       

 .بي نقشگي را توجيه ميکند
کمونيستها اما در هر نـبـردي بـا         
سالح نقد به پيشواز آينده مـيـرونـد و            
نقطه ضعفهاي خود را بـيـرحـمـانـه بـه           
نــقــد مــيــکــشــنــد و راه آيــنــده را بــا                
هشياري کامل و ديدن همه مولفه ها       

 . براي پيروزي بکار ميگيرند
واقــعــيــت ايــن اســت عــلــيــرغــم           
ــيــون و مــردم               ضــربــاتــي کــه انــقــالب
معترض مـتـحـمـل شـده انـد، صـف                 
رهبران و کـادرهـاي رژيـم جـمـهـوري               
اسـالمــي از هــمــيــشــه ضــعــيــفــتــر و            

عليرغم اينکـه  .  متشتت تر شده است 

خيابان را با کشتار و زندان و اسـلـحـه        
از مــردم گــرفــتــه انــد، امــا ايــن هــم               

مــردم بــه زودي بــه        .   مــوقــتــي اســت   
 . خيابان بر ميگردند

نقطـه ضـعـف اصـلـي مـبـارزات               
مردم در ايران چه در دوره گـذشـتـه و             
چه امروز نبود يک رهبري قابل قـبـول      
براي عموم و در عين حال راديـکـال و       

اين رهبري را مـردم در    . با نقشه است 
جريان عمل با تکـرار آزمـون و خـطـا             

مـــردم .   انــتــخـــاب خـــواهــنـــد کـــرد         
گــامــهــايــي مــهــمــي بــه ايــن ســمــت            

اول مـه امسـال و اقـدام          .   برداشته اند 
ــن روز و                     ــارگــري در اي ــبــش ک ــن ج
اعتصاب عمومي کـردسـتـان نـمـونـه            

. اقدامات جدي در اين جـهـت بـودنـد           
يک وظيفه مهم و حياتي کمونيستـهـا    
شکل دادن به چنين رهبري و معرفـي        

 . آن به جامعه است
تشکل و سـازمـانـيـابـي مـردم و              
جنبـشـهـاي انـقـالبـي سـتـون فـقـرات                 

نـقـش   .   شکل دادن به اين رهبري است 
رهبران و فعالين کارگري در محل بـه     
عنوان رهبران عـمـلـي و در صـحـنـه                
جدال سياسي در جامعه و همـاهـنـگ       
شدن با قطب چپ و حزب کمونيستـي    
خود از حلقه هاي اصلي ايـن حـرکـت            

 .  سرنوشت ساز است
 *  * * 

  مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران    

جوان سرهـايشـان را از پـنـچـره هـاي                 
ماشينها بيرون آورده بودند و يـکـريـز        

. عـلــيـه حـکــومـت شـعــار مــيـدادنــد             
بسيجيهـا بـه ايـن مـاشـيـنـهـا حـملـه                   
ميکردند و تا ميتوانستنـد خـردشـان       
ميکردند ولي از مـاشـيـنـهـاي ديـگـر           

چـه  .   صداي اعـتـراض بـلـنـد مـيـشـد              
ما توي ماشين بـوديـم کـه      !   جوي بود 

ديدم چنـد تـا بسـيـجـي جـلـوي پسـر                   
جواني را که از پياده رو رد مـيـشـد و          
اصال هم شعار نميداد گـرفـتـنـد و بـا               

باتوم مـحـکـم زدنـد روي انـگـشـتـان                 
… بهش گفـتـنـد بـيـشـرف           .   دستش

پسر جوان گفـت  .  چرا داري راه ميروي 
که عصـبـانـي شـدنـد و          !   پس برقصم؟ 
موبايلم را بـرداشـتـم کـه       .   دوباره زدند 

. ايـن صـحـنـه را فـيـلـمـبـرداري کـنــم                  
يکدفعه دوستانم ريختند روي سـرم و         

ــد                  ــن ــت ــرف ــايــل را از دســتــم گ . مــوب
نميدانستم که اگر بسيجيها بـبـيـنـنـد          
فيلم برداري ميکـنـم، ديـدن هـمـان و              

شور انـگـيـر ايـن       .   تيراندازي هم همان  
بود که تا بسيجيها دور شدنـد هـمـان            
جوان بـا هـمـان دسـت زخـمـي دو تـا                   
انگشتش را به عـالمـت پـيـروزي بـه              
مردمي کـه تـوي مـاشـيـن نشـسـتـه                  

يـکـدفـعـه مـردم را          .   بودند نشان  داد   
شور برداشت و صداي بوقها بيشتر و      

وقت ناهار برگشتيم خانـه  .   بيشتر شد 
 شــب قــراربــود بــرويــم          ٦و ســاعــت      

قــرار بــود خــاتــمــي آنــجــا           .   جــمــاران
سـخـنـرانـي خـاتـمـي          .   سخنراني کـنـد   

بهانه اي بود بدست مردم که اجتـمـاع       
. کنند و به حکومت اعتـراض کـنـنـد       

اين ديگر کار مردم شده اسـت کـه از              
ــا                 ــد ت ــشــون هــر ســوراخــي وارد مــي

. نفرتشان به حکومت را اعالم کـنـنـد       
هوا تقريـبـا تـاريـک شـده بـود کـه بـه                    

. دو تا خانواده بوديم.   جماران رسيديم 
جليـقـه مشـکـي هـا و بسـيـجـي هـا                    
ريختند و سخنزاني خاتمي را بـه هـم           

يک دفعه متوجه شدم که مـردم    .  زدند
ــر                  ــان ســرازي ــه خــيــاب مــثــل ســيــل ب

ــه ايــن هــمــه از خــود              .   مــيــشــونــد   ب
. گذشتگي و فداکاري غـبـطـه خـوردم        

چـقـدر مـتـمـدن و          !     چه مردم نازنيني 
انگار دارنـد بـه عـروسـي         ! شيک پوش 

چـنـد   !   ميروند نه بـه اسـتـقـبـال مـرگ            
. لحظه بعـد راه پـيـمـايـي شـروع شـد                 

مردم پاي کوبان مشتها را گـره کـرده        
هـر کـس هـر        .   بودند و شعار ميدادند 

شـعــاري مــيـداد مــردم آن را تــکــرار              
االن کـه دارم بـه آن شـب              .   ميکردنـد 

فکر ميکنم تپش عجيـبـي در قـلـبـم            
من دست دختـرم را    .   احساس ميکنم 

گرفته مانند هـر مـادري کـه دوسـت              
ندارد فرزنـدش را بـراحـتـي از دسـت                

او .   بدهد دوست نداشتم صدمه ببيند    
هم مثل هر دختر جـوانـي پـر شـور و               
احساسي بـه اقـتـضـاي سـنـش حـتـي                

دوست داشت به اسـتـقـبـال مـرگ هـم            
لحظه به لحظه سيـل جـمـعـيـت         .   برود

بسييجيها تا ديـدنـد کـه      .   زياد ميشد 
جمعيت زيـاد مـيـشـود اگـر عـکـس                
الـعـمـلـي نشـان نــمـيـدادنـد مـردم تــا                  
ــايشـــان                    ــه هـ ــانـ ــه خـ ــح بـ ــبـ ــحـ صـ

. حمله را شروع کـردنـد    .   برنميگشتند
يکدفعه چشمم غير از دود جـايـي را             

سکوت مرگبـاري هـمـه جـا را           .   نديد
هيچ کس را نتوانستم پـيـدا   .  فراگرفت

احساس  کردم گـلـو و  چشـمـم             .   کنم
. دنبال بچه هـا مـيـگـشـتـم        .   ميسوزد

ولـي  هـيـچ کـس و هـيـچ چـيـزي را                       
لحظه اي بـعـد صـدايـي بـه              .   نميديدم

بچـه هـا فـرار نـکـنـيـد،              : گوشم رسيد 
اول گاز اشک آور و بـعـد         .   فرار نکنيد 

مــردم روي   .   حـملــه را شـروع کــردنـد         
دنـبـال دخـتـرم       .   همديگر افتاده بودند  

يکدفعه متـوجـه شـدم کـه          .   ميگشتم
. چند تا جوان کسي را دوره کـرده انـد          

نزديکتر شدم ديدم دخترم آنجـاسـت و      
جوانها دارند به صورتش سيگار دود       

. ميکنند و آب در حلـقـش مـيـريـزنـد          
چون اولـيـن بـار      .  حالش بهتر شده بود 

بود که طعم گاز اشک آور و فـلـفـل را              
باالخره بعـد از سـاعـتـي         .  چشيده بود 

دوستـان را پـيـدا کـرديـم و بـه خـانـه                     
شـب  .   همگي سـالـم بـوديـم      .   برگشتيم

 ١٠هـم طــبـق مــعـمــول سـرســاعــت              
 دقيقـه  ١٥ و ١٠شعارها شروع شد و  

خـوابـيـديـم تـا فـردا زود             .   پايان يافت 
بيدار شويم و به استقبال روز عـاشـورا      
که يـکـي از خـونـيـن تـريـن روزهـاي                   

و .   جنبش انقالبـي مـردم بـود بـرويـم            
صـبـح   .   باالخره روز عاشورا فرا رسيد    

همگي در خانه اي کـه مـا در آنـجـا                  
مهمان بوديم از همديگر خداحـافـظـي       

کارتهاي شناسايـي و مـدارک       .   کرديم
را بچه ها از جيبهايشان خالي کـردنـد     

ماشـيـن را يـک        . و روانه خيابان شديم 
جايي نزديکـيـهـاي مـيـدان فـردوسـي             

! چـه روزي بـود      .   پارک کرديم و رفتيـم   
هزاران هزار نفر مثل ما روانه خيابـان        

همه به طرف ميـدان آزادي    .   ها بودند 
پياده روها مملـو از    .  در حرکت بوديم 
وســط خــيــابــان هــم       .   جــمــعــيــت بــود   

بسيجيها باتـوم و اسـلـحـه بـدسـت و                
ولـي در دو طـرف         .   کاله خود بـر سـر      

خيابان جمعيت سـيـل گـونـه سـرازيـر              
سکوت مطلق هـمـه جـا را        .   ميشدند

سـکـوتـي مـطـلـق امـا             .   فراگرفته بود 
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پلمپ، احضار و تهـديـد   :   سنندج
 بازاريان در شهرهاي کردستان

بــنــا بــه اخــبــار رســيــده در پــي               
اعتصاب بازاريان شهرهاي مـخـتـلـف      
کردستان در اعتراض به اجراي حـکـم        

 فعال سياسي  توسط جنـايـتـکـاران       ٥
حکومت اسالمي، برخي از بـازاريـان         
شهرهاي مختلف به اداره اطـالعـات         
احضار و محل کسـب بـرخـي نـيـز از              

 .سوي اداره اماکن پلمپ شده است
روز چهارشنبـه دوازدهـم خـرداد          

مــامــوران اداره امــاکــن رژيــم در                  
پيـمـان   ' سنندج، که جهت پلمپ مغازه  

واقع در خـيـابـان فـرودسـي        '  جوانمردان
سـنــنـدج مــراجـعــه کـرده بــودنـد، بــا               

مقاومت . مقاومت مردم روبرو شدند
مردم در مقـابـل مـزدوران بـه جـايـي               
ــگــر              رســيــد كــه حــكــومــت ســركــوب
جـمــهــوري اســالمــي نــيــروهـاي ضــد          

 . شورش خودش را وارد عمل كرد
ــروهـــاي                 ــيـ ــس از حضـــور نـ پـ
ضـدشــورش، مــامــوران تصــمــيـم بــه          

محـي  ' بازداشت پيمان و ساير فرزندان    
گرفـتـنـد امـا مـردم          '   الدين جوانمردان 

سـنــنــدج اجــازه ايــن کــار را بــه آنــان                
ندادند و يـک زن مـيـانسـال پـالکـارد                
پلمپ مغازه را پائـيـن کشـيـد و پـاره              

 .کرد
عـلـي رغـم اعـتـراض و مـقـابلــه                
مردم با ماموران سرکوبگر، سرانجام      
نيروهاى ضدشورش مردم را مـتـفـرق      

 .و مغازه را پلمپ کردند
 

اداره امـکـان شـهـر          :   مريـوان 
مريوان اقدام به پلمپ کـردن تـعـدادي           
از مغازهاي شهر مريوان کـرده اسـت           
و از صاحبان مغازه ها خواسـتـه انـد،         
روز پنچ شنـبـه جـهـت ارائـه پـاره اي                  
تـوضـيــحـات بــه ســتـاد خــبـري اداره               
اطــالعــات شــهــر مــريــوان مــراجــعــه          

پيشتر گزارشاتي از احضار و     .بکنند
تهديد اصـنـاف شـهـرهـاي سـنـنـدج،               
کامياران، مهابـاد و ديـگـر شـهـرهـا              

 منتشر شده بود
 

براي نجات جان محمود   
 صالحي بشتابيم  

  
کارگـران، زحـمـتـکـشـان، مـردم             

 !شريف و انسان دوست 
  

محمود صالحي، يکي از رهبران     
سرشناس طبقه کـارگـر ايـران، مـدت            
هاست که از بيماري حاد کليوي رنـج          
مي برد و در هفته هاي گذشته چـنـان         
حال وي رو به وخامت نهاده است کـه          
هيچ گونه درماني بـراي مـداواي وي          
موثر نبوده است و بنا بـه تشـخـيـص            
پزشک متـخـصـص و اوضـاع نـگـران              
کننده جسمي وي، بايد هرچه سريعتـر     
مورد عمل جراحي  جهت پيوند کليه       

 .قرار بگيرد
محمود صالحي، نه مـتـعـلـق بـه           
ــه                 ــانــش ک ــواده و دوســت خــود، خــان
گنجينه ايست کـه در دامـن مـبـارزه             
طبقاتي کارگران و زحمتکشـان ايـران         
پرورده شـده اسـت و هـرگـونـه اتـفـاق                 
ســوئــي بــراي او، ضــايــعــه اي بــراي              

. جنبش کـارگـري ايـران خـواهـد بـود              
بدين وسيله ما از همه شما عـزيـزانـي        
که مي خواهند به محمـود صـالـحـي         
کمک کنند مي خواهيم کـه بـا تـمـام               
توان طبقاتي و اراده انسـانـي تـان بـه              
ياري ما براي نجات جان اين دوسـت،        
همراه و رهبر جنـبـش کـارگـري ايـران             
بشتابيد و بـراي اهـداء کـلـيـه چـه بـا                   

( با گـروه خـونـي     قيمت  و چه با  همت
o - )   (ــه        ) مــنــفــي / او  يــا هــرگــون

کمکي در اين راستا در کنار ما قـرار       
 .بگيريد

لطفا با ما از طـريـق تـلـفـن هـاي              
 :زير تماس بگيريد

 و    ٠٩١٨٨٧٤٧١٠٤
٠٨٧٤٣٢٣٦١٩٨ 

دست همه شما را به گرمي مي     
 . فشاريم

از طرف خانواده و دوستان    
 محمود صالحي 

============= 
 
 

عليرضا اخـوان فـعـال       
کارگري و عضو کانون مدافعان     

  حقوق کارگر دستگير شد 
  
عـلـيـرضـا     دريـافـتـي      طبق خبر       

اخوان، فعال کارگري و عضـو کـانـون          
در روز جـمـعـه        مدافعان حقوق کارگـر   

 ٤سـاعـت        ۱۳۸۹/۳/۱۴مورخ   
، توسط نيروهاي امنيتـي در         بامداد

 و تـا زمــان        مـنـزلـش بـازداشـت شـد          

دريـافـت ايـن خـبــر از وضـعـيـت وي                  
 .خبري در دست نيست 

ما اعضاي کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي             
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   

 فــعـــال  ايـــن    بـــازداشــت        کــارگــري،  
و خواسـتـار   کرده  محکوم     کارگري را 

 مـي    نـامـبـرده    آزادي بي قيد و شرط      
 .باشيم
 

کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه          
 ايجاد تشک هاي کارگري 

 ١٣٨٩ خرداد ١۶      
 
 
طبق خبر ارسالي بـه   : کامياران 

کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد      
تشکل هاي کارگري زميـنـهـاي واقـع         
در روستا هاي الک و سيـد اسـمـائـيـل           
در شهرستان کـامـيـاران کـه در سـال               

ه و    از مالکـان گـرفـتـه شـد            ٥٧هاي  
داده   رو ستا ها   به مردم  جهت کشت   

ه بود مجدد ازآنها پس گرفته شـد      شد
و زنـدگـي آنـان را بــا مشـکـالت دو                  

 .چندان مواجه کرد 
 حال حاضـر  خبر ارسالي در     طبق

ستاد اجرائي امام خمينـي تـمـام ايـن            
و بـه     زده زمين ها را به نام خود سند    

بايد بـه ازاي يـک          شده که مردم گفته   
مـيــلــيــون و    ٣هـکــتــار زمـيــن بــايــد          

ششصد هزار تومان پرداخت کنند تـا        
ايـن  .   زمين ها را به مردم باز گردانند      

در حاليست که مردم اين روسـتـا هـا             
حتي با داشـتـن ايـن زمـيـن هـا نـيـز                    
نميتوانستـنـد خـرج زنـدگـي خـود را               
بدهند چه برسد که بخواهنـد بـه ازاي           

 .نمايندهر هکتار پولي هم پرداخت 
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه          

 ايجاد تشک هاي کارگري 
 ١٣٨٩ خرداد ١٣      
 
 

 گزارش کارگري
در مراحل مختلف احـداث جـاده       

بسته کـارگـران      ها باز هم دستان پينه  
، بستر زمين سخت را بـراي آسـايـش          

 . ما به ارمغان مي آورد
 سـال اسـت کـه عـوامـل            ٣مدت  

شهرداري و استانداري کردستان اقـدام    
بــه تــاســيــس زيــر گــذري در ســه راه               
شالمان سنندج به اسم زير گذر بيسـت    

تـعـداد      و دو گوالن نموده اند کـه کـه          
نفر کـارگـر سـاده در شـرکـت ارم                ١٦

تاب مشغول به کار بـوده کـه از ايـن                
 نـفـر     ٢ نفر افغاني بـوده و        ٤تعداد ،  

ديگر بـه صـورت روزمـزد کـار مـي                
نمايند کـه بـه جـز اضـافـه کـاري در                   
ــار                     ــهـــ ــر در چـــ مـــــوارد ديـــــگـــ

اداره کـار قـرار نـمـي              قوانـيـن     چوب

 نفر کارگر غيـر ايـرانـي      ٤اين . گيرند  
در اين ايام مسـئـول احـداث چـاهـهـا               
براي تاسيس اين زيرگـذر بـوده انـد و             

هيچ گونـه مـزايـائـي از جـملـه                تحت
و .   بيمه و سابقه کار قرار نمي گيرنـد     

اين در حالي اسـت کـه ايـن کـارگـران               
غير ايراني در شرايط بسيار خطـرنـاک     

امـنـيـتـي در حـال           گونـه    و بدون هيچ 
 همچنين ساعات کـار در      کار هستند 

 صبح تـا    ۸مذکور از ساعت      شرکت
اجـبـاري بـوده و در              شب۲۳ساعت  

صورت سرپيچي با برخود سرکار گـر       
ــد                ــد شـ ــواهـــنـ ــه خـ ــا .    مـــواجـ امـ

 ديگر که تحـت پـوشـش      کارگران  ۱۲
 مـاه    ٢به مـدت     بيمه مي باشند نيز    

بود که ليست بيمه انها بدلـيـل واهـي         
گــزارش تـمـام شـدن قــرارداد شـرکـت              

يگيـري مـداوم     پنمي شد ولي با     داده  
 ،آنها مـوفـق شـدنـد تـا کـار                کارگران

بـيـمـه بـه تـا             فرما را وادار نمايند که 
خير افتاده کارگران نـامـبـرده را وارد           

 . نمايد
 

دفن مخفيانه پيکر    
 ماه   ارديبهشت۱۹شدگان    اعدام

بنـا بـه اخـبـار رسـيـده  اعضـاي                  
 ارديبهشـت  ۱۹خانواده اعدام شدگان  

 خـرداد مـاه بـراي          ۱۲روز چهارشنبه  
پيگيري و تحويـل اجسـاد قـربـانـيـان              
ايـــن جـــنـــايـــت بـــه اســـتـــانــــدار                    

 .کردستانمراجعه کردند
مادر فرزاد کمانگر معـلـم اعـدام        
شده به همراه خواهر فرهاد وکـيـلـي و         
مادر و خواهر علي حيدريان سـاعـت          

 خـرداد    ۱۲ صبح روز چهارشنبه   ۱۰
ماه در يکي از اتاق هـاي سـاخـتـمـان             
ــجــار               ــا اســمــاعــيــل ن ــداري ب اســتــان

 .استاندار کردستان مالقات کردند
در اين مـالقـات خـانـواده اعـدام             
ــان خــواهــان مشــخــص شــدن               شــدگ
چگونگي تحويـل پـيـکـر اعـدامـيـان             
شدند و استاندار کردستـان در پـاسـخ           

اعـدام شـدگـان در        "   به آنهااعالم کرد    
محلي که هم اکنون به دلـيـل شـرايـط        
امنيتي قادر به افشـاي آن نـيـسـتـيـم               
دفن شده اند و پس از گذشت زمـان و        
مســاعــد بــودن اوضــاع مســئــولــيــن         
مربوطه محل دفن آنـهـا را بـه شـمـا                

هم چنين در پـي      ".اطالع خواهيم داد 
اعالم طلب بخشش اعدام شدگـان در         
آخـرت از سـوي اســتـانـدار، خـانــواده              
اعدام شدگان به وي معترض شدنـد و      
استاندار کردسـتـان پـس از مشـاجـره             
لفظي با خانواده ها اتاق مـالقـات را          

 .ترک کرد
در پي ايـن مـالقـات، نـيـروهـاي              
اطالعاتي و امنيتي با ساير اعضـاي      
خانواده از جمله برادر علي حـيـدريـان         
و فرهاد وکيلي تماس گرفته و آنها را      
تهديد کردند در صـورت تـکـرار ايـن             
مالقات ها آنها را بـازداشـت خـواهـد          

 .نمود
 

 ٨٩ خرداد ١٥
 

 *  * * 

 اخباري از شهرهاي کردستان                       

 

 

 خـرداد مـاه، چـهـار نـفـر از                 ١٩ صبح امروز چهـارشـنـبـه       ٩ساعت  
مامورين امنيتي با وارد شدن به منزل سعيد ترابيان در مقابـل چشـمـان          
اعضاي خانواده اش بر دستهاي وي دسـتـبـنـد زده و سـپـس بـمـدت سـه                      
ساعت منزل ايشان را مورد تفتيش قرار دادند و بـا جـمـع آوري وسـايـل               
شخصي و گيس کامپيوتر و وارد کردن اتـهـامـات واهـي، وي را حـدود                 

 .  ظهر از منزل اش به نقطه نامعلومي منتقل کردند١٢ساعت 
بازداشت سعيد ترابيان در حالي صورت گرفته است که نامبرده پـس     
از چهار سال بالتکليفي و تحمل مشقات فراوان حدود چهار ماه بـود کـه         
بر سر کار بازگشته بود و در حال حاضر منصور اسالو و ابراهـيـم مـددي          

 . رئيس و نايب رئس سنديکاي شرکت واحد در زندان بسر مي برند
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـي تـهـران و حـومـه اقـدام                 
مامورين امنيتي در بازداشت سعيد ترابيان را شديدا محکوم ميکند و      
خواهان آزادي فوري و بي قيد شـرط وي و مـنـصـور اسـالـو و ابـراهـيـم                           

 . مدددي از زندان است
 با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان       

 سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه       
 ١٣٨٩خرداد 

سعيد ترابيان از اعضاي هيئت مديره سنديکاي               
 کارگران شرکت واحد بازداشت شد         



 
522شماره يسکرا                                            ا                                                  5 صفحه   

 ۳از صفحه  

 انقالبي انساني،        
 ! براي حکومتي انساني      

آکسيون اعتـراضـي و قـدرتـمـنـد            
فعالين حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
ايـران در افـتـتـاحـيـه نـود و نـهـمـيــن                     

آي ال   ( کنفرانس سازمان جهاني کار      
بازتاب گسترده اي در رسـانـه هـا        )  او

تصاوير و خبر مربوط بـه ايـن     .  داشت
ــري                ــه هــاي خــب اعــتــراض در رســان

. مختلف جهان منعکـس شـده اسـت         
در تمام اين رسانه ها اعالم شده اسـت    
که اعضاي حزب کمونيست کـارگـري       
ايران به حضور جمهوري اسـالمـي در        

کنفرانس جهاني کار اعتراض کرده و      
خواهان اخراج جمـهـوري اسـالمـي از           

 . سازمان جهاني کار شده اند
  

به اين ترتيب براي نخسـتـيـن بـار          
خواست اخراج جمهـوري اسـالمـي از          
سازمان جهاني کار در ابعاد گسـتـرده     
اي در رسانه هاي جهان از آمـريـکـاي         
شمالي، آمريکاي التـيـن تـا اروپـا و              

دهـهـا   .   آسيا انـعـکـاس يـافـتـه اسـت             
رسانه خبري جهان با درج عکـسـهـاي        

ــيــن حــزب، صــداي اعــتــراض             فــعــال
ميليونها نفر در ايران را از زبان حـزب    
کمونيست کـارگـري ايـران در جـهـان              

وال اسـتـريـت ژورنـال         . انعکاس دادند 
عکس اعتراض فعالين حـزب در آي          
ال او را بعنـوان يـکـي از عـکـسـهـاي                 

 .مهم روز انتخاب کرده است
  

برخي از رسانه هاي خبري جـهـان       
که اين اعتراض را انعکـاس داده انـد            

آسوشيـتـد پـرس، يـاهـو          :   عبارتند از   

نيوز، وال اسـتـريـت ژورنـال، ايـنـديـا                
تــايــمــز، يــو اس تــودي، دي اليــف،              
داالس مورنينگ نـيـوز، روزنـامـه و            

 ۲۰رسانه خبري تصويري سوئـيـسـي       
مينوتس آنالين، شبکه خبري ترکـيـه        
تارز حبـر و روزنـامـه تـرکـي بـيـاض                  
گــازاتــه، تــاپــيــک پــرس، آگــر پــرس،            
شرکت تلويزيوني آرکـانسـس، گـريـن           

هـوم پـيـج رهـبـران          ( يل پيج، فابـرس     
 .۶۲۰و نيوز راديو ) بيزينس جهان

  
تشـکـيـالت خـارج کشـور حــزب            
کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران بـازتـاب                
گسـتــرده خــبـر اعــتـراض بـه حضــور              

جمهوري اسالمي در آي ال او را، در            
رسانه هاي جهان يک موفقيـت و يـک          
سکوي پرش در جهت انزواي هـر چـه            
بيشتر جمهوري اسالمي از مـجـامـع         

ــد            ــلــي مــيــدان ــمــل ــيــن ال ــن     .   ب مــا اي
را بـه مـردم ايـران تـبـريـک                موفقيت  

گفته و تضمين ميدهيم به هر شـکـل           
ممکن براي انـعـکـاس پـيـام انـقـالب              
مردم ايران در جهان و انزواي سيـاسـي    

به تالش و مبـارزه     جمهوري اسالمي   
 .خود ادامه دهيم

تشکيالت خارج کشور حزب  
 کمونيست کارگري ايران  

 ۲۰۱۰ ژوئن ۴

حضور قدرتمند فعالين حزب کمونيست کارگري ايران در آي ال او، در رسانه هاي                  
 جهان بازتاب گسترده اي يافت       

مـثـل ايـن کـه         .   آتشي زيـر خـاکسـتـر        
مــردم تصـــمـــيــم گـــرفـــتــه بـــودنـــد              
سرنوشتشان را در ايـن روز تـعـيـيـيـن             

. مدتي بـديـن مـنـوال گـذشـت           .   کنند
لحظاتي بعد زدو خوردي خـونـيـن در         

گازهايي پرتاب ميکردند کـه    .   گرفت
حـالـت   .   نه اشک آور بـود و نـه فـلـفـل               

. تشنج واقعي  به انسان دست مـيـداد    
قلب يکي از دوستان مسن از حـرکـت       

بزور او را از مخمصه نـجـات   .   ايستاد
مردم قهرمانانه از خـود دفـاع      .   داديم

اين دفعه  بسـيـجـيـهـا بـه              .   ميکردند
مـا از    .   جـاي مـردم فـرار مـيـکـردنـد             

و ديـــگـــر     .   دوســـتـــان جـــدا شـــديـــم       
مـا  .   نتوانستيم آنـهـا را پـيـدا کـنـيـم               

مجبور شديـم کـمـي عـقـب نشـيـنـي                
چون دختر کـوچـکـمـان حـالـش         .   کنيم

.  وارد يک پـارک شـديـم       .  بدتر شده بود 
يکي بـغـلـش    .   جوانان ريختند سر بچه 

ــود     ــگــار دود          .   کــرده ب ــگــري ســي دي
آن يک دستمالهاي آغشته بـه   .   ميکرد

و .   سرکه جلوي دهـنـش گـرفـتـه بـود             
بقيه هـم بـا حـرفـهـاي شـيـريـن او را                     

پـر از    !   چـه فضـايـي بـود        .   ميخندانـد 
جالبتر از هـمـه     .   صميميت و صداقت 

ايــنــهــا، دخــتــر کــوچــکــم بــا آن ســن              
کوچکش بزرگترها را دلداري مـيـداد        
و ميگفت نگران نباشيد حـالـم بـهـتـر          

باالخره ما مجبـور شـديـم      .   شده است 
به خاطر بچه از کوچه پس کـوچـه هـا          
عقب نشيني کنيم و خـودمـان را بـه              
جــاي امــنــي بــرســانــيــم امــا مــوفــق            

همه جاي تهران خون بود و   .   نميشديم
تـوي هـمـه خـيـابـانـهـا             .   آتش و گلولـه  

وقـتـي   .   درگيري بود و جنگ و گـريـز        
که رسيديم به پل کالج، قيامتي بر پـا    

بسيجيها هر چه سـنـگ بـود از          .   بود

باالي پل به طرف مردم پـرتـاب کـرده        
ولي تقريبا درگـيـري در آنـجـا         .   بودند

و مردم به طرف جلـو  .   پايان يافته بود 
از گوشـه و کـنـار        .   حرکت کرده بودند 

دوبـاره  .   پل زخمي ها را مـي آوردنـد          
. جنگ و گريز، دوباره گـاز اشـک آور           

هـفـت   .   بسيجيـهـا دنـبـالـمـان کـردنـد            
هشت نفر بوديم که وارد يک کوچه بـن    
بسـت شــديــم تــا بســيــجــيــهــا مــا را              

يکدفعه متوجه شديم کـه دو      .   نبينند
تا در را باز کردند و از داخـل حـيـاط           
خـانــه بــه مــا اشــاره کــردنـد کـه زود                 

ما بـالفـاصـلـه وارد خـانـه           . بيايين تو 
صاحب خانه آب و ساندويـج و    .   شديم

 صـبـح   ٨چون از ساعت .   نوشابه آورد 
تا پنج بـعـد از ظـهـر چـيـزي نـخـوره                     

هليکوپتر ها از فاصله نزديـک   .   بوديم
بـا  .   در باالي سرمان مانور مـيـدادنـد       

ديدن هليکوپترها در بـاالي سـرمـان،        
ــا                 يــک دفــعــه دخــتــر کــوچــکــم دو ت
انگشتش را به عـالمـت پـيـروزي بـه              
آسمان بلند کرد و فرياد زد مـرگ بـر              

چند ساعت آنجا مـنـتـظـر      .   ديکتاتور
وقتـي  .   شديم و باالخره هوا تاريک شد  

بيرون آمديم تقريبا درگـيـريـهـا پـايـان           
دود آتــش هــمــه جــا را          .   يـافــتــه بــود   

هـمـه تـوي ايـن فـکـر             .   فراگرفته بـود   
قـيـام   !   بوديـم کـه بـاالخـره چـي شـد؟              

ولي معـلـوم بـود کـه         .   پيروز شد يا نه  
رژيم بـه هـزار زحـمـتـي هـم کـه شـده                     

شـب  .   توانسته کنترل را بدست بگيرد   
که به خانه رسيـديـم ديـديـم کـه هـمـه                  
دوســتــان زخــمــي شــده انــد و دکــتــر              
مخفيانه به خانه آمـده و دارد بـخـيـه            

غير از سرشان وقتي بـدنشـان      .   ميزند
. را نشان دادند سياه سياه شده بـودنـد       

مـيـگـفـتـنـد بسـيـجـيـهـا              ! چه جنايتي 

. تـونـل وحشـت درسـت کـرده بـودنــد              
يکي  يکـي بـچـه هـا را از آن تـونـل                     

آن شب بـغـض و     .   گذرانده و زده بودند 
. کينه همه وجودمان را فرا گرفته بود    

.  شب دوباره زديـم بـيـرون       ١٠ساعت  
. تمامي پشت بامها پر از مـردم بـود       

مردم به مـدت يـکـسـاعـت يـک ريـز                  
مـرگ  .   فرياد زدند مرگ بر ديکتاتـور    

و بـعـد شـمـع روشـن            .   بر خـامـنـه اي       
به ياد عزيزاني کـه آن روز بـه           .  کردند

. خــاک و خــون کشــيــده شــده بــودنــد             
آنشـب  .   دوست  نداشتيم بياييم داخـل     

مـيـخـواسـتـيـم       .   ساعتها شعار داديـم    
نشان بدهيم که مـبـارزه هـنـوز پـايـان             

ــتــه اســت     و االن کــه در ايــن            .   نــيــاف
سکوت شبـانـه بـه خـود بـرمـيـگـردم                
مـطـمـئـن هسـتـم کـه مـبـارزه پـايــان                   
نيافته بلکه روز بروز عميقتـر، روشـن      
بينانه تر، منسجمتر به پيش خـواهـد      

 .به اميد آن روز. رفت
*** 

 همراه شو عزيز
 تنها نميشود، 

 زين درد مشترک،
 .هرگز جدا جدا درمان نميشود

*** 
آسياي سرکش تقدير ميچرخد بـه      

 . تندي
يا به دستان توانا چـرخـهـايـش را           

 گرفتن
يا به تندي خرد گشتـن زيـر چـرخ         

 بي امانش
انـتـخــاب ره بـود پـيــوسـتــه کــار               

 رهسپاران 

 ! ...مبارزه پايان نيافته 
 

 

طـــبـــق اطـــالعـــيـــه اي کـــه            
سنديکاي کارگـران شـرکـت واحـد          
تـهــران مــنـتــشــر کــرده اســت روز            

 خــرداد ســعــيــد      ١٩چـهــارشــنــبــه    
ترابيان از مسئولين اين سـنـديـکـا      
توسط مامـوريـن امـنـيـتـي رژيـم             

ــازداشــت شــده اســت          در ايــن     .   ب
 ٩سـاعـت     :   " اطالعيه آمـده اسـت     

 خـرداد مـاه،     ١٩صبح چهارشنبه   
چهار نفر از مامورين امنيـتـي بـا         
وارد شدن به منزل سعيـد تـرابـيـان         
در مــقــابــل چشــمــان اعضـــاي               
ــر دســتــهــاي وي               ــواده اش ب خــان
دستبند زده و سپس به مـدت سـه         
ســاعــت مــنــزل ايشــان را مــورد            
تفتيش قرار دادند و با جمـع آوري        
وسايل شخصي و گيس کامپيوتر      
و وارد کردن اتهامات واهـي، وي         

 ظــهــر از      ١٢را حــدود ســاعــت         
مـنـزلـش بــه نـقـطـه نـامـعـلـومــي                 

بـازداشـت سـعـيـد        .   منتقل کردنـد  
ترابيان  در حالي صـورت گـرفـتـه            
است که نامبرده پس از چهار سـال   
بالتکـلـيـفـي و تـحـمـل مشـقـات                 
فراوان حدود چهار ماه بود کـه بـر           

در حـال    .   سـر کـار بـازگشـتـه بـود            
حاضر منصور اسـالـو و ابـراهـيـم             
ــس                  ــب رئ ــاي ــيــس و ن مــددي رئ
سنديکاي شرکت واحـد در زنـدان          

سنديکاي کـارگـران    .  بسر مي برند 

شرکت واحد اتوبوسراني تـهـران و         
حومه اقدام مامورين امنيتـي در      
بازداشت سعيد ترابيـان را شـديـدا         
محکوم ميکند و خـواهـان آزادي         
ــي قــيــد شــرط وي و                   فــوري و ب
منصور اسالو و ابراهـيـم مـدددي          

 ." از زندان است
 

حـزب کـمــونــيـســت کــارگــري         
دستگيري سعيد ترابيان را شـديـدا    
محکوم ميکند و خـواهـان آزادي         
فــوري و بــي قــيــد و شــرط او،                   
منصور اسانلو و ابراهيم مددي و       

حـزب  . کليه زندانيان سياسي است 
کــمــونــيــســت کــارگــري کــارگــران        
شرکت واحد و کـلـيـه کـارگـران و               
مـردم آزاديـخــواه و سـازمــانـهــاي            
کارگـري در سـراسـر جـهـان را بـه                 
محکومييت جمهوري اسالمي و     
مبارزه براي آزادي سعيد تـرابـيـان          
و کــلــيــه زنــدانــيــان ســيــاســي                  

 . فراميخواند
 

آزادي، برابري، حکومت                       
 کارگري        

زنده باد انقالب انساني براي                           
 حکومت انساني             

 مرگ بر جمهوري اسالمي                      
 زنده باد جمهوري سوسياليستي                            

 
 حزب کمونيست کارگري ايران                         

 ژوئن       ١٠،   ١٣٨٩ خرداد        ٢٠
٢٠١٠ 

دستگيري سعيد ترابيان از مسئولين                               
 سنديکاي واحد را محکوم ميکنيم                            



 
522شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش 
انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل پيشروي آن در جهت  

مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و  سرنگوني جمهوري اسالمي   
 :حداقل مردم اعالم ميدارد

 
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه      -١

 جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته    
 آزادي زندانيان سياسي    -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي   -٤
برابري کامل حقوق زن   . لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان  -٥

 و مرد
. دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش    جدائي کامل مذهب از   -٦

 آزادي کامل مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد  
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات،    -٧

 اعتصاب، تشکل و تحزب 
برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از      -٨

 مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت   
محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و       -٩

 چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان  
تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و   -١٠

افزايش فوري حداقل . امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان 
 دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان   

 
 

اينها خواستهاي حداقل و فوري  . اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است  
مردمي است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري     

اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگامي با   . اسالمي سر داده اند 
 .اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند    

مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسالمي با قدرت به    
 .مبارزه خود ادامه خواهند داد

 
 

 حزب كمونيست كارگري ايران       
 ٢٠٠٩ژوئن   ٢٦،  ١٣٨٨ تيرماه   ٥

! ده خواست فوري مردم                    
 

 : 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 شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣روشن با شماره تلفن   
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  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          


