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!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود      ٢٠۱۰ ژوئن        ۳۰،    ١٣٨۹ تير    ۹ عبدل گلپريان     : سردبير   

 ۸ صفحه 

 

 ۴صفحه 

 ۴صفحه 

 ۵صفحه 

روزي براي گسترش انقالب مـردم    
 !عليه رژيم مفلوک اسالمي

شــش " ،   ٧٨ تــيــر     ١٨سـالــگــرد    
" روزي که جمهوري اسالمي را لـرزانـد      

و دوره جديدي در سياست ايـران آغـاز         
 تـيـر نـقـطـه          ١٨   . کرد، فـرا مـيـرسـد       

عــطــفــي در مــبــارزه مــردم بــراي                   
سرنگوني جمهوري اسالمـي سـرآغـاز        
حرکتـي بـود کـه بـه انـقـالب حـاضـر                   

کــه  روزهــايــي   .   ارتـقــاء يــافــتـه اســت       

تهران و برخي شهـرهـاي ديـگـر چـهـره             
شعارهايي نـظـيـر     قيام به خود گرفت؛   

آزادي انديشه بـا ريـش و پشـم نـمـي                " 
خـيـابـانـهـا را بـه لـرزه انـداخـت؛                  "   شـه 

بـر  "   انقالب دوم ايـران؟ " عباراتي نظير  
" اکـونـومـيـسـت     " جلد نشرياتـي چـون        

پـروژه  " نقش بسـت؛ مـعـلـوم شـد کـه                 
و تعديل جـمـهـوري اسـالمـي        "   اصالح

توهمي ارتجاعي بيش نيسـت و عـزم         

 !    تير    ١٨زنده باد          

ــحــي يــكــي از            مــحــمــود صــال
فــعــالــيــن شــنــاخــتــه شــده جــنــبــش           

سالهـاي زيـادي     .  كارگري ايران است 
را در زندانها و زير شكنجه شكنجـه    
گران جمهوري اسالمي سپـري كـرده      

زيــر هــمــيــن شــكــنــجــه هــا           .   اســت
مـتـحـمـل بـيـمـاري هـاي زيـادي از                  

جمله بيماري كليوي شـده و اكـنـون           
مرگ و زندگي اش بـه بـود و نـبـود              

خــانــواده و   .   يـك كــلــيــه بــنــد اســت        
دوستان محـمـود صـالـحـي چـنـدي              
پيش در اطالعيه اي از وضعيت بـد     
جسـمـي ايشـان خــبـر داده و دســت               

 

 خطر اجراي قريب الوقوع حکم اعدام         
 زينب جالليان    

چرا بايـد هـمـواره      : منصور فرزاد 
بررشـد و اتـحـاد مـبـارزاتـي مـردم                
ــه                ــئلـ ــژه مسـ ــه و بـــويـ ــعـ درجـــامـ
سازماندهي تاکيد گذاشت و اساسـا     

 منظور از سازماندهي  چيست؟
 

در هرگـوشـه اي     :  عبدل گلپريان 
از دنياي نابرابـر امـروز مـردم بـراي             
گـرفــتـن حـق پـايــمـال شـده خـود و                   
رسيدن به خـواسـت و آرزوهـايشـان،           
ناچارند که سازمانيافته و متشـکـل     
به ميدان بيايند و از آنجا کـه انسـان      
بطور اجتماعي زنـدگـي مـي کـنـد،            
براي دست يابي بـه حـقـوق پـايـمـال               
شده خود به حرکتهاي اجتـمـاعـي و           
سازمانيافته و هدفمند نيـاز دارد و        

ايــــن .     بــــه آن روي مــــي آورد                 
قانونمندي  زندگـي و مـبـارزه بشـر             

 .است 

در ايران تـحـت حـاکـمـيـت يـک               
رژيم ضد انسان، حزبـي چـون حـزب           
ما مي کوشد اين حرکتها را بـطـور        
نقشه مند و هدفمنـد سـمـت و سـو               

يــکــي از    .   دهــد و ســازمــان دهــد          
خاصيتهاي درست کردن حزب بـراي    

. فعاليت سازمانيافته  همين اسـت      
حزب را براي چنين تالشها و چنـيـن       

سـازمـانـدهـي     .   روزهايي ساخته ايم    
و ســازمــانــيــافــتــه ظــاهــر شــدن در           
عرصه هاي مختلف مبارزه و بـراي         
پيـشـبـرد و بـه مـوفـقـيـت رسـانـدن                   

  ! من از محمود صالحي دفاع مي كنم
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري      

 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان     
 در باره تشکل و سازماندهي      

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان 

 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه 

 براي نجات سکينه محمدي آشتياني، براي محاکمه سران حکومت سنگسار                                                                

 "   تجزيه طلبي          " ستم ملي و           :   پاسخ کوتاه به کامنت هاي اينترنتي                               

 به همه آزاديخواهان و انسان دوستان جهان                                          !   پيام سوم مادر فرزاد کمانگر                             

 اخبار و گزارشاتي از شهرهاي کردستان                                   

 ۶صفحه 

 ۷صفحه 

 ۳صفحه 

 اصغر کريمي     

 مينا احدي   

 محمد امين کمانگر 

فرزندان   فريده وسجاد
  سکينه محمدي آشتياني

 به سنگسار شدن مادرمان اعتراض کنيد
 !   نگذاريد کابوس زندگيمان اتفاق بيفتد                                   : نامه اي از فرزندان سکينه محمدي                             
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 ۱از صفحه  
 ۱از صفحه  

جنبشهاي اجتماعي، يک رکن دائمـي       
و اساسي کار ما و فعالين و رهـبـران           
اين جنبشهاست و ما بـه مـثـابـه يـک            
حــزب ســيــاســي در بــه ســر انــجــام                 
رســانــيــدن ايــن تــالش مــدام در هــر              

. شرايطي بر اين رکن تاکيد داشته ايـم    
فرقي نميکند که در چه شرايـط و در            
چه اوضاع سياسي خاصـي بسـر مـي         

چه در مقاطعي که اعـتـراض و       .   بريم
مبارزه مردم افـت مـقـطـعـي داشـتـه               
باشد و چه در شرايط انقالبي همچـون      
دوره حاضر کـه يـک حـکـومـت ضـد                
بشري همچون رژيم اسالمي با چنـگ      
و دندان دارد براي جلوگيري از سقوط       

 . خود به هر جنايتي دست مي زند
از اين رو در اوضـاع سـيـاسـي و              
انقالبي امروز مسـئلـه سـازمـانـدهـي           

در .   اهميت صد چندان پيدا مي کـنـد     
جدالي که مابين بخشهاي مـخـتـلـف          
مردم از يک سو و از سوي ديگر رژيـم       
اســالمــي در جــريــان اســت، امــر                  
سازماندهي و متشکـل عـمـل کـردن           
مي تواند مبارزه را براي رسـانـدن بـه           

 .هدف پيروز کند
 شما حرکـت و اعـتـراض دسـتـه              
جمعي کارگران را در نظر بگيريـد، بـا      
تمام توان مي کـوشـنـد تشـکـلـي کـه                
تازه از نظر دولت قـانـونـي نـيـسـت را             
برپا کنند، فعاليني جلو مي افتنـد و         
تالش مي کنند تا بقيـه را بـر بسـتـر               

. امر مشترک خود دور هم جمع کننـد     
اعتصاب راه مي اندازند، تجمع بـرپـا      
مـي کــنــنــد و در مــوارد زيــادي بــا                
نيروهاي سرکوبگر حکـومـت درگـيـر         

با زندان، جريمـه، وثـيـقـه،       .   مي شوند 
شالق و دهها توهين و بي حرمتـي از     
جانب نهادهاي دولتي و کارفـرمـايـان        

رهبران هـر حـرکـت      .   روبرو مي شوند  
اعتراضي که نقش مهم و کـلـيـدي بـر        
عهده دارند، هميشه در تـالـشـنـد کـه           
نيروي بيشتري، با صداي اعـتـراضـي        
واحد و يکدست تري را سـازمـان داده       

اين کار سـبـب مـي      .  و متشکل کنند 
شود که دولت، کارفرما و نـيـروهـاي           
سرکوبگرشان به خواست و مطالبـات       
مطـرح شـده تـوسـط کـارگـران گـردن                

به هر انـدازه کـه تـوده هـر چـه                 .   نهند
بيشتري از کـارگـران در يـک حـرکـت               
اعـتــراضــي شــرکــت کـنــنــد و حــتــي             
خانواده هاي کارگري شرکت وسيـع و         
فعالي داشـتـه بـاشـنـد، آن حـرکـت و                  
اعـتـراض مـعـيــن مـنــجـر بــه عـقــب                 
نشيني دولت و کارفرمايان و پيـروزي   

در طـــول    .   کــارگـــران خــواهـــد شـــد         
حاکميت رژيـم اسـالمـي، در مـوارد             
بسياري ما شاهد اين موفقيتها بـوده        

اما چـنـانـکـه اشـاره کـردم بـايـد                 .   ايم
فعالين و رهبران حرکتهاي اعتراضـي      
و براي دست يـابـي بـه مـوفـقـيـتـهـاي               
بيشتر و بزرگتر، امر سازمانـدهـي را          
مـدام در دســتــور کـار خــود داشــتــه               

ايجاد شبکه هاي مخـتـلـف و      .  باشند
داشـتـن تـعـريــف روشــن از آن، بـايــد                 
بتواند کارگران يک بخش توليدي و يا       
چند کارخانه را همانند يـک سـاخـتـار            

از شبکه هـاي خـبـر      . سازماني بسازد 
رســانــي گــرفــتــه تــا ايــجــاد زنــجــيــره            
ارتباطـاتـي مـابـيـن تـمـام کـارگـران،                
ايجاد پيونـد نـزديـک مـيـان خـانـواده               
هــاي کــارگــري، جــلــســات مــجــمــع            
عمومي و دهها شکل ديـگـر از کـار            
سازمانيـافـتـه و مـتـشـکـل، بـه امـر                  
سازماندهي مربوط است و مبـارزات   

در .   روزمره در جامعه به آن نياز دارد    
غيـاب شـکـل دادن و سـازمـانـدهـي                
کردن اين ابعاد از فعاليت، حـرکـت و          
مبارزه حـتـي وسـيـع و گسـتـرده هـم                  
باشد از جانب دولـت و کـارفـرمـايـان             

. قابل بر هم زدن و متفرق کردن اسـت    
جنـبـشـهـاي اعـتـراضـي مـوجـود در                
جامعه که در يک پروسه انقالبي بسـر        
مـــي بـــرنـــد بـــايـــد مـــتـــشـــکـــل و                

در سـطـح     .   سازمانيافته عمل کـنـنـد      
عمومي تري اگر نگاه کنيـم، تشـکـل       
و سازماندهي در محالت شهرها نيـز    
يکي از اهـرمـهـاي بسـيـار مـهـم در                  

. مبارزه بر عليه رژيم اسـالمـي اسـت        
طي يـک سـال گـذشـتـه و در جـريـان                    
حــرکــتــهــاي خــيــابــانــي و در مــوارد            
بيشماري ما شـاهـد مـتـالـشـي شـدن              
نيروهاي سرکوبـگـر تـوسـط مـردم و              
جوانان در محـالت بـوديـم کـه سـران              
حکومت کابوس مرگ خود را در آن          
مي ديدند و اين موفقيتهـا نـاشـي از            
درجـه اي از کــار سـازمـانــيـافـتـه در                 

 . محالت است
 

بـه تشـکـل در        :   منصور فـرزاد   
محالت اشاره کرديد چه تشکـلـهـائـي      
را ميتوان در محالت بوجـود آورد و          
اين تشکلها چه کارهايي مي تـوانـنـد       

 انجام دهند؟
 

تشـکـل و امـر        :   عبدل گلپريـان  
سازماندهـي مـبـارزات در مـحـالت            

همـانـگـونـه کـه        .   پديده تازه اي نيست  

در پاسخ به سئوال قـبـل اشـاره کـردم              
متشکل شـدن بـخـشـهـاي مـخـتـلـف               
مردم در امر مبارزه اي کـه پـيـش رو          
دارند، يک نياز و يک ضرورت عـيـنـي       

به متـشـکـل بـودن       .  و اجتماعي است 
نـيـاز داريـم بــراي ايـنــکـه بــه حـقــوق                  
پايـمـال شـده و از دسـت رفـتـه خـود                    
ــه مــتــشــکــل بــودن و                     ــم، ب ــرســي ب
سازمانيافتگي نياز داريـم چـون مـي          
خواهيم  دشمن تا دندان مسلـح را بـا        
قدرت اتحاد و همبستگي خود عقـب   

 . بزنيم و از سر راه برداريم
محالت هميشـه کـانـون مـبـارزه           

يک رابـطـه وسـيـع و         .   مردم بوده است  
گسـتــرده در مــحـالت دائــمــا وجــود            

همبسـتـگـي و اتـحـاد          .   داشته و دارد  
مردم در يک محله بطور واقعي پديده       

گويي خـانـواده اي     .   داده شده اي است  
صد، دويست نفره و  يا بـيـشـتـر مـي             
خواهند از تعرض در امان باشند و يـا   
فالکتي را که نهادها و سـرکـوبـگـران           
حکومتي به ما مردم تـحـمـيـل کـرده         

از ايـن رو      .   اند از گردن خود باز کنيم      
جمعيت ساکن در يک مـحلـه را بـايـد           
متشکل و سازمـانـيـافـتـه کـرد آنـهـم              
بگونه اي که اين کـار بـه يـک سـتـون                  

ايـن  .   پايه اي در محالت تبديل شـود      
روزها در هر جايي از ايـران اعـتـراض            
و مبارزه عليه حـکـومـت در جـريـان              

از تظاهراتهاي خياباني گـرفـتـه    .   است
تـا حـرکـتـهــاي شـبـانـه و تـجـمـعــات                   
موضعي در محالت، از کوتاه کـردن        
ــم بــه زنــان و                 تــعــرض مــزدوران رژي
جوانان گرفته تا پخـش شـب نـامـه و              
شعار نويسي، هـمـگـي بـه تشـکـل و               

براي ايـن مـنـظـور       . سازمان نياز دارد 
در هر محله اي کسانـي وجـود دارنـد         
که نه تنها جلو تر از بـقـيـه پـا پـيـش                   
مي گزارند بلکه همين طيف از افـراد     
در مــحـالت از اعـتــبـار و اتـوريــتــه                
ســيــاســي، اجــتــمــاعــي و مــعــنــوي             

اين طيـف کسـانـي      . برخوردار هستند 
هستند که بقيـه روي حـرف و عـمـل                

داراي نـفـوذ     .   شان حساب مي کـنـنـد      
کالم هستند، مدافع پيگيـر خـواسـت        

در مـراکـز     .   و مطالبات بقيه هستـنـد   
کارگري به اينها مي گويند فعالين و         
رهبران کارگـري، سـخـنـران و مـبـلـغ                

ــنــد   ــيــز ايــن              .   هســت در مــحــالت ن
شخصيتها نقش فـعـالـيـن و رهـبـران              

کـار ايـنـهـا       .   محل را ايفا مي کـنـنـد       
امري ديکته شـده و کـتـابـي نـيـسـت                
بلکه در کوران زنـدگـي اجـتـمـاعـي و              
طبيعي در سطح شـهـر يـا مـحلـه بـه                

. چنين شخصيتهايي تبديل شـده انـد        
اين افراد نقش مـهـمـي در مـتـحـد و                

متشکل کردن ساکنين يـک يـا چـنـد             
محله را مي توانند بر عـهـده داشـتـه           

جمع اين فعالين مـي تـوانـنـد        .   باشند
با تقسيم کار در ميان ديـگـران، امـر            

فعاليـن  . سازماندهي را به پيش ببرند 

مـحــالت يــا فـعــالــيـن عــرصـه هــاي              
مختلف اجتماعي در دل توده اهـالـي      
قرار دارند و از اين رو گروه يـا دسـتـه              
خاصي کـه مـي خـواهـد مـخـفـيـانـه                  

 

نسل جوان و مـردم ايـران بـراي بـه               
گور سپردن کل بختک اسـالمـي را       

 .به جهان اعالم کرد
 
 تـيـر     ١٨از آن زمان تاکـنـون         

هر سال مـايـه کـابـوس و وحشـت               
رژيـم اسـالمـي و مـنـبـع الـهـام و                   
فرصتي براي اعـتـراض مـتـحـد و             
تظاهرات عليه جمهوري اسـالمـي       

. در داخل و خارج کشور بوده است  
سال گذشتـه نـيـز تـظـاهـرات هـاي               

 تير نقشي کلـيـدي در     ١٨سالگرد  
شکستن فضـاي تـرور و وحشـتـي            
داشت که رژيم با برپايـي کـهـريـزک        

 خـرداد مـوقـتـا بـه            ٣٠کشتار    و  
. بـود    انقالب حاضر تحميل کـرده     

 تــيــر پــارســال           ١٨تــظــاهــرات       
پيشروي تظاهرات هاي بـعـدي        راه

 ١٦ آبـان،      ١٣ مرداد،    ٨از جمله   
را گشـود    )   عـاشـورا  (  دي   ٦آذر و   

که تا مرز درهم شکستن مـاشـيـن       
سـرکـوب حــکـومـت اسـالمـي در             

 .تهران به پيش رفت
  

 تـيـر   ١٨امسال در شرايطي به  
نـزديــک مــيــشـويــم کــه جـمــهــوري           
اســالمــي در مــحــاصــره انــقــالب          
مردم، درگير حادتـريـن دعـواهـاي         
دروني، رسوا تر و منزوي تر از هـر     
زمان در سطـح بـيـن الـمـلـلـي، بـر                  
ــم                  ــج و دره ــل ــرش ف ــن گســت مــت
ريختگـي اداري، تـنـاقـض گـويـي             
هــاي مــقــامــات و مــتــهــم کــردن            
يکديگر و روحيه باختگي عناصـر    

بـراي بـقـاء         رژيم از باال تا پايـيـن،      
انقالب گرچه از   .   دست و پا ميزند   

مــهــمــتــريــن ســالح خــود، يــعــنــي         
تظاهرات هـاي بـزرگ خـيـابـانـي،              
موقتا و اساسا در اثر وحشـيـگـري      
رژيم اسالمي محروم شده، اما در        
شکل خشم و انزجار عمومي عليه    
حکومت، کم کاري و اعتـصـابـات       
و اعتراضات پراکنده اما وسـيـع و      
تعطيل ناشدني در کارخـانـه هـا و            
ادارات و دانشگاهـهـا و مـدارس،          
شعار نويسي ها و شعاردادن ها بـر    
بامها در محـالت، تـبـديـل کـردن            

هـر اجـتـمـاع کــوچـک و بـزرگ بــه                 
عرصه اي براي اعالم نفرت علـنـي       
علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي ادامـه               
دارد و حتي حضور سنگـيـن خـود          

در وحشــت و         در خــيــابــانــهــا را       
اضـطـراب مـقـامـات نـظـامـي در               
برابر هر مناسبت و برقراري عملي     

. حکومت نظامي اعـالم مـيـدارد        
براي هر ناظـر واقـع بـيـنـي روشـن               
است که جمهـوري اسـالمـي قـادر            
نيست بـراي مـدت طـوالنـي دوام             

 تير و سـنـت مـبـارزاتـي        ١٨.  آورد
کـه حــول آن شــکـل گـرفـتــه اســت                
فرصتي فراهم مي آورد تا در ايـن           
روز وسيعا به ميدان آمد و مبـارزه     
براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي       

 .را گسترش داد
  

حزب کمونيست کارگري همـه      
مردم شريف و آزاده را در سـراسـر             
ــارج کشــــور                       ــران و در خــ ايــ

از هم اکـنـون بـراي         فراميخواند تا 
برپايي تظاهرات و اجتمـاعـات در        

.  تير تـدارک بـبـيـنـنـد        ١٨سالگرد  
ــر فشــار              جــمــهــوري اســالمــي زي
انــقــالب مــا در آشــفــتــه تــريــن و              
ضعيف تـريـن مـوقـعـيـت خـويـش              

نبـايـد بـه ايـن جـانـيـان              .   قرار دارد 
هـر روز ادامـه عـمـر           .   مهلـت داد   

ننگيـن ايـن جـانـوان اسـالمـي بـه                
معني تداوم مصائب بيشمار براي      
جامعه و هزينه هاي سـنـگـيـن تـر             

 تـيـر فـرصـتـي          ١٨.   در آينده است 
صـــفــوف انــقـــالب و            اســت تــا     

دخــالــتــگــري مــردم بــراي بــدســت         
ــش را               ــوشــت خــوي ــتــن ســرن گــرف
متحـدتـر و مـتـشـکـل تـر کـنـيـم                    

رژيم اسالمي را يک قـدم ديـگـر           و
به سرنـگـونـي بـه نـيـروي انـقـالب                 

 .مردم نزديکتر کنيم
  

  تير    ١٨زنده باد         
 سرنگون باد جمهوري اسالمي                        

 
 زنده باد انقالب انساني                      

 براي حکومت انساني                  
 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي                          
  

 حزب کمونيست کارگري ايران                         
 ٢٠١٠ ژوئن       ٢٤،   ١٣٨٩ تير      ٣

 . . . مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان                             !   تير١٨زنده باد  

 ۳صفحه 



 
525شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   

 ۱از صفحه  
 ۲از صفحه  

. کارهاي خاصي انجام دهد نيـسـتـنـد       
ــودن و                      ــن خــاطــر چــون ب ــي ــم ــه ه ب
موضوعيت آنها بر بستر درد و رنـج          
بقيه قابل تعريف است لذا از امـنـيـت        
اجتماعي و توده اي در مـيـان مـردم             

سـاخـتـن    .   مـحـل بـرخـوردار هسـتـنـد           
تشکل در محالت نسخه از قبل داده    

بطور روزمـره دنـيـايـي       .   شده اي ندارد 
درد و مشکالت را حکومت به مردم     

مي تـوان بـر ايـن          .  تحميل کرده است 
. اساس انواع تشکلها را سازمـان داد      

تعدادي را مـي تـوان در ارتـبـاط بـا                  
ــگــر ســازمــان داد             از .   مــحــالت دي

تشکل زنان گرفته تا جمعاي جوانـان،      
تا مدافعين حقوق کودک و غيره مـي      
ــالت                 ــحـ ــل مـ ــکـ ــد در تشـ ــنـ ــوانـ تـ

 . سازماندهي شوند
بخش کـارگـر و زحـمـتـکـش کـه                
اکثريت جامعه را تشکيل مـيـدهـنـد           
بـمـنـظـور بـهـبـود شـرايـط زنـدگـي و                    
مبـارزه بـا مشـکـالتـي کـه هـر روزه                  
درمقابل آنها قرار دارد،بطور طبيعـي    
در کنار هم قرار ميگيرند و  تشـکـل        
و سازماندهـي مـردم حـتـي در دوره               
هائي که حـکـومـت نـظـامـي بـرقـرار                

مـردم در    .   است بدرجاتي وجـود دارد    
مـحــل کــار و زيســت بـدون تشــکــل              
نيستند  و همواره کساني هستند کـه       
ــان                بــعــنــوان افــراد پــيــشــرو در جــري
مبارزات روزمره نقش و تاثير داشـتـه     
اند واز طرف اهل محل قابـل احـتـرام         
هستند تشکل درمحالت دربسـيـاري    
مقاطع مهم نـقـش ارزنـده اي داشـتـه             
است و بويژه کارگران و خانـواده هـاي           
آنها، جوانان و زنان، فعالين پـرشـوري         
بوده اند که داراي تجربيـات ارزنـده و           
ــرض از                      ــد غـ ــنـ ــاري هســـتـ ــر بـ پـ
سازماندهي در محالت ارتقا و رشـد        
تشکلهاي مـوجـود در عـرصـه هـاي              
مختلف است وقتي از سـازمـانـدهـي           
در محالت صحـبـت مـيـکـنـيـم  بـه                  
پــديــده اي مــرکــب و عــرصــه هــاي               
متنوعي اشاره داريم کـه در نـهـايـت             
اتحاد ، همدلي و اميد بـه تـغـيـيـر و                

تشـکـل   .   بهبود زندگـي مـيـانـجـامـد         
زنان، دفاع از حقوق کودک، بـاالبـردن        
امنيت محله، ارتقا فرهـنـگ بـرابـري        
طلبي، باالبردن امنيت زنان ودختـران     
که ربط مستقيم به  مـبـارزه بـا مـرد             
ساالري دارد، تبليغ کتاب وفيلمـهـاي    
خــوب در دســتــرس قــرار دادن آن،                
دخالت فعالين در فعل  وانـفـعـالـهـاي            
روزمـره مــثـال ورزش و کــانـونــهـا و                

انجمنهاي موجود که معموال جوانان     
بدان جذب مـيـشـونـد، و در نـهـايـت                 

. . .  افـزايـش فـعــالـيـن و ارتــقـاآنـهـا و                
سازماندهي در محالت کليه مسائل      

. مربوط به زندگي را دربـر مـيـگـيـرد          
اين تالشها قرار است منجر به بهبـود     
شرايط زندگي مردم محل شـود و از          
طـرفــي در مــقــطـع اوج اعــتــراض و               
مبارزه مردم بتواند کنترل محالت را    

 .   در دست بگيرد
 

فعاليـن و رهـبـران        :   منصور فرزاد 
عملي انگيزه شديدي بـه شـکـل دادن            
به تشکلهاي سراسري دارند ايـن امـر          
تا چه حد با واقعيـت مـنـطـبـق اسـت               
رابطه فعالين در شهرهاي کردستان و       

 شهرهاي ديگر چگونه است؟
 

ايـن انـگـيـزه هـا          :   عبدل گلپريان 
فعاليـن و    .  عين واقعيت مسئله است 

رهبران عملي راه و چـاره اي جـز ايـن              
ــه                    ــراي شــکــل دادن ب ــد کــه ب ــدارن ن
تشـــکـــلـــهـــاي کـــارگـــري ســـراســـري         

به نظـر مـن ايـن گـامـهـا             .   بيانديشند
برداشته شـده اسـت و در چـنـد سـال                  
اخير ما شاهد جهت گـيـري فـعـالـيـن             

. کــارگــري در ايــن راســتــا بــوده ايــم             
قطعنامه هاي ده تشکل کـارگـري بـه           
مناسبت روز جهاني کارگر، ارتـبـاط         
نزديک تشکلهاي موجود کارگـري در     
سطح کشور، نامه هـاي حـمـايـتـي از            
اعــتــراض، اعــتــصــاب و مــبــارزات          
همديگر و دهها نمونه از ايـن نـوع و             
فــراتــر از ايــن  اعــالم پشــتــيــبــانــي                
اتحاديه هاي کارگري در سـطـح بـيـن            
المللي از کارگران ايران و بلعکس نيـز      
يک همسرنوشتي طبقاتي جـهـانـي را          

بـه طـبـع آنـچـه کـه             . ايجاد کرده است 
اشاره کـردم بـايـد بـگـويـم کـه رابـطـه                   
خوبي مـابـيـن فـعـالـيـن کـارگـري در                 
شهرهاي کردستان و ديـگـر شـهـر هـا             

در مجمـوع بـايـد گـفـت          . برقرار است 
که مسايل و مشکـالت کـارگـران در           
سطح سـراسـري، بـه هـمـه کـارگـران،                 
خانواده هاي آنان و رهـبـران کـارگـري            
در هر شهر و هرکارخانـه اي مـربـوط            

براي جنبش کارگري هيچ مـرز    .   است
و محدوده مـحـلـي و غـيـره مـعـنـي                  

قطعنامه هـاي صـادره در اول         .  ندارد
 .مه گوياي اين حقيقت است

طــبــيــعــي اســت کــه فــعــالــيــن و           
رهــبــران عــمــلــي در ســطــح شــهــر و              
سـراســري بــا هــم درارتــبـاط بــاشــنــد             

زيراکه شرايط  کار و زنـدگـي سـخـت              
توده کارگر و کل مردم، هم سرنوشـت     
بودن آنها، انگيزه اتحاد و قـدرتـمـنـد           
تر شدن را بـوجـود مـي آورد و بـدون                
مشورت و کمک متـقـابـل  فـعـالـيـت             

اين هـم يـک     . آنها  موثر واقع نميشود 
ضرورت و يک نياز واقعي و عيني در    

 .مبارزه طبقاتي است
 

جمهوري اسـالمـي   :   منصور فرزاد 
تـا چــه حــد قــادر اســت تشـکــلــهــاي               
محالت را از بين بـبـرد و يـا آنـرا در               
جهت اهداف مورد نظر خود منحرف    

 کند؟ 
 

محالت را نـمـي       :   عبدل گلپريان 
توان با هيچ مـعـيـار و انـدازه گـيـري                 

در واقـع    .   خاصي از هم تفکيـک کـرد       
محالت يک شـهـر بـهـمـديـگـر وصـل                
هستند و همين امر کار وسيع و تـوده    

مکانيزمـهـاي   .   اي را آسانتر مي کند   
طبيعي و داده شده به آساني قـابـل از        

از ايـن رو هـمـه          .   بين بردن نـيـسـتـنـد       
محالت مي توانند ارتباطـي مـنـظـم        

با هم داشته باشند و همچـون زنـجـيـر        
بهمديگر وصل شوند و با تجمـعـهـاي          
موضعي، با سـر دادن شـعـار عـلـيـه                
حضور سرکوبگـران در مـحـالت، بـا            
شعار نويسي بر در و ديوار مـي تـوان         

در .   فضاي محله را در دسـت گـرفـت        
شـرايـط انـقـالبـي فـعـلـي جـوانـان در                   
مــحــالت مــي تــوانــنــد در ارتــبــاط             
نزديکي که با هم دارند عـرصـه را بـر           
مزدوران مستقر در سر چهار راههـاي      

با ايـن کـار هـم          .   محالت تنگ کنند 
نيروهاي حـکـومـت را فـرسـوده مـي              
کنند و هم امنيت بيشتري بـر مـحلـه        

عالرغم اينهـا بـايـد      .     حاکم مي شود  
فعالين عرصه هاي مختلف و تشکل       
محالت بشدت هوشـيـار بـاشـنـد کـه             
اين هـيـوالي در حـال مـرگ نـتـوانـد                  
زخمي در دل مبـارزات مـردم ايـجـاد            

جمهوري اسالمي در طول عـمـر   .   کند

ننگينش کاري بجز سرکوب، تفرقه و       
هر گونه جنايتـي عـلـيـه مـيـلـيـونـهـا                 

امـا  .   مردم ستمديده را نداشـتـه اسـت       
ايـن  .   کار از اين حرفها گـذشـتـه اسـت         

در .   رژيم ريش و پشمش ريخته اسـت       
ــران و                   ــه ــا و مــحــالت ت ــه ــان ــاب خــي
شهرستانها نـيـروهـاي سـرکـوبـگـرش            
تــوســط جــوانــان و مــردم بــارهــا                    
گوشمالي داده شدند، اکـنـون جـوانـان         
محالت تـجـارب گـرانـبـهـايـي را در                

در .   يکسال گذشته بـدسـت آورده انـد         
شهرهاي کردستان تجارب و زمـيـنـه          
براي متشکل و سازمانيافته فعاليـت    

. کردن در محالت بسيار بيشتر اسـت   
ــيــافــتــه در                در مــورد کــار ســازمــان
محالت  و براي آگـاهـي نسـل جـوان               
امروز حتـمـا در شـمـاره هـاي بـعـدي                 

 .ايسکرا بيشتر خواهيم گفت
 

 . . . مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان                             
كمك به دوستـان جـنـبـش كـارگـري            
دراز كرده اند كه براي جلوگـيـري از           
تلف شدن ايشـان هـر كسـي بـه هـر                
ترتيبـي كـه تـوانسـت بـه ايـن امـر                  

آدمهاي زيادي چـه در خـود         .   بكند
ايران و چه در خارج از مـرزهـاي آن          
كشــور اقــدامــاتــي را در دســتــور             

 . گذاشتند
 

فعالين سياسي چپ و كمونيست بـا   
هر درجه دوري و نزديكي سـيـاسـي          
به فعالين كارگري در ايران، كه زيـر        
سرنيزه هاي جمهوري اسالمـي امـر      
سازماندهي و متحد كردن كارگران     
را بــه پــيــش مــي بـرنــد، قـدر ايــن                

در غـيـاب     .   فعاليـن را مـي دانـنـد          
هـاي تـوده اي كـارگـري، در               تشكل

قريب به اتـفـاق مـواقـع امـر پـيـش                
بـردن اعـتــراضــات و اعــتـصــابــات           
كارگري بـر دوش هـمـيـن فـعـالـيـن                

حتي اگر با خطوط سـيـاسـي      .   است
آنهـا مـخـالـف هـم بـاشـنـد، آرزوي                 

اتفاقا تـمـام     .   مرگشان را نمي كنند  
زوري را هم كه جـمـهـوري اسـالمـي         
مي زنـد هـمـيـن اسـت كـه هـزيـنـه                    
فــعــالــيــت ســيــاســي را بــراي ايــن              

جـلـوگـيـري از       .   كارگران بـاال بـبـرد       
مداواي به موقع محمود صالحـي،       

جــلــوگــيــري از مــداواي بــه مــوقــع           
منصور اسانلو، اذيت و آزار مـادر         
سالخورده سعيد تـرابـيـان، اذيـت و           
آزار و شـكـنـجـه عـروس مـنـصـور                 

 سـالـه     ١٢اسانلو، شكنجـه دخـتـر         
يعقوب سليمي، بستن قـرار وثـيـقـه          
هاي نجومي براي فعالين كـارگـري        
و دهها نمونه ديگر از ايـن اذيـت و           
ــدن از                ــراي دســت كشــي آزارهــا، ب
فعاليـت سـيـاسـي و سـازمـانـدهـي               

يـك  .   كـارگـران صـورت مـي گـيـرد            
بخش از فعاليت فعـالـيـن سـيـاسـي            
اپوزيسيون جـمـهـوري اسـالمـي در           
خــارج كشــور، دفــاع از جــان و                   
خانواده همين فعالين كارگري بـوده       

 .است
  

ــي از                       ــكـ ــن يـ ــيـ ــن بـ امـــا در ايـ
روشنفكراني كه خيـلـي بـاسـمـه اي            
خودش را به كارگران مي چسپانـد،        
با انتشار انزجارنامـه اي بـر عـلـيـه              
فراخوان دوستان و خانواده محـمـود    
صـالــحـي و حــتـي خـود مـحــمــود               
صالحـي بـراي جـلـوگـيـري از زجـر                
كشيدن و احتمال مرگ وي شمشيـر        

ــت       ــده اسـ ــيـ ــده آن       .   كشـ ــنـ ــويسـ نـ
انزجارنامه كه هنوز نوشتـه هـايـش         

جنبش جاري بـر    "   شكست" از شوق   

صفحات سايـتـهـاي ايـنـتـرنـتـي بـه               
بخش آرشيو نرفتـه انـد، ايـنـبـار از              
ايــن شــوق زده شــده اســت كـــه                     

دوســتــداران مــحــمــود صــالــحــي          " 
وي "   امـيـدي بـه هــمـت دوسـتـدران            

بـراي نـجـات      " از فـراخـوان       .   نـدارنـد  
" جان محمـود صـالـحـي بشـتـابـيـم             

نتيجه گرفتـه اسـت كـه دوسـتـان و               
خانواده محمود صالحي دارند يـك       

جـا مـي انـدازنـد و           " اليت طبقاتي" 
فقر و گرسنـگـي خـانـواده       " ايشان از  

در آن جـامـعـه خـبـر        "   فروشنده كليه 
پيچـيـده كـردن مسـائـل در            !   ندارند

جهت اهداف مشخصـي قـرار دارد          
كه حوصله پرداختن بـه آنـهـا را در             

. دو دوتا چهارتا اسـت   .   اينجا ندارم 
محمـود صـالـحـي بـا هـزار و يـك                  

. مشكل براي معالجه روبـرو اسـت       
گروه خون ايشان با اهـدا    .   پول ندارد 

بـا جـمـهـوري       .   كنندگان نمي خـورد   
دارد مــي    .   اســالمــي طــرف اســت      

انتظار كمك از هم جـنـبـشـي     .   ميرد
ــد                   ــاي ــجــات وي چــرا ب ــراي ن هــا ب
مستمسكـي بـراي طـرح يـكـسـري             

واقـعـا جـا      !   مسائل ديـگـر بشـود؟       
ــدان                   ــردن وجــ ــت كــ ــراي راحــ بــ
 روشــنــفــكــري خــيــلــي زيــاد اســت           

 ٢٠١٠ ژوئن ٢٥

 . . .   من از محمود صالحي                   

 زنده باد انقالب انساني                        
 براي حکومت انساني                 
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 جــوالي    ۱۱دو هــفــتــه ديــگــر           
سالگرد سنگسار شدن مـريـم ايـوبـي            

اين روزها ما براي نجـات جـان     .   است
سکينه محمدي آشتياني از سنگسـار   

مريم و سکينـه هـر     .  فعاليت ميکنيم 
 . دو مادر بوده و دو فرزند دارند

ــدان مــريــم مــيــدانــنــد کــه              فــرزن
مادرشان وقتي در زندان اوين در سـال    

 شنيد که سنگسار مـيـشـود،      ۲۰۰۱
ــا                      ــيــهــوش شــد و او را ب از تــرس ب
برانکارد براي انجام عمـل سـنـگـسـار         
بـردنـد و فـرزنـدان مـريـم، اکـنـون در                   
تهران زندگي ميکنند و کـابـوسـهـاي          

 ... شبانه آنها را رها نميکند
من بعنوان مسئول کـمـيـتـه بـيـن          
المللي علـيـه اعـدام، بـا بـچـه هـايـي                  
حرف زده ام که مادرشان در ايـران در         
طول سي و يکسال حاکميت فاشيسـم        

. اسالمي، در ايران سنگسـارشـده انـد        
يکي از آنها مـرد جـوانـي از کـرمـان                

 ... بود
او به تلفن دستي من زنـگ زد و            

اگــر در دنــيـا دادگــاهـي مــي           :   گـفـت  

شناسيد که کيفرخـواسـت مـرا قـبـول            
کند، به من زنگ بزنيد و در پاسخ بـه     

گـفـت   ;   سوالم کـه مـوضـوع چـيـسـت           
مادرم را در هـمـان سـالـهـاي اول بـه                  
قـدرت رسـيــدن حــکـومــت اســالمــي           

 . سنگسار کردند
شنيدن خاطرات وحشـتـنـاک ايـن          

 سـالـه کـه آنـزمـان کـودکـي                ۴۳مرد  
او . . .   بيش نبود، تـکـان دهـنـده بـود            

گفت که مادرش از روز اول مـخـالـف        
حکومت و مخالف سرسخت خمينـي   

مـادرش مـعـلـم بـوده و عـلـيــه                .   بـود 
حکومت و مقامـات آن در مـحـيـط             

 ... کار حرف ميزده
روزي کـه هـمـه مشـغـول نـهـار               "   

خوردن بوديم، به خانه ما ريـخـتـنـد و        
مادرم را با خـودشـان بـردنـد، بسـيـار              
سريع همه چيز اتفاق افتاد، دو هـفـتـه          
طول نکشيد که يک روز در شـهـر مـا           
جـار زدنـد، بـراي سـنـگـسـار يـک زن                   

 . "بياييد و اين زن مادر من بود
او براي من گفت کـه بـا تـرس و                
وحشت بـه آن مـحـل رفـت و از دور                   
شــاهــد بــود کــه بــا پــرتــاب ســنــگ               
مادرش را کشتند و او معتـقـد اسـت         
که مادرش هنوز زنده بود که دفـنـش        

 .... کردند
اين مرد جوان کيفرخواست خـود       
را عليه جنايات وحشيانه حکـومـتـي        

فاشيـسـت و ضـد انسـان، بـراي مـن                 
فرسـتـاده تـا آنـرا در دادگـاهـي بـيـن                   

 ... المللي مطرح کنم
بعنـوان يـک     .   و من مدعي هستم  

فــعــال مــدافــع حــقــوق زن، بــعــنــوان             
مسئول يک کميته بين المللـي عـلـيـه           
سنگسار که خانـواده هـاي زيـادي را             
در مبارزه نابرابر با احکام سـنـگـسـار        
عزيزانشان همراهي کرده ام، بـعـنـوان          
کسي که در گوشهايم صداي فـرزنـدان      
مادراني هسـت کـه سـنـگـسـار شـان                
کردند و امروز بعنوان کسي کـه بـراي       
نجات جان سکينه فعاليت مـيـکـنـم،         
کيفرخواست خودم و صدها زن و مرد   
سنگسار شده در ايران را در مـقـابـل             

 . دنيا اعالم ميکنم
ســنــگــســار وحشــيــانــه و قــرون            

سنگسار صد در صـد  .   وسطايي است 
يک مـوضـوع سـيـاسـي اسـت و مـن                  
هيچگاه بـه غـرولـنـدهـاي طـرفـداران              

. . اصالح و تفسيـر مـاليـم از قـران و              
اين حکـومـت بـراي      .   اهميتي نداده ام  

زدن مردم، براي مـحـکـم کـردن پـاي               
ــه                 ــيــن خــود، احــتــيــاج ب هــاي خــون
سنگسار کردن داشت و بـدون تـوجـه            
حــتــي بــه قــوانــيــن کــذايــي و قــرون               

قـانـون   "   وسطايي اسالمي خـودش و        
تصــمــيــم . . .   و   "   مـجــازات اســالمــي   

ميگرفت سنگسار کند و قربانيـان را      

شکار ميکرد و هر جايي که ناآرامـي        
بــود، هــر شــهــري کــه اعــتــصــاب و               
اعتراض داشت، هـر اسـتـانـي کـه در              
مقابل حکومت تمکين نميکرد، يـک     
زن را تا سينه در خاک فرو مـيـکـرد و         
با پرتاب سنگ او را زجرکش ميکرد     
تا ديگران عبرت بگيرنـد و تـمـکـيـن            

اين عملکرد سنگسـار بـوده و        .   کنند
هست و غـرولـنـد کـردن در مـقـابـل                  
حکومت، براي تفسير بـهـتـر و پـيـدا              
کردن سوراخ در قوانـيـن هـيـچـگـاه و              
هيچگاه پاسخ نـداده و پـاسـخ نـبـوده              

 . است
مـن هــمـواره در سـخــنـرانــيـهــاي             
خودم عليه سنـگـسـار مـيـگـويـم کـه               
وقتي اولين بار خبر سـنـگـسـار شـدن           

 سـالـه را شـنـيـدم، بـا               ۱۸يک دختـر     
مينا صبر کن تا دنـيـا     "   خودم گفتم،   

از اين درد و رنـج و زخـم عـمـيـق بـر                    
پيکر خود اطالع يابد، آنزمان چرخها       
از حرکت مي ايستند و ساعتها تيـک        
تيک نميکنند، تا بشر بـه ايـن حـملـه              
وحشــيــانــه بــه خــود پــاســخ درخــور              

امروز سي سال از آن تـاريـخ         . ..   بدهد
گذشته و دنيا با صبر و شکيـبـايـي و         
البته به کمـک نسـبـيـت فـرهـنـگـي و                 

" فمينيسـتـهـايـي    " خيل روشنفکران و  
 که 

" مـهـم     "   اين معضالت برايشـان      
نيست، زندگي عادي خود را ميکـنـد    
و دولتهاي غربي فرش قرمز زير پـاي        
جنايتکاران پهن کرده و چشم خـود را      
بر اين جنايت عليه بشـريـت بسـتـه و             

داد و ستد خود با حکومت فاشيست     
 . و زن ستيز اسالمي را ادامه دادند

من متهم ميکنم دنيـايـي را کـه           
صدها سنگسار را در قـرن بـيـسـت و            
يک، با شکيبايي تمام، قـورت داد و           

متهم ميـکـنـم    ...   به روي خود نياورد 
نهادها و موسسات بين المللي را کـه        
در مورد اين فاجعه سـکـوت کـردنـد،        
من متهم ميکـنـم اتـحـاديـه اروپـا و               
همين شوراي اروپا را که دو روز پيش    
عليه ممنوعيـت بـرقـعـه در اروپـا و               

زنــان "   ضــديــت آن بــا حــقــوق بشــر               
حرف زد و سـي و يـکـسـال           "   مسلمان

است در مورد ضديـت سـنـگـسـار بـا            
حقوق بشر و حقوق زنـان الم تـا کـام                

 .. حرف نميزند
 . اين دنيا وارونه است

سکوت سه دهـه نـهـادهـاي بـيـن             
الملـلـي عـلـيـه سـنـگـسـار در ايـران،                   
امروز به همت مبارزات مردم ايـران،         
به همت يک انقالب علـيـه حـکـومـت            
اسالمي شکسته ميشود و مـا بـايـد           
نه فقط عليه حکم سنگسار سـکـيـنـه         
مــحــمــدي آشــتــيــانــي مــتــحــدانــه و            
يکپارچه به پا خاسته و کاري بکنيـم،      
ــلــکــه خــواســت مــحــاکــمــه ســران                ب
حکومت اسالمي بدلـيـل سـنـگـسـار            
صدها زن و مرد امروز بايد بـيـش از             
پيش مطرح شده و براي عملـي کـردن        

 ! آن بپا خيزيم
 مينا احدي  

  ۲۰۱۰ ژوئن ۲۷

براي نجات سکينه محمدي آشتياني،      
  براي محاکمه سران حکومت سنگسار       

 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي       

امروز دست ياري به سوي همـه    
پنج سـال  .   مردم دنيا دراز ميکنيم   

است که بـدون مـهـر مـادري و بـا                 
آيا . ترس و وحشت زندگي ميکنيم 

دنيا آنچنان ظالم است که ميتواند     
اين فاجعه را ببيند و راحـت از آن             

 عبور کند ؟
 

ما فرزندان سـکـيـنـه مـحـمـدي           
فـريـده و سـجـاد         .   آشتياني هستيـم  

ــي      از ســنــيــن     .   مــحــمــدي آشــتــيــان
نوجواني با اين درد آشنا شديم کـه        
مــادرمــان در زنــدان اســت و مــا               

. منتظر يـک فـاجـعـه نشـسـتـه ايـم                
راستش کلمه سنگسار، بـه خـودي         
خود چنان تـرسـنـاک اسـت کـه مـا                

سـعـي مـيــکـنـيــم هــيـچـگــاه از آن                 
مـا مـيـگـويـيـم،         .   استفاده نـکـنـيـم     

مادرمان در خطر است، مـادرمـان      
مکنست کشته شود و مادرمان از    

 .همه انتظار دارد کمکش کنند
 

امروز که تقريبا همه راهها بـه         
بن بست رسيده و وکيـل مـادرمـان          
ميگويد وضع مادر مـا خـطـرنـاک           

بـه  .   است، به شما متوسل ميشويم  
فـرق   مردم دنيا متوسل ميشويم،      

نميکند رنگ پوستشان چـيـسـت و         
يا در کدام کشـور و شـهـر زنـدگـي               
ميکنند، به شمـا مـردم ايـران، بـه             
همه کسانـيـکـه درد و زخـم ايـنـرا                 
چشيده اند که کشته شدن يک عزيـز   

خانـواده چـقـدر وحشـتـنـاک اسـت،              
کمک کنيد مادر . متوسل ميشويم 

 !ما به خانه برگردد
ما به ويژه دسـت يـاري بسـوي            
ايرانيان در هـمـه جـاي دنـيـا دراز                

کمک کنيـد ايـن کـابـوس         .  ميکنيم
کمک کـنـيـد مـادر         .   متحقق نشود 

واقعا توضيـح  .   ما نجات پيدا کند 
دادن لحظه ها و ثانيه هاي زنـدگـي      

کـلـمـات در      . ما بسيار سخت است 
مقابل اين وحشت ، گويـايـي خـود          

 ...را از دست ميدهند
 

کمک کـنـيـد مـادر مـا نـجـات               
نامه بنويسيد و از مقـامـات    .   يابد

بگـويـيـد    .   بخواهيد او را آزاد کنند  

که او هيچ شاکي خصوصـي نـدارد         
مــادر مــا   .   و کــاري نــکــرده اســت       

آيا ايـن حـرف را       . نبايد کشته شود 
کسي هست بشنود و بـه يـاري مـا            

 .بشتابد

فرزندان سکينه   فريده و سجاد
  محمدي آشتياني

  
باز تکثير از کميته بين المللي 

 عليه سنگسار 
 

 به سنگسار شدن مادرمان اعتراض کنيد
 !  نگذاريد کابوس زندگيمان اتفاق بيفتد       :نامه اي از فرزندان سکينه محمدي      
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شمـايـي کـه بـه مـرز اعـتـقـادي                 " 
نداريد و به سـادگـي بـراي بـخـشـهـاي              
کشور رفـرانـدوم بـرگـزار مـيـکـنـيـد،                
چگونه مي توانـيـد راه پـيـشـرفـت را                

با اين اعتقاداتتـان مـدت     ...  بيابيد؟  
زمان زيادي طول نخواهد کشـيـد کـه          
تمام کشور را بـه رفـرانـدوم خـواهـيـد               
گـذارد و کشــوري بــاقــي نــخــواهــيــد            

چرا که مردم آذربايـجـان هـم      . گذاشت  
دچار ستم هاي فراواني هسـتـنـد پـس          
خواهان رفراندوم هستند و حـق شـان           

مردم کردستان را هـم کـه         .   هم هست 
مـردم  . خودتان فرموديد حقشان است 

ــه در دوره هــاي                    ــم ک ــوچســان ه ــل ب
متمادي تـاريـخ ايـران از گـذشـتـه تـا                 
کنون همواره در ستم و رنج و سخـتـي         

. بسر مي برند پس حق آنان نيز هست    
 "بفرماييد از ايران چه ميماند؟

  
سوال من از اين منتقد حزب ايـن      
است کـه از ايـران چـه مـانـده اسـت؟                   
ايشان از آب و خاک ميگويد و من از       
مردمي که هرنوع حق و حـقـوقـي از             

ايشان مـثـل هـر      .   آنها سلب شده است 
ناسيوناليست ديگري بـه آب و خـاک           

تـمـامـيـت     " چسبيده است و هدفش را     
به هر قيمت قرار داده اسـت و    "   ارضي

حزب کمونيست کارگري رفاه و آزادي   
و حقوق برابر انسـانـهـا، رفـع هـرنـوع               
ستم از جمله ستم ملـي، رفـع هـرنـوع            
نابرابري از جمله در تقسيم امکـانـات       
جامعه را مبناي فعالـيـت خـود قـرار          

ــه          .   داده اســت    ــرد ک ــذي ايشــان مــيــپ
حکومت اندر حکومت در دوره هـاي     
ــه مــردم کــردســتــان و                  ــادي ب مــتــم
آذربايجان و سيـسـتـان و بـلـوچسـتـان              
ظلم شده اسـت، امـا حـاضـر نـيـسـت                
کمي به عمق برود و ريشه اين ستمهـا     
را جستجو کند و به آن پاسخ بـدهـد و      
کمونيست ها اين سـتـم هـا از جـملـه                
جـلـوگـيـري از تـکـلـم مـردم بـه زبـان                     
مادريشـان و چـمـاق تـجـزيـه طـلـبـي                  
توسط حکومت ها و ناسيونـالـيـسـت      
هـا و ســرکـوب و جــنـايــات آنــهـا را                  
ميبينند و ميگويند هدف بـراي مـا           
داشـتـن يـک زنــدگـي انســانـي اســت،              

هدف ما ايـن اسـت کـه مـردم مـثـل                  
انسان زندگي کنـنـد، يـعـنـي آزادي و             

و تنها در   . رفاه و برابري داشته باشند 
چنين جامعه اي است که شکـافـهـا و         
مرزها از مـيـان مـيـرود و انسـانـهـا                  
صرفنظر از زبان و رنگ و نـژاد مـثـل            

ديـگـر   .   انسان با هم زندگي ميکـنـنـد       
نه خبري از سـرکـوب مـيـمـانـد و نـه                   

کسي که بـدوا سـتـم مـلـي را             .   تجزيه
ناديده ميگيرد و بـالفـاصـلـه چـمـاق               
تجزيه طلبي را بـلـنـد مـيـکـنـد بـايـد                 
بـدانــد کــه دارد بــه حــکــومــت هــاي              
سرکوبگر مشروعيت ميدهد و خـود        
را کنار آنها قـرار مـيـدهـد و شـريـک                  

اگـر مـردم     .   سرکوبگري آنها ميـکـنـد     
يک زندگي انسانـي داشـتـه بـاشـنـد و               
مورد سرکوب و تحقير و بيحرمتي و   
تبعيض قرار نگيرند چه دلـيـلـي دارد           
بخواهند از بقيه جدا شوند و کشور و      
دولت مستقل تشکيل دهنـد؟ و اگـر         
زماني در جـائـي از ايـن کـره خـاکـي                 
بخشي از مردم بـا جـدا شـدن از يـک                 
کشور امکان رها شدن از يـک دولـت           
سرکوبگر و ساختن يک زندگي آزاد و      
انساني پيدا کردند چـه جـرمـي کـرده            
اند اگر تصميم بـه جـدائـي بـگـيـرنـد؟              
چرا بايد بجاي پـاسـخ گـوئـي بـه ايـن                
مساله به اين سر راسـتـي و رفـع ايـن                
نابرابري ها، مرزها را تقديس کـرد و          
تحت عنوان وطن پرستي بـا تـوپ و             
تانک به جان مردم افتاد و حمام خـون        
به راه انداخت تا همه را در چهارچوب       

نــگــه داشـت؟ آيــا روشــن         !   ايـن وطــن   
نيست که ناسيوناليست ها از پـاسـخ         
صريح طفره ميروند؟ روشـن نـيـسـت            
اينها مطلقا نه قادرند و نـه مـايـلـنـد               
اين ستمها را از بيـن بـبـرنـد و مـيـان                
مردم اتحاد و دوستي و يکـپـارچـگـي       

 ايجاد کنند؟
  

ــيــســت             ســيــاســت حــزب کــمــون
کارگري در اين زمينه خـيـلـي روشـن             
است و براي کسي که ذره اي آزادي و         
حرمـت مـردم بـرايـش ارزش داشـتـه               
باشد قابل دفاع است و براي تحقق آن       

حـزب کـمـونـيـسـت         .   تالش مـيـکـنـد      

کارگري براي رفع کامل ستم مـلـي و         
هرنوع تبعيض بر حسـب مـلـيـت در              
قوانين کشور و عمـلـکـردهـاي دولـت         
مبارزه ميکند و بـا هـرنـوع تـقـسـيـم               
بندي ملي ساکنين کشـور و هـرنـوع            
تــعــريــف هــويــت مــلــي بــراي مــردم             
قاطعانـه مـخـالـف اسـت و خـواهـان                 
برسميت شناخته شدن تساوي حـقـوق      
هــمــه اعضــاي جـــامــعــه اســت و                   
مشخصا درمورد کردستان، به دلـيـل    
سابقـه ديـريـنـه سـتـم مـلـي و وجـود                    
مساله مـلـي، ايـن حـق را بـه مـردم                   
ميدهـد کـه در يـک رفـرانـدم کـامـال                  
آزادانه درمورد ماندن يـا نـمـانـدن در            

. چهارچوب ايـران تصـمـيـم بـگـيـرنـد              
حزب ضمن اينـکـه ايـن حـق را بـراي               
مردم کردستان به رسميت ميشنـاسـد     
اما خود مبـلـغ ايـن اسـت کـه مـردم                 
کردستان در چهارچوب ايـران زنـدگـي        
کنند و حقـوق بـرابـر بـا سـايـر مـردم                  
داشته باشند چـون ايـن مسـيـر را بـه                
نفع مردم کردستـان و بـه نـفـع مـردم                
سراسر ايران ميداند و مـعـتـقـد اسـت            
کــه ايــن راه ســريــعــتــري بــراي مــردم             
کردستان و مردم سراسر کشـور بـراي          
سرنگوني جمهوري اسالمي و رسيدن     

بـعـالوه   .   به يک جامعه انسـانـي اسـت        
ــفــاق مــردم                  ــه ات اکــثــريــت قــريــب ب
کردستان تمايلي بـه جـدائـي از ايـران              

کارگران کردستان دارند دوش   .  ندارند
به دوش بقيه کارگران و بـراي حـقـوق           
مشابهي مبارزه مـيـکـنـنـد، زنـان و              

. جـوانـان کـردسـتــان هـم هـمـيــنـطــور               
آنوقت نـاسـيـونـالـيـسـت هـا و وطـن                   
پرستان در مقابل اين سياسـت روشـن      
و انساني، چماق تجزيه طـلـبـي بـلـنـد            
مـيـکـنــنـد و گــرد و خـاک بـراه مــي                   
انــدازنــد و مــجــازات اعــدام صــادر             
مــيــکــنــنــد تــا بــه اصــل مــوضــوع              

گوئي بخشي از مـردم ايـن         .   نپردازند
کشور از زور خوشـي و رفـاه و آزادي             

اگـر ايـن     !   تصميم به جدائي ميگيرنـد    
دوست عزيز ميپذيرد که به اين مـردم    
ستم شده است و اگـر انسـان بـراي او                
اساس مساله باشد، بايد قاعدتا قـدم       
بعديش توضيح اين ستم و پيدا کـردن      

 .راهي براي رفع آن باشد
  

ــامــيــت ارضــي و                 ــم دفــاع از ت
پروپاگاند عليه تجزيه طلبي همـيـشـه       
چـمــاق دولــتـهــاي حـاکــم بــر ايــران و               
ناسيوناليست ها بوده است و هـمـيـن         
چماق و سـيـاسـت پشـت ايـن چـمـاق                 
مهمترين فـاکـتـور بـراي انشـقـاق در               
مـيــان مــردم و مــانــع بــزرگــي بــراي              

. همزيستي در کـنـار هـم بـوده اسـت               
دولتي که حقوق بديـهـي مـردم را بـه              
ــر و                   ــق ــاســد، ف ــشــن ــي ــت نــم ــي رســم
محروميـت و سـرکـوب را بـه مـردم                
تحميل ميکند و ناسيوناليسـتـهـائـي        
که بجاي دفاع از برابري هـمـه مـردم،         
ايران ايران ميکنند و مردم را به جـرم        
زبان متفاوت تحقير ميکنند و عليـه      
عرب زبان و ترک زبـان و غـيـره مـدام            
سمپاشي ميکنند، عامل مهمـي در        
دور کردن مردم از يکديگر و انداختـن   
ــاي                      ــت هـ ــاسـ ــيـ ــه دام سـ ــا بـ ــهـ آنـ
ناسيوناليستي از نوع ديگـر و دامـن           
زدن بـه انـواع کشـمـکـش هـاي غـيـر                  
انساني ميان مردم و يا مجبور کـردن    

. بخشي از مردم بـه جـدائـي هسـتـنـد             
برعکس حزب کمونيست کـارگـري و         
هر حزب و نيروئي که انسـان، آزادي،         
حرمت و سـعـادت مـردم را مـبـنـاي               
اهداف و سياست هاي خود قـرار داده      
است، وجود ستم ملي در حق بخشـي        
ــه                     ــرا ب از مــردم و ضــرورت حــل آن
رسميت ميشناسد و اينرا حـق مـردم          
ميداند که به هر زباني که خـواسـتـنـد           
تکلم کنند و حقوق بـرابـري بـا سـايـر              

ــاشــنــد         اگــر حــزب    .   مــردم داشــتــه ب
کمونيست کارگري به مردم کردستـان     
حق ميدهد که در يک رفرانـدم آزادانـه       
تصميم بـگـيـرنـد کـه در چـهـارچـوب                
ايران بمـانـنـد يـا جـدا شـونـد اتـفـاقـا                    
همين سياست است که دسـت احـزاب      
نـاسـيــونـالـيــسـت کــرد و مــحـافـل و                 
جريانات جدائي طلب را مـيـبـنـدد و             
موجب اعتماد مردم بـه امـکـان يـک            
زنــدگــي بــرابــر بــا بــقــيــه شــهــرونــدان            

سياست ما امکان مـيـدهـد      .  ميشود
کــه ايــن اســتــخــوان الي زخــم بــراي               

هميشه از بين برود و مردم کردسـتـان       
و ساير نقاط ايران زندگي دوسـتـانـه و        
بدور از تشنجي در کـنـار هـم داشـتـه              

مـردم کـردسـتـان خـود را در              .   باشند
مبارزه عليه جمهوري اسالمي کـنـار        

کـارگـران   .   بقيه مردم ايران ميبـيـنـنـد       
کردستان خودشان را در کـنـار سـايـر             
کــارگــران و هــم ســرنــوشــت بــا آنــهــا              

اول مه و هشـت مـارس و           .   ميبينند
روز کـودک را بـا بـقـيـه مـردم جشـن                   
ميگيرند و خود را همدرد بقيه مـردم        

اعتصاب عمومي يکپارچه .   ميدانند
و پــرشــور مــردم کــردســتــان عــلــيــه              
اعدامها نيز نشان داد که اوال تـا چـه          
ــتـــان خـــود را                   حـــد مـــردم کـــردسـ
همسرنوشت بقيه مردم ايران ميداننـد    
و ثانيا هرجا کمونـيـسـت هـا حضـور             
قوي تري داشته اند مردم هم متحدتر    

 .در کنار هم قرار گرفته اند
  

بنابراين اينجـا بـه اصـل مسـالـه             
ميرسيم و آن اينکه اگر واقعا جـدائـي       
زمـيـنـه اي نــدارد، احـزاب فـعـال در                 
کردستان نيز اعم از چـپ يـا راسـت،              
سياست جدائي ندارند، پـس دلـيـل و            
انگيزه تاخت و تاز ناسيوناليسـت هـا       
و بلند کردن دائم چماق تجزيه طـلـبـي        
چيسـت؟ ايـنـجـا اسـت کـه بـه ريشـه                   
اصلي نـاسـيـونـالـيـسـم و ايـران ايـران                 

ــم              ــرســي ــســت هــا مــي ــي ــال ــاســيــون . ن
ناسيوناليسم ايدئـولـوژي و سـيـاسـت           
احزاب و حـکـومـت هـاي بـورژوائـي               
است براي هـويـت تـراشـي کـاذب تـا                
منفعت خود را منفعت عمـوم مـردم          

ملت تعريـف مـيـکـنـنـد و           .   جا بزنند 
ــمــايــنــده مــلــت مــعــرفــي                خــود را ن

وطن وطن ميکنند تا همـه   .   ميکنند
را از خامنه اي تا زنان تحت ستـم را،        
از آيت اله هاي ميلياردر تا کـارگـر و         
زحــمــتــکــش مــحــروم را، هــم وطــن             
خطـاب کـنـنـد و بـرايشـان مـنـفـعـت                   
مشترک بتراشند و خود را دولت همـه     
اين ملت و همه هـم وطـنـان قـلـمـداد               

نياز به اين نـوع شـکـاف هـا و           .  کنند
پروپاگاندهـا دارنـد تـا روي مسـائـل              

 "  تجزيه طلبي " ستم ملي و  : پاسخ کوتاه به کامنت هاي اينترنتي   
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525شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

 : مشخصات کانال جديد در ماهواره نايل سات به اين قرار است               
   

Satellite   :AB٤A/NILESAT  @ ٧  Degrees West  
Freq   :١٠٨٧٣ 

Polarity   :Vertical  
Symbol Rate   :٢٧،٥٠٠ 

Fec   :٣/٤   

اين پيام مرا بـه سـراسـر جـهـان              
بـه     مي خواهم ايـن پـيـام     .   برسانيد  

مردمي که در کشور  گوش نه فقط   
بـلـکـه     محل سکونت تو هستند ،         

در  که انسانهـا     به هر جا و مکاني       
آنـجـا زنـدگــي مـي کـنــنـد رسـانــده                

مي خواهم اين پيـام مـرا بـه        .   شود  
زبانهاي مخـتـلـف بـه گـوش مـردم              

تا بـه زبـان خـودشـان            دنيا برسانيد   
اگر اجازه داشـتـه     .  پيام مرا بخوانند 

بـاشـم از طــرف هــمـه ايـن عـزيــزان                
و همـه  )   خواهران ومادران داغدار(   

کسانيکه جگر گـوشـه هـايشـان در            
اين سـي سـال کشـتـه شـده ، بـايـد                    
بــگــويــم کــه مــا مــادران داغــدار              

مــا ، مــادران        نــيــســتــيــم بــلــکــه         
 .افتخاريم 

از هـر مـادري کـه عـزيـزش را                
يـا   پسـرت     کشته انـد بـپـرسـيـد ،              

ــد ؟                   ــنـ ــتـ ــرا کشـ ــرت را چـ دخـــتـ
جگـر گـوشـه ات در زنـدان              چرا   يا  

فـرزنـد   . ؟ پاسخش اين اسـت         است  
فرزند من بيگناه .   من بيگناه است   

دفـاع از انسـان        تنها گناه او     .  بود  
اما امروزه در جايي کـه    .   بوده است 

ما زندگي مي کنيم دفاع از انسـان       

عزيـزان از    . جرم محسوب مي شود   
اين پس شماها بايد خيلي کارهـا را     

عـزيـزم تـو بـايـد          .   براي من بکـنـيـد     
بـدان  .   بيشتر از همه فعاليت بکنيـد     

مـن نـمـي      .   که فرزاد نـمـرده اسـت           
تلفـن را       توانم و امکان اين را ندارم  

در    بر دارم و به هـمـه مـادرانـي کـه             
دنيا مثل من هسـتـنـد بـگـويـم کـه              

ما همه با هم يکي هستـيـم       عزيزان  
، 

فرزندان ما همه براي يک هـدف       
براي يک چـيـز زنـدانـي       .  کشته شدند 

شــدنــد وبــراي يــک چــيــز در زنــدان              
هستند، بـراي آزادي ، فـقـط بـراي               

تا به همه آن عـزيـزان       .   انسان آزادي  
بگويم فرزندان شـمـا بـراي دفـاع از              
ما همچـنـانـکـه فـرزنـدان مـا بـراي                
دفاع از شـمـا ايـن راه را انـتـخـاب                   

پس ما هـمـه بـا هـم يـکـي               .   کردند
 .هستيم 

ما اسم همديگر را نـمـي دانـيـم          
امـا درد هــمـديــگـر را خــوب مــي               

 .دانيم 
من بارها گـفـتـه ام و تـا زنـده                  

قـلـبـاً نـمـي         هستم هـم مـي گـويـم            
ــم  ــانــم              خــواه ــن ــه مــادران دشــم ک

ولـي نـمـي      (          . داغدار شوند    هم
دانم چرا مي گويم دشمـن چـون مـا            

چون فرزندانشـان هـر     )  همه انسانيم  
نمـي  .   که باشند برايشان عزيزند چه  

خواهم داغ مرگ آنها را بـبـيـنـنـد ،              
يـک مـادرم و ايـن             چون من خـودم    

درد را مي کشم ، بـراي آن مـادران            
 .هم عميقاٌ متأسفم 

من اينجا مي خواهم مـوضـوع    
فرزاد فقـط   .   مهمي را ياد آور شوم    

فـقـط   .   بخاطر کردستان کشته نشد     
بخاطر ايـران کشـتـه نشـد بـخـاطـر                

کـه در هـر        انسان فقيري کشته شد      
گوشه دنيا محتاج نـان اسـت ، کـه             
ايـران هــم گــوشــه اي از ايــن دنــيــا                

 .است
   

پيام مرا به همه تلويزيونها ، بـه   
همه راديوها ، به همه روزنامه ها ،       
به همه گـروهـا و سـازمـانـهـا ، بـه                   
سازمانهاي حقوق بشر به همه زنـان       
و مــــردان آزاديــــخــــواه وانســــان              

کـه   دنيا برسانيد و بگوئيد      دوست  
من از همه تمنا دارم عزيزان زيـادي      
در زنــدانــهــا هســتــنــد و مــنــتــظــر             
کمکهاي شما عزيزانند به هر شـيـوه     
ممکن براي آزادي اين عزيزان کمـک    
کنيد ، باور کنيد که اذيت و آزار و        
کشــتــار هــيــچ دردي را دوا نــمــي              

فـقـط آزادي     .   ديگربس کنيـد      کند  
وصلـح اسـت کـه انسـانـهـا را بـهـم                   

 .نزديک مي کند
 

 ١٣٨٩  خرداد ٢٩

مربوط بـه مـبـارزه طـبـقـاتـي سـايـه                  
 .همه مساله اينجا است. بيندازند

  
ــت                   ــن دوسـ ــوال دوم ايـ ــه سـ بـ

 :ناسيوناليست هم توجه کنيد
 کـه از      عامل اتـحـاد يـک مـلـت           

اقوام و گرايشات مـخـتـلـف ديـنـي و             
سياسي تشـکـيـل شـده انـد در درون               
مـرزهــاي مشــخـص يـک کشـور چــه              

اگـر مـيـهـن        چيـزي مـيـتـونـه بـاشـه؟           
پرستي و يـا مـيـهـن دوسـتـي وجـود                 
نداشته باشه، در مواقع حياتي مـثـل       
تجاوز يک کشور بيگانه چه عـامـلـي          
محرک و انگـيـزانـنـد، افـراد بـراي از                
خـــودگــــذشـــتــــگـــي بـــراي دفــــاع              

لطـفـا کسـانـي کـه مـخـالـف                هست؟
ناسيوناليسم هستند پاسخ سوال مـن       

 .را بدهند
  

از اينکه مردم را با هويت قومي       
و ديني تعريف ميکند ميگذرم و بـه       

ايشـان  .   نکته ديـگـر ايشـان مـيـرسـم            
عامل ديگري بجز ناسيوناليسم براي      
دفاع از کشور درمـقـابـل حـملـه يـک               
دولت ديگر نـمـيـشـنـاسـد و حـق هـم                 

ايشان مـدافـع آزادي و رفـاه و              !   دارد
برابري مردم نيست يعني سيـسـتـمـي          
که مردم با جان و دل آمـاده دفـاع از             

ايشان مدافع نظم سـرمـايـه    .   آن باشند 
ــمــار و                    ــري و اســتــث ــراب ــاب داري و ن
بيحقوقي اکثريـت مـردم اسـت و در             
نتيجه ميداند که مردم انگيزه اي در       
دفاع از دولت به اصـطـالح خـودي و             
کشته شدن در راه حفظ آن دولت و آن       

حـس وطـن پـرسـتـي را            .   نظام ندارنـد  
دامـــن مـــيـــزنـــد تـــا انـــگـــيـــزه از                 
خودگذشتگي براي دفاع از کشـور و          

. سيستم و دولت مربوطه ايجاد کـنـد      
اما واقعيت اين است که مردمي کـه       
دولـتـي را از خـود نـدانـنــد مـطـلـقــا                   
حاضر نيستند با تـبـلـيـغـات مـيـهـن              
پرستانه و وطن در خطـر اسـت کـنـار              
ارتش و سپاه سرکوبگرش قرار گيرنـد   

حـاضـر نـيـسـتـنـد          .   و به جنگ بـرونـد   
پشت تبليغات جـنـگـي رسـانـه هـاي             

ايـنـرا هـر بـچـه          .   دولت به خط شـونـد     
ــمــد امــا                     ــفــه ــه اي مــي شــش ســال
ناسيوناليست ها مايل بـه فـهـم ايـن              

از قديم و نـديـم     .  مساله ساده نيستند 
در اين مملکت سربازگيـري اجـبـاري          
بوده و هيچ دولتي در طول تاريخ ايـن     

آيـا  .   کشور آنرا داوطلبانه نکرده است    
اين خود دليل مـحـکـمـي بـر پـوچـي               

انگيزه هائي که نـاسـيـونـالـيـسـت هـا             
براي مردم تعريف ميکنند نـيـسـت؟          
يـکـي تـحـت نــام اسـالم بـراي مــردم                 
هويت ميتراشد و آنها را امـت واحـد           
تعريف ميکند و يکي تحت نام ملت    

هر دو يک کـارکـرد   . اينکار را ميکند 
هـر دو    .   هر دو ارتجاعي اسـت    .   دارد

عـمـيــقـتــريـن شـکــاف هــا را ايـجــاد                
ميکند و هر دو چـمـاقـي اسـت بـراي            
سرکوب عـلـيـه آنـهـائـي کـه بـه ايـن                     
خرافات و سياست هـاي ضـدانسـانـي         
تن نداده اند تحت نام تجزيه طـلـب و          

ــت ســيــاســت           .   مــلــحــد  ــي ــا حــقــان آي
کمونيست هاي کارگري بـراي ايـجـاد         
پيوندهاي محکم ميان مردم بـه حـد        

 کافي روشن نيست؟
  

بورژوازي هميشه به شکاف هـاي    
را حـول    "   مـلـت  " ملي نـيـاز دارد تـا            

مــنــافــع طــبــقــاتــي خــود بــه کــمــک              
نــاســيــونــالــيــســم بــه مــيــدان آورد و             
متمردين را تحت عنوان خـيـانـت بـه          
وطن و وطن فروش و تجريه طـلـب و           

ايــن کــل   .   امــثــالــهــم ســرکــوب کــنــد      
حــال اگــر در درون         .   داســتــان اســت    

مرزها موفقيتي نصيبش نشـد، يـک         
بحران برون مرزي مي آفـريـنـد يـا بـر               
اسب بحران مرزي ساخته شده توسـط    
دولت همسايه سوار ميشود و حـتـي         
جنگ را هم برکـتـي مـيـدانـد کـه بـه                 
کمک آن روند مبارزه طبقـاتـي عـلـيـه          
خود را به سمت و سوي ديگري سـوق      

جـنـگ   .   دهد و خود را از خطر برهاند 
ها هميشه براي بـورژوازي خـاصـيـت          

 .داشته است
  

ميبينيم که ناسيوناليسم تـا چـه        
اندازه از ريشه و بنيـاد غـيـر انسـانـي             

ــا آزادي              .   اســـت ــعـ ــه واقـ ــي کـ کسـ
ميخواهد و ميخواهـد آزادانـديـش و          
انســانــدوســت بــاشــد بــايــد دســت از            
ناسيوناليسم بردارد و اين خرافه را از      

ــد         ــن ــدر ک ــا دســت         .   ســر ب ــي ــر دن اگ
سوسياليست ها و کمونيست ها بـود      
همه مردم دنيا در صلح و صفا با هـم     
زنـدگـي مـيـکـردنـد و ايـن مـرزهـاي                  
لعنتي که طـوقـي بـر گـردن بشـريـت                

. است براي هميشه از ميـان مـيـرفـت       
نه سرکوبي در کار بود، نه تجـزيـه اي       

 .و نه تجزيه طلبي
 

 *  * * 
 

به همه   ! پيام سوم مادر فرزاد کمانگر       ... پاسخ کوتاه به کامنت هاي اينترنتي          
 : آزاديخواهان و انسان دوستان جهان       
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525شماره يسکرا                                            ا                                                  7 صفحه   

 توافق کارگران خباز     
 با نماينده کارفرما در    
  ستاد خبري اطالعات  

به دنبـال اطـالعـيـه شـمـاره يـک                 
کارگران خبازي هـاي سـقـز و حـومـه               

 خـرداد    ۲۶کارگران خبـاز در روز          ،  
دست از کار کشـيـدنـد و خـواهـان آن                
شدند که به خواستهايشـان رسـيـدگـي         

به دنبال ايـن اعـتـراض پـس از           .   شود
گـذشـت چـنـد روز بـاالخـره از طـرف                  
مسئوالن شهرستان و استان ،نمـايـنـد       
ه کارگران خباز جهت مذاکره دعـوت         

 .شد 
با حضور نماينده کارگران خـبـاز        

از يک طرف و نـمـايـنـده کـارفـرمـا ،                   
دولت ، نيروهاي امنيتي شـهـرسـتـان           
سقز و مسـئـوالن اسـتـانـي از طـرف                 
ديگر ، پيمان دسـتـه جـمـعـي در روز               

 شـب    ۹ساعـت      ۸۹/۳/۲۸جمعه  
در ســتــاد خــبــري اداره اطــالعــات               

از طـرف     مـنـعـقـد و          شهرستان سقز   
اتحاديه کارفرمايان و انجمن صـنـفـي      

 . کارگران خباز امضاء شد 
انجمن صنفي کارگران خباز طـي       

اطالعيه ضمن تشـکـر از کـلـيـه              اين  
کـــــارگـــــران کــــــه در چـــــنــــــد                      

فعاالنـه بـراي رسـيـدن بـه             روزگذشته  
خواستها و مـطـالـبـات خـود پـيـگـر                 
بودند تشکر کرد ه و از کليه کـارگـران      

که طبق روال گذشـتـه بـه          مي خواهد   
و بـعـد از           محل کار خود باز گشـتـه   

ــان کــار در روز شــنــبــه مــورخ                   ــاي پ
جــهـت تـنــظـيــم بــرگ            ۸۹/۳/۲۹

دستمزد جـديـد بـه انـجـمـن مـراجـعـه                 
 . نمايند 
 

 نفر از کارگران     ۱۲اخراج
 خدمات کشاورزي     شرکت 

 ،   ۸۹ تـيـر مـاه          ۶روز يکشنبه    
 نفر از کارگران اخراجـي خـدمـات      ۱۲

سـنـنـدج       کشاورزي، مقابل اداره کـار    
ايـن  .   دست به تجمع اعتـراضـي زدنـد        

 ۲۵ تـا    ۷خدماتي هريک با     کارگران
سال سابقه کار، دو مـاه اسـت کـه از                
کار اخراج شده و پيمانکـار مـربـوطـه            

 روز بـراي      ۱۵نيز هر ماه به تناوب ،     
آنان بيمه پرداخت نموده و بيمه کامل       
يک ماه را بـراي آنـان پـراخـت نـکـرده                 

ايـن     ايـن در حـالـي اسـت کـه             .  است  
کارگران با قرارداد سفـيـد امضـاء در          
ــکــار بــوده و                  طــول مــاه مشــغــول ب
همچنين به دليل اسـتـفـاده قـبـلـي از              

در حــال حــاضــر         بــيــمــه بــيــکــاري ،      
. مشمول بيمه بيکاري نمـي بـاشـنـد             

در پــي اعــتــراض ايــن کــارگــران در              
اداره کار، متـا سـفـانـه تـا بـه                مقابل

ايـــن    امــروز کســـي بـــه شــکـــايـــت            
 . رسيدگي نکرده است   کارگران

 
 سال  ۲ صدور حكم سنگين   

 زندان براي خسرو بوكاني    

فعال کـارگـري و         خسرو بوکاني ، 
عضــو هــيــات اجــرايــي کــمــيــتــه                  
هـمــاهـنــگـي بـراي کـمــک بــه ايــجــاد               
تشکل هاي کارگري به دوسـال زنـدان        

شــعــبــه اول دادگــاه        .   مــحــکــوم شــد    
انقالب اروميه ، حکم دو سـال زنـدان         

واهـي و هـمـچـنـيـن              ، بـه اتـهـامـات       
را در      عضويت در کميته هماهنـگـي   

بـه وي       ۱۳۸۹/۴/۷روز دوشنبه    
الزم به توضيح اسـت كـه       .  ابالغ کرد  

 روز از زمـان صـدور           ۲۰ين حكم تا    
قـابـل تـجــديـد نـظـر در مــحـاكــم                    آن

 . تجديد نظر استان ميباشد 
 

حکم زندان کاوه گل   
 . محمدي تائيد شد  

  
کــاوه گــل مــحــمــدي يــکــي از               
اعضاي کميته هماهنگي براي کـمـک        

بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي کــارگــري در           
کامياران ، که سال گذشتـه بـه اتـهـام              

 ۴عضويت در کميته هماهنـگـي بـه            
ماه حبس تعزيري محکوم شده بـود،         
حکم او در دادگاه تجديـد نـظـراسـتـان         

 . کردستان تائيد و قطعي شد
قابل ذکر است کـه احضـاريـه اي           
از طرف دادگاه کامـيـاران بـراي کـاوه          
گل محمدي ارسال شـده کـه بـايـد تـا               
روز ششم تيرمـاه خـود را بـه دادگـاه               
کــامــيــاران مــعــرفــي کــنــد در ايــن               

جـهـت   " احضاريه نوشته شده است که  
به دادگاه مراجعه کـنـد   " پاره اي ابهام  

 .که البته اين پرونده جديد مي باشد 
ــه                 ــيــت ــبــار فــوق کــم ــع اخ مــنــب

 هماهنگي
 

 * *** *** **** 
 

 انتقال حامد براني     
  به زندان مرکزي سقز    

حــامــد بــرائــي کــه حــدود دو                  
پيش بـازداشـت شـده بـود روز              هفته  

پنج شنبـه از بـازداشـتـگـاه بـه زنـدان                 
 .مرکزي سقز منتقل گرديد

اتهام نامبرده همکاري بـا يـکـي           
از احزاب غيـر قـانـونـي عـنـوان شـده                

 .است 
ــامـــد                  ــردد حـ ــادآور مـــي گـ يـ

پيشتر نيز به اتهام همکاري بـا       برائي  
احــزاب مــخــالــف از ســوي دادگــاه               

 . انقالب به زندان محکوم شده بود
 

قتل چهار عضو يک خانواده    
  در مهاباد 

پنج شنبه شب سوم تيـرمـاه سـال         
جــاري ، فــرد يــا افــراد نــاشــنــاســي                
مــحــســن مســگــري ،هــمــســر و دو              
فرزندش را در منـزلشـان بـا ضـربـات            

 . چاقو به قتل رساندند
هـمـســايـگــان زمــانـي بـه مـحــل              
حادثه رسيدند كه هـمـه اعضـاي ايـن            
خـانـواده سـاكـن مـهـابــاد ، بــه طــرز                  

از انگيزه و    .فجيعي كشته شده بودند 
عامالن اين جنايت اطالعي دردسـت     

 .نيست
  
 

 بازداشت يک شهروند     
 در مهاباد 

در ادامه بازداشتـهـاي اخـيـر در            
شهرستان مهاباد ،يک شهروند ديـگـر       
به نام آمـانـج زيـبـايـي طـي روزهـاي                 
اخــيــر تــوســط نــيــروهــاي امــنــيــتــي           

 .بازداشت شد
تا کنون هيچ علت يا عللي بـراي       
بازداشت اين وي از سـوي مـقـامـات             

 . رسمي اعالم نشده است
طبق آخرين اخبارچند تـن از ايـن         

 .شهروندان با قرار وثيقه آزاد شده اند
 

 
تظاهرات مردم سردشت به     

مناسبت سالروز بمباران شيمايي       
 اين شهر 

بنا بـه اخـبـار مـنـتـشـر شـده در                   
بيست و سـومـيـن سـالـروز بـمـبـاران                 
شيمايي شهر سردشت بـه تـظـاهـرات            
دســـت زدنـــد و شـــعـــارهـــاي ضـــد               

مســئــوالن  .   حــکــومــتــي ســر دادنــد       
حکومت در شهر سردشت بـا تـهـديـد         
کردن فعالين اجتماعي در راه انـدازي         
اين حرکت و بـراي جـلـوگـيـري از آن،               
اقدام به برپايي مراسم دولتي کـرده و         
تـالش کــردنـد کـه سـالــروز بــمـبــاران               
شـيــمــايــي را بــا روز انــفــجــار حــزب              
جمهوري اسالمي يکي کـرده و آن را           

اما نتوانستند مـردم را    .   لوس نمايند 

 . دور خود جمع کنند
ــان شــهــر                صــدهــا نــفــر از جــوان
سردشت با تجمع بر سر مـزار کشـتـه             
شدگان و با بستن روبان بـر سـر خـود             

جـوانـان   "   که بر آن نـوشـتـه شـده بـود                
عالرغم تهـديـدات   " مستقل سردشت  

ــتــظــامــي و امــنــيــتــي              نــيــروهــاي ان
سردشت، حرکت اعـتـراضـي خـود را            
" ادامـه دادنــد جــوانــان بــا پـالکــارد              
" جمعيت جوانـان مسـتـقـل سـردشـت           

ياد قربانيان اين بـمـبـاران را گـرامـي              
ــد                . داشــتــنــد و شــمــع روشــن کــردن

مسئوالن حکومت تـالش کـردنـد از           
اين مراسم به نفع خود استفاده کـنـنـد       
و فرماندار سردشت خود را بـه داخـل           
تجمع رساند تا براي تظاهر کنـنـدگـان     
صحبت کند اما عـالرغـم تـهـديـدات         
نيروهاي دولتي، مردم صـف خـود را         
از فــرمــانــدار و دارو دســتــه او جــدا               
کردند و با رفتن به قسمتـي ديـگـر از          
قبرستان به حرکت خود ادامـه دادنـد          
و بـه طـرف گـورسـتـان قـربـانـيـان در                   

. بخـش ديـگـر شـهـر بـه راه افـتـادنـد                   
نــيــروهــاي حــکــومــت ايــن بــار نــيــز             
کوشيدند مـردم را از ادامـه حـرکـت               
مستقالنه خود باز دارند و آنـان را بـه        
طرف مراسم دولتـي بـکـشـانـنـد امـا              
مردم به تقالهاي بيهوده و تـهـديـدات          
ســرکــوبــگــران و فــرمــانــدار مــزدور            

ماموران حـکـومـت      .  توجهي نکردند 
به اين هـم اکـتـفـا نـکـردنـد و مـحـل                     
مراسم را که از قبـل تـوسـط مـردم و            
جوانان آماده شده بود در کنترل خـود        

اما مجددا شرکت کننـدگـان   .   گرفتند
اين حرکت، صف خود را جـدا کـردنـد       
و برگـزاري ايـن مـراسـم را بـه نـقـطـه                    

بنا به خـبـرهـاي      .   ديگري انتقال دادند 
دريـافـتــي شــرکـت نــکـردن مـردم در               
مراسم دولتي و ايسـتـادگـي آنـان در              
مــقــابــل طــرفــنــدهــاي مــقــامــات و            
ماموران اين شهر سبب شـد کـه ايـن             
جانيان جلسه اي تشکيل دهند که در    
ايـن جـلـسـه هـر يـک از مسـئـوالن و                     
مقامات حکومت ديگري را مسبـب      
شکست طـرح مسـئـوالن حـکـومـت             
براي بر هم زدن مراسم مردم مـعـرفـي          

 . کند
 *  * * 

 اخباري از شهرهاي کردستان    
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 ! 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 سرنگوني جمهوري                                     
مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم                                              اسالمي      

 : اعالم ميدارد            
 
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين                                      -١

کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي                                               
 سال گذشته        

 آزادي زندانيان سياسي                  -٢
 لغو مجازات اعدام                 -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي                                 -٤
لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه                                        -٥
 برابري کامل حقوق زن و مرد                      . زنان 

دولت، از سيستم قضائي، و                         جدائي کامل مذهب از                   -٦
آزادي کامل مذهب و بي مذهبي                             .   از آموزش و پرورش              

 بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد                                
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات،                                        -٧

 مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب                                     
برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان                                         -٨

 ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت                                          
محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي                                            -٩

آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال                                                
 غارت شده از آنان            

تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر                                      -١٠
آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي                                               

افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک                                     .  همه شهروندان         
 ميليون تومان            

 
اينها      .  اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است                                 

خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف                                              
ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري                                           

اين حداقل شرايطي است كه هركس كه                                .  اسالمي سر داده اند                
داعيه همگامي با 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                    

زينب جالليان در چنـد روز اخـيـر         
در زندان اويـن، گـم شـده و کسـي از                   

آخـريـن   .   محل نگهداري او خبر نـدارد     
 زنـدان  ۲۰۹بار هفته قبل او را در بند  

اوين ديده اند و او در ايـن چـنـد روز                   
. هيچ ارتباطي با کسي نگرفتـه اسـت       

حکم اعدام زينب تايـيـد و بـه بـخـش                
. اجراي احـکـام فـرسـتـاده شـده اسـت               

نگراني سـازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق               
انسان و مـخـالـفـيـن اعـدام در مـورد                
سرنوشت زينب بسيار بـزرگ اسـت و           
بنظر ميرسد، حکومت اسالمي ايران      
نـقــشــه شـوم اعــدام زيــنـب و تــعــداد                

 . ديگري را در سر دارد
ــکــار حــکــومــت             ــت ــاي ســران جــن
اســالمــي در هــفــتــه گــذشــتــه از                     

 نـفـر در       ۲۸محکومـيـت بـه اعـدام           
کـردسـتـان و زاهــدان و اجـراي حـکــم                
اعدام هشت نفر از ايـن مـحـکـومـيـن             

 . حرف زدند
در کردستـان از سـوي مـقـامـات             
حـکـومـت اسـالمـي چـنـد روز قـبــل                 

 نــفــر بــه اعــدام         ۲۰اعــالم شــد کــه         
محکوم شده اند که حکم هشـت نـفـر             

فـردي بـه     .   از اين افراد اجرا شده اسـت     
اسم بـابـايـي از مـقـامـات حـکـومـت                 

کـه هـمـه ايـن احـکـام             .   اسالمي گفت 
اعدام بدليل اعتياد به مواد مخـدر و       
يا خريد و فروش مواد مـخـدر اعـالم             

 . شده است
همچنين در هفته گذشته مـحـمـد      
مرزبه دادستـان عـمـومـي و انـقـالب              
زاهدان در نشستي اعالم کـرد کـه دو           

اغتـشـاش در     "  نفر در زاهدان به دليل  
به اعدام مـحـکـوم شـده         " دهه فاطميه 

اند و براي شش نـفـر ديـگـر تـقـاضـاي             
 . اعدام شده است

 

کميته بين المللي عليه اعـدام در        
مـورد اعـدامـهـاي بـيـشـتـر در ايــران                 
هشدار ميدهد و از سـازمـان مـلـل و              
اتحاديه اروپا و نهادهاي بين الـمـلـلـي        
ديگر ميـخـواهـد کـه شـديـدا بـه ايـن                  
زمينه سازي بـراي قـتـل گسـتـرده تـر               
مـخـالـفـيـن و مـعـتـرضـيـن در ايــران                   

 . اعتراض کنند
 

حــکــومــت اســالمــي ايــران يــک           
دستگاه جنايت و آدم کشـي اسـت و              
بايـد سـران ايـن حـکـومـت بـه اتـهـام                    
جنايـت عـلـيـه بشـريـت دسـتـگـيـر و                   

 . محاکمه شوند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام        
  ۲۰۱۰ ژوئن ۲۹

۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳  
 net.adpi.www 

 : اطالعيه مطبوعاتي 
 سرنوشت زينب جالليان در هاله اي از ابهام ،                                         

 خطر اجراي قريب الوقوع  حکم اعدام زينب                                        
 

 هشدار در مورد احتمال اعدام تعداد ديگري از                                            
 فعالين سياسي و مخالفين حکومت اسالمي                                    

 سال سن دارد و پـنـج     ۴۰سکينه  
ســال اســت کــه در زنــدان تــبــريــز در                

. انتظار اجراي حکم سـنـگـسـار اسـت           
فرزندان سکينه نامه اي نـوشـتـه و از             
دنيا خواسته اند کمـک کـنـنـد، مـادر              

 . آنها نجات يابد
کمپين نجات سکـيـنـه مـحـمـدي           
آشتياني فعاليت گسترده بين المـلـلـي        
را براي نجات جان اين زن محکوم بـه          

 . سنگسار آغاز کرده است
ما براي اطالع از آخرين وضعيـت    
پرونده سکينه با وکـيـل او ، مـحـمـد               
مصطفايي تماس گرفته و از او چـنـد           
سوال کرديم که در اينجا پـاسـخ هـاي             

 . ايشان را به اطالع عموم ميرسانيم
آخـريـن اخـبـار در مـورد پـرونــده               

 سکينه محمدي آشتياني چيست؟ 
پـرونـده در     :   محمـد مصـطـفـايـي       

يـعـنـي ايـنـکــه        .   اجـراي احـکـام اسـت        
پرونده در آخرين مرحلـه اي اسـت کـه            

ــاشــد                 ــد ب ــوان ــده اي مــيــت ــرون . هــر پ
محکومين به اعدام و يا سـنـگـسـار،          

وقـتـي حـکـمـشـان بـه اجـراي احـکـام                   
ارسال ميشود يعني ايـنـکـه هـيـچ راه           
ديگري نيست و اين حکـم بـراي اجـرا             

 . شدن ارسال شده است
آيا شما سکينه را در ايـن روزهـا            

 ؟.مالقات کرده ايد
بلـه مــن    :   مـحــمـد مصــطـفــايــي         

همين روزها ايشان را مـالقـات کـردم           
و با ايشان در مورد پرونده حـرف زده            

 . ام
روحيه خانم مـحـمـدي آشـتـيـانـي             

 چگونه بود؟ 
ــه  :   مــحــمــد مصــطــفــايــي        روحــي

. طـبـيـعـي اسـت          .   مناسبـي نـداشـت     
بدليل اينکه هر کسي که حکـم اعـدام      
را به او ميدهند و اينکه حـکـم مـرگ          
دارد، از حالت عادي خـارج مـيـشـود            
چه برسد به اينکه حکم مرگ بوسـيلـه         

اين بغرنـج تـر     . پرتاب سنگ را بدهند 
ايـن نـوع     .   و ناراحت کنـنـده تـر اسـت          

مرگ شدت و حدتش بيشتر از مـرگ        
سکينه مـحـمـدي      .   با طناب دار است  

ايشـان  .   آشتياني روحيه خوبي نـدارد        
و خانواده ايشان به مـن مـرتـب زنـگ          

. ميزنند و تقاضاي کـمـک مـيـکـنـنـد            
متاسفانه تا اينجا کاري پيش نرفته و     
اميدوارم از اين به بعد با نـامـه هـا و              
درخواستهايي که به دستگاه قضـايـي       
ارسال ميشود، تقاضاي ايشان مـورد       
توجه قرار گيرد و ايشان مورد عفو و         

 . بخشش قرار گيرد
 کمپين نجات  

 سکينه محمدي آشتياني    
  ۲۰۱۰ ژوئن ۲۷

://http
wordp.missionfreeiran

com.ress 

 سه سوال از محمد مصطفايي وکيل سکينه محمدي آشتياني                                                   

مجازات اعدام بايد فورا       
اعدام يا هر نوع   . لغو گردد 

مجازات متضمن تعرض به     
نقص عضو، تنبيه    ( جسم افراد

تحت هر  )  بدني، و غيره 
 .  شرايطي ممنوع است  

همچنين مجازات حبس    
 .ابد بايد لغو شود  


