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يــک خـــواســـت هـــمـــيـــشـــگـــي         
ــو                  ــغ قــطــعــنــامــه هــاي اول مــه، ل
مجازات و احکام اعدامها در ايـران        
تحت حاکميت آدمکـشـان اسـالمـي        

در اول مه امسال نيز  بـا    .  بوده است 
فرياد هايـمـان عـلـيـه فـقـر و عـلـيـه                    

برچيدن بسـاط اعـدام، مـي تـوان و               
بايد همچنان و با صـالبـت بـيـشـري             

. نسبت به گذشته آنـرا فـريـاد بـزنـيـم            
ايــنــهــا و صــدهــا مــطــالــبــه ديــگــر            
خواست ما کارگران و مـردم در اول          

بــي شــرمــي حــاکــمــان         .  مــه اســت   
اسالمي آنجا خود را بيـشـتـر عـيـان             
مي کند کـه ايـن خـواسـت و دهـهـا                 
مطالبه ديـگـر کـارگـران و مـردم از               
سوي آنان نه تنـهـا بـه هـيـچ گـرفـتـه                  
ميشود بلکه بيش از پيش لگد مـال    

 . هم مي شود
وقـتـي از کـارگـران در جـامـعـه                

اسالمزده ايـران صـحـبـت مـيـشـود               
يعني ميليونـهـا انسـان کـارکـن کـه              

 درصد جمعيت مزدبگير و زيـر      ۹۰ 
خـط فــقــر، يــعــنـي اکــثــريــت مــردم             

در مـيـان     . جامعه را در بر مي گيرد 
خواستهاي کارگران که به نماينـدگـي    
از اين اکثريت در قطعنامه هـايشـان       
فرياد زده ميشود، اعتراض به فـقـر،         
اعتراض به فـالکـت بـي حـدوحصـر،           
عليه قوانيـن ضـد کـارگـري، عـلـيـه               
گراني و بيکاري، عليه تن فروشي و       
اعتياد و عليه زن ستيزي و اعـدام و          

  اول مه عليه فقر، عليه مجازات اعدام    
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

مبارزه عليه اعدام در طول تاريـخ    
بشر همواره وجود داشته و اين مسئله     
در تاريخ جوامع رومي و يوناني ثبـت     

از جمله ايالت تـوسـکـان در      .شده است 
 مــيــالدي    ۱۷۸۶ ايــتــالــيــا در ســال         

زماني که دوک نشين مسـتـقـلـي بـود           
حکم اعدام و شکنجه را بطور رسـمـي         
از قــوانــيــن خــود حــذف کــرد و ايــن                
مسئله ساليان سال است که مـوافـقـان      
و مخالفان آن در بين فالسفه و عـلـمـا        
و حقوق دانان در رابطه بـا مـعـايـب و             
محاسن و مصلـحـت و مـقـتـضـيـات              
زمـانـي و مــکـانـي در اجــراي آن در                  
اشکال مختلف  مورد مشـاجـره قـرار        

 . گرفته است
ــخ                 ــاري ــنــبــش در طــول ت ايــن ج
طوالني خود رشـد کـرده وهـم اکـنـون              
وجدانهـاي بـيـدار و مـتـرقـي امـروزه                 

جهان اين حکم شنيع را غيـر انسـانـي            
ترين،  بي رحمانه ترين و تحقير آمـيـز      

.  ترين مجازات توصيـف مـي کـنـنـد            
بخصوص در سالهاي اخير بيشـتـر بـا           
چالشهاي تندتر در حوزه هاي عـمـلـي        
و نظري مواجه بوده است وتمايل بشـر    
به نوع دوسـتـي و احـتـرام بـه حـيـات                  
انسان در بسياري از کشـورهـا افـکـار          

قتل فردي جرم است اما قتل جمعي توسط                                    
 ! دولت مساوات و عدالت در جامعه است                               

  
 
 
 
 
 
 

 محمد امين کمانگر               

 روز از اعتراضات مردم آزاديخواه شهرسليمانيـه  ٤٤ 
در تـظـاهـرات      .  و ديگر شهـرهـاي کـردسـتـان مـي گـذرد              

امروز موقعي که نيروهاي سرکوب در مقابل تـظـاهـرات        
کنندگان قرار گرفتند مردم آنها را با سنگ مـورد حـملـه        

 .قرار دادند و آنها را گوشمالي دادند
طبق گزارش خبرنگار حزب کمونيـسـت کـارگـري از            
سليمانيه، روز جـمـعـه اول آوريـل کـه از طـرف انـجـمـن                         
موقت شهر سليمانيه به جمعه خشم نام گـرفـتـه اسـت از               

 مردم سليمانيه 
 نيروهاي سرکوب دولت کردستان عراق را گوشمالي دادند           

 مردم کرمانشاه هم از پرداخت قبض گاز خودداري کردند                                                    
  هزاران تراکت درمورد قبض ها ميان مردم پخش شد                                              در سنندج        

 ياد محمد آزادي جواني را كه بخاطر فقر خود را كشت، گرامي ميداريم                                                                 

 تظاهرات در شهر سليمانيه و ديگر شهرهاي کردستان ادامه دارد                                                           

 

 جمهوري اسالمي مسئول جان اوست                            .  جان منصور اسانلو در خطر است                            
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 ۱ از صفحه  
در دفاع از حقوق انساني مـهـاجـريـن           
افغاني و غيره، خـواسـت بـي چـون و              
چراي کـارگـران در اول مـه در ايـران                 

 . است
جمهوري اسالمي در ضـديـت و          
عــلــيــه ايــن خــواســتــهــاي واقــعــي و             
ابتدايي ميليونها انسان  بـر سـر کـار             

رسالت و ماموريـت حـکـومـت        .  آمد
اسـالمــي بــراي بــه قــهــقــرا کشــانــدن            
زندگي بيش از هفتاد ميليـون انسـان         
در اين مملکت که شاخـص تـريـن آن              
براي ادامه حيات ننگينش،  تـولـيـد          
فـقــر، کشــتـار و اعــدام، ســرکـوب و               

جمـهـوري اسـالمـي       .  زندان بوده است 
بدون اعدام يک روز هم نميتواند سرپـا    
بماند، بدون سرکـوب و زنـدان، بـدون            
اوباش مسـلـحـش نـمـيـتـوانـد حـتـي                 
کوچـکـتـريـن مـوضـوعـيـتـي داشـتـه                

 . باشد
اعتراض و مـبـارزه مـردم عـلـيـه            
فالکت اعمال شده توسـط حـکـومـت          
فقر و اعدام، مـبـارزه اي بـه قـدمـت                

مـبـارزه   .  عمـر ايـن رژيـم بـوده اسـت             
براي پايـان دادن بـه فـقـر و بـرچـيـدن                   
مجازات و احکام اعدام در اول مه  و       
در شرايط اوضاع سياسي امـروز کـه          
مردم انقالبي منـطـقـه يـکـي پـس از               
ديگري ديکتاتورها و جنايتکـاران را      
بـا قـدرت انـقــالبـي خـود بـزيــر مــي                  
کشند، براي خاتمه دادن به ايـن سـيـه            
روزي و اين زندگي جهنمي ساخـتـه و        
پرداخته حاکمان اسالمي، از اهمـيـت       

اول مـه  .  بسيار بااليي برخوردار است   
امسال بـايـد بـتـوانـد جـامـعـه را در                   
سطح گسترده تري عليه فقر و نـداري        

 ۱۱ به تحرک درآورد و نـه تـنـهـا در                 
ارديبهشت بلکه متعاقـب آن نـيـز بـا            
اعتصابات قدرتمند کارگـري، ادامـه       

  را وارد فاز بـرتـري   ۸۸ انقالب ناتمام  
اعتصابات عظيم و متـحـدانـه    .  بکند

کارگري، حضور ميليـونـي مـردم در          
خيابانها با شعار آزادي همه زندانـيـان     
سياسـي بـا فـريـاد  بـرچـيـدن بسـاط                   
اعدام و کشتار، با خـواسـت افـزايـش            
دستمزد ها و همانگونه کـه تـاکـنـون            
در بسياري از شهرها اعالم کـرده ايـم           
که هزينه آب، برق و گاز را پـرداخـت             
نميکنيم، باز هم محکم و قـاطـعـانـه            
و با صداي رسـا و سـراسـري  اعـالم                 
کنيم که  قبض هاي آب و برق و گـاز       
را به هيـچ وجـه پـرداخـت نـخـواهـيـم                 

اينها و دهـهـا مـطـالـبـه ديـگـر               .  کرد
پرچم حرکت کارگران و مردم انقـالبـي     

 . در اول مه  در ايران است

کارگران در اين اول مـه تـاريـخـي         
ــر                  کـــه مصـــادف بـــا پـــايـــان عـــمـ
ــمــر و                ــع ــورهــاي مــادام ال ــکــتــات دي
نــظــامــهــاي ضــد انســانــي آنــان در               
کشورهاي عربي و شمال آفريقا اسـت        
مي توانند و بـايـد تـوده هـاي مـردم                
ستمديده و بستوه آمده را براي پـايـان         
دادن به بيش از سه دهـه  فـالکـت در           
جـهــنـم جــمـهــوري اســالمــي و بــراي             
بکرسي نشاندن تمامي خـواسـتـهـا و           
مطالبات مردم و بعنوان نماينده کـل     

. جامعه پشت سر خود بسـيـج کـنـنـد        
آزادي زندانيان سياسي در شـرايـط و           
اوضاع سيـاسـي امـروز صـد چـنـدان              
موضوعيت دارد که يـکـي ديـگـر از            

 .خواستهاي سراسري مردم است
بنا به اوضاع پر تـحـول انـقـالبـي           
در منطقه،  دوره برگزاري اول مه زيـر      
سقف سالنها و انتظار کشـيـدن بـراي           
دريافت مـجـوز و غـيـره ديـگـر بسـر                 

شرايط سياسي و انقـالبـي   . آمده است 
امــروز بــعــنــوان يــک نــيــاز مــبــرم و               
ضروري از کل جامعه مي طلـبـد کـه          

نبايد بـه    .  خيابانها را از آن خود سازد 
حاکمان اسالمي اجازه داد حضور ما       
کارگران و ميليونها مردم عـاصـي از      
وضع موجـود در خـيـابـانـهـا را سـد                  

اول مــه  امســال خــيــابــان و              .  کــنــد
کارخانه، محـالت، مـدارس، ادارات        
و دانشگاه و در همه جا مال ما اسـت    
و بايد کاري کرد که اميد به آينـده اي     
روشن را در دل ميليونها انسـان زنـده           

تشکلهاي مختلف کـارگـري   .   تر کند 
بــا هــر گــرايشــي در درون جــنــبــش               
کارگري بايد نـهـايـت تـالش خـود را               
براي هرچه متحدانه تر بـرگـزار کـردن           
ــتــه و تــوان و                     ــکــار گــرف ايــن روز ب
تشخيص سياسي و طبـقـاتـي بسـيـار         

. بااليي از خـود بـنـمـايـش بـگـذارنـد               
تنها با ظاهر شدن در چنين ظـرفـيـت        
توده اي و اجـتـمـاعـي اسـت کـه مـي               
توان قله ها را يکـي پـس از ديـگـري               

از هم اکنون بايـد هـمـه جـا         .  فتح کرد 
را پر از شعار نويسي حول خـواسـت و      

اعـتـصـابـات     .  مطالبات خود بکنـيـم    
سراسري مي تواند گلوي اين هيـوالي   
اسالمي سرمايه را بفشارد و بـه ايـن            

 .تباهي پايان بخشد
 جــانــيــان    ۸۸ اول مــه در ســال           

ــات               ــب اســالمــي خــواســت و مــطــال
کــارگــران را بــا اعــدام دالرا دارابــي             
پاسخ دادند و يک ماه بـعـد مـردم بـه             
بهانه انتخابات تـا مـرز بـزيـر کشـدن              

.  حــکــومــت اســالمــي جــلــو رفــتــنــد         

 ...  اول مه عليه فقر،                 

طـــبــــق گــــزارش يــــکـــي از               
خبرنگاران حزب از کرمـانشـاه، روز        

 نـفـر از       ٢٠٠  فـرورديـن حـدود        ١١ 
مردم اين شهر در اعتراض به قيمـت   
باالي گاز مقابل شركت گـاز دسـت          
به تجمع زدند و به قبض هـاي گـران           

مسـئـولـيــن    .  گـاز اعـتـراض کـردنـد         
شركت گاز در مقابل ايـن فشـار بـه             

. مردم گفتند قبض ها را نـپـردازيـد        
در همين روز تجمع ديگري از مـردم     
کرمانشاه عليه قبض هاي گران گـاز   
در مـيـدان امـام حسـيـن ايـن شـهـر                  

طـبـق ايـن گـزارش، در           .  برگزار شـد  
مــيــان مــردم مــحــالت مــخــتــلــف           
کرمانشاه بحث داغي علـيـه قـبـض           
هاي گران آب و بـرق و گـاز جـريـان                 

بسياري از مـردم مـيـگـويـنـد          .  دارد
تــوان پــرداخــت ايــن قــبــض را کــه               
چندين بـرابـر مـاهـهـاي قـبـل اسـت                

. ندارند و آنها را نخواهنـد پـرداخـت         
الزم بـــه يـــادآوري اســـت كـــه در                  

ماههاي اخير تراكت هـاي بسـيـاري        
در اين شهر توزيـع شـده و از مـردم               
خواسته شده اسـت کـه از پـرداخـت              

 .قبض ها خودداري کنند
طبق گزارش ديگري از سنندج،     

 فروردين دهـهـا هـزار        ١٣ روز شنبه   
نفر از مردم سنندج به بيرون از شهـر      
رفتند و سيزده به در را بـه جشـن و             

در ايـن    .  شادي بزرگي تبديل کردنـد    
روز هزاران نسخه تـراکـت در مـيـان            
مـردم پــخـش شــد کــه مـردم را بــه                 
نپرداختن قبـض هـاي آب و بـرق و               

خبرنگار حـزب  .  گاز تشويق ميکرد  
ميگويد که پخش اين تراکت هـا بـا       
استقبال گـرم مـردم مـواجـه شـده و               
بدنبال پخش اين تراکـت هـا شـاهـد             
بحث در ميان جمع هاي مردم حـول       

 .اين مساله بوده است
در چندين اطـالعـيـه در هـفـتـه              
ــبــر تــجــمــعــات                 ــه خ ــذشــت هــاي گ
اعـتــراضـي و مـقــاومــت مــردم در             

ــل قــبــض هــاي گــاز را در                   مــقــاب
شهرهاي خرم آباد، ازنا، اليگودرز و     
درود و شازند اراک و همـيـنـطـور در          
ــه اطــالع                ــاد اصــفــهــان ب نــجــف آب

حزب کمونيست کـارگـري     .  رسانديم
مردم سراسر کشور را به تـجـمـعـات         
اعتراضي و نپـرداخـتـن قـبـض آب،            

حــزب .  بــرق و گــاز فــرامــيــخــوانــد         
کمونيست کارگري جوانـان و مـردم         
ــن و                   ــي ــال ــع ــه ف ــي ــل آزاديــخــواه و ک
دوستداران حزب را به دامن زدن بـه         
اين مقاومت، پخش هرچه گسـتـرده        
تر تراکت و اعالميه در اين زمـيـنـه        
و شعارنويسي بر در و ديوار شهـرهـا     

 .فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٠  فروردين ١٥ 
 ٢٠١١  آوريل  ٤  

 مردم کرمانشاه هم از پرداخت قبض گاز خودداري کردند                                                  
  هزاران تراکت درمورد قبض ها ميان مردم پخش شد                                            در سنندج       

حــاکــمــان اســالمــي بــا اعــدام دالرا             
دارابي خواستند اعالم کنند که توقـع      

خواسـتـنـد    .  زيادي نبايد داشته باشيد   
بــه کــارگــران بــعــنــوان نــمــايــنــدگــان             
فريادهاي مردم چنگ و دنـدان نشـان         

خـواســتـنــد رعــب و وحشــت          .  دهـنــد 
امـا از کـمـپـيـن عـلـيـه               .  ايجاد کننـد  

 خـودشـان   ۸۸ اعدام در قبل از اول مه  
به هراس و وحشت افتاده بودند و يـک      
انسان بي دفاع را دار زدند تا دندانـهـا     
و چنگال خون آلود خود را به کارگران     
نشان دهند و بگويند همين اسـت کـه       

 . هست دم بر نياريد
 ۱۱ براي روز جهانـي کـارگـر در            

 نيز چنگ و دندان تيز ۹۰ ارديبهشت  
کرده اند و از قبل هشدار داده انـد کـه        
مي خواهند شيرکـو مـعـارفـي را در             

جمهوري اسـالمـي   .  اين روز دار بزنند   
به قدمت عمـر نـنـگـيـن و مـمـلـو از                   
کثافت اسالمـي اش کـوشـيـده اسـت             
بــخــشــي از مــردم را در زنــدانــهــا و                
سـاهــچـالــهــاي مــخـوفــش بـگــروگــان          
بگيرد و بـراي زهـر چشـم گـرفـتـن از                 
ميليونها انسان ديگر و در روز هـاي         
شادي آفرينشان هم چون اول مـه آنـان         

ايـن جـنـايـت       .  را از دم تـيـغ بـگـزرانـد        
پيشگي رژيم اسالمي را از هم اکنـون      
بايد عقيم ساخت و بـه عـقـب رانـد و              
مانع از آن شد که شيرکوهـا، دالراهـا        
و صدها و هزاران انسان ديگر طـعـمـه        
اوباشان لـب گـور نشـسـتـه اسـالمـي                

اول مه امسال بـا قـدرت تـوده        .  شوند
اي و اجتماعي مردم در خيابانها، در      
ــارگــران و بــا شــروع                     پشــت ســر ک
اعتصابات قـدرتـمـنـد کـارگـري مـي              
تواند به هر گونه تباهي، فـقـر، اعـدام        
و جنايت پيشگي حـاکـمـان اسـالمـي           

 .سرمايه خاتمه دهد
فعالين کارگري و ديـگـر عـرصـه           
هاي اجتماعي وظيفه بسيار مـهـمـي          

بــايــد .  در ايــن روز بــر عــهــده دارنــد            
عمـيـقـا اوضـاع و شـرايـط سـيـاسـي                  

انـقـالب   .  امروز را بـخـوبـي دريـافـت           
ــمــام ســال         ــات ــوع           ۸۸ ن ــل از وق  قــب

انقالبات در منطقه و شـمـال آفـريـقـا              
براي سرنگوني حـاکـمـان اسـالمـي و             

وقـت بـرداشـتـن       .  نظامشان شروع شد 
. گامهاي بلنـد تـر و راسـخ تـر اسـت                

فعالين و رهـبـران کـارگـري ايـن امـر                
مهم را بر عهده دارند کـه کـارگـران و           
تــوده هــاي مــردم را حــول آرمــان و                

 مـيـلـيـونـي        ۷۴ آرزوهاي يک جامعـه     
 . سازمان داده و بحرکت درآورند

کارگران و مردم مبارز شـهـرهـاي       
کردستان تجارب ارزنده اي در عـقـب         
راندن  حاکمان اسالمي در گـنـجـيـنـه          

. دستاوردهاي مبارزاتي خود  دارنـد       
مردم مبارز شهر سنندج براي گرفتـن        
ــاشــان                 ــهــاي دار از دســت اوب طــنــاب
اسالمي با شجاعت، اتحاد، مـبـارزه        
و تجمعات بي نـظـيـر خـود مـانـع از                 
گرفتن جان حـبـيـب لـطـيـفـي تـوسـط                

ساطور بدستان اسالمي شدند و رژيـم      
اسالمي را وادار بـه عـقـب نشـيـنـي                 

اين بار نيز تا قبل از اول مـه،      . کردند
ــرهــاي                   ــران و مــردم شــه ــارگ مــا ک
کردستان و سراسر ايران مي توانيم بـا        
قدرت خود نه تنها اول مه شکوهمند     
و با قدرتي بسازيم بلکه مـي تـوانـيـم              
مــانــع از جــنــايــتــي ديــگــر تــوســط              
نمايندگان خدا بر روي زمـيـن در ايـن         
روز شـويـم و روز جـهـانــي کـارگـر و                   
جنبش عليه اعدام را قدرتمنـد تـر از            
هميـشـه در تـاريـخ مـبـارزاتـي خـود                 

تثبيت جنبش اول مـه  .  بثبت برسانيم 
و جنبش عليه اعدام با سـازمـانـدادن           
و حرکت توده اي و اجتماعي خود در     
اول مه، نـقـطـه امـيـدي روشـن بـراي                  
پايان دادن بـه فـقـر، بـرچـيـدن بسـاط                 
اعدام و پيروزي انـقـالب مـردم بـراي             
سرنگوني حاکمـان و نـظـام اسـالمـي             

 . سرمايه در ايران خواهد بود
          ۲۰۱۱  آوريل ۵ 
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 ۱ از صفحه  

 آوريـل بـا       ٢ بعداز ظهرروز شنبه    
وجود حضور نيـروهـاي امـنـيـتـي در            
ميدان آزادي، مردم مـعـتـرض شـهـر             
ــه قصــد                  ــيــه بــار ديــگــر ب ــيــمــان ســل
راهپيمايي بـه طـرف خـيـابـان سـالـم                

 .حرکت کردند
 
ــار                 در حــالــي کــه مــردم ازکــن

مسجد بزرگ رد مي شدند نـيـروهـاي     
امنيتي مستقر در مـحـل شـروع بـه             

مـردم نـيـز      .  شليک تيرهوايـي کـردنـد      
متقابال باپرتاب سنگ به آنها حـملـه       

روز شـنـبـه تـعـداد نـيـروهـاي             .  کردند
سرکوبگر حکومت بـراي مـقـابلـه بـا            
مـردم خـيـلـي زيـاد بـود و مـردم بـه                     

نـيـروهـاي    .  ميـدان آزادي بـرگشـتـنـد         
امـنــيــتــي دورتــا دور مــيــدان آزادي            
مستقر شدند وتظاهرات کنندگـان را       

ماموران امنيتي به .  زير نظر داشتند  
گزارشگران تلويزيون و کساني کـه بـا         

موبايل خود فيلم ميگرفـتـنـد حـملـه           
ميکردند و با کتک زدن و تـوهـيـن و            
اهانت به آنان،  دوربين يا موبايلشـان      

تا لحظـه ارسـال     .  را ضبط مي کردند 
ــادي از                   ــداد زيـ ــعـ ــزارش تـ ــن گـ ايـ
ــگــاران و              ــامــه ن گــزارشــگــران، روزن

. تظاهرات کنندگان دستگير شده انـد   
از آمار زخمي شدگان تا کنون خـبـري      

 در همين روز مـردم     .در دست نيست  
رانيه ،حاجـي  : شهرهاي ديگر از جمله 

آبـاد، دربـنـديـخـان و چـمـچـمـال، در                  
حمايت از تظاهرات مردم سليـمـانـيـه         

 .دست به تجمع اعتراضي زدند
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    ٢٠١١  آوريل ٢ 

  ٩٠  فروردين ١٣ 

 تظاهرات در شهر سليمانيه و                          
 ديگر شهرهاي کردستان ادامه دارد                             

 ...  مردم سليمانيه نيروهاي سرکوب دولت کردستان                                          

    

 

. نوبت ما و مردم است    . صرفا ساختماني در سليمانيه نيست    . کمونيسم کارگري يک جنبش وسيع است     
 .دوران حکومت طوايف و دارودسته هاي مسلح وابسته به دولتهاي متفرقه در کردستان به سر رسيده است                 

 منصور حکمت  

 

ساعت يک و نيم بعدازظهر هـمـانـنـد         
روزهاي گذشته تجمـع مـردم شـروع           
شد و مردم سليـمـانـه بـار ديـگـر بـر                 
خواسته هاي خود پا فشـاري کـردنـد       
و تصميم به راهپيمايـي در خـيـابـان            

هنگامي که مـردم از      .  سالم گرفتند 
ميدان آزادي به سوي خـيـابـان سـالـم           
حـرکـت کــردنـد درخـيــابـان مـولــوي             
نيروهاي امنيتي شهر سليمـانـيـه در       
مقـابـل تـظـاهـرات کـنـنـدگـان قـرار                 

مردم نـيـز بـراي شـکـسـتـن            .  گرفتند
صف نيروهاي امنيتي، با سنگ بـه        
آنها حمله کردند که منجر به زخـمـي      
شدن تعدادي از نـيـروهـاي امـنـيـتـي            

نيروهـاي امـنـيـتـي بـا شـلـيـک                .  شد
تيرهوايي مردم را از خيابان مـولـوي    

مردم دوباره با نيروهايي .  دور کردند 
که در خيابان مسجد بزرگ مسـتـقـر        
بودند درگير شدنـد و بـا سـنـگ بـه                 

با تيرانـدازي هـاي     .  آنها حمله کردند  
هــوايــي مــکــرر تــوســط نــيــروهــاي           
امنيتي، مـردم بـه کـوچـه هـا پـنـاه                  
بردند و درگيري در کوچـه هـا ادمـه             

مـردم بـا پـرتـاب سـنـگ بـه                .  يافـت 
سوي نيروهاي امنيتي از خود دفـاع        

ــد  ــار        .  مــيــکــردن ــراي چــنــدمــيــن ب ب
نيروهاي امنيتي به روزنامه نـگـاران     
و گزارشگران حمله کـرده و دوربـيـن           
هـاي آنـهـا را يـا ضـبـط کـردنـد يــا                     

درايــن درگــيــريــهــا بــه      .  شــکــســتــنــد 
حــملــه nrtگـزارشــگـران تـلــويـزيــون         

ــهــا را                   ــيــن هــاي آن ــد و دورب کــردن
ــر از                     ــف ــن ن ــدي ــن ــد و چ ــن شــکــســت

 .گزارشگران را دستگير کردند
ــده از                 ــبــار رســي ــر اســاس اخ ب

 نـفـر از       ٥٠ اورژانس شهر سليمانيه     
مــردم، نـــيــروهـــاي امـــنــيـــتـــي و              
گزارشگران زخمي شده اند که بيشتـر   
آنها از نيروهاي امنيـتـي حـکـومـت           

بــدنــبــال رويــدادهــاي روز      .  هســتــنــد
جمعه، نيروهـاي امـنـيـتـي تـمـامـي              
ميدان آزادي را قرق کـردنـد و چـنـد              
نفر را هـم کـه هـنـوز اسـامـي آنـهـا                     

. مشخص نيست دسـتـگـيـر کـردنـد           
همـزمـان روز جـمـعـه در شـهـرهـاي                 
کويه و کالر و جلبجه نـيـز مـردم بـه             

 .اعتراضات خود ادامه دادند
ما در اطالعيه هاي قبلي اشـاره   
کرده بـوديـم کـه وعـده هـاي رئـيـس                 
پارلمان و سران حکومـت کـردسـتـان        
تنها بـراي بـخـانـه فـرسـتـادن مـردم                 
است و يک عقـب نشـيـنـي تـحـمـيـل              
شده توسط مردم مـعـتـرض بـه آنـان            

ســران حــکــومــت کــردســتــان       .  اســت
بجاي پـاسـخ دادن بـه خـواسـتـهـا و                  

 روز متوالـي  ٤٤ مطالبات مردم که    
در ميـدان آزادي تـجـمـع کـرده انـد،                
نيروهاي امنيتي و سرکـوبـگـر خـود          

اعـمـال   .  را بجان مردم مـي انـدازنـد         
وحشيانه و ضـد انسـانـي نـيـروهـاي              
امنيتي حاکمان ناسيوناليسـت کـرد       
بــار ديــگــر نشــان داد کــه نــه مــي                 
ــه                    ــنــد ب ــوان ــه مــي ت خــواهــنــد و ن

 .خواستهاي مردم جواب بدهند
کميته کردستان حزب بـه مـردم         
آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب شــهــر             
سليمانيه و ديگر شهرهاي کردستـان       
درود مـي فـرسـتـد کـه بـا اتـحـاد و                    
اســتــقــامــت خــود و بــراي تــحــقــق              
خواست و مطالباتشان دمي از پـاي      
ننشستـه و تـوانسـتـنـد روز جـمـعـه                  
نـيـروهــاي امــنـيــتـي را گـوشــمـالــي              

ما هـمـچـنـان از خـواسـت و               .  دهند
مطالبات مردم شهرهاي کـردسـتـان        
عراق حمـايـت مـي کـنـيـم و حـملـه                  
ــه مــردم و                 نــيــروهــاي امــنــيــتــي ب
گزارشگران را مـحـکـوم کـرده و از                
هــمــگــان مــي خــواهــيــم کــه از                     
اعتراضات و مبارزه مردم شهرهـاي       
کردسـتـان عـراق حـمـايـت کـنـنـد و                  
خواهان آزادي دستـگـيـرشـدگـان روز          

 .جمعه شوند
  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١١  آوريل ١ 
 ١٣٩٠  فروردين ١٢ 

 . اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      



 
565شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  
مردم را هم  تحت الشعاع خـود قـرار           

 .داده است
بنظر من لغو بدون قـيـد و شـرط           
مــجــازات اعــدام يــعــنــي اعــتــبــار و            

 . حرمت جمعي جامعه نسبت به خود
چون حق زندگي انسان حـق ذاتـي        

هيچ قانوني نـمـي تـوانـد ايـن           .  اوست
قـانـون تـوسـط       .  حق را از او بـگـيـرد          

انسان نوشته شده و نوشته مي شـود،        
             شــرايــط آنــهــم بــراي تــعــريــف کــردن

تـا  .  همزيستي انسـانـهـا در کـنـارهـم            
تصميم جمعي  وآگاهـانـه هـمـه افـراد             
جامعه را به اجرا بگـذارد و مـردم يـا           
افراد جامعه هـم مـلـزم بـه احـتـرام و                  

کشتن انسـان جـرم     . رعايت آن هستند 
هيچ کس حق ندارد بـه زنـدگـي      .  است

. کسي يا  انسان ديگري خـاتـمـه دهـد       
حال توجه کنيد اگر از بصورت فـردي       
از هرکسي پـرسـيـده شـود، مـخـالـف               

جالب ايـنـجـاسـت     .  کشتن انسان است 
که موضوع اعدام  وقتي بـه جـامـعـه             

چون ايـنـجـا    .  برميگردد فرق مي کند 
يک انسان نـيـسـت کـه کسـي را مـي                  

دسـتـگـاهـي     .   کشد، يک دولت اسـت     
است به نام دستگاه قضائـيـه کـه ايـن             

افـرادي  . مسئله را عهده دار شده است      
در ميان جامعه مـي رونـد دوره مـي           
بينند و قانوني که خود بـه اصـطـالح           
بــه نــام نــمــايــنــدگــان مــردم در قــوه                
قانـونـگـزاري و بـراي سـالخـي کـردن                
مردم تصويب کـرده انـد را مـطـالـعـه              
مي کنند تجربياتي در اين راه کسـب        
مي کنند و بعد اين حق را بـراي خـود      
مشروع مي دانند که به نمايندگـي از     
ــد انســان يــا                   ــرون ــه ب طــرف جــامــع
انسانهاي ديگري را محکوم به مـرگ        
کنند و بکشند و ظاهرا گويا جامـعـه         

اگـرمـا مـردم آن        .  اين را مـي پـذيـرد        
جامعه را بوجود آورده ايم پـس هـيـچ          
احدي به کشتـن خـود تـوسـط قـانـون               
راي نمي دهد بلکـه بـرعـکـس عـلـيـه               

. چنين قوانـيـنـي بـرخـواهـد خـواسـت             
اينجاست که دولت يـا قـوه قضـائـيـه              
ظــاهــرا بــا مشــروعــيــت گــرفــتــن از             
تصويب قوانيني که گويـا راي مـردم           
از طريق نمايـنـدگـان آنـان بـتـصـويـب                
رسيده است به جان هـمـان مـردم مـي          
افتد و به بهانـه هـاي واهـي هـمـچـون              

، " مـخـالـف بـا نـظـام          " ،   " مخل نـظـم    " 
، " عليه امنيت مـلـي    " ، "آشوب طلب" 
و دهها اتـهـام   "  همکاري با بيگانگان" 

پوچ و مسـخـره کـه در واقـع تـوجـيـه                 
کننده قتل و کشتار است، به تـوحـش      
خود علـيـه هـمـان مـردم ادامـه مـي                  

 .دهد
ــعــدادي از                  ــن عصــر در ت در اي
کشــورهــاي جــهــان  بــخــصــوص در             
کشورهاي اسالم زده بقوت خود باقـي    
است و  دارد حاکميت ميکنـد هـنـوز       

،  " نماينده جامعه و عدالت"  به عنوان   
قـتــل مــي کــنــد، دســت و پــا قــطــع                

تـوجـه   .  ميکند و چشـم در مـي آورد          
کنيد  بـه ايـن حـرکـت ضـد انسـانـي                    

مـجـيـد دانشـجـوي دانشـکـده            :  دولت
برق به جرم اسيد پاشيدن به چشـم يـک      
دانشجوي ديگر بنام آمنـه در شـعـبـه          

 دادگاه اسـتـان تـهـران و بـا تـأيـد                ۷۱ 
ديوانعالي کشور به قصاص دو چشـم         

. به شيوه ريختن اسيـد مـحـکـوم شـد            
قاضـي عصـمـت اهللا جـابـري داديـار               
اجراي احکام دادسراي امـور جـنـايـي           

در صورت عدم بر قـراري  :  تهران گفت 
صلـح و سـازش قـطـعـاً رأي را اجـرا                   

 ۱۲.۱۲.۸۷ ايسنا.خواهيم کرد
در آمريکا مجرم را بـر صـنـدلـي            
مي نشانند و  توسط برق، يا سـوزنـي       
به او تزريق مي کنند و او را بـه قـتـل         

در کشـورهـاي عـربـي و         .  مي رسانند 
اسالم زده با شمشير گردن مخالف يـا     
مجرم را مي زنند ودر ايـران بـعـنـوان            
تــنــهــا کشــور جــهــان در مــال عــام                 
مخالفين يـا مـجـرمـيـن را دار مـي                 

چنين قوانيـن و مـجـازاتـهـايـي           . زنند
متعلق به قرون وسـطـا اسـت و بـراي               

 .بشريت امروز ننگ بشمار مي رود
در مـورد اعـدام       منصور حکمت  

مـجـازات اعـدام      "  چنـيـن مـي گـويـد         
وقيحانه ترين و کثـيـف تـريـن شـکـل               

چــون يــک نــهــاد       .  قــتــل عــمــد اســت      
سياسي، از قول جامـعـه، در نـهـايـت              
خون سردي، تصميم به کشـتـن کسـي          
ميگيرد و روز و ساعت واقعه را هـم            

 "اعالم مي کند
چيزي که قابل بحث است و بـايـد       
بيشترشکافـتـه شـود ايـنـجـاسـت کـه               
امکان دارد که مجرم يا قاتل در اثـر            
تحريک مقـتـول، يـا اجـبـار نـاشـي از                 
خشـم و هـيــجـان آنــي  و يـا اسـاســا                     
ناخواسته مرتکب قتل شـده بـاشـد و           
کالٌ در يک حـالـت غـيـر عـادي قـرار                  

اما دولت با خون سـردي  .  گرفته باشد 
وآگاهي کامل بـه ايـن عـمـل شـنـيـع                 
دست مي زند،  تصميم مـي گـيـرد و         
دست به قتل آگاهانه و از پيشـي مـي       

بعضي از افراد ماهها و سـالـهـا        .  زند
در درون زنــدانـهـا در انـتــظـار مــرگ               

هيچ چيز و هيچ مسـئلـه اي       .  هستند
ــر و                  ــذاب آورتــ ــر، عــ ــتــ دردنــــاکــ

دهشتناکتراز اين حالت انتـظـار نـمـي        
مخصوصا نوجوانانيـکـه   .  تواند باشد 

برحسب تصادف همکالسي يا  يـکـي      
ازدوستان خود را کشـتـه انـد چـنـد و               
چندين سال در زندان در انتظار جشـن        
تولد هيجده سالگي هستند تا بعد بـه    

ايـن غـيـر انسـانـي          .  دار آويخته شوند  
 .ترين عمل است

 
حال سخن اين است که آيـا اعـدام        
مـي تـوانـد جـلـو جـرم و جـنـايـت را                      

 بگيرد؟
قطعاٌ چنين نيست، کشتن مجـرم    
راه مبارزه با جرم نيست اعدام يـعـنـي        

 .وحشيگري و جهالت
جرائم ناشي از فرهنگ حـاکـم بـر           

بـايـد ديـد کـه جـرم و              .  جامعـه اسـت    
ــات                 ــه مــنــاســب ــده چ ــي ــايــت زاي جــن
اجـتــمــاعــي، ســيـاســي و اقــتــصــادي           

ــه        .  مــعــيــنــي اســت         ــدون تــوجــه ب ب
مناسبات حاکم بر جامعه، سـخـن از          

بـنـطـر    .  جرائم اساساٌ بي معنـي اسـت       
من بشريت متمدن وآزاديخـواه  بـايـد         
بسيـار جـدي تـر از ايـنـهـا بـا اعـدام                     
ومسئله جرم در جامعه به عنوان يـک       
پديده اجتـمـاعـي مـبـارزه کـنـد و بـا                  
جـديــتــي هــر چــه تــمــامــتــر عــوامــل            
سـيـاسـي، فـرهـنــگـي، اجـتــمـاعـي و                
اقتـصـادي ايـن مسـئلـه را کـه بـانـي                   

 .کشتن انسانها است از بين ببرد
    
دولتهايي که تصور مي کننـد          

ــا اعــدام مــجــرمــيــن ريشــه جــرم                  ب
خشـکـانـده مـي شـود فـقـط مسـئلـه                  
قاچاق مواد مخدر در سالهـاي اخـيـر         

از جملـه حـکـومـت       . را در نظر بگيرند 
قـاچـاق مـواد مـخـدر          .  اسالمي ايران 

ايـن در طـول       .  اعـدام را در پـي دارد          
عمر رژيم اسـالمـي ايـران بـه اثـبـات                
رسيده است که اعدام قاچاقچيان  نـه            
تنها از آمار اين جرم نکـاسـتـه بـلـکـه               
موجب افزايش روزمـره آن نـيـز شـده              

از سوي ديگر خود دولت حاکـم  .  است
بزرگترين مافياي قـاچـاق و خـريـد و              
فروش مواد مخدر و پخـش آگـاهـانـه          

 آن در جامعه است
به استنناد گزارشي از آمـريـکـا،           

 اف بـي آي نشـان داد         ۲۰۰۳ در سال  
در جنوب آمريکا که هشتاد در صـد        

مجازاتهاي اعدام را بخود اختصـاص     
ميدهد باالتريـن رقـم جـنـايـت را در               
تمام کشور داراسـت و بـرعـکـس در               
شمال شرقي آن کشور که يک در صـد          
اعدام در آن انـجـام مـي گـيـرد داراي                

  ۱۵ .  ضعيف ترين رقم جنـايـت اسـت        
در صد متخـصـصـان آکـاديـمـي جـرم              
شناسي آمريکـا جـنـبـه بـاز دارنـگـي               

طـبـق   .  مجازات اعدام را رد کرده انـد     
 در مـيـان       ۱۹۹۵ تحقيقـي در سـال         

مسئوالن پليس آمـريـکـا نشـان داده            
        شد که اکثريت آنها، نقش مـوثـربـودن
مجارات اعدام و نقشِ باز دارنده آنـرا          

جـرم   جـان بـارک روايـت            .  باور ندارند 
هيـچـگـاه    :  شناس آمريکايي مينوسد 

افـــزايـــش خشـــونـــت و تشـــديــــد                  
کيفرنتوانسته است مانع وقوع جـرائـم    

 .شود

مـــجـــازات اعـــدام بـــحـــث بـــر            
انگيزترين روش مجازات است و هـم        
اکنـون زمـان آن رسـيـده کـه بشـريـت                  
متمدن و آزاديـخـواه جـهـان جـنـبـش                
عليه مجازات اعدام را با تمام قوا تـا        
لغو بدون قيـد و شـرط کـامـل آن بـه                  

جا دارد که گـفـتـه اي از          .  پيش ببرند 
ويکتور هوگو پايان بخش اين مـقـالـه       

 .باشد
 ســال   ۱۵۰ ويـکــتـور هـوگــو در          

پيش خطاب بـه مـجـلـس مـوسـسـان               
اعـدام در    "  فرانسه چنـيـن اعـالم کـرد         

يک جامعه نشانه تـوحـش و بـربـريـت             
هـر چـه اعـدام در جـامـعـه اي                 . است

کمتر باشد، آن جـامـعـه سـريـع تـر بـه                
 ." سوي تمدن و انسانيت مي رود

 زنده باد انسانيت
 ۲۰۱۱  آوريل ۱ 

 ... قتل فردي جرم است اما قتل جمعي                             

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد         
  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد           

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است         ) نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره     (
 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود         

 

 ١١  صـبـح روز         ١٠ سـاعـت     
فروردين جوانـي دانشـجـو بـه نـام             
محمد آزادي فرزند حسـيـن آزادي         
در اعتراض به فقر و بيكاري خـود   

 طـبـقـه اي در          ٥ را از سـاخـتـمـان        
پاساژ ارك در شهر كـرمـانشـاه بـه            

. پايين پرتاب كـرد و جـان سـپـرد            
جان سپردن او را به خانواده اش و       

 . همگان تسليت ميگوييم
محمد آزادي دانشجـوي سـال        
آخر رشته رياضي بود و بـه خـاطـر       
فـقــر نــاچــار بــه تــرك دانشـگــاه و              

. سپس دچار افسـردگـي شـده بـود         
پدر او از طـريـق كـار حـالجـي و                  
پنبـه زنـي روزگـار گـذرانـده و بـا                 
زخمت و تالش و فـالكـت بسـيـار             

. آنها را به دانشگاه فرستاده است       
كه دو   .   پسر و سه دختر دارد٤ او  

تـا از فـرزنـدانـش كـارگـرنـد و دو                  
نـــفـــرشـــان دانشـــجـــو و بـــقـــيـــه             

دوسـتـان   .  تحصيلكـرده و بـيـكـار        
محمد تالش بسيار كردنـد كـه او          
را نجات دهند ولي او خـود را از           
دسـت آنـهـا بـيـرون كشــيـده و بــه                 

مـحـمـد در      .  پـايـيـن پـرتـاب كـرد          
هنگام خودكشي با شعار مرگ بر     

خامـنـه اي، مـرگ بـر جـمـهـوري                
اسالمي و بـا فـريـاد ايـنـكـه ايـن                  
رژيم عامل قتل من است، جانـش    

مــحــمــد هــم       .  را از دســت داد         
ــا آســا                   ــي ــرزم ك ــم ــالــســي و ه ك
دانشجويي كه در خيزش انـقـالبـي       

 در كرمانشاه جان سپـرد،  ٨٨ سال  
محمد آزادي ساعت دو بـعـد   .  بود

 فـرورديـن   ١٢ از ظهر امروز جمعه  
در باع فردوس كرمانشاه در بلـوك     

 در ميان غم و اندوه خانواده و ١٣ 
. دوستانـش بـه خـاك سـپـرده شـد              

 .يادش گرامي باد
ما با اعتراض عـلـيـه فـقـر و              
فالكت، با اعتراض بـه بـيـكـاري،           

ــداريــم                 ــاد او را گــرامــي مــي . ي
ــي                ــه مــرگ جــوان ــطــور ك ــان هــم
دستفروش در تونس جرقه انقـالب    
مردم تونـس را زد، مـا نـيـز يـاد                 
محمد آزادي را بـا فشـرده كـردن              

  .اعتراضمان پاسخ خواهيم داد
 .ياد محمد آزادي گرامي باد   

 يادداشتي كوتاه   
 از كارگري از كرمانشاه   

 ٩٠  فروردين ١٢ 

 ياد محمد آزادي               
جواني را كه بخاطر فقر خود را كشت،                                   

 گرامي ميداريم               
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 انقالب انساني   براي حکومت انساني                                زنده باد          

خبر ها از سوي همسـر مـنـصـور            
اسـانـلـو حـاكـي اسـت كـه وضـعـيــت                  

سـه  .  جسمي وي بسـيـار وخـيـم اسـت           
رگ فلب او مسدود شده و وضـعـيـت          

امــا .  جســمــي اش بســيــار بــد اســت          
جانيان جمهوري اسالمي با مرخصـي   
او جـهـت عـمـل جـراحـي مــخـالـفــت                 

هر اتـفـاقـي كـه بـراي او روي              . كردند
 .دهد جمهوري اسالمي مسئول است

جلوگيري از مـعـالـجـه زنـدانـي،              
گرو گرفتن داروهاي زندانيان، بخشـي    
از شكنـجـه زنـدانـي و جـنـايـات ايـن                  

. رژيم در قبال زندانيان سياسـي اسـت        
منصور اسانلو قبل از اين نـيـز دچـار         
حمله قلبي شده و با دستبند و پايبنـد   
به بيمارستان منتقل شده اسـت و بـه            
گفته پزشكانش بايد او هر چـه زودتـر        
در خارج از زندان تحت عمل جـراحـي      

و حاال در چنين شـرايـطـي    .  قرار گيرد 
است كه با مرخصي او مخالفت شـده        

 .است
منصور اسانلو در تيـر مـاه سـال           

 تـوسـط مـامـوران امـنـيـتـي در                 ۸۶ 
تهران بازداشت و اكنون چـهـارسـال و            

. نيم است كه در زنـدان بسـر مـيـبـرد               
مــنــصــور اســانــلــو تــوســط جــانــيــان           
جمهـوري اسـالمـي بـه اتـهـام هـايـي                 
مانند اقدام عليه امنيت ملي به پنـج    
سال زندان محکوم شده و در تابستـان     
سـال جــاري، دوبــاره بــه اتــهــام هــاي              
امنيتي محاکمه و به يک سـال زنـدان        

 .بيشتر محکوم شد
منصور اسانلو اكـنـون درچـنـيـن           
شرايطي در زندان گـوهـر دشـت کـرج             

 .در بازداشت بسر ميبرد
به گفته پروانه اسانلو هـمـسـروي،        
ــا                او حــتــي از مــالقــات حضــوري ب

تـلـفـن    .  خانواده اش نيز محروم اسـت      

ها قطع است و به وي فـقـط مـالقـات        
كابيني داده ميشود كه آنهـم در ايـام           
نوروز به بهانه تعطيالت عيد كـنـسـل      

و اين خود بر ابعاد فشـار بـه وي       .  شد
 .و خانواده اش افزوده است

عالوه بر منـصـور اسـانـلـو رضـا              
شهابي، عالمرضا غـالم حسـيـنـي و           
ابــراهــيــم مــددي ســه عضــو ديــگــر              
سـنــديــکــاي کــارگــران شـرکــت واحــد          
اتوبوس راني تهران، در زنـدان بـه سـر         

 .مي برند
 خــرداد    ٢٢ رضــا شــهــابــي در           

دستگير شد و جانيان اسـالمـي او را           
ده ماه است كه بالتكـلـيـف در زنـدان           

حسن شـهـابـي بـرادر         .  نگاه داشته اند 
وي در گفتگويي راديويـي مـيـگـويـد           
يكماه است مالقاتي به آنها نداده انـد        

 ساله رضا دچار افسـردگـي     ٩ و فرزند  
 .شده است

جـدا از كـارگـران شـركـت واحـد،               
رضـا رخشـان ريـيـس هـيـات مـديـره                 
سنديكاي نيشكر هفـت تـپـه نـيـز در              
زندان است و بهنام ابراهيم زاده عضـو    
كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهـاي     
كارگري و فعال دفاع از حقـوق كـودك      
ــدان و ده مــاه                     ــيــســت ســال زن بــه ب
محروميـت از فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي                

جـرم هـمـه ايـن         .  محكـوم شـده اسـت       
كارگران دفاع از حقـوق بـرحـقـشـان و              

 .مبارزه براي يك زندگي انساني است
منصور اسـانـلـو بـايـد فـورا آزاد              

همه كـارگـران زنـدانـي و هـمـه               .  شود
. زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شونـد  

جان منصور اسانلو در خطر اسـت بـا        
. تمام قوا براي آزادي او تـالش كـنـيـم         

اول مه روز جهانـي كـارگـر در پـيـش               
يك خواست مهم ما در اول مـه  .  است

آزادي همه زندانيان سياسـي از زنـدان          

 .است
  

كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي           
 آزاد بايد گردد

كــمــپــيــن بــراي آزادي كــارگــران           
 زنداني

 مـارس    ٣١  ،     ٩٠  فروردين   ١١ 
 ٢٠١١ 

  
 ٧٧٧٩٨ -٠٠٤٤ شهال دانشفر    

 ٩٨٩٦٨ 
Daneshfar_Shahla

com.yahoo@        آدرس ايـمـيـل
جهت جلوگيري از رباتهاي هـرزنـامـه         
محافظت شده انـد، جـهـت مشـاهـده             
آنها شما نياز به فعـال سـاخـتـن جـاوا               

 اسکريپت داريد 
 ٧٨٥٢ -٠٠٤٤ بــهــرام ســروش      

 ٣٣٨٣٣٤ 
@Soroush.Bahram
com.gmail    آدرس ايميل جهـت

جــلــوگــيــري از ربــاتــهــاي هــرزنــامــه            
محافظت شده انـد، جـهـت مشـاهـده             
آنها شما نياز به فعـال سـاخـتـن جـاوا               

 اسکريپت داريد 
http://free-them-

now.blogspot.com 

 جمهوري اسالمي مسئول جان اوست. جان منصور اسانلو در خطر است

 

بنا بـر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه               
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران ديـروز          
چهاردهم فروردين مـاه اولـيـن روز         
کاري در شـرکـت ايـرانـخـودرو در              
سال جديد طبق سنت هر سـالـه بـا          

 . برگزاري مراسمي آغاز شد
در اين مراسـم کـه بـا شـرکـت              
حدود چهار هزار نفر از کارگـران از      

 صبح شـروع شـد مـديـر           ٩ ساعت  
بـا تـوجـه بـه            عامل ايـران خـودرو     

وجود زمزمه اعـتـراض در مـيـان            
کـــارگـــران نســـبـــت بـــه مـــيـــزان             
دستمزدها و قـراردادهـاي مـوقـت          

کرد، در سـال جـديـد جـداي            اعالم
از مصــوبــه شــورايــعــالــي کــار در           
مورد حداقل دستمزدها بر مـيـزان       
دستمزدهاي کارگران اين کـارخـانـه     

درصد افزوده خـواهـد       سه الي پنج 
شد و قرارداد کليه کارگراني که تـا     

 بــا قــرارداد مــوقــت در          ٨٠ سـال    
ايرانخودرو شروع بکار کرده اند بـه    
قــرارداد دائــمــي تــبــديــل خــواهــد          

ــد  ــم             .  گـــرديـ وي در ايـــن مـــراسـ
همـچـنـيـن اعـالم کـرد سـقـف وام                 
مسکن پرداختي به کـارگـران نـيـز           

 ميلييون تومان در ٧   الي ٥/١ از
 ١٤  سالهاي گذشته به هفـت الـي          

مــيــلــيــون تــومــان افــزايــش پــيــدا          
 . خواهد کرد

اتـحـاديــه آزاد کــارگـران ايــران          
همانطور کـه در بـيـانـيـه خـود در                

ــورد افـــزايـــش             درصـــدي      ٩ مـ
دستمزدها اعـالم کـرده اسـت ايـن            
ميزان افزايـش دسـتـمـزد از سـوي             
شــورايــعــالــي کــار را بــه اســتــهــزا            
گرفتن کارگران و تـحـمـيـل فـقـر و               
فـالکـت روزافـزون بـر مـيـلـيـونـهـا                 
خانواده کارگري ارزيابي ميکند و      
از عموم کارگران در سراسر کشـور       
ميخواهد بويژه در مراسمهايي کـه    
به منـاسـبـت شـروع کـار در سـال                
جــديــد در کــارخــانــه هــا بــرگــزار             
ميگردد نسبت بـه مـيـزان بسـيـار            

 درصدي افزايش دستـمـزد    ٩ ناچيز  
فرياد اعتراض سر دهـنـد و بـطـور            
يکپارچه و متـحـدانـه اي خـواهـان            
افزايش دستمزدها و برچـيـده شـدن        

 . قراردادهاي موقت گردند
   

  –اتحاديه آزاد کارگران ايران        
  ١٣٩٠  فروردين ماه ١٥ 

 
www.etehadeh.com 

  
k.ekhraji@gmail.co

اولين روز کاري در شرکت ايرانخودرو با وعده             
افزايش دستمزدها و تبديل قراردادهاي موقت              
 بخشهايي از کارگران به قرارداد دائم آغاز شد           
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 : 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     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن 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 : BOFAUS ٣N 
  

 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  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و                                                       
مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم                               تسهيل پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري اسالمي                            

 : اعالم ميدارد      
 

 
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال                                                           -١ 

 گذشته   
 آزادي زندانيان سياسي               -٢ 
 لغو مجازات اعدام           -٣ 
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي                     -٤ 
 برابري کامل حقوق زن و مرد                 . لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان                           -٥ 
آزادي کامل مذهب و بي                 .  دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش                           جدائي کامل مذهب از               -٦ 

 مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد                         
 آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب                                                 -٧ 
 برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت                                                        -٨ 
محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن                                                              -٩ 

 اموال غارت شده از آنان               
تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع                                                           -١٠ 

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

 
 

اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف                                   . اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است                        
اين حداقل شرايطي است كه                 . ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري اسالمي سر داده اند                                        
 . هركس كه 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                         
 ٢٠٠٩ ژوئن       ٢٦ ،    ١٣٨٨  تيرماه        ٥ 

! ده خواست فوري مردم      

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

   ٨هات برد 
   ١١۶٠٤  :فرکانس

    ۵/۶: اف اي سي 
 KBCشبکه  

     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

تـقــاضـا مــي شــود مــعــلـمــان و             
محصلين تـمـام مـدارس مـرکـزي و              
آمــاده ســازي بــا تــمــام بــخــشــهــا و               
همانـگـونـه کـه تـا کـنـون روزانـه در                   
تظاهرات شرکت کرده ايد، اعتصـاب      
اعـالم بــکــنــيــد و روزانــه از مــراکــز              
تحصيلي خود بطرف ميدان آزادي و       
ميدانهاي ديگر شـهـر و شـهـرکـهـاي              

به همين منـظـور   .  ديگر حرکت کنيد  

درخواست ميکنيم که روز پنجشنبـه     
 در پــارک مــادر          ٢٠١١  آوريــل      ٧ 

حضور داشته باشيد و براي آمـادگـي        
و تدارک اين اعتصاب بطرف مـيـدان          

 ٩ روز شـنـبـه        .  آزادي حرکـت کـنـيـد       
آوريل اعـتـصـاب سـراسـري تـمـامـي               
مراکز تحصيـلـي را اعـالم کـنـيـد و                

به عـنـوان     .  بطرف ميدانها راه بيفتيد 
پــيــشــرو و بــراي شــروع اعــتــصــاب             

سراسري در همه جا، از همه معلميـن      
عزيز مي خواهيم که  بنا بـه وظـيـفـه           
تاريخي خودشان برخيزند و به نيـروي     

از .  پيشرو محصليـن تـبـديـل شـونـد           
انجمن موقت ميدان آزادي و تمامـي      
گـروه هــاي فــيــس بــوک و ســايــت و                
روزنامـه هـاي پشـتـيـبـان آنـهـا مـي                  
خواهيـم کـه در جـهـت هـمـکـاري و                   
آمادگي براي ايـن اعـتـصـاب اطـالع            

 .رساني کنند
 منبع خبر وبالگ ويراش  

 فراخوان از سوي تظاهرات کنندگان خورسک 


