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بنا به اهميت و مـبـرمـيـت امـر               
ســازمــانــدهــي در مــحــالت، ايــن               
مصاحبه را در ايـن شـمـاره ايسـکـرا               

 ايسکرا. مجددا چاپ کرديم
 

چرا بـايـد هـمـواره       :  منصور فرزاد 
بــررشــد و اتــحــاد مــبــارزاتــي مــردم            
درجامعه و بويژه مسئله سازماندهـي   
تاکيد گذاشت و اسـاسـا مـنـظـور از                

 چيست؟  سازماندهي
  

در هرگوشه اي از   :  عبدل گلپريان 
دنياي نابرابر امروز مردم براي گرفتن     
حق پايـمـال شـده خـود و رسـيـدن بـه                   
خواست و آرزوهايشان، نـاچـارنـد کـه            

بـه مـيـدان         سازمانيافته و متـشـکـل     
بيايـنـد و از آنـجـا کـه انسـان بـطـور                     
اجتمـاعـي زنـدگـي مـي کـنـد، بـراي                 
دست يابي به حقوق پايمال شده خـود        
ــاي اجـــتـــمـــاعـــي و                بـــه حـــرکـــتـــهـ
سازمانيافته و هدفمند نياز دارد و به       

ايـــــــن    . آن روي مـــــــي آورد                      
زنـدگـي و مـبـارزه بشـر               قانونمـنـدي  

 .است 
در ايران تحت حاکميت يک رژيـم        
ضد انسان، حزبي چون حزب ما مـي          
کوشد اين حرکتها را بطور نقشه منـد   
و هدفمند سمت و سو دهد و سازمـان   

يکـي از خـاصـيـتـهـاي درسـت              .  دهد
ــيـــت                   ــعـــالـ ــردن حـــزب بـــراي فـ کـ

حـزب را    .  همين اسـت        سازمانيافته
براي چنين تالشها و چنين روزهـايـي          

ســـازمـــانــدهـــي و     .  ســاخـــتــه ايـــم         
سازمانيافته ظاهـر شـدن در عـرصـه            

پيشبـرد     هاي مختلف مبارزه و براي    
و به موفـقـيـت رسـانـدن جـنـبـشـهـاي                
اجتماعي، يک رکن دائمي و اسـاسـي        
کـار مــا و فــعــالـيــن و رهـبــران ايــن                  
جنبشهاست و ما به مثابه يک حـزب        

 در باره تشکل و سازماندهي     
 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان     

 

 ٢٠١١ صــبــح روز اول جــون           
براي ششمين سال متوالي فـعـالـيـن          
حزب کمونيست کـارگـري ايـران در          
اولين روز شروع کنـفـرانـس سـاالنـه           
سازمان جهاني کار در ژنـو در ايـن            
کنفرانس حضور يافتند و خـواهـان          
اخـراج جـمــهـوري اسـالمــي از ايــن             

ســازمــان و آزادي فــوري کــارگــران           
 .زنداني در ايران شدند

امسـال سـازمــان جـهــانـي کــار           
بيش از گذشته دست به تـمـهـيـدات         
امنيتي زده بـود کـه جـلـو حضـور                
فعالين حزب کمونيست کارگـري را     

بار ديگر صداي کارگران ايران در کنفرانس                                       
 سازمان جهاني کار طنين انداخت                           

 

 منصور اسانلو از زندان آزاد شد                             

  اجتماعي در زندان سنندج                        ين  وضعيت وخيم جسماني يکي ازفعال                             

 اعتصاب غذاي سه زنداني سياسي  در زندان رجايي شهر                                                 

  ساله به دست پدرش در سنندج                          ١٥ قتل يک دختر             

 

 کارگران کمونيست چه ميگويند                          
 منصور حکمت  

 ۲ صفحه 

 ۴ صفحه 

 

کميته هاي بين المـلـلـي عـلـيـه            
اعدام و سنگسار از همگان دعـوت     
ميکند که در روز بيسـت ژوئـن در            
هر جايي که هسـتـنـد، بـه خـيـابـان                 
رفتـه و صـداي اعـتـراض و نـفـرت                 
خود را عليـه حـکـومـت اسـالمـي،            
علـيـه اعـدام و سـنـگـسـار و بـراي                   
آزادي کليه زندانيان سياسي رسـاتـر        

 . کنند
 

ــن         ٢٠  ــرداد     (  ژوئـ ــي خـ ) سـ
سالگرد نسل کشي و هـالـوکـاسـت           

در عـيـن حـال ايـن           .  اسالمي اسـت   
روزها سالگرد خيزش عظيـم مـردم        
ايـران عـلـيـه حـکـومـت جـنـايـت و                   
کشتار اسالمي و سالگرد بـه خـون           
غلطيدن نداها و سهراب ها اسـت و        
ــي                ــدان ــزاران زن در حــال حــاضــر ه
سياسي، اسير اين حکومت پليـد و         
اسير لمپن هاي اسالمي هسـتـنـد و       
مورد تحقير و بيحرمتي و شکنجه       

روز بـيـسـت    .  و اعدام قرار ميگيرند  
ژوئن و به فراخوان کـمـيـتـه مـبـارزه             

بيست ژوئن در سراسر جهان به خيابان        
ميرويم و عليه حکومت جنايتکار اسالمي      

 . اعتراض ميکنيم

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه 
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 ۱ از صفحه  

سياسي در به سر انجام رسانـيـدن ايـن         ۱ از صفحه  
تالش مدام در هـر شـرايـطـي بـر ايـن                 

فرقي نميـکـنـد    .  رکن تاکيد داشته ايم  
که در چـه شـرايـط و در چـه اوضـاع                   

چـه در    .  سياسي خاصي بسر مي بريم  
مقاطعي که اعتراض و مبارزه مـردم     
افت مقطعي داشـتـه بـاشـد و چـه در                
شرايط انقالبي همـچـون دوره حـاضـر           
که يک حکومت ضد بشـري هـمـچـون        
رژيم اسالمي با چنـگ و دنـدان دارد           
براي جلوگيري از سقوط خـود بـه هـر            

 .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 حـرکـت 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 جلـو مـي افـتـنـد           

تالش مي کنند تا بقيه را بر بسـتـر      و
. امر مشترک خود دور هم جمع کننـد       

اعتصاب راه مي اندازند، تجمع بـرپـا       
مــي 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 مطالـبـات    
مطـرح شـده تـوسـط کـارگـران گـردن                

به هـر انـدازه کـه تـوده هـر چـه                 . نهند
بيشتري از کـارگـران در يـک حـرکـت                
اعـتــراضــي شــرکــت کــنــنــد و حــتــي            
خانواده هاي کارگري شرکت وسـيـع و      
فعالي داشـتـه بـاشـنـد، آن حـرکـت و                  
اعـتـراض مـعــيـن مــنـجــر بـه عـقــب                 
نشيني دولت و کارفرمايان و پيـروزي    

در طـــول    .  کــارگـــران خـــواهـــد شــد         
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 سازمـانـدهـي را       
مـدام در دســتــور کــار خــود داشــتــه              

ايجاد شبکه هاي مخـتـلـف و      .  باشند
داشـتـن تـعــريـف روشـن از آن، بـايــد                  
بتواند کارگران يک بخش توليدي و يـا   
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         
طـي يـک سـال گـذشـتـه و در جـريـان                     
حــرکــتــهــاي خــيــابــانــي و در مــوارد            
بيشماري ما شـاهـد مـتـالـشـي شـدن              
نيروهاي سرکـوبـگـر 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 کـار ســازمـانـيــافـتـه در                 

 .محالت است
  

بــه تشــکــل در      :  مـنــصــور فــرزاد   
محالت اشاره کرديد چه تشکـلـهـائـي       
را ميتوان در محالت بوجـود آورد و           
اين تشکلها چه کارهايي مي تـوانـنـد        

 انجام دهند؟
  

تشـکـل و امـر        :  عبـدل گـلـپـريـان       
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 

نياز داريم براي اينکه به حقوق پايمـال   
شده و از دست رفته خود بـرسـيـم، بـه           
متشکل بودن و سازمانيافتگي نـيـاز      

دشـمـن تـا         داريم چون مـي خـواهـيـم         
دندان مسـلـح را بـا قـدرت اتـحـاد و                  
همبستگي خود عقب بزنيم و از سـر           

 .راه برداريم
محالت هميشـه کـانـون مـبـارزه           

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

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

گويي خـانـواده اي     .  داده شده اي است   
يا بـيـشـتـر مـي             صد، دويست نفره و   

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 کنيـم  
جمعيت ساکن در يک مـحلـه را بـايـد            
متشکل و سازمـانـيـافـتـه کـرد آنـهـم               
بگونه اي که ايـن 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 حـرکــتـهـاي شــبـانـه و تـجـمـعــات                  
موضعي در محالت، از کوتاه کـردن         
تــعــرض مــزدوران رژيــم بــه زنــان و                
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 مــحــالت از اعــتـبــار و اتــوريــتــه             
ســيــاســي، اجــتــمــاعــي و مــعــنــوي             

اين طيـف کسـانـي      .  برخوردار هستند 
هستند که بقـيـه 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 فعاليـن و     
رهبران کـارگـري، سـخـنـران و مـبـلـغ                

ــد   ــز ايــن              .  هســتــن در مــحــالت نــي
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 يـا فــعــالـيــن عـرصــه هــاي               
مختلف اجتماعي در دل توده اهـالـي       
قرار دارند و از اين رو گـروه يـا دسـتـه          
خاصي کـه مـي خـواهـد مـخـفـيـانـه                  

. 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              

سـاخـتــن   .  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                  
از تشکل .  محالت ديگر سازمان داد  

زنان گرفتـه تـا جـمـعـاي جـوانـان، تـا                  

مدافعين حقوق کـودک و غـيـره مـي              
ــالت                 ــحـ ــل مـ ــکـ ــد در تشـ ــنـ ــوانـ تـ

 .سازماندهي شوند
بخش کـارگـر و زحـمـتـکـش کـه                
اکثريت جامعه را تشکيـل مـيـدهـنـد         
بـمـنـظـور بـهـبـود شـرايـط زنـدگـي و                    
مبـارزه بـا مشـکـالتـي کـه هـر روزه                  
درمقابل آنها قرار دارد،بطور طبيعـي     

تشـکـل      در کنار هم قرار ميگيرنـد و    
و سازمانـدهـي مـردم حـتـي در دوره               
هائي که حـکـومـت نـظـامـي بـرقـرار                

مـردم در    .  است بدرجاتي وجـود دارد     
مـحــل کــار و زيسـت بــدون تشــکــل               

و همواره کساني هستند کـه         نيستند
ــان                ــيــشــرو در جــري بــعــنــوان افــراد پ
مبارزات روزمره نقش و تاثير داشـتـه      
اند واز طرف اهل محل قابـل احـتـرام          

 ... در باره تشکل و                

 ۳ صفحه 

براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي و               
احزاب و نهادهاي مـتـعـدد ديـگـر          
در بــيــش از چــهــل شــهــر جــهــان              
ميتينگهاي اعـتـراضـي سـازمـان         

بيـايـيـد دسـت بـه          .  داده شده است  
دســت هــم بــدهــيــم و ابــعــاد ايــن             
حرکت را هرچه بـيـشـتـر گسـتـرش          

بيائيد تـا بـا تـمـام قـوا بـه               .  دهيم
دفاع از زندانيان سياسي برخـيـزيـم      
و خواهان آزادي فوري آنها و پايـان   
ــجــه و                   ــه اعــدام و شــکــن دادن ب

 . سنگسار شويم
 

مــا از هــمــه کســانــيــکــه در             
کمپين گسترده و جهاني دفـاع از          
سکـيـنـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي در                 
سراسر جهان به خيابان رفتند و بـه        
اشکال مختلف عـلـيـه حـکـومـت           

اسالمي سنگسار و اعدام قد علـم    
کردند و از همه مدافـعـيـن حـقـوق          
انساني دعوت ميکنيم که در روز   

کـمـيـتـه     " بيست ژوئن به فـراخـوان        
ــان               ــي ــدان ــراي آزادي زن ــارزه ب مــب

پاسخ مـثـبـت داده و در          "  سياسي
ــل                 مــراکــز شــهــرهــا و در مــقــاب
کنسولگريها و سفـارتـخـانـه هـاي           
حکومت اسالمي ميتينگ هـاي      
اعتراضـي سـازمـان بـدهـنـد و از               
زندانيان سياسي فعاالنـه حـمـايـت         

 . کنند
  

 کميته بين المللي عليه اعدام        
 کميته بين المللي    
 عليه سنگسار   

  ۲۰۱۱  ژوئن ۹ 

 ... بيست ژوئن در سراسر جهان                        



 
574شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۲ از صفحه  

هستند تشکل درمحالت دربسـيـاري       ۱ از صفحه  
مقاطع مهم نـقـش ارزنـده اي داشـتـه              
است و بويژه کارگران و خـانـواده هـاي         
آنها، جوانان و زنان، فعالين پـرشـوري        
بوده اند که داراي تجربـيـات ارزنـده و          
پر باري هستند غرض از سازماندهـي    
در محالت ارتقا و رشـد تشـکـلـهـاي              
موجود در عرصه هاي مختلف اسـت      
وقتـي از سـازمـانـدهـي در مـحـالت                

به پديده اي مـرکـب       صحبت ميکنيم 
و عرصه هاي متنـوعـي اشـاره داريـم            
که در نهايت اتحاد ، همدلي و امـيـد        

. به تغيير و بهبود زندگي ميانـجـامـد     
تشکل زنان، دفاع از حـقـوق کـودک،             
باالبردن امنيت محله، ارتقا فرهنـگ       
برابري طلبي، باالبردن امـنـيـت زنـان           

مـبـارزه      ودختران که ربط مستقيم بـه   
با مرد ساالري دارد، تـبـلـيـغ کـتـاب               
وفيلمهاي خوب در دسترس قرار دادن    
آن، دخــــالــــت فــــعــــالــــيــــن در                      

وانفعالهاي روزمره مثـال ورزش       فعل
و کانونها و انجـمـنـهـاي مـوجـود کـه               
معموال جوانان بدان جذب ميـشـونـد،       
و در نــهــايــت افــزايــش فــعــالــيــن و                 

ــهــا و     ــدهــي در         ... ارتــقــاآن ســازمــان
محـالت کـلـيـه مسـائـل مـربـوط بـه                  

اين تـالـشـهـا     .  زندگي را دربر ميگيرد  
قرار است منـجـر بـه بـهـبـود شـرايـط                 
زندگي مردم محل شـود و از طـرفـي             
در مـقــطـع اوج اعـتـراض و مـبــارزه                
مردم بتوانـد کـنـتـرل مـحـالت را در                

 .دست بگيرد
  

فعالين و رهـبـران       :  منصور فرزاد 
عملي انگيزه شديدي به شکل دادن به       
تشکلهاي سراسري دارند ايـن امـر تـا          
چه حد با واقعيت منطبق است رابطـه      
فـعــالـيــن در شــهـرهــاي کــردسـتــان و              

 شهرهاي ديگر چگونه است؟
  

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

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

به نظـر مـن ايـن گـامـهـا              .  بيانديشند
برداشتـه 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 کارگـر، ارتـبـاط         
نزديک تشکلهاي موجود کارگـري در       
سطح کشور، نامه هـاي حـمـايـتـي از              
اعــتــراض، اعــتــصــاب و مــبــارزات           
همديگر و دهها نمونه از ايـن نـوع و               

اعالم پشتيباني اتحاديـه     فراتر از اين  
هاي کارگري در سطح بين المـلـلـي از          
کـارگـران ايـران و بـلـعـکـس نـيـز يـک                     
همسـرنـوشـتـي طـبـقـاتـي 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 مجموع بايد گفت که .  برقرار است 
مســايــل و مشــکــالت کــارگــران در            
سطـح سـراسـري، بـه هـمـه کـارگـران،                 
خانواده هاي آنان و رهـبـران کـارگـري            
در هر شهر و هرکارخـانـه اي مـربـوط           

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

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

طبيعي است که فعالين و رهبـران   
عملي در سطح شهر و سراسري با هـم       

کار و      درارتباط باشند زيراکه شرايط   
زندگي سخت توده کارگر و کل مردم،   
هم سرنوشت بودن آنها، انگيزه اتـحـاد     
و قدرتمند تر شدن را بوجود مي آورد    
ــمــــک                         ــورت و کــ ــدون مشــ و بــ

مـوثـر واقـع         فـعـالـيـت آنـهـا           متقابل
اين هم يـک ضـرورت و يـک          .  نميشود

نــيــاز واقــعــي و عــيــنــي در مــبــارزه              
 .طبقاتي است

  
جمهوري اسالمـي  :  منصور فرزاد 

تـا چــه حــد قــادر اســت تشــکــلــهــاي              
محالت را از بين بـبـرد و يـا آنـرا در                  
جهت اهداف مورد نظر خود منحـرف   

 کند؟
  

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

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

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

از ايـن رو هـمـه          .  بين بردن نـيـسـتـنـد        
محالت مي توانند ارتباطي منظم با    
هم داشته باشنـد و هـمـچـون زنـجـيـر                 
بهمديگر وصل شوند و با تجـمـعـهـاي        
موضعي، بـا سـر دادن شـعـار عـلـيـه                 
حضور سرکوبـگـران در مـحـالت، بـا             
شعار نويسي بر در و ديوار مـي تـوان         

در .  فضاي محله را در دسـت گـرفـت          
شـرايـط انـقـالبــي فـعــلـي جــوانـان در                 
مــحــالت مــي تــوانــنــد در ارتــبــاط             
نزديکي که با هم دارند عـرصـه را بـر           
مزدوران مستقر در سر چهار راهـهـاي     

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

عالرغم اينـهـا بـايـد          . حاکم مي شود 
فعالين عرصه هاي مختلف و تشکـل     
محالت بشدت هوشـيـار بـاشـنـد کـه              
ايـن هـيـوالي در حـال مـرگ نـتـوانـد                   
زخمي در دل مـبـارزات مـردم ايـجـاد            

جمهوري اسالمي در طول عـمـر    .  کند
ننگينش کاري بجز سرکوب، تفرقه و      
هر گونه جنايتي عليه ميليونها مردم    

امـا کـار از       .  ستمديده را نداشته است  
ايـن رژيـم     .  اين حرفهـا گـذشـتـه اسـت          

در .  ريــش و پشــمــش ريــخــتــه اســت           
ــران و                    ــه ــا و مــحــالت ت ــه ــان ــاب خــي
شهرستانهـا نـيـروهـاي سـرکـوبـگـرش             
تــوســط جـــوانــان و مـــردم بــارهـــا                 
گوشمالي داده شدند، اکـنـون جـوانـان           
محالت تـجـارب گـرانـبـهـايـي را در                

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

. کردن در محالت بسيار بيشتر اسـت       
ــتــه در                 ــيــاف در مــورد کــار ســازمــان

و بـراي آگـاهـي نسـل جـوان                محالت
امروز حتـمـا در شـمـاره هـاي بـعـدي                 

 .ايسکرا بيشتر خواهيم گفت
 *** 

 ... در باره تشکل و                

 سال گذشته، فـعـالـيـن     ٥ در . بگيرد
حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران                
ــرگــزار              ــعــي کــه ب ــيــرغــم مــوان عــل
کنندگان کنفرانس ايجاد ميکـنـنـد       
در سالن کنفرانس و پشت تـريـبـون           
قرار گرفـتـنـد تـا صـداي اعـتـراض               
کارگران و مردم ايران را بـه حضـور          
نمايندگـان حـکـومـت جـنـايـتـکـار              

ــنــد          امســال .  اســالمــي اعــالم کــن
سدهاي امنيتي را بسـيـار بـيـشـتـر            

عليرغم اين تـيـمـي از        . کرده کردند 
فعالين حزب کمونـيـسـت کـارگـري           

بهـرام سـروش در       .  وارد سالن شدند 
حاليکه پوستر بـزرگـي از کـارگـران           
زنداني در ايران را در دست داشـت،      
در کنار سوماويا رئـيـس سـازمـان            
جهاني کار که پشت تريبون اصـلـي      
مشغول سخنراني بود قرار گرفت و       
ــان                    ــه زب ــه شــعــار دادن ب شــروع ب

جمـهـوري اسـالمـي       :  انگليسي کرد 
را از سـازمـان جـهـانـي کـار اخـراج                

! مرگ بر جمهـوري اسـالمـي     ! کنيد
کــارگــران زنــدانــي بــايــد فــورا آزاد            

سوماويا سخنـرانـي خـود را        ! شوند
قطع کرد و شعارهاي بهـرام سـروش      
از پشت ميکـروفـون کـل سـالـن را              

دقايـقـي بـعـد       .  تحت تاثير قرار داد   
ماموران بهرام سروش را بـه بـيـرون          

بهرام سـروش خـواهـان      .  سالن بردند 
صحبت با يکي از مقـامـات آي ال        
او شد و به او گفت فعالين کـارگـري     
در ايران زندانند و کساني کـه آنـهـا            
را زنداني کـرده انـد در کـنـفـرانـس                
سازمان جهاني کار حضور دارنـد و     
ايــن بــراي ايــن ســازمــان شــرم آور              

همزمان تيم ديگري از حـزب    . است

پوسترهاي کارگران زنداني در ايـران     
را ميان نمايندگان شرکت کننده در     

 .کنفرانس پخش کردند
حضــــور هــــرســــالــــه حــــزب           
کمونيست کـارگـري در کـنـفـرانـس            
سازمان جهاني کار موفقيتي بـراي     
ــران و حــزب                کــارگــران و مــردم اي
ســيــاســي آنــهــا و خــاري در چشــم             
جمهـوري اسـالمـي و نـمـايـنـدگـان               
شوراي اسالمي است که در هـمـان           
روز اول کنفرانس آنها را در حضـور       
هزاران شرکت کننده در کـنـفـرانـس          
بعنوان زندانبانان فعالـيـن کـارگـري         

 .معرفي ميکنند
 ٩ يادآوري مـيـکـنـيـم کـه روز              

جون نيز تظاهراتي مقابل سـازمـان       
جــهــانــي کــار تــوســط تــعــدادي از            
سازمان هـاي کـارگـري فـرانسـه در             
دفاع از کـارگـران زنـدانـي در ايـران              

هـمـه مـخـالـفـيـن          .  برگزار مـيـشـود    
جمهوري اسالمي را بـه شـرکـت در         
ايـــن مـــيـــتـــيـــنـــگ اعـــتـــراضـــي          

 .فراميخوانيم
  

 آزادي، برابري،    
 حکومت کارگري

 زنده باد انقالب انساني    
 براي حکومت انساني 

 مرگ بر جمهوري اسالمي  
زنده باد جمهوري  

 سوسياليستي  
  

 تشکيالت خارج کشور  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ٢٠١١  ژوئن ١ 
 ١٣٩٠  خرداد ١١  

 ... بار ديگر صداي کارگران ايران                           

 ساله    ١٥ قتل يک دختر    
 به دست پدرش در سنندج     

 
دختر جواني به نام سميه در 
 .سنندج ، توسط پدرش به قتل رسيد

 
طبق اخبار رسيـده ، طـي روزهـاي            
اخـيــر دخــتـر جــوانــي در مــنــطــقــه             

بهاران در سنندج بـه دسـت پـدرش           
ــتـــــه شـــــد                       .در خـــــواب کشـــ

به گفته منابع موثق ، دليل حادثـه   
 سـمـيـه در جـريـان يـک                 باردار شدن 

رابــطــه دوســتــي بــوده کــه پــس از              
 به پزشک وحصول اطمينـان     مراجعه

از طرف خانـواده ، پـدر وي نـيـمـه                 

شب سميه را در خـواب ، بـه قـتـل              
بـر طـبـق آمـارهـاي          .  رسانـده اسـت    

جهاني و معتبر اعالم شده، ساالنـه   
 زن در جـريـان قـتـل             ٥٠٠٠حدود  

 .هاي ناموسي کشته مي شوند 
 

*** 



 
574شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

اين نوشته براي اوليـن بـار تـحـت          
هـاي     معرفي يکي از بـرنـامـه       " عنوان  

" راديو صداي حزب کمونيـسـت ايـران        
ــه                  پــخــش گــرديــد و بــعــدا در نشــري
کــمــونــيــســت ارگــان مــرکــزي حــزب           
کمونيست ايران، سـال شـشـم شـمـاره              

 منتـشـر   ١٣٦٨  شهريور ماه سال ٥٣ 
 .شد

 شـهـريـور      ٥٣ کمونيست شـمـاره      
 ١٣٦٨ ماه 

 
اند و چـه       ها چه کساني    کمونيست

ميگويند؟ خيـلـي در پـاسـخ بـه ايـن                
هـاي سـيـاسـي را            سؤال احزاب و گروه   

نشان ميدهند که رسـمـا خـودشـان را            
کمونيست مـيـنـامـنـد و بـه ايـن نـام                  

 .فعاليت ميکنند
   

جالب اينجاست که اگـر از خـود ايـن             
احزاب هم بپرسيد خيلـي از آنـهـا هـم            

بـه  .  همين پاسخ را به شمـا مـيـدهـنـد         
تصـور ايـنـهـا کـمـونـيـسـم يـک فـرقـه                     
ايــدئــولــوژيــک و ســيــاســي اســت کــه            

هاي مختلفي را در بر ميگيرد و       گروه
ها اعضاء اين فـرقـه و ايـن           کمونيست

ــنــد       ــروه هســت داران و        ســرمــايــه  .  گ
اي    دولتهايشان هم به اين تصور فـرقـه     

مـعـنـي    .  از کمونيسم دامن مـيـزنـنـد        
عــمــلــي هــمــه ايــنــهــا ايــن اســت کــه              

اي در      کمونيسـم يـک پـديـده حـاشـيـه             
مردم عادي نميتـوانـنـد    .  جامعه است 

کمونيسم گـرايشـي   .  کمونيست باشند 
در درون خود جامـعـه نـيـسـت بـلـکـه               
مکتب و جنبش حزبي کسانـي اسـت          
که ميخواهنـد عـقـايـد و راه و رسـم                  

 .اي را تازه به درون جامعه ببرند ويژه
   

خيلي روشن است که طـبـقـات حـاکـم           
چه منـفـعـتـي در دامـن زدن بـه ايـن                   

فرقـه قـلـمـداد کـردن          .  تصورات دارند 
کمونيسم گام اول در سـرکـوب کـردن            

اما، درست به دليـل ايـنـکـه       .  آن است 
کمونيـسـم يـک فـرقـه نـيـسـت بـلـکـه                     
جنبش عظيم اجتماعـي اسـت کـه از            

داري    بطن و مـتـن جـامـعـه سـرمـايـه               
مايه ميگيرد، تـالـشـهـاي دولـتـهـاي             
عظيم و تا دندان مسلح بـورژوازي در      
طول دههـا سـال هـنـوز هـم قـادر بـه                   

نشـده  "  فرقـه " سرکوب اين به اصطالح   
است و هنوز هم مقابله با کمـونـيـسـم           

دار و جـامـعـه           معضل اصلي سرمايه  
بـي خـود نـيـسـت          .  داري است  سرمايه

که هر چاقوکش و چماقدار اين طبـقـه         
که مسئـولـيـت سـازمـانـدهـي دولـت               
بورژوائي را بر عهده ميگيرد، اعم از      
ـــه روي دوشـش چسـبـانـده               ــپ ــُ اينکه ق
باشند، عمامه سرش گذاشته بـاشـنـد        
يا کراوات به گردنـش بسـتـه بـاشـنـد،            
فورا بعنـوان مـتـخـصـص مـبـارزه بـا                
کمونيسم قد علم ميکنـد و شـلـنـگ             

 .تخته مياندازد
   

کمونيسم يک گرايش اجتماعي اسـت،   
ــيــســم و                ــال ــاســيــون ــظــيــر ن درســت ن
ليبراليسم و غيره، که دائمـا در درون          
خود جامعه شـکـل مـيـگـيـرد و بـاز                 

پايه و کانون پـيـدايـش    . توليد ميشود 
و رشد کـمـونـيـسـم، طـبـقـه کـارگـر و                  
مبارزه تعطيل ناپذير اين طبقه علـيـه         

بـاري     داري و اوضـاع مشـقـت         سرمايه
است که اين نظام به زحمتکشاني کـه          
اکثريت عظـيـم جـامـعـه را تشـکـيـل                

کـمـونـيـسـم      .  ميدهند تحميل ميکند  
مکتبي نيست که توسط مـارکـس و        

از نــظــر   .  انـگــلــس ابــداع شـده بــاشـد          
تاريخي کمونيسم، بعنوان يک جـريـان      
اعــتــراضــي کــارگــران، مــقــدم بــر                 
مـارکسـيــسـم در اروپـاي اواخــر قــرن             

هجدهم و اوائل قـرن نـوزدهـم شـکـل               
اســاس ايــن   .  گــرفــت و بــوجــود آمــد        

کمونيسم کارگري، که آنرا از تـمـامـي        
ــه                   ــبـ ــات شـ ــانـ ــريـ ــب و جـ ــاتـ ــکـ مـ
سوسياليستي طبقـات دارا در زمـان          
خـود مـتــمــايـز مــيـســاخــت، هــويــت            
کارگري آن و اعتراض آن به مالکـيـت         
بورژوائي بر وسـائـل تـولـيـد بـعـنـوان                

هـاي کـارگـر         العلل مشقات توده    علت
در زمـان انـتـشــار مـانـيـفـســت              .  بـود 

کمونيست توسط مارکس و انـگـلـس         
 کـمـونـيـسـم کـارگـري          ١٨٤٨ در سال  

فيالحال يک جريان زنده مـبـارزاتـي و           
مانيفست کمونيـسـت   .  اعتراضي بود 

نـام خــود را دقــيـقـا از ايـن جـنـبــش                    
ــارگــري گــرفــت                ــيــســتــي ک ــمــون . ک

مارکسيسم اين جنبش اجتـمـاعـي را         
بـه يــک انــتــقــاد عــمــيــق از جــامــعــه               

داري و بـه درک روشـنـي از                 سـرمـايـه   
دورنـمــاي انــقــالب کــارگــري مســلــح          

مارکسـيـسـم بـه سـرعـت بـه              .  ساخت
نــگــري ايــن صــف          تــئــوري و جــهــان      

اجـتــمـاعــي و بــه پـرچــم کــمــونـيــســم               
تـحــت پــرچــم    .  کـارگــري تــبـديــل شـد       

مارکسيسم، کمونيسم کارگري به يک     
قـدرت عـظـيـم در صـحـنـه سـيـاسـي                   

الـمـلـل       تبديل شد که فعاليتهـاي بـيـن       
کارگري و انقالب کارگري روسـيـه در         

 .هائي از آن بودند  جلوه١٩١٧ 
   

اين کمونيسم کارگري ديـگـر بـه جـزء           
اليتجزاي جنـبـش کـارگـري در تـمـام              

. داري تبـديـل شـده        کشورهاي سرمايه 
هر جا اعـتـراض کـارگـري در جـريـان               

اش براي پـيـدا      است بورژوا فورا شامه  
هر جـا  .  کردن کمونيستها تيز ميشود 

اسمي از مارکسيسم بـمـيـان مـيـايـد،          
حـــتـــي اگـــر ايـــن مـــارکســـيـــســـم،              
مارکسيسم نيم بند روشنفکران خـود        
طبقه حاکم باشد، بـورژوازي اول دور          

هــايــش حصــار امــنــيــتــي           کــارخــانــه 
مـيــکـشــد و دســتـش را روي گــوش               

بـا ايـن هـمـه بـاز            .  کارگران ميگـذارد  
شاهد اينست که تا اعتراض کـارگـري    
ــر                بــاال مــيــگــيــرد زمــزمــه مــرگ ب

داري و زنـده بـاد حـکـومـت                 سرمايـه 
کــارگــري در مــيــان کــارگــران بــلــنــد            

هر کارگري که به فکر تغيير .  ميشود
اش مـيـافـتـد،         اوضاع خودش و طبقه   

فورا دنبال کتاب و جـزوه مـارکـس و            
بورژوازي اينهـا را بـه       .  لنين ميگردد 

ــاب      ــک             " حسـ ــريـ ــحـ ــه و تـ ــئـ ــوطـ تـ

امـا در واقـع       .  ميگذارد" کمونيستها
کـمـونـيـسـم      .  اي در کار نيـسـت      توطئه

يک سـنـت مـبـارزاتـي در درون خـود                
طــيــف قــابــل    .  طــبــقــه کــارگــر اســت      

ــران             ــارگ خــود .  تــوجــهــي از خــود ک
ها کـه مـزد مـيـگـيـرنـد و کـار                     همان

ميکنند و حـاصـل کـارشـان کـيـسـه                
داران را پــر مــيــکــنــد،                   ســرمــايــه  

 .کمونيستند
   

در ســطــح عــمــومــي کــمــونــيــســم آن           
گرايشي در جنبش کارگري اسـت کـه         
تحت هر شرايطي اتـحـاد کـارگـران را           

ها و  اساس محروميت.  دنبال ميکند 
مشقات طبقه کـارگـر، يـعـنـي نـظـام               

داري و مالکيت بـورژوائـي را         سرمايه
در هر دقيـقـه مـبـارزه       .  افشاء ميکند 

طبقه کارگر حضور دارد و در عـيـن             
حال افق عمومي انقالب کـارگـري را          

در .  در برابـر کـارگـران قـرار مـيـدهـد              
مبارزه هر بخش طبقه فـعـال اسـت و           
در عين حال منـفـعـت کـل طـبـقـه را                 

اين آن جـريـانـي      .  خاطر نشان ميسازد 
است که ميخواهد کل بردگـي مـزدي       
و کــل قــدرت ســرمــايــه را از مــيــان               
بردارد و کارگران را بـراي ايـفـاي ايـن              

اگر بورژوازي يک .  نقش آماده ميکند 
روز سرنيزه را از روي گـلـوي کـارگـران        
بردارد همه خواهند ديـد کـه چـگـونـه             

هـا را بـا        هزاران و هزاران کارگر همين    
اي از      صراحت و فصاحت خيره کننـده    

امـا  .  ها خـواهـنـد گـفـت           روي چارپايه 
براي ديدن دامنه اين کمونـيـسـم زنـده           
کـارگــري حــتـي الزم نــيـســت آن روز               

سوسياليسمي کـه عـمـيـقـا در          .  بيايد
درون طبقه کارگر ريشه دوانده همـيـن         

هـاي     امروز در شيوه و زباني کـه تـوده     
تـريـن      کارگر و رهـبـرانشـان در جـزئـي           

اعترضشان بکار ميبرند بـه روشـنـي          
 .منعکس است

   
کمونيسم يک گرايش زنـده و پـرنـفـوذ             
کارگري است کـه بـخـش وسـيـعـي از               
رهـبــران عــمـلــي و رهــبـران جــنــبــش              
اعتراضط را با خود دارد بدون اينکـه        
ايـنـهــا لــزومـا اعضـاء سـازمــانـهــاي              

امـا ايـن تـنـهـا          .  کمونـيـسـت بـاشـنـد        
. گرايش درون طـبـقـه کـارگـر نـيـسـت              

طبقه کارگر و جنبش کارگرط کـانـون      
گــرايشــات ســيــاســي و مــبــارزاتــي             

اوضـاع و احـوال و         .  مـتـعـددي اسـت      
مسـائــل اقــتــصـادي طـبــقــه کــارگــر،           

اوضاع سياسي جامعه، جدال احـزاب       
سياسي و کل تاريخ معاصر جامـعـه،      
گرايشات و جريانات گوناگوني را در        

. درون طبقه کارگر شـکـل مـيـدهـنـد             
آنارشيسم، رفرميسم، سنديکاليـسـم،      
ناسيوناليسم و غيره هـمـه بـر طـبـقـه               
کـــارگـــر تـــاثـــيـــر مـــيـــگـــذارنـــد و               

هائي را در درون جـنـبـش              بندي  قطب
بـنـابـرايـن     .  کارگرى بوجود مي آورنـد    

ــاســي و                    ــم ســيــمــاي ســي ــرســي در ت
مـبــارزاتـي کـارگــران کــمـونــيـســت و             
کمونيـسـم کـارگـري بسـيـار ضـروري              

هـــاي گـــرايـــش        اســت کــه تــفـــاوت         
کــمــونــيــســتــي و راديــکــال بــا ســايــر            

ايـنـجـا    .  گرايشات نيز مشخص بشود 
ها نه فقط در آرمانـهـا و          ديگر تفاوت 

دورنماها بلکه در فعاليـت و مـبـارزه           
هر روزه، در شعارها و تـاکـتـيـکـهـاي             
مبارزاتي، در مطالـبـات سـيـاسـي و            

هـاي مـبـارزه، در         اقتصادي، در روش  
موضعگيري نسبت به مسائل گرهـي   
جنبش کارگري و غيره مـعـنـي پـيـدا            

 .ميکند
   

در طول سالهاي اخير، بويژه در بـحـث      
مربوط به سياست سازماندهي حـزب     
در درون طبقه کارگر، ما به کـرات از          

سـوسـيـالـيـسـت در           -گرايش راديکال 
ما بـر    .  ايم جنبش کارگري سخن گفته  

ايم که شـکـل دادن بـه           اين تاکيد کرده  
يـک حـزب کـمـونـيـسـتـي کـارگـري و                   
قـدرتــمـنــد در گـرو سـازمــان دادن و                
متحد کردن و تقويت اين گـرايـش در        

يک جـزء ايـن     . درون طبقه کارگر است 
مــبــارزه، هــمــانــطــور کــه قــبــال هــم              

آگـاه کـردن        ايم، تالش براي خـود       گفته
اين طيف کارگران و تبديل کردن آنهـا        
به يک جريان زنده مبارزاتي اسـت کـه        

هاي خود را با ساير گـرايشـات        تفاوت
در درون طبقه به روشني ميشناسد و     

هـاي خــود در         شـعــارهــا و تــاکــتـيــک       
جنبش کارگري را به روشنـي مـعـلـوم         

 .کرده است
   

هائي که از اين پـس هـر      سلسله برنامه 
کـارگـران   " هفته تحت عنوان عمومي     

پـخـش   "  کمونـيـسـت چـه مـيـگـويـنـد             
خواهد شـد، هـمـيـن هـدف را دنـبـال                 

ها، که شـامـل      در اين برنامه.  ميکند
هـا، پـخـش نـوار            گفتارها، مصاحـبـه   

سمينارهـاي حـزبـي و غـيـره خـواهـد                

 کارگران کمونيست چه ميگويند                          
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 ۴ از صفحه  

انورحسين پناهي فعال سياسـي      
و اجتماعي که هم کـنـون در زنـدان              

بـرد، بـه        مرکزي سنندج به سـر مـي        
شدت دچار خونريزي و عفونت کليه       
شده و فورا بايد به بيمارستان انتقـال     

 .داده شود
ــه در                ــي کـ ــامـ ــگـ ــنـ انـــور، هـ
بازداشتـگـاه اطـالعـات شـهـر قـروه              

بـرد از نـاحـيـه دنـده دچـار                  بسر مي 
شکستـگـي شـد و مـدت سـه سـال                 
است که دچار عفونت کـلـيـه و روده         
شده که همواره از سـوي مسـئـولـيـن         
زندان مورد بي توجهي قرار گـرفـتـه         

چندين بار بـه بـهـداري زنـدان           . است
منتقل شده که پزشک بهداري زنـدان     
به وي گـفـتـه بـايـد بـه بـيـمـارسـتـان                    
مـنــتــقــل و بســتـري شــود کــه ايــن               
درخواست از طرف مسئولين زنـدان     
رد شــده و مــجــدداً بــه داخـل بــنــد               

 .منتقل شده است
از ســوي ديــگــر انــور حســيــن             
پنـاهـي کـه چـنـدي پـيـش از سـوي                   
دادگاه انـقـالب بـه اعـدام مـحـکـوم               

ــه                 ــون در آســتــان ــن ــود اک ي    شــده ب
سازي و ايراد اتهامات جـديـد        پرونده

از سوي اداره اطالعات قرار گـرفـتـه        
 .است

انور حسيـن پـنـاهـي در تـاريـخ              
 از سوي نـيـروهـاي    ۱۳۸۶/۸/۱۵ 

 مـاه را      ۶ امنيتي بازداشت و مدت  
ــي    ــري مــطــلــق در اداره                  در ب خــب

اطالعات قروه در بـازداشـت بـه سـر          
 .برد

مدتي بعد پـس از تـالش هـاي            
فراوان وکيل و خانواده اش ونيز بعـد     

هاي بين الملـلـي     سازمان  از اعتراض 
مدافع حقوق بشر، حکـم اعـدام وي           

سال زندان تـقـلـيـل پـيـدا کـرد            ۱۶ به  

اما اکنون به گفته يکي از نـزديـکـان     
اين زنداني سياسي، اداره اطـالعـات    
قروه قصد ايراد اعتراض مـجـدد بـه         
حکم حسين پناهي را دارد و پرونـده     

بـه  .  اند جديدي براي وي تشکيل داده 
گفته يکي از اعضا خانواده حسـيـن        
پناهي در چند سال گذشته دستـگـاه       
اطالعاتي به مـوازات کشـتـه شـدن            
اشــرف حســيــن پــنــاهــي، بـــرادر                
کوچکتر انور و افـزايـش فشـارهـاي            
رواني بر ديگر برادر زنداني، افشيـن        
حسين پناهي براي گرفتـن اعـتـراف         

اي، خـواسـتـار ايـن اسـت کـه                  رسانه
هـمـه اعضـاي ايـن خـانـواده تـعـهـد                  

هـاي     بدهند که دست از همه فعاليت  
  .دارند سياسي و مدني برمي

هـاي     انور حسين پناهي فعاليت   
خود را در زندان مرکزي سنندج نيـز        
تداوم بخشيده و اقـدام بـه تشـکـيـل             

هاي مشـاوره بـراي زنـدانـيـان             کالس
کـرده اسـت کـه ايـن مـوضـوع نـيــز                  
باعث بروز برخوردهايـي بـا انـور از           
سوي مقامات زندان شـده کـه از آن            

ــه مــحــدوديــت           جــملــه مــي     ــوان ب ت
هاي تـلـفـنـي      ها، قطع تماس   مالقات

و حـبــس در زنـدان انـفــرادي اشــاره               
 .کرد

 
اعتصاب غذاي سه      

زنداني سياسي در زندان      
 رجايي شهر  

ســه زنــدانــي ســيــاســي  زنــدان            
رجايي شهر در اعتراض بـه شـرايـط         
ناگواري که در ميان زندانيان عـادي     
با جرايمي همچون تجاوز به عـنـف،      
قتل و قاچاق مواد مخـدر دارنـد از           
يک هفته پيش دست بـه اعـتـصـاب             

 .غذا زده اند
سه زنداني سياسي  به نـامـهـاي          

النور خضـري ،کـامـران شـيـخـي و                
سيد ابراهيم سيدي که پيـش از ايـن           

 زندان اويـن نـگـهـداري       ۳۵۰ در بند   
مي شدند در حالي به صـورت غـيـر       
قانوني به زندان رجايي شهر منتـقـل     
شدند که حتي حقوق اوليه آنـان نـيـز         

 .رعايت نمي شود
 روز در بـنـد         ۵۰ آنها به مـدت      

ــر                ــدان رجــايــي شــه ــطــيــنــه زن قــرن
نگهداري شدند، جايي با امـکـانـات      
بسيار نامناسب بهداشتي و رفـاهـي      
کـه مـعـمــوال زنـدانـيــان در ابـتــداي               
ورودشان به زندان به مـدت يـک روز          
در آن بــه ســر مــي بــرنــد تــا عــدم                   
اعتيادشان به مواد مخدر مشخص     

 .شود
پس از آن هم بـه جـاي آنـکـه بـه               
بند زندانيان سياسـي زنـدان رجـايـي           

 ۶ شهر منتقل شـونـد بـه انـدرزگـاه               
. زندان رجايي شهر فرستـاده شـدنـد         

جايي با امکانـات بسـيـار مـحـدود            
 .بهداشتي و رفاهي 

آنها هم اکنون با زنـدانـيـانـي بـا           
جرايم خطرناک که بـه بـيـمـاري هـاي           
سخت و واگير دار مـبـتـال هسـتـنـد              
هم بند شـده انـد و شـرايـط بسـيـار                  

ايـن در    .  دشواري را مـي گـذرانـنـد          
حالي است که طبق اصـل تـفـکـيـک            
جرايم ايـن زنـدانـيـان بـايـد درمـيـان                
زندانيان سياسي که جرايمي مشـابـه      

 .دارند نگهداري شوند 
خــانــواده و نــزديــکــان ايــن ســه           
زنداني بـه شـدت نـگـران وضـعـيـت                
جسـمـي و روحـي ايـن سـه زنـدانــي                 
هستند که از کوچکترين حقوق يـک        

 .زنداني هم محروم هستند
ايـن ســه زنــدانــي خـواســتــار آن            
هستند کـه هـر چـه زودتـر بـه بـنـد                    

 .زندانيان سياسي منتقل شوند
 

 *** 

 وضعيت وخيم جسماني يکي ازفعالين اجتماعي             
 در زندان سنندج   

بود، ميکوشيم تا سيماي سيـاسـي و       
مبارزاتي کمونيسم کارگري و طـيـف        
کارگران سوسياليست و راديـکـال را          

. هاط مختلف ترسيم کنـيـم   در عرصه 
طيف وسيعي از مسائل، از مـبـانـي           

هـاي آن       فکري اين جريان تا تاکـتـيـک       
در جنبش کـارگـري در تـمـايـز و در                 
مقايسه با ساير گـرايشـات و احـزاب            
فعال در جنبش کارگري مورد بـحـث          

کـــارگـــران .  قـــرار خـــواهـــد گـــرفـــت        
کمونيست در باره انقالب و حکومت     
کارگري چه ميگويند، موضع ما در      
قبال جمهوري اسالمي چيست و چـه         
نوع حکومتي بايد بر سر کار آيد، در    
باره مبارزه اقتصادي، مـبـارزه بـراي           
اصالحات و بـهـبـودهـاي فـوري چـه               

هاي  ميگوئيم، نظر ما در باره تشکل    
اي کارگري، شـورا، سـنـديـکـا و               توده

هاي کارگـري    مجمع عمومي صندوق  
مـبـارزه قـانـونـي و          .  و غيره چـيـسـت     

علني چه جايگاهي براي کـمـونـيـسـم          
در مبارزه بر سر قانـون  .  کارگري دارد 

بــا شــوراهــاي    .  کــار چــه مــيــکــنــيــم       
اسالمي چه بايد کرد، در بـاره بـيـمـه            

جــايــگــاه .  بـيــکــاري چــه مـيــگــوئـيــم        
سازمـانـيـابـي حـزبـي بـراي کـارگـران                
کمونيست چيست و فعاليت حزبي به       

اتـحـاد   .  چه اشکالي سازمان مييـابـد     
عمل با ساير گرايشات چه مـوازيـنـي          

اينها و مسائل متعددي از ايـن  .  دارد
نـوع مــوضــوع بــحــث ايــن ســلــســلــه            

 .ها خواهد بود برنامه
   

هر بـرنـامـه بـه مـوضـوع مسـتـقـلـي                  
خواهد پرداخت و به تنـهـائـي کـامـال           

هـر يـک از       .  قابل استفاده خواهد بـود  
ها بصورت مقاالت و جزواتـي        برنامه

در نشـريـات حــزبـي و بــطـور مـجــزا                
منتشر خواهد شد و بايد بـه ابـتـکـار          
رفـقــاي حــزبــي در دســتــور بــحــث و              
مطالعه محافل کارگران مبـارز قـرار        

 .بگيرد
 *** 

  

 کارگران کمونيست                 

 

با سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت و بـا مصـادره امـوالـي کـه                            .  عامل فقر جمهوري اسالمي است 
سران رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرهـا غـارت کـرده انـد، مـيـتـوان بـالفـاصـلـه آب و                              

بـا مـيـلـيـاردهـا دالري کـه              .  برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگـان کـرد      
بـا  .  هر ماه صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مـردم مسـکـن مـنـاسـب سـاخـت                   

کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانه مـمـلـکـت مـيـتـوان زنـدگـي شـاد و                        
نيروي کار و متخصص و امکانات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه             .  انساني براي همه کودکان فراهم کرد  

 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت. مردم وجود دارد
 

 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          

 

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                        
 

اقليتي مفتخور ميلياردر شده   .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 
.  اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده است         

سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها             
ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي باال کشيده اند و ما را از        . کرده اند

 .  هست و نيست ساقط کرده اند  
سپاه و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و       

دادگاه و زندان   . هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان ما انداخته اند         
ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شالق و جريمه             

 . هاي سنگين محکوم کرده اند 
گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي         

رسانه هايشان مدام دروغ ميگويند و وعده هاي        . جهنمي رضايت بدهيم 
سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها       . توخالي ميدهند

 .  بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند        
تا سرمايه داري و    . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      

راهي جز   . دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از زندگي همين است          
سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و           

يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسالمي       . زندان و شالق و شکنجه نداريم   
 .  يا سوسياليسم و رفاه و آزادي   

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             

 !  زنده باد سوسياليسم           
 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                

 . اساس سوسياليسم انسان است     
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار    

 .به انسان است   



 
574شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 

 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 

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

 : 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  
   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 

 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 
     افقي: پالريزاسيون

 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

بنا بر گزارش منـتـشـر شـده از             
سوي فدراسيـون جـهـانـي كـارگـران             

 ١٢امروز "  آي تي اف"ترانسپورت  
خرداد منصور اسانلو رئيس هيات      
مديره سنـديـكـاي واحـد، از زنـدان             

آزادي منصور اسـانـلـو را      .  آزاد شد 
بــه خــانــواده وي، بــه ســنــديــكــاي             
شركت واحد و بـه هـمـه انسـانـهـاي              

 .آزاديخواه تبريك ميگوييم
منصور اسانلو در تير ماه سال       

 دستگير و به جرم اعـتـصـابـات     ٨٦
با شكوه كارگران شـركـت واحـد در          

 و تالش اين كارگران بـراي    ٨٤سال  

 سـال    ٥ايجاد سنديكاي واحد، بـه        
او .  زنــدان مـــحـــكـــوم شـــده بـــود           

همچنين در محاكمه اي دوبـاره بـا          
اتهام تبليغ عليه نظام بـه يـكـسـال             

. حبس تعزيري بيشتر محكـوم شـد     
 سال بازداشت خـود    ٤او طي مدت  

در زندان همواره زير فشـار جسـمـي         
و روحـي دائـمـي قـرار داشـت و از                 
بيماري هاي مختلفي چون بيـمـاري    
قلبي، كمر درد و نارحتي چشم رنج  

بـا وجـوديـكـه كـمـيـسـيـون              .  ميبرد
پزشكي رژيم در گـزارش خـود راي          
بر آزادي منصور اسانلو داده بود و       
بــا وجــوديــكــه ســه رگ قــلــب او                 
مســدود و دوبــار در زنــدان دچــار             
حمله قلبي شده بـود، امـا جـانـيـان           
اسالمي وي را همـچـنـان در زنـدان            

اكــنــون مــنــصــور    .  نــگــاهــداشــتــنــد 
اسانلو زير فشار كمپيني جهانـي و       
پيگيري هاي خانواده اش بـه قـيـد            

. وثـيــقــه از زنــدان آزاد شــده اســت             
آزادي منصور اسانلو يك موفقـيـت    

بزرگ اسـت كـه راه را بـراي ادامـه                
اعتراضات ما براي آزاد كردن همـه    
ــدان بــاز                  ــي از زن ــدان ــران زن ــارگ ك

بـا تـمـام قـوا بـراي آزادي              .  ميكند
كارگران زنـدانـي و هـمـه زنـدانـيـان               

 .سياسي از زندان تالش كنيم
هم اكنون ابراهيم مددي، رضـا     
شهابي، از كارگران شـركـت واحـد،          
رضا رخشان رئيـس هـيـات مـديـره            
سنديكاي نيشكر هفت تپه و بهنام       
ابراهيم زاده عضو كميته پيـگـيـري         
براي ايجاد تشكل هاي كـارگـري و          
فعال دفاع از حقوق كودك در زندان    

تمام كارگران زنـدانـي   .  بسر ميبرند 
و همه زندانيان سياسـي بـايـد فـورا          

پـرونـده هـاي      .  از زندان آزاد شـونـد       
تشكيل شده براي كارگـران زنـدانـي       
و همه فعالين سـيـاسـي بـايـد لـغـو                

 .شود
 كمپين براي آزادي 

 كارگران زنداني
 ١٣٩٠ خرداد ١٢
 ٢٠١١ ژوئن ٢

 

 منصور اسانلو از زندان آزاد شد                           

 

 

com.yahoo@daneshfar_Shahla 
 com.gmail@Soroush.Bahram 


