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 ۳ صفحه 

 ۴  صفحه 
 ۳ صفحه 

 انقالب اجتماعي و کمونيسم    
 برنامه يک دنياي بهتر      /     بخش يک فصل سوم    

طبق اخبار دريافتي از سـنـنـدج        
 ديـمـاه مـظـفـر          ۲۹ روز پنجشنبـه        

صالح نيا و شريـف سـاعـد پـنـا هـر               
 مـيـلـيـون       ۸۰ کدام با قـيـد وثـيـقـه            

تومان از زندان مرکزي سننـدج آزاد         
شـدنـد و بــه مـحــض آزاد شـدن در                  
ميان حلقه محبت و اسـتـقـبـال گـرم           

 ۱۵۰ تجمع کنندگان کـه بـيـش از             
تـجـمـع    .  نفـر بـودنـد قـرار گـرفـتـنـد              

کنندگان آنها را در آغوش گرفتند و       

تاج گل به گردنشان آويختند و آنـهـا         
خـانـواده هـا و        .  را گل باران کـردنـد      

دوستان و هـمـراهـان ايـن دو فـعـال                 
کارگري با پخش شيريني در مـيـان         
تجمع کنندگان و عابرين در خيـابـان    
همانجا در مقابل زنـدان مـراسـم بـا            
شکوهي به مناسبت آزادي ايـن دو          

شـور و    .  فعال کارگري برگزار کردنـد   
شوق تجمع کنندگان هـمـراه ايـن دو          
چهره محبوب مردم سنندج فضـاي        

رزمنده اي را به نمايش گذاشته بـود        
و بسياري از خوشحالي اشـک شـوق         

 . ميريختند
همزمان که مردم ايـن دو فـعـال         
کارگري را در آغوش مـيـکـشـيـدنـد          
تعدادي از جوانان با گرفتـن عـکـس         
و فيلم اين صحنه هاي پر از مـبـارزه     

ــد              . و جســارت را ثــبــت مــيــکــردن
 ۲۹  ديماه تـا    ۱۵ مردمي که از روز  

 مردم سنندج مظفر صالح نيا و شريف ساعد پنا را آزاد کردند        
 شيث اماني همچنان در زندان است       

 سـالـه   ۲۱ اين صداي لرزان جواني  
زانـيـار مـيـگـويـد         .  از زندان کرج است 

که حکـم اعـدام او و پسـر عـمـويـش                   
لقمان تائيد شده ولي مقـامـات زنـدان       

او در   .  رسما به آنها چيزي نگفتـه انـد         
حاليکه بسيار مضطـرب بـود بـه مـا             

مـن بسـيـار      .  گفت که کـاري بـکـنـيـد         
نگرانم، هر لحظه مـمـکـنـسـت مـا را             

 .صدا کنند و اعدام کنند
 

اين يک ديالوگ در فيلم و يـا صـحـنـه           
اي از يک داستان و فـيـلـمـي از قـرون                  
وسطي نيست اين گفتگويي اسـت کـه      

 .افــتــاده اســت    در ايــن روزهــا اتــفــاق       
 سـالـه و       ۲۱ زانـيـار     .  بايد کاري کـرد    

 ساله را قصد دارند در مـال    ۲۶ لقمان  
عام در شهر مريـوان و يـا در کـرج و                 

زانـيـار از دنـيـا         .  تهران اعـدام کـنـنـد        
. درخواست ميکند که کاري بـکـنـنـد         

او انتظار دارد که هر کدام از ما و هـر       
کس بنا به امکانات و موقعيـتـي کـه       
دارد بخشي از وقـت خـود را بـه ايـن                 
امر مـهـم اخـتـصـاص دهـد و کـاري                  

ما از امروز بـراي نـجـات جـان         .  بکند
زانيار و لقمان اقداماتي را در دسـتـور      
ميگذاريم از همه شـمـا دوسـتـان و از            
همه سازمانهاي مدافع حقوق انسانـي     
و از نـهـادهـاي عـلـيـه اعـدام دعـوت                  
ميکنيم که همه دسـت بـه دسـت هـم               
داده و با دادن پوشـش خـبـري بـه ايـن              
واقعه، با اعتـراض و امضـا طـومـار              
اعـــتـــراضـــي و بـــا ســـازمـــان دادن               
تظاهرات و ميتينگ کاري کنـيـم کـه        

اين وظيفـه  . زانيار و لقمان زنده بمانند 
 .ما است
 

کميته بين المللي عليه اعدام از هـمـه        

توان و امکانات خود استفاده خـواهـد     
. کرد که جلوي اين جنايت را بـگـيـرد           

ايـنـرا زانـيـار از مـا و از هـمـه شـمــا                       
 .درخواست ميکند

 
زانـيـار در زنـدان و تـحــت شـکــنـجــه                  
مجبور به اعتـراف عـلـيـه خـود شـده               

و اکنـون نـيـز در چـنـد قـدمـي                .  است
به اين جنايت وسـيـعـا    .  چوبه دار است  

 .و متحدانه بايد اعتراض کنيم
 

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ۲۰۱۲  ژانويه ۱۹ 

  ميخواهم زنده بمانم   
 
 
 
 

 زانيار مرادي         

 

بدنبال بازداشت و زنداني کـردن       
مظفرصالح نيا و شريف ساعد پـنـاه      
تــوســط مــامــوران امــنــيــتــي رژيــم         
اسالمي، شيث امـانـي از فـعـالـيـن              
کارگري در شهر سنندج و از چـهـره            
هاي شناختـه شـده و مـحـبـوب در               

 ديــمــاه در      ۲۶ مــيــان مــردم، روز         
حاليکه براي پيگيري پرونده شـريـف     
و مظفر به دادگاه مراجعه کرده بـود      
توسط نيروي انتظامي و بـه بـهـانـه            
ايــنــکــه خــودش هــم پــرونــده دارد              

 .دستگير و زنداني شد
تجمعات اعتراضي کـارگـران و        
مردم سـنـنـدج از بـدو دسـتـگـيـري                 

 ديماه و   ۱۵ مظفر صالح نيا در روز  
سـه روز بــعـد از آن دسـتــگــيــري و                  
بازداشت شريف ساعد پناه ، نهايـتـا     

 دي بــه ثــمــر        ۲۹ روز پــنــجــشـنــبــه       

نشست و اين دو فـعـال کـارگـري بـا              
 .قيد وثيقه از زندان آزاد شدند

آزادي کارگران زندانـي بـه يـمـن            
مبارزه اي پيگير، متحد و هـر روزه       

پافشاري خـانـواده هـاي        .  ميسر شد 
آنان و همچنين فعالـيـن کـارگـري و             
جمعي از مردم سننـدج کـه هـر روز            
در مقـابـل دادگـاه و اداره حـراسـت               
دست به تجمع اعتراضي  زدنـد ايـن       

 . پيروزي را ممکن کرد

 با ادامه تجمعات اعتراضي ميتوان   
  کرد   شيث اماني را از زندان آزاد       
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 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه 

 اعتصاب کارگران شاغل در پروژه مسکن مهر شهرستان بانه         
 

  زنداني سياسي به قرنطينه و بهداري زندان اروميه            ۳ انتقال  
 

 ما موفق شديم سه ماه دستمزد عقب افتاده مان را بگيريم        
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  

امضاي طومار در مـيـان مـردم،          
کارگران و تشکلهـاي کـارگـري يـکـي            
ديگر از آن اقـدامـات بسـيـار مـهـم و               
موثري بود کـه بـراي آزادي کـارگـران             

 .زنداني صورت گرفت
اين تالشها بالخره نـتـيـجـه داد و            
نهادهاي ضد کارگري رژيم در سنندج    
را وادار به عقب نشيني کرد و مـظـفـر     

بي گمـان  .  و شريف از زندان آزاد شدند  
اگــر ايــن تــالــشــهــاي شــورانــگــيــز و              
متحدانه نبود قطعا آنها اکنون هم در    

 .زندان بودند
. اما شيث اماني در زنـدان اسـت         

طبق گفـتـه هـاي مـقـامـات قضـايـي                
 روز   ۱۱۸ رژيم اسالمي، شيث بـايـد         

جـمـهـوري اسـالمـي        .  در زندان بمـانـد    
مي خواهد با نگه داشتن او در زنـدان       
مانع ادامـه اعـتـراض و نـارضـايـتـي               
مردم از شرايط فالکت باري بشود کـه    

. در سطح جامـعـه گسـتـرانـيـده اسـت             
جــمــهــوري اســالمــي در وحشــت از             
اعـتــراض و نـارضــايــتـي کـارگــران و              
اکثريت مردم بستوه آمده مي کـوشـد       
تا با اين طرفندها و به زندان انداخـتـن      

ــن                    ــع از اي ــري مــان ــارگ ــن ک ــي ــال فــع
الزم اســــت     .  اعـــتـــراضــــات شــــود      

تشـکـلـهـاي کـارگـري، مـردم و هـمـه                  
فعالين کارگري در يک اقدام متحدانـه     

. خواهان آزادي شيـث امـانـي بشـونـد           
الزم است خواهان لـغـو هـمـه پـرونـده                
سازيهاي تاکنوني، لغو وثيـقـه عـلـيـه           
فعـالـيـن کـارگـري و سـايـر زنـدانـيـان                   

 .سياسي بشوند
فعالين و تشـکـلـهـاي کـارگـري و            
مردم سنندج همانگونه که مـتـحـدانـه      
و پيگرانه  توانستند مظفر و شـريـف            
را با تجمعات اعتراضي هر روزه خود     
و با امضـاي طـومـار  از زنـدان آزاد                  
کنند، با بهره گيري از همين تـجـارب         
مي توان  و بايد شيث اماني را نيز از     

 . زندان آزاد کرد
شيـث امـانـي و ديـگـر کـارگـران                
زنداني که هم اکنون در زندانهاي رژيم       
اسالمي گرفتار آمـده انـد، جـرمشـان           
دفاع از حق و حقوق خود و هم طـبـقـه       

مجرم اصلي و   .  اي هايشان بوده است 
واقعي سران و اوباشان رژيـم اسـالمـي        
ــر اســتــثــمــار                 هســتــنــد کــه عــالوه ب

کارگران، دستمزد ناچيـزي را هـم کـه             
کفاف زندگي خانواده هاي کارگري را      
نمـي کـنـد مـاه هـا نـمـي پـردازنـد و                      
کـارشــان دزدي، غــارت و چـپــاول از              

 . هستي مردم است
حمايتهايي که براي آزادي شـريـف     
ساعد پناه و مظفر صالح نـيـا انـجـام             
شد بايد وسيعتر و گسترده تـر از سـر            
گرفته شود و تا آزادي شيث امانـي از      

دو هـفـتـه تـالش و         .  زندان  ادامه يابد 
تجمع اعتراضي مردم، کارگران، زنـان   
و جوانـان در سـنـنـدج نشـان داد کـه                   
مردم قـادرنـد شـيـث امـانـي و هـمـه                   
ــدانــي خــود را از دســت                 ــزان زن عــزي
اوباشان و سرکوبگران اسالمي نجـات      

 . بدهند
نبايد به قـلـدري و تـعـرض رژيـم                
اسالمي عليه فعالين کارگري مـيـدان       

نبايد گذاشت که شيث اماني بـه    .  داد
دو .  بهانه هاي واهي در زنـدان بـمـانـد          

هفته تالش و تـجـمـع اعـتـراضـي هـر                
روزه در مقابل نـهـادهـاي سـرکـوبـگـر              
رژيم در سنندج تجربه و دسـتـاورد بـا         

در .  ارزشــي در ايــن مــبــارزه بــود                
ــيــز تــجــمــع و                  ــهــاي گــذشــتــه ن ســال
اعتراضات متحدانه کارگران و مـردم     
در سنندج بسياري از عزيـزان زنـدانـي        
را از زندانهاي رژيم اسالمي آزاد کـرده   

 . است
ــان                    ــا تــداوم هــم ــار هــم ب ايــن ب
تجمعات اعتراضي در مقابل زندان و    
ديگر نهادهاي سـرکـوبـگـر در سـطـح              
وسيع و گسترده تري بـايـد بـه مـيـدان            
آمد و خواهـان آزادي شـيـث امـانـي،               
کــارگــران زنــدانــي و هــمــه زنــدانــيــان            

 . سياسي شد
 

 ۲۰۱۲  ژانويه ۲۴ 

 

ديماه  هر روز با تجمـع اعـتـراضـي           
خود تمام وقت در مقـابـل زنـدان و           
دادگاه و حـراسـت سـپـاه بـودنـد و                 
خواهـان آزادي عـزيـزان خـود شـده              
بـودنـد، تـالش و مـبـارزه شـان بـه                  
نتيجه رسيد و با غرور به همـديـگـر     

زنده باد مردم مبارز .  تبريک گفتند 
 . و آزاديخواه سنندج

 
کميته کردستـان حـزب ضـمـن          
تبريک اين پيروزي به خانـواده هـاي      
کارگران زنداني، به مردم سنندج و        
همه فعالين کـارگـري و انسـانـهـاي           
آزاديخواهي کـه در ايـن مـدت بـا               
تمام توان خود در اين تالش شريـک      

ما به مظفـر  .  شدند درود ميفرستد  
صالح نيا و شـريـف سـاعـد پـنـا و                 
خانواده هايشان تبريک ميگوييم و      
استقامت و پـايـداري آنـهـا را ارج               

مردم سنـنـدج ايـن بـار          .  ميگذاريم
هم نشان دادند که عـلـيـرغـم فشـار             
نيروهاي سرکوبگر کوتاه نيـامـدنـد        
و با عزم و اتحاد و باور بـه نـيـروي            
خود، ارگانهاي حکـومـت را وادار          
به عقب نشـيـنـي و آزادي عـزيـزان               

 . خود کردند
 

 !مردم سنندج، کارگران
شـمــا بـا مــبــارزه و اعــتــراض            
جسورانه و متحدانه خود توانستيد  
دو نفر از عزيزان خـود را از زنـدان              

ــي        .  رهــا کــنــيــد     امــا شــيــث امــان
شـيـث بـه      .  همچنان در زندان اسـت     

جرم دفاع از حقوق خود و هم طقبـه   
اي هايش قبال بـه زنـدان مـحـکـوم              
شده بود که سپس اين حکـم نـقـض            

اکنون به جـرم ايـنـکـه بـه          .  شده بود 
بازداشت مظفر صالح نيا و شـريـف    
ساعد پناه اعتراض کـرده اسـت او           
را بــازداشـت و بــه زنــدان مــرکــزي             

طبق گـفـتـه هـاي         .  سنندج برده اند  
مقامات قضـايـي رژيـم اسـالمـي،           

 روز در زنــدان        ۱۱۸ شــيــث بــايــد      

 . بماند
 

شيث اماني يکي از رهـبـران و        
چهره هاي شناخته شده و محـبـوب      
کارگران و مـردم سـنـنـدج اسـت و               
جمهوري اسـالمـي مـيـخـواهـد بـا              
ــع ادامــه                  ــي کــردن او مــان ــدان زن
اعـتــراض و نـارضــايـتــي مــردم از             
شرايط فالکت بـاري بشـود کـه بـه              

الزم .  جامعه تـحـمـيـل کـرده اسـت           
است مردم و تشکلهاي کـارگـري و        
همه فعالين کارگري در يـک اقـدام            
متحدانـه خـواهـان آزادي شـيـث و              
لغو همه پرونده سازيهاي تا کنونـي      
و لغو وثيقه عليه فعاليـن کـارگـري        

 . و ساير زندانيان سياسي بشوند
 

شيث اماني و خانـواده اش تـا          
کنون در ميان حمـايـت و مـحـبـت             
ــان و                   ــراه ــدج و هــم مــردم ســنــن
همکاران خود با افتخار در مقـابـل         
همه زورگويئـيـهـاي رژيـم ايسـتـاده            

اين حمايتها بايـد وسـيـعـتـر و           .  اند
گسترده تر شود و تـا آزادي شـيـث            

مبارزه مردم سننـدج و    .  ادامه يابد 
نقش برجسـتـه زنـان آزاديـخـواه در              
اين مبارزه  در روزهاي گذشته بـار          
ديگر نشان داد کـه مـردم قـادرنـد              
شيث و همه عزيزان زنداني خـود را      
ــران و                   ــجـــه گـ ــنـ ــت شـــکـ از دسـ

 . سرکوبگران نجات بدهند
 

 زنده باد همبستگي   
 !مبارزاتي مردم سنندج 

 سرنگون باد  
 رژيم جمهوري اسالمي  

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارکري ايران   
 ۱۳۹۰  ديماه ۲۹ 

 ۲۰۱۲  ژانويه ۱۹  

 ...مردم سنندج 
 

 

 ... با ادامه تجمعات اعتراضي                      



 
607شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 جامعه آزاد کمونيستي            
 

بـا انـدک تـعـمـقــي مـيـتــوان ديـد کــه                   
چگونه جهان سـرمـايـه داري جـهـانـي            

رابــطــه مـيــان کــاالهــا       .  وارونـه اســت   
. مبناي رابطـه مـيـان انسـان هـاسـت             

تالش عظيم و هر روزه بشـريـتـي کـه              
کار ميکند و جهان را ميسازد، خـود      
را در ســلـطـه روزافـزون سـرمـايــه بــر                 

انـگـيـزه    .  هستي اش مجسم ميـکـنـد      
فعاليت اقتصادي، توليـد مـايـحـتـاج          
انسان ها نـيـسـت، بـلـکـه سـود آوري                

ــزون     .  ســـرمـــايـــه اســـت      رشـــد روزافـ
تکنولوژي و دانش علمي و فـنـي کـه         
کليد سعادت و رفاه انسـان اسـت، در          
اين نظام به بـيـکـاري و مـحـرومـيـت                
هرچه بيشتر صدها مـيـلـيـون کـارگـر            

در جهاني که نهـايـتـا    .  ترجمه ميشود 
بر دوش تعاون و تالش جمعي ساختـه    

. شده است، رقابت سلطنـت مـيـکـنـد         
آزادي اقتصادي فرد جـامـه اي اسـت            
که بر ناگزيري حضور هر روزه اش در       
بازار کار پوشانده اند، آزادي سـيـاسـي     
فرد، بي حقوقي و بي تاثيري سياسـي      
واقعي اش را ميپوشاند و به دولـت و       
حاکميت سياسي طبقـه سـرمـايـه دار          

قانون، اراده و     .  مشروعيت ميبخشد 
منفعت طبقه حاکم است که بصـورت     

. مقرراتي براي همه وضـع شـده اسـت         
از عشق و انسانيت تا حق و عـدالـت،       
از هنر و خالقيت تا علم و حـقـيـقـت،          
مقولـه اي در جـهـان سـرمـايـه داري                 
وجود ندارد که مهر اين وارونـگـي را           

 .بر خود نداشته باشد
  

اين دنياي وارونه را بايد از قاعده اش       
اين کار کمـونـيـسـم     .  بر زمين گذاشت  
ايــن هــدف انــقــالب      .  کــارگــري اســت   

 .کمونيستي طبقه کارگر است
  

محور اساسي انقالب کـمـونـيـسـتـي،          
لغو مالکيـت خصـوصـي بـر وسـائـل              
کار و توليد، و تـبـديـل آن بـه دارايـي               

انـقـالب   .  جمـعـي کـل جـامـعـه اسـت             
کمونيستي به تقسيم طبقاتي جامعـه      
خاتمه ميدهد و نظام مزد بـگـيـري را       

بـازار، مـبـادـلـه        .  از ميـان بـرمـيـدارد       
بـجـاي   .  کااليي و پول حذف ميشـونـد   

توليد بـراي سـود، تـولـيـد بـراي رفـع                 
نيازهاي همه مردم و براي رفاه هـرچـه      

کـار،  .  بيشتر همه انسان ها مينشيند   
که در جـامـعـه سـرمـايـه داري بـراي                  
اکثريت عظيم مردم تکاپويي نـاگـزيـر     
و چشم بسته و فـرسـوده کـنـنـده بـراي            
امرار معاش است، جـاي خـود را بـه             
فعاليت خالق و داوطلبانه و آگـاهـانـه       
مــردم بــراي هــرچــه غــنــي تــر کــردن              

هـرکـس، بـه      .  زندگي انساني ميـدهـد    
اعتبار انسان بودن و چشم گشودن بـه      
جامعه انساني، به يـکـسـان از کـلـيـه               
مواهب زندگي و محـصـوالت تـالش       

از .  جــمــعــي بــرخــوردار خــواهــد بــود        
هرکس به اندازه قابليتش و به هرکـس      
ــيــازش، ايــن يــک اصــل                 ــدازه ن بــه ان

 .اساسي جامعه کمونيستي است
  

نه فقط تقسيم طبقاتي، بلکه تقـسـيـم      
. حرفه اي انسان ها از مـيـان مـيـرود             

کليه قلمروهاي فعاليت خالقه بر روي     
شـکـوفـايـي هـر        .  همگان باز ميـشـود    

فرد به شرط شکوفـايـي جـامـعـه بـدل            
جامعه کمونيستي جـامـعـه      .  ميشود

مـرزهـاي مـلـي و         .  اي جهـانـي اسـت      
کشوري محو ميـشـود و جـاي آن را              

. هويت جهانشمول انساني مـيـگـيـرد        
جامعه کمونيستي جـامـعـه اي اسـت          
بــدون مــذهــب، بــدون خــرافــه، بــدون            
ايدئـولـوژي و بـدون زنـجـيـر سـنـن و                   
اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد انسـان        

 .ها
  

از مــيــان رفــتــن طــبــقــات و تضــاد               
طبقاتي، دولـت را بـه پـديـده زائـدي                

در جامعه کمونيستي .  تبديل ميکند 
جـامـعـه    .  دولت زوال پـيـدا مـيـکـنـد            

کمونيستـي جـامـعـه اي اسـت بـدون                
امور اداري جامعه از مـجـراي   .  دولت

تعاون، همفکري، ارتبـاط و تصـمـيـم           
گيري جمعي کليه اعضاء جامعه حـل   

 .و فصل ميشود
  

جامعه کمونيستي به اين ترتيب براي       
نخستين بار به آرمان آزادي و بـرابـري      
انسان ها به معني واقعي کلمه جامـه      

آزادي، نـه فـقـط از          .  عمل ميپوشاند 
ستم و سـرکـوب سـيـاسـي، بـلـکـه از                  
اجبار و انقياد اقتصادي و از اسـارت         

ــکــري  آزادي در تــجــربــه ابــعــاد              .  ف
مـخـتـلـف زنـدگـي و در شـکـوفـايــي                  

. خالقيت ها و عواطف واالي انسانـي  
برابري، نه فقط در برابر قانون، بـلـکـه        
در بهره مندي از امکـانـات مـادي و             

برابري شـان و ارزش      .  معنوي جامعه 
 .همه در پيشگاه جامعه

 
جامعه کمونـيـسـتـي يـک آرزو و يـک                

تـمـام   .  مدينه فاضله خـيـالـي نـيـسـت         
شرايط پيدايش چنين نظامي، در دل        

همين جهان مـوجـود سـرمـايـه داري             
توان علمـي،  .  في الحال فراهم شده اند 

تکنولوژيکي و توليدي انسان امـروز        
چنان ابعاد عظيمي پـيـدا کـرده اسـت           
که پي ريختن جامعه اي معطـوف بـه      
رفع نيازها و تامين آسايـش هـمـگـان           

ــدور اســت          ــات   .  کــامــال مــق ــالب ــق ان
الکترونيک و انفورماتيـک دهـه هـاي           
اخير و تحوالت شگرف در ابـزارهـا و        
روش هاي ارتبـاطـاتـي و اطـالعـاتـي             
سمعي و بصـري، سـازمـان دادن يـک              
جامعه جهاني و شرکت همـگـانـي در        
طراحي و برنامه ريزي و اجـراي امـور        
گوناگون جـامـعـه را پـيـش از پـيـش                 

بخش عظيمي از   . ميسر ساخته است 
اين توان تـولـيـدي هـم اکـنـون يـا بـه                     
اشکال مختلف به هدر داده مـيـشـود         
و يا عامدانه مصـروف مـمـانـعـت از             
بکار بستن اين امکانات در خـدمـت          

امــا .  رفــع نــيــازهــاى بشــر مــيــشــود        
عليرغم همه عظمت امکانات مـادي     
جامعـه، پشـتـوانـه اسـاسـي جـامـعـه                
کمونيستي را نـيـروي خـالقـه و زنـده               
ميلياردها انساني تشکيل مـيـدهـنـد       
که از اسـارت طـبـقـاتـي، از بـردگـي                  
مزدي، از اسارت معـنـوي و از خـود            
بيـگـانـگـي و از حـقـارتـي کـه نـظـام                     
موجود به آنها تحميل مـيـکـنـد رهـا            

انسان آزاد، ضامـن تـحـقـق       .  ميشوند
 .جامعه کمونيستي است

  
سرمايه داري خود آن نـيـروي عـظـيـم             
اجتماعي را کـه مـيـتـوانـد ايـن افـق                  
رهائي بخش را عمال متـحـقـق سـازد          

قــدرت شــگــرف     .  شــکــل داده اســت      
ســرمــايــه کــه در مــقــيــاس جــهــانــي            
گسترده است، انـعـکـاس قـدرت يـک             

جـامـعـه    .  طبقه کارگر جـهـانـي اسـت         
کمونيستي محصول انقالب کـارگـري    
بـراي خـاتـمـه دادن بـه نـظـام بـردگـي                    

به ايـن اعـتـبـار انـقـالب           . مزدي است 
کارگري انقالبي اجتمـاعـي اسـت کـه            
بناگزير کل بنياد مناسبات توليـد را        

طــبــقــه کــارگــر،    .  دگـرگــون مــيــکــنــد    
برخالف کليه طـبـقـات فـرودسـت در             
ــيــشــيــن جــامــعــه بشــرى،               تــاريــخ پ
نـمـيـتـوانــد آزاد شـود بــي آنـکـه کــل                  

جـــامـــعـــه .  بشـــريـــت را آزاد کـــنـــد          
کمونيـسـتـي اتـوپـي نـيـسـت، بـلـکـه                  
محصول و هدف مـبـارزه يـک طـبـقـه             
عظيم اجتماعي عليه سـرمـايـه داري         

مــبـارزه اي زنـده و واقــعـي و               .  اسـت 
جاري، که بـه قـدمـت خـود جـامـعـه                 

 *.بورژوايي است
 

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

 انقالب اجتماعي و کمونيسم    
 برنامه يک دنياي بهتر      /     بخش يک فصل سوم    

اعتصاب کارگران شاغل در                  
 پروژه مسکن مهر شهرستان بانه                

 
بنا به خبر دريافتي از شـهـر بـانـه             

اروين ارفـع  "کارگران شاغل در شرکت  
مجري احداث پـروژه مسـکـن       "  پارس

مــهــر در ايــن شــهــرســتــان دســت بــه             
 اعتصاب زدند

برپايه اين خبر، در پـي خـودداري       
ــرداخـــت              ــا از پـ ــاه     ۶ کـــارفـــرمـ  مـ

 کــارگــر   ۱۸ دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه       
شاغل در ايـن شـرکـت، کـارگـران بـه                 

نشانه اعتراض دست از کار کشيده و         
در ايــن شــرکــت      .  اعــتــصــاب کــردنــد   

کارگران شماري از شهرهاي مخـتـلـف      
نقده، اشنويه، مهابـاد، بـانـه      " از جمله  
با شرايط نامناسب و عـدم    " و سنندج 

پرداخت دستمزد مشغول بـکـار مـي           
 .باشند
 

 زنداني سياسي به            ۳ انتقال    
 قرنطينه و بهداري زندان اروميه                  

 
 ديـمــاه دو      ۲۹ روز پــنـجــشـنــبـه        

زنداني بـنـامـهـاي کـيـوان داوودي و                

ــار افشــار بــر اســاس دســتــور                   رزگ
مسئولين زندان اروميه به قـرنـطـيـنـه           

تـا کـنـون      .  اين زندان مـنـتـقـل شـدنـد          
هـيـچـگـونــه اطـالعـي از داليـل ايــن                

 .انتقال منتشر نشده است
 

کيوان داوودي به جرم همکاري با       
 ۱۰ يکي از احزاب سيـاسـي کـرد بـه              

سال زندان و رزگـار افشـاري بـه جـرم                
عضويت در يکي از احزاب مـخـالـف         
رژيـم اسـالمــي حـکــم اعـدام گـرفـتــه               

 . است
همچنين بنا بـه اخـبـار مـنـتـشـر               
شده وضعيت جسمي يـکـي ديـگـر از            
زندانيان سياسي به نام عـلـي افشـاري        

ــزارش شــده اســت             ــم گ ــي  .  وخــي عــل

افشاري ساکن شهر بـوکـان، ابـتـدا بـه            
بهداري زنـدان و سـپـس بـه يـکـي از                   
مراکز درماني زندان اروميه مـنـتـقـل        

علي افشاري سال گـذشـتـه    .  شده است 
از سوي نيروهاي امنيتي دستگـيـر و         
ــه هــنــگــام                   ــعــلــت رخــمــي شــدن ب ب
دستگـيـري، مـدتـي در بـيـمـارسـتـان                

عـلـي افشـاري بـه حـکـم             .  بستري شد 
دادگاه انقالب مـهـابـاد حـکـم اعـدام              

 .*گرفته است

 اعتصاب کارگران شاغل در پروژه مسکن مهر شهرستان بانه             
 

  زنداني سياسي به قرنطينه و بهداري زندان اروميه          ۳ انتقال  

 

 کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي       
 بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند        



 
607شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

 : 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 : -41581083 
Checking  (99) 
wire: ABA routing # 026009593 
swift code : BOFAUS3N 

  
 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          

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۱ 

 به وقت ايران

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

سرانجام بعد از مـدتـي تـالش و             
مبارزه و جمع شدن و پـيـكـت كـردن،             

 ٣  دي ماه تـوانـتـسـيـم        ٢٨ چهارشنبه  
ماه دستمزدي كـه طـلـب داشـتـيـم را                

بيست روز قبل بود كه باز از   .  بگيريم
اصفهان و شهرهاي مختلف اصـفـهـان     
مـقـابــل مـجــلـس جـمـع شـديـم و بــر                    

تــا    . خـواسـتــهـايــمـان تـاكــيـد كـرديــم            
 هــزار   ٨٠ دولــت زيـر فشـار          ايـنـكــه     

بـخـش صـنـعـت و          كارگر بازنشـسـتـه       
نـاگـزيـر شـد       معدن ذوب آهن اصفهان     

 مـيـلـيـارد بـودجـه اخـتـصـاص                ٣٠٠ 
قول دادند، وعده دادنـد، قـبـول         .  دهد

نكرديم و گفتيم بايد بخشنامه كتـبـي    
ــه آنــهــا                  بــدهــيــد و بــاالخــره ايــنــرا ب

البته اين را بگويم كه طـب  . قبوالنديم
افــزايــش  هــاي ديــگــرمــان از جــملــه           

 ٦ دستمزد ما براي سال جاري از مـاه          
 مـاه اول سـال         ٥ پرداخت شده است و     

همچـنـيـن تـعـدادي از          .  را طلب داريم 
 بــازنشــســتــه    ٨٨ قــبــل از ســال         مــا   
انـد و اكـنــون خـواهـان هـمـســان                  شـده 

سازي حقوقشان با كارگراني هسـتـنـد         
انـد،     كه بعد از اين سال بازنشسته شده    

و نه تنها اين بلكه سطح دستمـزد مـا         

مـا يـك زنـدگـي         .  خيلي پايـيـن اسـت      
حــقــوق .  درخـور انســان مـيــخــواهــيــم       
 تـا    ٤٠٠ كارگران بازنشستـه فـوقـش         

 هزار تومان است و بـا ايـن پـول        ٤٥٠ 
هيچ كاري نميشود كرد و كفاف اوليه     

ما نـيـاز   .  ترين نيازهاي ما را نميدهد   
مــا مســكــن    .  هــاي درمــانــي داريــم      

ما نوه و فـامـيـل    . مناسب ميخواهيم 
داريم و باالخره براي ايـنـكـه سـري بـه               
ما بزنند و جمع باشيم خرج و مخـارج    

بايد من بتوانم براي نوه ام يـك      .  داريم
يـك شـكـالت نـاقـابـل           .  بستني بـخـرم   

هـمـيــشـه بـايــد       .  امـا از كـجـا       .  بـخـرم  
 .عمري هم كار كرده ام. شرمنده باشم

  
وقــتــي ايــن ســه مــاه حــقــوق را               

احسـاس  .  گرفتيم همه خوشحال شديم   
راهـمـان را بـا        .  موفقـيـت مـيـكـرديـم        

امـا ايـن     .  اعتراضاتمان پـيـدا كـرديـم        
خـوشـحــالـي چــنـد روز بـيـشــتـر دوام                 

بعدش تمـامـا هـمـان جـهـنـم            .  نداشت
هـر  .  گراني بيداد ميـكـنـد   .  هميشگي

روز دوبار قيـمـت عـمـده فـروشـي هـا                
. تورم بيـداد مـيـكـنـد       .  تغيير ميكند 

قـيـمـت مـواد       .  گراني وحشتناك است 

 درصـد افـزايـش        ٤٠  تـا      ٣٠ غذايـي    
برنج، قند، شـكـر، روغـن      .  يافته است 

طـالق و    .  و غيره همه گران شده اسـت    
جــنــگ و جــدال      .  جــدايــي زيــاد شــده     
امـروز سـكـه را        .  خانوادگي زياد شده  

يك ميليون و صـد و پـنـجـاه تـومـان                 
ميخواهم بـگـويـم فشـار       .  ميفروختند

اقتصادي و نـابسـامـانـي اقـتـصـادي              
اقتصاد بـه كـلـي        .  همه گير شده است   
خــريــد و فــروشــي       .  فــلــج شــده اســت      
حتي در بـانـك هـا      .  صورت نمي گيرد 

پول نيست و مردم جلوي بانكها صف  
. ميكشـنـد كـه پـولشـان را بـگـيـرنـد                 

هـمــيــن امــروز در بــانــك مــحــل مــا              
دوستي ميگفت كـه رفـتـه پـولـش را               

خيلي هـا  .  بگيرد و در بانك پول نبوده 
پولشان را ميدهند سكه و ارز و دالر        

. ميخرند كه بعـدا گـرانـتـر بـفـروشـنـد              
كارخانجات بـحـال تـعـطـيـل درآمـده               

حقوق كارگر را نميـدهـنـد و بـا         . است
هــر روز دالر     .  پـولــش ارز مــيــخــرنــد      

ــتــر مــيــشــود و مــردم از ايــن                   گــران
ــر شــده و                   وضــعــيــت وحشــت زده ت

ــجــاري اســت           ــف ــت ان ــي ــه  .  وضــع ــم ه
. ميگويند وضع چـنـيـن نـمـي مـانـد               

براي هيچـكـس ايـن وضـعـيـت قـابـل                
فـقــط ايـنـرا بـگـويــم          .  تصـور نـيــسـت     

بهرحال مـا بـا       .  اوضاع انفجاري است 
اعتراضاتمان مـوفـق شـديـم سـه مـاه              
حــقــوق مــعــوقــه مــان را در چــنــيــن              

 . اوضاعي بگيريم
 
  ۱۳۹۰  بهمن ۳ 

 ما موفق شديم سه ماه دستمزد عقب افتاده مان را بگيريم       
 گزارشي از مهيار كارگر بازنشسته ذوب آهن به کانال جديد            

 


