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 رفع ستم ملي   

شرايط سخت و نـا امـن كـار هـر              
روز جان عده اي از كارگـران را مـورد           

هر روز مـوارد      .  مخاطره قرار ميدهد 
متعددي از آسيب ديـدن و يـا كشـتـه              
شــدن كــارگــران بــر اثــر عــدم وجــود               
امكانات ايمني در گوشه و كنار ايـن          
جامعه مصيبت زده اتفاق ميافتد كه       

تنها تعداد كمـي از آنـهـا ثـبـت و يـا                   
در استان كردسـتـان،   .  منتشر ميشود 

) ٩٠ سـال    ( در سه ماه دوم سـال قـبـل      
 نـفـر   ۱۳۱ در اثر حوادث ناشي از کار  

مصدوم به پزشکي قانـونـي مـراجـعـه           
کردند که تابستان امسال ايـن رقـم بـا         

درصـد رشـد     ۱۲  نـفـر،       ۱۴۷ افزايش  
طبق خبري از مديـر كـل     . داشته است 

در « پزشكي قانوني استان كردستان؛     
هــاي    تـابسـتـان امسـال مـيــزان مـرگ            

ناشي از حوادث کار در استان نسـبـت       
 درصـد افـزايـش        ۱۱۴ به سال قبل با     

 در سـه مـاه         « و   .  » روبرو بوده است  
نفر در استان بر اثـر    ۱۵ دوم سالجاري  

حـوادث کـار جـان خـود را از دســت                  
اين رقم در مقايسه بـا    :  اند، افزود   داده

 مرگ هاي ناشي از كار     
 ! جرم جنايي كارفرماست  

 
 
 
 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

برگزاري دادگاه ايران تـريـبـونـال          
را به سازماندهندگان و فـعـالـيـن آن          

در ايـن    .  صميمانه تبريک مـيـگـويـم      
دادگاه قربانيان جـمـهـوري اسـالمـي          
تصويـر زنـده و تـکـانـدهـنـده اي از                  
جنايات اين رژيم فاشيستي در برابـر    

کسـانـي   .  چشم مردم دنيا قرار دادند 
که خود و يـا نـزديـکـانشـان سـالـهـا                 
زندان و شکنجه هاي قرون وسطـائـي    
حکومت اسالمي را تحمل کرده اند     
و يا عزيرانشان بدست جانيان حـاکـم      
اعدام شده انـد فـرصـت يـافـتـنـد تـا                 
يکي از دهشـتـنـاک تـريـن جـنـايـات              
تاريخ معاصر را بـطـور مسـتـنـد و              

 . غير قابل انکاري افشا کنند
  

جنايات جمهوري اسـالمـي، نـه        
تنها در دهه شصت بـلـکـه در تـمـام            
طول حيات ننگـيـنـش، بـراي مـردم            
ايـران واقــعــيــت شـنــاخــتــه شــده اي             

بايد اين واقعيت را بطور زنـده  .  است
و مــلــمــوس و مســتــنــد در بــرابــر               

نـبـايـد    .  چشمان مردم دنيا قـرار داد      
اجازه داد تـا مـرور زمـان جـنـايـات               
اين حکومت را در اذهـان کـمـرنـگ          
کند و يا آنرا به يک واقعيت عادي و      

دولتهـا از    .  پذيرفته شده مبدل سازد  
کنار اين جنـايـات مـيـگـذرنـد ولـي              
مردم جهان بايد بدانند و در کـيـفـر              
خــواســت مــردم ايــران عــلــيــه رژيــم           
فاشيستي جمهور ي اسالمي شريـک    

بـــرگـــزاري دادگـــاه ايـــران         .  شـــونـــد
تريبونال گام مهمـي در ايـن جـهـت              

اين اقدامي است که ميتوانـد   .  است
و بايد زمينه برگزاري دادگاه رسمـي        
و محاکمه واقعـي سـران حـکـومـت            

 . اسالمي را فراهم کند
  

از نظر سياسي نيز برگزاري ايـن         
دادگاه گام موثري در مبارزه عـلـيـه        

بـررسـي و     .  جمهوري اسالمي اسـت    
مستند ساختن جنايـات حـکـومـت         
در دهه شصت کل نـظـام جـمـهـوري            
اسالمي، با همه جناحها و باندهـاي        
مختلفش از خميني و خامنه اي تـا       
رفسنجاني و مـوسـوي و کـروبـي و              
بسياري از دوخـرداديـهـاي ديـروز و            
امروز که همگي جـزو مـقـامـات و             
مسئولين رژيم، و يا مانند احـمـدي        
نژاد تير خـالص زن جـزو عـامـلـيـن               
مستقـيـم جـنـايـات رژيـم، در دهـه                 
شصت بوده انـد را تـمـامـا افشـا و                 

 پيام حميد تقوائي به سازماندهندگان دادگاه ايران تريبونال در الهه
ايران تريبونال اولين گام در به محاکمه کشيدن رژيم        

 !فاشيستي جمهوري اسالمي    
 

بـه مـطــالـبـي کـه اســتـاد داشــت               
توضيح مي داد گـوش مـيـداديـم کـه            
چند تا از بچـه هـا طـبـق مـعـمـول از                   
اولين فرصت پيش آمده در اين مـيـان      
استفاده کرده و شروع به بـذـلـه گـويـي              

 .کردند، که يک دفعه بحث جدي شد
 :چند تا از پسرها

ــه              پســرهــا در زنــدگــي نســبــت ب
دخترها بيشتـر دچـار رنـج و زحـمـت               

از درس   .  هستند و سختي ميکشـنـد     
خواندن گرفته، بعد سـربـازي رفـتـن ،             
کاري پيدا کردن، نان آور خـونـه بـودن           

 ......و
که دراين ميان مسئله سربازي بـه    
امري تبديل شد که به عـنـوان سـخـت         
ترين و بدون هيچ فايـده اي از آن يـاد                
مي شد، که بيشتـريـن مشـقـت را بـه             

 .همراه دارد
 

 :جواب يکي از دخترها
کاش پسرها در تابستان تنها يـک    

  تنها يک ساعت  
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 جمهوري اسالمي ايران در دومين دادگاه ايران تريبونال             
 !  به جنايت عليه بشريت محکوم شد    
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 ١ از صفحه   ١ از صفحه  

 کـه تـعـداد        ۹۰ سه مـاه دوم سـال           
 ۷ هاي ناشي از حـوادث کـار           فوتي

 درصد افزايش يافته ۱۱۴ نفر بود،  
 . »است

 
از دالئــل مـهــم بـروز حــوادث            
ناگوار و بـاال بـودن مـيـزان مـرگ                
ناشي از کار در سه ماه تا هفت نفـر   

 .اينها هستند
ـ عدم وجود وسايل ايمـنـي و        ١ 

حفاظتي اصولي، کافي و مرغـوب     
و در انطباق بـا آخـريـن امـکـانـات               

 . ايمني 
ـ شدت کار و طـوالنـي بـودن        ٢ 

ساعات کار يکي ديـگـر و اصـلـي             
ترين عوامل بروز سـوانـح و مـرگ            

اوال کارفرمايان اغلـب بـراي      .  است
باال بردن شدت کار و تـحـت فشـار           
قرار دادن کـارگـران بـراي تـحـرک و              
کار بيشتر تا آنجا که ممکن اسـت          
از بکارگيري وسايل ايمنـي پـرهـيـز        

زيرا اسـتـفـاده از وسـايـل          .  ميکنند
ايمني در عـيـن حـال از تـحـرک و                   

تـا  .  سرعت کار کـارگـر مـيـکـاهـد           
آتحا که کارگراني که کار کنتـراتـي         

در شـرکـت هـاي راه و            ( مـيـکـنـنـد     
 خود عمـدا  ) ساختمان سازي بيشتر  

از اين وسيل استفاده نميکـنـنـد تـا            
بتوانند کار را با سرعـت بـيـشـتـري         

ثانيا طبيعي است کـه  .  انحام دهند 
خستگي نـاشـي از طـوالنـي بـودن              
ساعات کار، خود به ميزان زيـادي         
درصــد بــروز حــوادث را افــزايــش            

 . ميدهد
 

شدت کار و خسـتـگـي مـفـرط           
دو عامل ديـگـر در بـروز حـوادث              

 . است
 

آنچه مسلم است اين اسـت کـه         
سرمايه داران همچـون کـااليـي بـي          
ارزش به کارگر مينگرند و آنچه که    
بــرايشــان اهــمــيــت حــيــاتــي  دارد             

و .  کسب سود هر چه بيشـتـر اسـت          
از آنجا که رعايت اصول ايـمـنـي و            
بهداشت مـحـيـط کـار جـز هـزيـنـه                
هاست و از سـود آنـهـا مـيـکـاهـد،               
بنابراين طبيعي است کـه سـرمـايـه          
داران به اين مساله توجـه چـنـدانـي           

 .  نکنند
 

تضـمـيــن ايـمــنـي و بـهـداشــت             
محيط کار و تـقـلـيـل مـخـاطـرات              
کار به حداقل ممکـن، بـدون هـيـچ            
ــا اســتــفــاده از                 صــرفــه جــويــي، ب
ــريــن تســهــيــالت و              ــتــه ت پــيــشــرف
امکانات مورد استفاده در سـطـح          

نظارت و معايـنـه پـزشـکـي         .  جهان
مــنــظــم در بــرابــر مــخــاطــرات و              

كــه در    ( بــيــمــاري هــاي حــرفــه اي         
محيط كار از قبيل بـيـمـاري هـاي           
ريوي، كـمـر درد و فشـار بـر روي                 
اعصاب و عضالت و كليه و چشـم       

و نــاشــي از کــار،        )  وارد مــيــشــود  
توسط مراجع پزشکي مسـتـقـل از          
کارفرما، به هزينه کـارفـرمـايـان و            

بــيــمــه کــامــل کــارگــران در         .دولـت 
مقابل صدمات و خسارات نـاشـي         
از کار، اعم از ايـنـکـه در مـحـيـط              
کار و يا خارج آن رخ دهـد و بـدون              
اينکه کارگر نيازي به اثبات قصور       

. کارفرما و يا مديريت داشته باشـد  
پرداخت حقوق کامل بازنشستـگـي    
به کارگراني که در نتيجه صدمـات     
ناشي از کار توانايي کـار کـردن را             

 در راس       .از دســـت مـــيـــدهـــنـــد       
مطالبات و خـواسـتـهـاي فـوري و              

 .دائمي کارگران بايد قرار گيرد
بــراي جــلــوگــيــري از مــرگ و            
ــودن بــه                   ســوانــح کــار حســاس ب

ــات مــحــيــط کــار اســت            . امــکــان
کارگران بايد همه جا، دائما نسـبـت     
به بي تفاوتي بـه امـر بـهـداشـت و                 

. ايمني محيط کار هشدار بـدهـنـد        
اولين گـام جـمـع شـدن و تشـکـيـل                 

جمع شـدن و    .  مجمع عمومي است 
به بحث گـذاشـتـن شـرايـط ايـمـنـي                
محيط کار و تحت فشار گـذاشـتـن        
کارفرما و ارگـانـهـاي مسـئـول بـا               
قدرت و تصـمـيـم جـمـعـي عـمـلـي                 

 . *ميشود

 ... مرگ هاي ناشي از كار                    

 

رسـوا مـيـکـنـد و کـل ايـن مـاشـيــن                    
جنايت و آدمکشـي را بـه مـحـاکـمـه              

مسـتـنـدات و واقـعـيــات          .  مـيـکـشـد    
مـطـرح شـده در ايـن دادگــاه تـاکـيــد                 
ديـگـري اسـت بـر ايـنـکــه جـمـهــوري                 
اسالمي نه نماينده مردم ايـران بـلـکـه          
قاتل آنان است، هيـچ مشـروعـيـت و            
قانونيتي ندارد و بايد در سطح جـهـان    

 . منزوي بشود
  

دهه شصت تنها برگي از پـرونـده          
قطوري است که با خون و رنـج و درد         
هزاران انسان شـريـف و آزاده نـوشـتـه               

ــات حــکــومــت         .  شــده اســت     ــاي جــن
اســالمــي از هــمــان فــرداي بــقــدرت             
رسيدنش با به گلوله بسـتـن کـارگـران           
بيکار، اسيد پاشي بـه صـورت زنـان،         
حمله به کردستان و ترکمـن صـحـرا و          
يورش به دانشگاهها آغـاز شـد و تـا             
همين امروز در سـراسـر ايـران ادامـه              

دادگاه ايران تريبونال مـيـتـوانـد     .  دارد
اولين گام باشد در باز کـردن کـل ايـن          
ــن                   ــات اي ــاي ــن ــررســي ج ــده و ب ــرون پ
حکومت در دوره قبل از سـي خـرداد         
شصت، در دوره جنگ بـا عـراق، در             

، و هميـن  ۸۸ سرکوب خيزش انقالبي  
امــروز دراعــدامــهــاي جــمــعــي و در           
بــازداشــت و شــکــنــجــه و ســرکــوب             
کــارگــران و زنــان و دانشــجــويــان و                

 . جوانان معترض در سراسر ايران
  

ايران تريبونال از نظر حقوقي يـک        
دادگاه سمبليک است کـه قضـاوت و            

حکم آن ضمانت اجرائي ندارد ولـي از     
نظر سياسي يک تعـرض و پـيـشـرفـت             
واقعي جنبش سرنگوني طلبانه مردم     

. عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي اســت           
شاهدين دادگاه با سري بـرافـراشـتـه و          
با صدائي محکم و با صالبت پرده از       
جرئيات جنايات حکومت برداشتند،    
کيفرخواست کـل مـردم ايـران عـلـيـه               
جـانـيـان حـاکـم را اعـالم داشـتـنـد و                    
گفتند که قصدشان نه انـتـقـامـجـوئـي         

ــلــکــه اجــراي عــدالــت اســت             ــن .  ب اي
دادخـواهــي امــري ســيـاســي اســت و            
مـجـريـان آن در نـهـايـت خـود مــردم                  

دور .  بپاخاسـتـه ايـران خـواهـنـد بـود             
نيست روزي که مردم انـقـالبـي ايـران            
اين رژيم فاشيستي را سرنگون کـنـنـد       
و سران آنرا در دادگاهـهـاي عـلـنـي و               
مردمي در خود ايـران بـه مـحـاکـمـه               

برگزاري دادگاههايـي نـظـيـر       .  بکشند

ايران تريبونال، در شرايطي کـه هـنـوز          
جانيان در حکومتـنـد، نـويـد دهـنـده             
آنســت کـــه چـــنــيــن روزي بـــزودي                

 . فراخواهد رسيد
  

برگزاري ايران تريبونال را يـکـبـار        
ــان و                   ــدگ ــن ــه ســازمــان ده ديــگــر ب
فعالينش، به شاکيان و شاهدانش، بـه     
خانواده هاي جانباختگان و زنـدانـيـان       
سياسي که به برگزاري آن کمک کردنـد    
تبريک ميگويم و دست هـمـه آنـهـا را          

 . به گرمي ميفشارم
      

 حميد تقوائي   
 دبير کميته مرکزي  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
    ٢ ۰۱ ٢  اکتبر ۹ ٢ 

 

 ...  ايران تريبونال اولين گام                      
 

 ننگ بر گراني و عاملين آن         
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
تـا ايـن حـكـومـت دزدان و              .  گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل كـرده اسـت                  

ثروتهاي ميلياردي آنها تـمـامـا حـاصـل          .  مفتخوران حريص و ميلياردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد   
 . و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان. دزدي نان شب فرزندان ماست

تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كه هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، ايـنـسـت كـه           
به مفتخوران حاكم هـرچـه سـزايشـان         ! اعتراض كنيم! اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم. خشم مان را فرو نخوريم 

كوچه و خيابان و كارخانه و صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حـق خـواهـي      !  است با صداي بلند بگوييم  
هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسـبـبـيـن ايـن        .  تبديل كنيم 

 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. اوضاع هرروز مشاهده ميشود
تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مرفـه و شـاد          

تـحـصـيـل     .  برخورداري از پـزشـك و داروي رايـگـان حـق مـاسـت                 .  برخورداري از همه نعمات حق ماست.  حق ماست 
استراحت و تفريح و مسافرت و استفاده از آخـريـن دسـتـاوردهـاي زنـدگـي            .  رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست 

هيچ تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايد گـرسـنـه و مـحـروم و            .  حق همه ماست  
 .ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست. حسرت كشيده بماند

اين حكومت و اين نظام ناعادالنه سرمايه داري را ميتوانيم درهم بكوبيم و جـامـعـه اي آزاد و شـاد و مـرفـه و                       
 . انساني را برپا داريم

 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني                          
 ! زنده باد سوسياليسم           

 حزب كمونيست كارگري ايران              

زنده باد انقالب     
 انساني  

براي جامعه اي     
 !  انساني



 
647شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 :مــا اعـــالم مــي کــنــيـــم کـــه                
ــران،              دولــت جــمــهــوري اســالمــي اي
مسئول جرايم فاحش خـود بـر عـلـيـه              
شهروندان است و دولت ايران مرتکـب   

 .جنايت بر عليه بشريت شده است
با اعالم اين پيام ديـوان، مـوجـي           
از شادي و شعف شرکت کنندگـان در          

در .  دادگاه ايران تريبونال را فراگـرفـت    
حالـيـکـه حـاضـريـن عـکـس عـزيـزان                 
اعدام شده خـود را در دسـت گـرفـتـه                
بودند، عالمت پـيـروزي نشـان داده،           
همديگر را در آغوش گـرفـتـه و اشـک           

اين يک گوشـه کـوچـک از        .  ميريختند
شادي و شعف بزرگي است که نصيـب    
مردم ايـران بـعـد از سـرنـگـون کـردن                  
حکومت اسالمي و مـحـاکـمـه سـران           

 . اين حکومت خواهد شد
 

دادگــاه دوم ايــران تــريــبــونــال در           
 اکـتـبـر در شـهـر            ۲۷  تا   ۲۵ روزهاي  

اولــيــن .  الهـه در هــلـنــد بــرگـزار شـد             
 در لـنـدن       ۲۰۱۲ دادگاه در جـوالي        

 . برگزار شده بود
 

سه روز تمام، انسانهاي نـازنـيـنـي       
که سالها در سياه چالهـاي حـکـومـت         
اسالمي بسـر بـرده و شـکـنـجـه شـده                 
بودند، کسانـي کـه عـزيـزتـريـن افـراد               
خانواده اشان را از دست داده بـودنـد،        
فرزنداني که مادر و پدرانشـان را  بـه           
دســت جــالدان حــکــومــت اســالمــي          
اعدام شـده و يـا کسـانـي کـه شـاهـد                    
اعدام دوستان و رفقاي خود بوده انـد،      

بــارهــا .  در ايــن دادگــاه حــرف زدنــد          
سکوت سالن با صداي هق هق گـريـه           
حاضرين در هم شـکـسـتـه مـيـشـد و                
بارهـا دهـهـا نـفـر در سـکـوت اشـک                   
ريــخــتــه و مــجــذوب صــحــبــتــهــايــي          
ميشدند که هريک گوشـه و زاويـه اي            
از جنايات يک حـکـومـت فـاشـيـسـت             

 . اسالمي  را افشا ميکرد
روشن کردن زوايـاي پـنـهـان نـوع             

شکنجـه هـايـي کـه اعـمـال مـيـشـد،                  
جايگاه اعمال فشار به زندانـيـان بـراي       
تهي کردن آنها از انسانيت و مـقـابلـه         
با هـر درجـه از نـزديـکـي و کـمـک و                     
مسـاعـدت زنــدانـيـان بـه هــمـديـگــر،              
اعمال مجازاتهاي اسـالمـي و بـکـار            
بردن روش هاي  ضد انسانـي و غـيـر              
قابل تصوراعمال فشار بـه  زنـدانـيـان          
نـظــيــر مــجــبــور کــردن زنــدانـيــان بــه             
نخوابيدن در طـول چـنـديـن روز  ويـا                
مـجـبـورکـردن زنـدانـي بـه چـنـد مــاه                  

هـمـه و     ...  زندگي در يک تابوت،  و         
همه گوشه هايي از رفـتـار وحشـيـانـه             
مشتي جالد و ساديست اسـالمـي بـا         

 . زندانيان بود
در اين دادگاه از قتل عـام دسـتـه          
جمعي زندانيان در سالهاي شـصـت و         

از .  شــصــت و هــفــت حــرف زده شــد            
صداي کـامـيـونـهـايـي کـه اجسـاد را                
ــد، از صــداي تــک                حــمــل مــيــکــردن
تيرهاي شليک شده بر سر زنـدانـيـان و            
از وادار کردن زندانيان و يا کودکـان و      
نوجوانان زنداني به حضور در صحـنـه      
اعدام و از اعدام کـودکـان زنـدانـي بـه            
ــشــه                ــي ــايــت پ ــن ــاســداران ج دســت پ

 .  اسالمي 
در اين دادگاه از گـورهـاي دسـتـه            
جمعي  بـي نـام و نشـان، از تـهـديـد                     
خــانــواده هــاي اعــدام شــدگــان،  از                
گرفتن پول گلوله از آنـهـا و از نـدادن               
اجازه  گريه کردن به مـادران و پـدران            
اعــدام شــدگــان، از عــدم امــکــان                  
بــرگــزاري مــراســم و يــا حــتــي عــدم               
امنيت سنگ قبرهـا در ايـران تـحـت            
حاکميت جمهوري اسالمي صـحـبـت        

 . شد
 

تصــويــر صــحــنــه هــايــي کــه بــه            
مادران و پدران خبر قتـل عـام دسـتـه           
جمعي فرزندان آنـهـا  در زنـدانـهـا را                 
ميدادند، و تصوير صحنه هـايـي کـه          
مادران در خاوران با کنـدن زمـيـن بـا           
ناخن هايشان و با بو کشـيـدن زمـيـن            
دنبال پيکر فرزندان خود ميگشتـنـد،        
همه و همه اسناد مهمي از افشـاگـري       
عليه يک حکومت جنايت و وقـاحـت        
اسـالمـي بـود کـه  در تــاريـخ ثـبــت                    

 . خواهد شد
 

ــل چشــم                ايــن دادگــاه در مــقــاب
جهانيان، تصوير حکومتي بـيـرحـم و         
جنايتکار را نشان داد که کـلـمـات از           
وصــف آنــچــه ايــن جــنــايــتــکــاران بــا            

زندانيان و با زنان و مردان معترض و     
در .  انقالبي کـرده انـد، قـاصـر اسـت             

عــيــن حــال روشــن تــر شــدن ابــعــاد                
جنايـات حـکـومـت اسـالمـي عـلـيـه                
مــردم آزاده ايــران، بــه عــيــان نــقــش              
دولتهاي اروپـايـي و نـهـادهـاي بـيـن                
المللي را در مماشات و سـکـوت در            
مقابل اين هـمـه جـنـايـت و وقـاحـت                 

 . اسالمي را عريان تر کرد
من در مورد اين دادگاه بـيـش از         
اينـهـا خـواهـم نـوشـت فـقـط در ايـن                    
يادداشت کوتاه ميحواهم بگـويـم کـه          
اعالم راي هييت شش نـفـره قضـات،            

در .  يک واقعه مهم ايـن دادگـاه اسـت           
اين اعالم راي رسما و علنا حکـومـت     
اسالمي بـه جـنـايـت عـلـيـه بشـريـت                  

 : متهم شد در راي قضات آمده است
ديـوان از کــمـيـتــه حـقــيـق يــاب،              

فعالين و دست انـدرکـاران تـريـبـونـال             
ايران و هم چنين حضـار تشـکـر مـي              

 .کند
 

ديوان از جمهوري اسالمـي از طـريـق           
سفارتش در الهه دعوت کرده بود کـه   
در اين دادگاه شرکت کند و جـوابـگـو         

ــد                 . بــاشــد امــا جــواب مــا را نــدادن
ديوان تحت تاثير مطالبي قرار گرفتـه   

ديـوان  .  که محکم و مستند هسـتـنـد      
در روند تالش هاي چنـديـن سـالـه بـه              

اين ديـوان بـر       . اين نتيجه رسيده است 
اساس قوانين بين الملل و مستـقـل و        
بي طرف تشکيل شده و هـر کـدام از             

کـمــيـتــه   .  قضـات مســتـقـل هسـتـنــد         
 شـاهـد     ٧٥ حقيقت ياب قبال سخنان    

 ١٩ را به ما داده بود و ايـن جـا نـيـز              
تمـامـي ايـن ادـلـه          .  را شنيديم   شهود

موجود است و ضميمه هاي تکميلـي      
کــمـيـسـيـون يــک       .  نـيـز گـزارش اسـت        

 صـفـحـه اي را هـمـراه بـا               ٦٥ گزارش  

مطلب تکمـيـلـي تـدويـن کـرده اسـت               
ادله الزم براي محکوميت جـمـهـوري        

هــمــه  .  اســالمــي در آن وجــود دارد           
اسناد نشان مي دهند کـه جـمـهـوري            
اسالمي، مجموعه از جرايم را عـلـيـه          
زندانيان اعمال کرده است و نمايانـگـر      
اين حقيقت غيرقابل انکـار اسـت کـه           
در جمهوري اسالمي ايران، شـکـنـجـه        
و اعدام، تجاوزات جـنـسـي، نـاپـديـد             

بـنـابـرايـن،     .  شدن در جريان بوده اسـت    
جمهوري اسـالمـي مـرتـکـب قـتـل و               

هم چـنـيـن در يـک           . جنايت شده است 
شب شـصـت جـنـازه بـه يـک گـورکـن                   
تحويل داده که گورکن در فيلم آن هـا       
را بيان مي کند و قبرها را نشان مـي      

مامورين ايـرانـي، سـنـگ قـبـر           .  دهد
بـه بسـيـاري      .  زندانيان را مي شکننـد    

از اعداميان پس از اعدام تير خـالص     
برخي موارد کودکان زنـدانـي   .  زده اند 

را وادار کرده اند که به زنـدانـيـان تـيـر              
 .خالص بزنند

 
ــواده هــاي                  عــالوه بــر ايــن هــا، خــان
زندانيان تـحـت آزارهـاي شـديـد قـرار               

از آن ها پـول تـيـر گـرفـتـه             .  گرفته اند 
مصطفي سلطـانـي مـوقـعـي کـه           .  اند

رفته بود جنازه بـرادرش را زا يـنـدان              
تبريز بگيرد به او آن قـدر گـلـوـلـه زده             
بودند که تمامي ارگـان هـاي درونـي             

ــود                  ــه بـ ــتـ ــخـ ــرون ريـ ــيـ ــش بـ ــدنـ  . بـ
شکنجه و کشـتـار در تـمـانـي زنـدان                
هاي جمهوري اسالمي صورت گرفتـه   

شهـود نشـان دادنـد کـه اعـدام              . است
هاي فراقضايي هـم در سـراسـر ايـران              

ايـن جـنـايـات       .  صورت گـرفـتـه اسـت       
براساس دستگاه مرکـزي حـکـومـتـي          
صورت گرفته و جـمـهـوري اسـالمـي            

 .مسـئــول هــمـه ايـن جـنــايـات اســت              
اکنون عمال ايران، بـايـد مسـئـولـيـت             
قضايي اين جنايات خود را به عـهـده           

هـر کـدام     .  بگيرند و جواب گو باشنـد    
از مقامات جـمـهـوري اسـالمـي هـم               

 .مسئول هستند
 

 :ما اعالم مي کنيم که
 

ــران،              دولــت جــمــهــوري اســالمــي اي
مسئول جرايم فاحش خـود بـر عـلـيـه              
شهروندان است و دولت ايران مرتکـب   

 .جنايت بر عليه بشريت شده است
 

 :پيشنهاد ديوان
جوامع بين المللي، بايـد در بـاره          
اين جنايـت گسـتـرده عـلـيـه بشـريـت                

 .تحقيق کنند
 

کــمــيــســيــونــي تشــکــيــل شــود بــراي          
ــات                ــايــ ــنــ ــن جــ ــري ايــ ــيــ ــگــ ــيــ  پــ
کميسييون دايمي تشـکـيـل شـود تـا             
درباره جـنـايـات جـهـمـوري اسـالمـي              

 .تحقيق کند
 

دولت ها طبق قوانـيـن بـيـن الـمـلـلـي                
بايد پيگرد مقامات ايراني شوند کـه        
مرتکب جنايت عـلـيـه بشـريـت شـده              

 .اند
ديوان يک بار ديـگـر از شـهـود و              
فراد حاضرر در ايـن جـا تشـکـر مـي                
کنـد کـه ايـن فـرايـنـد را بـه ايـن جـا                        

ختم جـلـسـه را اعـالم مـي              .  رساندند
 . ديوان از همه تشکـر مـي کـنـد        . کنم

از نظر من اين يک واقعه مهم اسـت و       
بايد براي عملي کردن اين خواسـتـهـا،          
براي ادامه دادن به اين حرکـت مـهـم،           
هـمـه قـربـانـيـان جـنـايـات جـمـهــوري                  
اسالمي،  و همه مـردم آزاده ايـران ،              

 . متحدانه تالش کنند
  ۲۰۱۲  اکتبر ۲۷ 

 

 جمهوري اسالمي ايران در دومين دادگاه ايران تريبونال                                                 
 !  به جنايت عليه بشريت محکوم شد                            

 

 مينا احدي         

 

 

 
دولــت هــا طــبـــق          
قوانين بين المللي بايد     
پيگرد مقامات ايرانـي    
ــکــب          ــه مــرت ــد ک شــون
جنايت عـلـيـه بشـريـت         

 .شده اند

ما اعالم مـي کـنـيـم          
 :که

 
دولت جمهوري اسـالمـي      
ــم         ايــران، مســئــول جــراي
فــاحــش خــود بــر عــلــيــه        
شهروندان اسـت و دولـت        
ايران مرتکب جنايـت بـر       

 .عليه بشريت شده است



 
647شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 
شـاهــرخ زمــانـي عضـو کـمــيـتــه             
پـيــگــيــري بــراي ايــجــاد تشــکــلــهــاي          
کارگري و سنديکاي کـارگـران نـقـاش          
تهران از فعالين کارگري مـحـبـوب و           
شناخته شده در شهر تبريز طي نـامـه         
ــدان رجــايــي شــهــر از مــا                     اي از زن
خواسته است که صـداي اعـتـراض او          

شــاهــرخ .  را بــه جــهـانــيــان بـرســانــيــم         
 دستگير و   ٢٠١١  ژوئن ٤ زماني در  

 سال حکم زندان به وي داده شـده         ١١ 
ــراي ايــجــاد             .  اســت جــرم او تــالش ب

تشـکــل کــارگـري و دفــاع از حـقــوق               
اما بـا پـاپـوش دوزي          .  کارگران است 

مثل هميشه انواع جرائم ديگر ماننـد      
تبليغ عـلـيـه نـظـام و غـيـره را بـه او                      

درمدتي کـه شـاهـرخ      .  نسبت داده اند  
در زندان بوده مورد شـکـنـجـه و آزار              

اکـنـون وي     .  بسياري قرار گرفته است   
را به زندان رجايي شهر تـبـعـيـد کـرده            

نامه شـاهـرخ زمـانـي ضـمـيـمـه             .   اند
ــان                    اســت و بــا خــوانــدن آن در جــري

. وضعيت دقيق وي قـرار مـيـگـيـريـد           
آنـچــه در زنــدان بـر شــاهـرخ زمــانــي               
مـيــگــذرد بــيــانــگـر وضــعــيـت هــمــه            
زندانيان سياسي و فـعـالـيـن کـارگـري            

مـا از شـمـا انـتـظـار             .  در زندان اسـت   
داريم به هر  شکل که مـيـتـوانـيـد بـه               
درخواست شاهرخ زماني پـاسـخ داده        

. و او را مورد حمايت خود قرار دهيـد  
با نوشتن نامه به جمـهـوري اسـالمـي         
دستگيري و شکنجه و آزار فـعـالـيـن            
ــران را                    ــري و ســيــاســي در اي کــارگ
محکوم کرده و خواهان آزادي شاهرخ       
و ساير کـارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان               

 .سياسي از زندان شويد
 

بد نيست همينجا اضـافـه کـنـيـم            
کـه عـالوه بـر شـاهـرخ زمـانـي رضــا                  
شهابي عضو هيات مديره سنديکـاي       
واحد، محمد جراحي عضـو کـمـيـتـه             
پيگيري، بهـنـام ابـراهـيـم زاده عضـو              
کميته پيگيري، رسول بـداغـي عضـو         
هيات مديره کانون صنفي مـعـلـمـان،        

عبدالرضا قنبري معلم معـتـرض کـه         
 ٢٠٠٩ در تظاهـرات مـردم در سـال             

دستگير و اکنون خـطـر اجـراي حـکـم             
اعدام بر روي سر اوست و تعداد قـابـل    
توجه ديـگـري از فـعـالـيـن کـارگـري،                
فعالين معلمان و ساير جـنـبـش هـاي          

 .اجتماعي در زندانند
منتظر پاسـخ و اقـدامـات شـمـا              

 .هستيم
 

کمپين براي آزادي کارگران     
 زنداني، شهال دانشفر   

 ٢٠١٢  اکتبر ٢٦ 
 

شاهرخ زمانـي از زنـدان رجـايـي             
شهر پيامي ارسال کرده اسـت کـه در            

 !اينجا متن آنرا مالحظه ميکنيد
 

خطاب به تمامي    
سنديکاها و نهادهاي       

حقوق بشري و انسانهاي      
 آزاديخواه  

 
صداي دادخواهي مرا       

 !  بشنويد 
 

مــن شــاهـــرخ زمـــانــي عضـــو              
سنديکاي کارگـران نـقـاش تـهـران  و               
کميـتـه پـيـگـيـري پـس از سـي سـال                    
اقامت در تـهـران در تـاريـخ چـهـارده                

 در بدو ورود بـه شـهـر        ۹۰ ٣ ۱ خرداد   
تبريز بخاطر ديـدار بـا پـدر و مـادرم               
توسط اداره اطالعات شهر بـه شـکـل         
کامال غير قانوني و بدون کوچکترين     

بـعـد از     .  سند و مدرک دستگيـر شـدم     
چـهــل روز شــکـنــجـه هــاي روحــي و               
جسمي به زندان مرکزي تبريز تحويـل        

در تمامـي ايـن چـهـل روز           .  داده شدم 
بازداشت غير قانوني ام در اعـتـراض        

. به اين اوضاع در اعتصاب غذا بـودم  
 کيلو وزن کم کرده ام و   ۲۷ بطوري که  

با اين اوصـاف  . مطلقا بازجويي ندادم 
عليرغم اينکه کـوچـکـتـريـن سـنـد و               

مدرکي از من وجـود نـداشـتـه و يـک               
اداره اطالعات و    . سطر بازجويي نداد 

لجاجت آن، شعبه يک دادگـاه انـقـالب       
تبـلـيـغ عـلـيـه         " تبريز با زدن اتهامات    

" نظام و تشکيل دسته سوسياليسـتـي       
مشمول مجازات در اين موارد يعنـي   

در .   سال حبس براي مـن بـريـدنـد      ۱۱ 
صورتيکه در حکـم صـادر شـده نـيـز                
من از اول تا آخـر مـنـکـر اتـهـامـات                 
بودم و اين مسئله نشان دهنده جعلـي        
و واهي بودن اتهامات و خـود حـکـم           
بعدا بطوريکه قاضـي پـرونـده در اثـر             
اصرار من کـه بـر اسـاس چـه چـيـزي                  
حکم صادر کرده است اعـالم کـرده و            
گفته شما فـکـر مـيـکـنـيـد مـن کـي                   
هستم  بنده در سـلـسـلـه مـراتـب يـک                

 .  فرمانبرداري بيش نيستم
 

زندان تبريز يکي از مخوف تـريـن    
زندانها با آدمـکـش تـريـن مـامـوران              
مي باشد، برخورد غير قانوني و غيـر   
انسـانـي و جـنـايــتـکـارانـه آن زبـانــزد                 
خاص و عـام مـي بـاشـد، زنـدانـيـان                  
ــورداري از                ــرخـ ــدون بـ ــي بـ ــاسـ ــيـ سـ
کوچکتريـن حـقـوق قـانـونـي مـانـنـد                 
مرخصي، آزادي موردي و مشروط و       
يا  کـتـابـخـانـه کـه فـقـط کـتـابـهـاي                       
تــخــصــصــي دارد تــحــت نــظــر اداره             
اطالعات مرکزي بـه بـدتـريـن شـکـل             
مــمــکــن مــورد زنــدانــيــان را تــحــت            
شکنجه هاي روحي و جسـمـي فـراوان       

بدترين رفـتـار انـداخـتـن        .  قرار ميدهد 
زنــدانــيــان عــادي بــه جــان زنــدانــيــان            

بـه عـلـت ايـنـکـه           .  سياسي مي باشـد   
بندي مستقل وجود ندارد، اين کار را       
بطور روزمر ه انجام ميدهند و روزي          
نيست که يک درگـيـري کـوچـک و يـا               
بـزرگ در ايـن اداره بـوجـود نـيـامــده                 

 . باشد
در يک اطاق بيست متري بيـسـت    
و يک تخت است کـه گـاهـي از چـهـل             
نفربه باال در آنجـا هسـتـنـد هـمـيـشـه                
هــفــت نــفــر از زنــدانـــيــان عـــادي                   
مخصوص که روحشان فاسـد بـوده و          
تـحــت ارعــاب تــن بــه جــاســوســي و               
درگيري ميدهند در مـيـان زنـدانـيـان           

 . هستند
زندانيان سياسي با افـراد مـبـتـال          
به بيماري ايدز و يا هپاتيت در تمـاس   
مي باشند که با تحريک مسئوالن بـه        
سوهان روح زندانيان سياسـي تـبـديـل          

 مرا بعد از سـه      ٩٠ در سال . ميشوند
روز نـگـهـداري در ايـن اطـاق کـه بـه                   
نوعي بهشت حساب ميـشـد بـه بـنـد            

 اداره اطالعات براي آزار و اذيـت      ١٢ 
بيشتر، مرا به يک قرنطينه هـمـراه بـا             

زندانيان خطرناک کـه فـقـط بـراي سـه              
روز قابل تحمل است نگهداري کردند       

 از پ ک   جمهور آزگوچو بعدا بهمراه     
متادون کـه پـنـجـاه نـفـر           ۱۵ ک به بند   

مبتال به ايـدز و هـپـاتـيـت در آنـجـا                   
در آنـجــا در      .  بـودنــد، انــتـقــال دادنــد      

اعتراض به اين مسئله يک اعتـصـاب         
چند روزه با تمامـي زنـدانـيـان انـجـام              

 . داديم
 

اداره اطـالعـات در اردبـيـهـشـت             
 بدون کوچکترين حکمي با جـعـل    ۹۱ 

سازي سند و اين کـه مـن  تـقـاضـاي               
. انتقال داده ام مرا به يزد انـتـقـال داد           

من از لطف اين عده برخوردار شـده و        
در آنجا با تهمت اينکه شما اخـبـار و        
اوضاع  داخلي را به بيـرون مـيـدهـيـد         
دوباره به تبريز برگردانده شدم بـه بـنـد        

در آنجا مـا  .  هشت کار درماني تبريز   
زندانيان سـيـاسـي تـبـريـز نـوشـتـه اي                 

 مـاده بـراي سـازمـان           ١٤ کتـبـي در       
زندانها نوشته و موارد ديگري از آزار     
و اذيت ماموران را توضيـح داديـم و            
خواهـان رسـيـدگـي فـوري بـه حـقـوق                 
قانونـي مـان مـانـنـد مـرخصـي هـا،                 
ــات                 آزادي مشــــروط و امــــکــــانــ
باشگاهي، کالسهاي فني و حرفـه اي         

 )چند ثانيه نامفهوم. ... (شديم
 

ــلــي              ــظــامــات داخ ــت مــامــور ان
زندانيان عادي را وادار کرد عليه مـن        
و چند نفر ديـگـر شـکـايـت کـنـنـد و                    
گفتند که ما به رهبري توهيـن کـرده،      
بــه زنــدانــيــان عــادي فــحــش داده و               
ــه                   ــحــريــک ب ــارگــر را ت ــيــان ک ــدان زن

ــم        ــده     .  اعــتــصــاب کــرده اي ــرون ايــن پ
 بازرسي تشکيل شـد و      ١١ درشوراي  

بعـد از ايـن مـاجـرا مـا را بـه زنـدان                      
الـبـتـه    .  رجايي شهر کرج تبعيد کردند 

بعدا دو نفر از کسـانـي کـه شـکـايـت                
 . کرده بودند پشيمان شدند

 
 جناب احمد شهيد

عليرغم شکـايـت خـانـواده ام بـه             
نــهــادهــاي قــانــونــي از جــملــه دفــتــر            
رهبري، ديوانعالي نهاد حقوق بشـر و        
غيره با جوابهاي سربـاال و تـهـديـد و               

عـلـيـرغـم ايـن        .  ارعاب مواجه بوده ام 
تهديد و ارعاب مـن قسـمـتـهـايـي از              
حرفهاي همين نهادها را که براي رفـع        
تکليف و بخاطر فشارهاي خانواده ام     

. به وکيلم گفته انـد يـاد آور مـيـشـوم              
کارشناس ديـوانـعـالـي کشـور گـفـتـه               

متاسفانه در حق ايشان اجحـاف شـده        
و کوچکترين ادله قانوني و مـحـکـمـه      
پسندي که قاضي بتواند اين حکـم را          
ــده ايشــان مــوجــود                ــرون ــدهــد در پ ب

يـکـي از افـراد حـقـوق بشـر               .  نيـسـت  
اسالمي د ر تهران در مقابل پيگيـري     
زياد پرونده  به همسر من گفتـه اسـت        
خـانـم چــيـزي از ايــنـجـا عــايـد شـمــا                  
نخواهد شـد تصـمـيـم جـاي ديـگـري                 

شما تنها بـه حـقـوق      . گرفته شده است 
. بشر جهاني ميتوانيد مراجعه کنـيـد       

گويا قاضي صـادر کـنـنـده حـکـم در               
مقابل فشار بر روي سه مدرک، حـکـم      
را صادر کرده گفته من فکر مـيـکـنـم      
که در سلسله مراتب پيچيده کـنـونـي         

چـنـد   . ( فرمانبـرداري بـيـش نـيـسـتـم           
 ) ثانيه نامفهوم

 
تنها اميد ما زندانيان، احـزاب و       
نهادهاي جهاني عـلـيـه سـيـاسـتـهـاي              

 . ضد بشري موجود هستند
 

در پايان قابل تذکر ميـبـاشـد کـه          
در اداره اطالعات بصورت مسـتـقـيـم      
و يا غير مستقـيـم تـهـديـد بـه مـرگ                  
شده ام از جـملـه مسـمـومـيـت، قـرار                 
دادن در کنار افراد عـادي مـبـتـال بـه             
ايـدز، وادار کـردن افــراد نـامــتــعــادل             
رواني، جاني و خطرناک به درگيري بـا      
من، قرار دادن افـراد اطـالعـاتـي در              
پوشش زنداني در کنـار مـن کـه مـرا              
تشويق به فرار ميکردند تا حين فـرار       
با تير کشته شوم که بـا شـنـاسـايـي و            

. افشاي اين افراد از آنهـا دور شـده ام            
مـامــوريـن مــردمـي و خـوب زنــدان              
چندين بار در زندان در ايـن مـورد بـه              
من تذکر داده اند که با توجه به نمونه       
مهندس اماني، مبارزي کـه تـوسـط           
مامورين از طريق فرار سـاخـتـگـي از        

در .  بين برده شد، مواظب خودم باشم   
مورد هرگونه عواقـب از ايـن قـبـيـل               

مرگ مـن  .  من به همه هشدار ميدهم  
در زندان بهر دليل متوجه مسئـولـيـن      

 . مي باشد
 

با اميد به آينده اي انساني عـاري     
از تبعيض و ظلم دست هـمـه شـمـا را          
به گرمي فشـرده و قـبـال از زحـمـات                

 . شما به گرمي نهايت تشکر را دارم
 

 شاهرخ زماني    
 زنداني رجايي شهر     

   ١٣٩١  مهرماه ٢٩ 

 به سازمانهاي کارگري و نهادهاي انساندوست                                    
 در سراسر جهان             

 
 
 
 
 
 
 

 شهال دانشفر          
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حزب کمونيـسـت کـارگـري بـراي           
رفع کامل هر نوع سـتـم مـلـي و هـر                  
نـوع تـبــعـيــض بــرحسـب مـلــيـت در                
قوانين کشور و عمـلـکـردهـاي دولـت          

حـزب کـمـونـيـسـت         .  مبارزه ميـکـنـد    
کارگري هويت مـلـي، عـرق مـلـي و               
ناسيوناليسم را افـکـار و تـمـايـالتـي               
بسيار عقب مانده، مخرب، و مغـايـر    
با اصـالـت انسـان و آزادي و بـرابـري                 
انسان ها ميداند و با هر نوع تـقـسـيـم       
بندى ملي ساکنين کشور و هـر نـوع           
تــعــريــف هــويــت مــلــي بــراي مــردم             

ــه مــخــالــف اســت           ــان حــزب .  قــاطــع
کمونيست کارگري خـواهـان بـرقـراري        
نظامي است که در آن کليه سـاکـنـيـن           
کشور مستقل از ملـيـت يـا احسـاس           
تعلق ملي خويش، اعضاى متسـاوي       
الحقوق جامعه بـاشـنـد و هـيـچ نـوع                
تبعيضي چه مثبت و چـه مـنـفـي در              
قبال مردم منتسب بـه مـلـيـت هـاي               

حـزب  .  خاص معـمـول داشـتـه نشـود          
کــمــونــيــســت کــارگــري تــالش بــراي           
جايگزيـن کـردن هـويـت طـبـقـاتـي و                 
انساني عام و جهاني کارگـران بـجـاي          
هويت ملي را يک وظيفه حياتي خـود     

 .ميداند
  

بعـنـوان يـک اصـل عـمـومـي، حـزب                 
کمونيست کارگـري خـواهـان زنـدگـي           
مــردم مــنــتــســب بــه مــلــيــت هــاى              
مختـلـف بـعـنـوان شـهـرونـدان آزاد و                 
متساوي الحقوق در چهارچوب هـاى       
کشورى بزرگتر است که سازمانيـابـي      
صف هاى قـدرتـمـنـد کـارگـري را در               
عـرصــه مــبــارزه طــبــقـاتــي تسـهــيــل           

با اين حـال در مـواردي کـه            .  ميکند
پيشينه ستم ملي و تخاصمات ميـان      
مــردم مــنــتــســب بــه مــلــيــت هــاى              
مختلف همزيستي ميـان آنـهـا را در            
چــهــارچــوب هــاي کشــوري مــوجــود         
دشوار و مشقت بـار سـاخـتـه بـاشـد،               

حزب کمونيست کارگري حق جـدايـي        
ملل تـحـت سـتـم و تشـکـيـل دولـت                   
مستقل از طريق مراجعه مستقيم بـه       
آراء خـود آن مــردم را، بــه رســمـيــت                

 .ميشناسد

  
 

 مساله کرد
 

نظر به سابقه طوالني سـتـم مـلـي بـر               
مردم کرد در همه کشورهاي منـطـقـه        
و سرکوب خونين خـواسـت هـاي حـق          
طلبانه و جنـبـش هـاي اعـتـراضـي و               
خودمختاري طـلـبـانـه در کـردسـتـان              
ايــران در رژيــم هــاي ســلــطــنــتــي و                 
اسالمي، حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
بعنوان يک اصل، حق جدايي از ايـران         
و تشکيل دولت مستقل از طريق يـک     
پروسه انـتـخـاب آزاد و عـمـومـي را                 

بـراي مــردم کـردســتــان بـه رســمــيــت              
ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآمـيـز و       
نظامى براي جلوگيري از اين انتخـاب      

حزب .  آزادانه را قويا محکوم ميکند  
کمونيست کارگري خواهان حل فـوري   
مساله کرد در ايران از طريق برگـزاري      
يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشـيـن      
غــرب ايــران ، زيــر نــظــارت مــراجــع             

ايـن رفـرانـدم      .  رسمي بين المللي است 
بايد با خروج نيروهاي نظامـي دولـت          
مرکزي و تضمين يک دوره فـعـالـيـت             
آزادانــه کــلــيــه احــزاب ســيــاســي در              
کردستان به منظور آشنـا کـردن تـوده         
مردم با برنامه و سياست و نـظـرشـان            

 .در رفراندم، انجام شود
 

حـزب کــمـونــيـســت کــارگـري در هــر              
مقطع تنـهـا در صـورتـي بـه جـدايـي                 
کردستان راي موافق ميدهد که قـويـا      
محتمل باشد چنين مسيري کارگـران       
و زحــمـتــکـشــان در کـردســتـان را از                
حقوق مدني پيشرو تـر و مـوقـعـيـت             
اقتصادي و مـنـاسـبـات اجـتـمـاعـي                
برابرتر و ايمن تري بـرخـوردار خـواهـد         

مـــوضـــع رســـمـــي حـــزب        .  ســاخـــت 
کمونيست کارگري در هر مـقـطـع بـر            
مــبــنــاي يــک بــررســي مشــخــص از             
موقعيت موجود و مصالح و منـافـع       
کل طبـقـه کـارگـر و مـردم کـارگـر و                   
زحمتکش در کردستـان بـطـور اخـص           

 .تعيين خواهد شد
  

حزب کمونيست کارگـري طـرح هـاي          
مختلف خودمختاري کردستان را کـه   
از جانب نيروهاي خودمختاري طـلـب    
در کردستان ارائه ميشود را نـه فـقـط         
گامي به پـيـش در امـر حـل مسـالـه                
ملي کرد تلقي نميکند، بلکه آنـهـا را      
نسخه اي بـراي دائـمـي کـردن هـويـت              
هاى ملي کـرد و غـيـر کـرد در يـک                   
چهارچوب کشوري واحد، ابدي کـردن      
و قانونيت بخشيدن بـه جـدايـي هـاي             
ــراي تــداوم                      ــه اي ب ــي و زمــيــن مــل
تخاصمات و کشمکش هاي ملـي در      

 .آينده ارزيابي ميکند
  

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري هـر نـوع                
ترتيبـاتـي در مـورد آيـنـده سـيـاسـي                 
کردستان را که بدون مراجـعـه بـه آراء          
عمومي خود مردم کردستان و صرفـا     
بر مبناي تصميمات دولت مرکزي و        
يا تـوافـقـات از بـاال مـيـان دولـت و                    
احزاب محلي به اجراء گذاشته شـود،       
فــاقــد مشــروعــيــت و غــيــرقــانــونــي           

 .ميداند
 *** 

 قبض ها را نپردازيد                  
  

مبارزه عليه افزايش قيمت گاز و آب و برق و نپرداختن قبض هـا چـنـان         
وقـت آن    .  گسترش يافته است که جمهوري اسالمي توان مقابله با آنرا نـدارد     

است که همه مردم از پرداخت قبض ها خودداري کننـد و خـواسـت رايـگـان              
نه تنها آب و بـرق و گـاز،             .  شدن اين خدمات را با صداي بلند اعالم نمايند 

اين حـق ابـتـدائـي هـمـه           .  بلکه طب و آموزش و پرورش نيز بايد رايگان شود   
هرماه ميلياردها دالر صرف زندان هـا و سـرکـوبـگـران، صـرف             .  مردم است 

با گـوشـه اي از ايـن پـولـهـا                 .  تروريسم و گله آخوند و امام جمعه ها ميشود 
ميتوان همه اين خدمات را رايگان کرد و يکبار براي هميشه به اين مشـکـل     

 . عظيم مردم فقير و محروم پايان داد
  

 زنده باد سوسياليسم     
 زنده باد حزب کمونيست کارگري      

 رفع ستم ملي   
 از يک دنياي بهتر برنامه حزب کمونيست کارگري           

 

حــزب کــمــونــيــســت     
ــر نـــوع             ــري هـ ــارگـ کـ
ترتيباتي در مورد آينده  
سياسي کردستان را کـه     
بدون مـراجـعـه بـه آراء           
عــمــومــي خــود مــردم        
کردسـتـان و صـرفـا بـر            
مــبــنــاي تصــمــيــمــات       
ــا             ــزي و ي ــت مــرک دول
توافقات از بـاال مـيـان          
دولت و احزاب مـحـلـي        
به اجراء گذاشتـه شـود،       
ــت و          ــد مشــروعــي ــاق ف

 .غيرقانوني ميداند

 آموزش رايگان حق همه کودکان است      
حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقـوق انسـانـي         

اين حقي است که مردم در بسياري نقاط جهـان بـه دولـتـهـا تـحـمـيـل                .  است
در ايران اما هزينه تـحـصـيـل کـودکـان، بـاري سـنـگـيـن بـر دوش                       .  کرده اند 

صدها هزار کودک به دليل فـقـر خـانـواده از مـدرسـه رفـتـن                 .  خانواده هاست 
کودکان بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کـنـنـد تـا بـه          .  محرومند

" کودک کار و خيـابـان  " دهها هزار کودک بعنوان .  نان شب خانواده کمک کنند  
شناخته ميشوند و از  همه زندگي و تامين و شادي کودکانه مـحـرومـنـد و             

هـزاران کـودک بـه دلـيـل ايـنـکـه                 .  مورد انواع تـعـرضـات قـرار مـيـگـيـرنـد                
پدرومادرهـايشـان زاده افـغـانسـتـان و کشـورهـاي ديـگـر هسـتـنـد تـوسـط                              

 . حکومت اسالمي از حق درس خواندن محروم شده اند
همه کودکان بدون هيچ استثنائي حـق دارنـد از آمـوزش رايـگـان و بـا                          

خرافه و جهل و اراجـيـف آخـونـدهـاي حـاکـم              .  استاندارد باال برخوردار شوند   
 . شستشوي مغزي است. علم نيست

 :با خواستهاي
 

 تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي بـه اسـم             
 شهريه يا تحت عناوين ديگر 

پرداخت کمک هزينه هاي الزم براي تضمين استانـدارد بـاالي زنـدگـي           -
 کودکان 

 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
لغو کليه قوانين و مقرارتي که ناقض اصول آموزش و پرورش علـمـي     -

 و غير مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    

 



 
647شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

. آنسال زمستان سختـي داشـتـيـم        
برف سنگيني خيابانها و پـارکـهـا را           
پوشانده بود و بچـه هـا روي دريـاچـه               
کوچکي کـه در پـارک مـرکـزي شـهـر                

. قرار داشت، سرسره بازي مي کـردنـد        
آسمان شهر را عالوه بر ابـرهـاي بـرف             
زا، هميشه اليه غليظي از دود ذغـال        
سنگ مي پوشاند و نفس کشـيـدن را        

با وجود اينـکـه از     . سخت تر مي کرد 
هيترهاي برقي استفاده مـي کـرديـم،           
اما فـقـط بـراي اتـاق خـودمـان مـي                  
توانستيم هيتر بخريم و سـالـن بـزرگ           
پذيرائي و يا بخشهاي ديگـر خـانـه را          
نمي توانستيـم گـرم کـنـيـم و سـفـري                  
کوتاه به توالت يا آشپزخانه، هـمـانـنـد       
رفتن به سر کوچه بود و مـي بـايسـت         
شـال و کـاله مــي کـرديــم بـعــد مــي                   

 . رفتيم
از همه بدتر اينکه روزها و هـفـتـه       
هاي متعددي از آن زمستان يخزده را      
ناچار شديم جـلـوي سـاخـتـمـان يـو ان               
تـحـصـن کـنـيـم و در آن هـواي سـرد                     

مـاجـرا از ايـن قـرار بـود کـه                 .  بلرزيم
ــزديــک             ــه ن ــيــس ب ــل ــفــر از       ١٥٠ پ  ن

پــنــاهــجــويــان کــه اکــثــريــت آنــهــا از            
دوستان ما بودند، اعالم کرده بود کـه    
به شهرستـان مـنـتـقـل مـي شـونـد و                  
برايشان قرار گذاشته بود کـه سـاعـت          
فالن در فالن محل حاضر باشـنـد کـه          
به شهرستانهاي مورد نـظـر مـنـتـقـل             

چنديـن اتـوبـوس بـا هـم و بـا                 .  شوند
تعداد قابل توجهي پليـس راه افـتـاده           
بودند و بعد از ساعتها راه، رفقاي مـا   
متوجه شده بودند که بنظر نـمـي آيـد             
بــه شــهــرســتــان مــي رونــد و انــگــار              

شـروع  .  داشتند بطرف مرز مي رفتند 
ــه ســوال و جــواب از                    مــي کــنــنــد ب
پليسهاي همراهشان کـه آنـهـا هـم از              

بـاالخـره   .  جواب دادن طفره مي رونـد      
نزديکهاي مرز، وقتي ديگر بـرايشـان        
عيان مـي شـود کـه بـجـاي مـنـتـقـل                   
شدن، دارند دپورت مي شـونـد و هـر           
آن مـمـکـن اسـت تـحـويـل پـاسـداران                 
جـمـهـوري اسـالمــي داده شـونـد، در               
يکي از روستاهاي مرزي، رفقـاي مـا         
مردم محل را در جريان مي گذارند و       
به کمک مردم با پليس درگيـر شـده و          

ظاهـرا  .  از دست پليس فرار مي کنند   

در يکي از ايستـگـاهـهـائـي کـه بـراي              
استراحت نگه داشته بودند، دوسـتـان        
ما توانسته بودند با مردم مـحـل کـه         
کرد بودند، تماس گرفته و نقشه شـوم     

. پليس ترکيه را به آنها گـفـتـه بـودنـد           
مردم هم که سنتا بخاطر مساله ملي       
با دولت ترکيه مشکل داشتـنـد و بـه            
هر بهانـه اي بـا پـلـيـس درگـيـر مـي                    
شدند، به دوستـان مـا کـمـک کـرده و               
آنها را از دسـت پـلـيـس نـجـات داده                  
بودند و در خانه هاي خودشان مخفي       

 . کرده بودند
خبر اين ماجرا که به دست شـورا        
رسيد، همه را بسـيـج کـرد و جـلـوي                 
ساختمان يو ان بست نشستيم و از يـو        
ان خــواســتــيــم ســريــعــا بــراي نــجــات           
پناهجوياني کـه در مـرز گـيـر کـرده                

ما به انها گـفـتـيـم،     . بودند، اقدام کند 
اين پناهجويان از طرف يو ان بـعـنـوان      
کساني که جواب گرفته و حـق دارنـد           
مورد حمايت قرار گيرند هستند و در    
نتيجه هر اتفاقي براي آنـهـا بـيـافـتـد،            
مســئــولــيــتــش بــا ســازمــان مــلــل و           
کميسارياي حقوق پناهندگان خـواهـد     

از طـرف ديـگـر دفـتـر مـرکـزي                .  بود
فدراسيون شوراهـاي پـنـاهـنـدگـان در            
سوئد و ديگر کشورها کمپين بـزرگـي     
در دفـاع از ايـن پـنـاهـجـويـان بـه راه                    
انداخته بودند و دسـت بـه اقـدامـات              

 . عاجلي زده بودند
ــه طــي                 ــزودي مــعــلــوم شــد ک ب
توافقاتي که دولت ترکيه و ايران کـرده   
اند، قرار شده دولت تـرکـيـه بـيـش از               

 نفر از فعالين سياسي مـخـالـف    ٦٠٠ 
رژيم که در ترکيـه بـعـنـوان پـنـاهـجـو                
زندگي مي کردند را تحويل مقامات       

 نـفـر اولـيـن         ١٥٠ ايران بدهـد و ايـن          
 نـفـره بـودنـد       ٦٠٠ سري از اين ليست   

. که داشتند به مسلخ برده مي شـدنـد     
 نفري که در ليـسـت   ٦٠٠ اکثريت اين   

بودند، ماها کمونيستها بوديم که بـه       
تازگي از کردستـان عـراق بـه تـرکـيـه               

اگر مـردم مـحـل بـه داد           .  آمده بوديم 
دوستان ما نمي رسيدند، ماجـرا مـي      
رفت که به يک جنايت بـاور نـکـردنـي           

خوشبختانه چنـد هـفـتـه       .  تبديل شود 
تحصن جلوي يـو ان و يـک کـمـپـيـن                   
بزرگ بين الملـلـي از طـرف فـعـالـيـن                
فدراسيون، جان ما و تعداد زيـادي را       
نجات داد و کميسارياي پـنـاهـنـدگـي         
سازمان ملل متعهـد شـد کـه از مـا                
مـواظــبــت کــرده و مــا را ســالــم بــه                

دوستـان مـا     .  کشورهاي ثالث برساند  
همه به سالمت برگشتـنـد و بـه آنـهـا               
قـول داده شـد کـه هـر چـه زودتـر بــه                     

 . کشور امني منتقل شوند
اما پليس ترکيه نمي خواست بـه         
همين سادگي دست از سر مـا بـردارد       

هـر روز يـک       .  و شـکـسـت را بـپـذيـرد           
دسته را که براي امضا رفـتـه بـودنـد،             
مي گـرفـتـنـد و در زنـدان نـگـه مـي                    
داشتند و تا زمـانـي کـه بـرگـه اي را                 
چشم بسته امضـا نـمـي کـردنـد، آزاد             

جـنـگ روانـي عـجـيـبـي            .  نمي شدنـد  
چه چيزي را داشتيم چشـم بسـتـه      . بود

امضا مي کرديم؟ بعضيـهـا مـعـتـقـد           
بودند حکم دپورت خودمان را امضـا     
مي کـنـيـم کـه فـردا اگـر دپـورتـمـان                    
کـردنــد، ســنــد قــانــونــي در دفــاع از              

اوائل کسـانـي     .  خودشان داشته باشند 
که دستگير شـده بـودنـد، از امضـاي             
چشم بسته بـرگـه هـا خـودداري مـي                
کردنـد و از پـلـيـس مـي خـواسـتـنـد                    
حداقل برايشان توضيح دهند که ايـن         

اما بجـاي جـواب     .  تو چي نوشته شده 
فقط توسري و کتـک مـي خـوردنـد و              
مدت بيشتري در بـازداشـتـگـاه مـي             

 . ماندند
در جلسه اي که داشتيم، تصـمـيـم     
گرفتيم که مقاومت فايده اي نـدارد و      
فقط منجر به اذيت و آزار بيشتر مـي      

تازه ممکن است به ايـن بـهـانـه         . شود
عده اي را به زندانهاي ديگر مـنـتـقـل          
کنند و اين چيـزي بـود کـه مـا نـمـي                  

چون اگر ارتباطمان بـا هـم        .  خواستيم
قطـع شـود و نـمـي فـهـمـيـديـم کـجـا                      
افرادي را نـگـه مـي دارنـد، آنـهـا بـه                   
آساني مي توانسـتـنـد هـر بـالئـي بـر                 

بعـالوه ايـن احـتـمـال          .  سرشان بياورند 
هم وجود داشت که ين فقط يک بلـوف   
باشد و پليس براي زهر چشـم گـرفـتـن         

مسئولين يـو ان هـم       .  اينکار را بکند  
ظاهرا سعـي کـرده بـودنـد چـيـزي در                
همين مـايـه هـا بـه نـمـايـنـدگـان مـا                     

مـا  .  بهرحال هرچه بادا بـاد   .  بفهمانند
روزي کـه  .  تصميم گرفتيم امضا کنيم 

نوبت ما رسيد، بـيـش از چـهـل نـفـر                 
بوديم که همه ما را با هم به يک اتـاق          

. بزرگ بردند و در را از پشت بسـتـنـد         
تا نـزديـکـهـاي عصـر کسـي را صـدا                 

. نزدند و احوالي هم از ما نـپـرسـيـدنـد      
. حتي نمي گـذاشـتـنـد تـوالـت بـرويـم               

براي اينکه خودمان را سرگرم کنيم و         
به عواقب وحشتناک کاري کـه از مـا           
مي خواستند، فـکـر نـکـنـيـم، شـروع             
کرديم به جوک گفتن و خاطره تعـريـف       

امـا هـر چـنـد وقــت يـکـبــار،               .  کـردن 
نـاگـهـان هـمـه سـاکـت مـي شـدنـد و                     

سکوت وحشتناکي اتـاق را فـرا مـي           
هر کسي غرق در افکـار خـود     .  گرفت

مي شد و چـهـره هـا را سـايـه اي از                      
ــد                  ــوشــان ــي مــي پ ــگــران ــرس و ن . ت

خوشبختانه طـولـي نـمـي کشـيـد کـه               
کسي چيزي مي گـفـت و ديـگـران را              
تشويق به حرف زدن و خـنـديـدن مـي             

باالخره طرفهاي عصـر بـود کـه          . کرد
در را باز کردند و يکي يکـي هـمـه را            

نـوبـت   .  براي امضا کردن صدا کـردنـد    
هر کسي که مي شد، رنـگ پـريـده از           
جــا بــلــنــد مــيــشــد و انــگــار کــه بــه                
کشتارگـاه مـي رود، آرام بـطـرف در               

من خيلي خـوشـحـال بـودم       .  مي رفت 
که من و علي را با هـم صـدا زدنـد و              

اگر تـنـهـائـي مـي          .  ما را با هم بردند  
. رفتم، حـتـمـا از وحشـت مـي مـردم               

همان دم در چشمهايـمـان را بـا چشـم              
بند بستند و مـن دسـت آهـنـيـنـي را                 
احساس کردم که بـازويـم را فشـرد و               

بدون انکـه بـدانـم      .  مرا به جلو هل داد 
فـقــط  .  کـجـا مـي روم بـه راه افـتـادم                

گوشم به طرف راستم بود که مطمـئـن    
باشم علي هـم دارد بـه هـمـان طـرف                 

بعد از گذر از چندين راهـرو    .  مي رود 
و باال و پائين رفتـن از جـنـيـد پلـه و                  
گذشت زماني که احساس مـي کـردم          
يکسال شده، صداي باز شـدن دري را         
شنيديم و به فضـائـي وارد شـديـم کـه             
بوي تند ادکلن و قهوه فضا را آکـنـده          
بود و صـداي حـرف زدن و خـنـديـدن                 

به جـلـوي مـيـزي         .  چند مرد مي آمد   
هدايت شدم و خودکـاري تـوي دسـتـم           

آقائي با صداي ماليـمـي   .  گذاشته شد 

از من خواست کـه پـاي يـک ورقـه را                 
نمـي دانـم تـاثـيـر صـداي             . امضا کنم 

ماليم و مهربان او بـود يـا احسـاسـي             
غريزي که عليرغم اينکه قرار و مـدار     
گذاشته بـوديـم و مـي دانسـتـم بـايـد                 
امضا کنـم و اعـتـراض نـکـنـم، امـا                  
نتوانستم جـلـوي خـودم را بـگـيـرم و                 

ميشه چشمبند مـن را بـاز       . " پرسيدم
کنيد که ببينم چي را دارم امضا مـي     

ناگهان ضربه سـخـتـي بـه پـس           "  کنم؟
کله ام خورد و فرياد گوشخراشي توي       

خـفـه شـو و امضـا           " گوشم پيچيد که    
مـا  .  کن و گرنه مي فرستيمـت زنـدان        

وقت نداريم اينجا براي همه تـوضـيـح         
نمي دانـم کـه آيـا هـمـان آقـاي               "  دهيم

اولي بود که اين صداي گوشخراش را     
امـا اگـر او       .  از خودش در آورد يا نـه        

بوده باشد، واقـعـا کـه مـي تـوانسـت                
هنرپيشه خوبي بـاشـد کـه در عـرض              
چــنــد ثــانــيــه بــتــوانــد از آن صــداي                
ملوديک، شيرين، به چنان غرش غـول   

عـلـي زيـر      .  آسائي تغيـيـر صـدا دهـد         
بــراي .  امضــا کـن بـريـم       " لـبـي گـفـت         

منـهـم بـا      " خودت دردسر درست نکن 
عجله چيزي را کـه نـمـي دانـم چـقـدر                
شبيه امضا بوده باشد، روي کـاغـذي         
که زير دستم گذاشته بودند، کشيدم و     
بدون صدا اجازه دادم به بيرون اتـاق و       

وقتـي  .  خارج از ساختمان هدايت شوم 
چشمبندم را بـاز کـردنـد و بـيـرون از                 
ساخـتـمـان پـلـيـس آزاد شـدم، هـنـوز                  

 . چهار ستون بدنم مي لرزيد
 ادامه دارد 
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حمله به دستفروشان ميدان     
 بار سنندج  

بـه گـزارش رسـيـده ، روز چـهــار                
 نيـروهـاي رفـع سـد         ٣/٨/٩١ شنبه  

معبر شـهـرداري سـنـنـدج، بـه دسـت                
فروشان ميدان بـار ايـن شـهـر يـورش               
برده و با برخورد فيزيـکـي و هـتـاکـي           

آنـان  .  مانع کسـب درآمـدشـان شـدنـد          
ــتــک کــاري                       ــيــن و ک ــس از تــوه پ
دستفـروشـان، اقـدام بـه ضـبـط و در                 
واقع سرقت ترازو و مـيـوه هـاي آنـان               

اين چندمين بار است که ايـن  . نمودند
دستفروشان مورد حمله ي مـامـوريـن     

حــتــي .  شـهــرداري قـرار مــي گـيــرنــد          
يکبار خود شـهـردار سـنـنـدج هـم در               
مــحــل حضــور داشــتــه و در جــواب             
اعــتــراض دســتــفــروشــان مــبــنــي بــر          
اختصاص دادن محلي مناسـب بـراي       
عرضه ي ميوه ي خود، برخورد تندي    
کــرده اســت و اعــتــراض آنــان را بــه                

کــمـيــتــه  .  رسـمــيـت نشـنــاخـتــه اسـت          
 *هماهنگي

 
برگزاري سومين مجمع      

عمومي اعضاي شرکت تعاوني     
مسکن نهضت سوادآموزي    

 ) سنندج(

بــر اســاس گــزارش دريــافــتــي از           
مــحــل بــرگــزاري ســومــيــن مــجــمــع           
عـمـومــي اعضــاي شـرکــت تــعـاونــي            
مسکن نهضت سواد آمـوزي، کـه در         
سالن آمفي تـئـاتـر اردوگـاه سـلـيـمـان              
خاطر سـنـنـدج بـرگـزار شـد، هـيـئـت                  
مديره و مسئولين انتصابـي بـا ارائـه           
توضيحاتي گمراه کننده و نامـفـهـوم،       

سعي کردند که بي کفايتي هاي خـود        
و ارگانهاي مربوطه را مـوجـه جـلـوه              

و طبق روال گذشـتـه سـعـي بـر          . دهند
کنـتـرل و دفـع اعـتـراضـات اعضـاي                

 . تعاوني مذکور را داشتند
اما ايـن بـار تـرفـنـد مسـئـولـيـن                 
نااليق به هيچ وجه کـارسـاز نـبـوده و             
اعــتــراضــات گســتــرده و مــتــحــدانــه          

آنـان بـا طـرح        .  اعضا را در پي داشت    
خواسته خود مبني بر تعيين هـيـئـت         
مديره منتخب اعضا جهت پيـگـيـري      
علل به تعويق افتادن مراحل اجـرايـي       
پروژه و شناسايي و معرفي عـامـلـيـن       
قصور مورد نظر، به خواسته بـر حـق            
خـود کـه هـمـانـا تـحـويـل واحـدهــاي                  

 .مسکوني ميباشد تاکيد ورزيدند
ــره و                 ــل هــيــئــت مــدي در مــقــاب
مسـئــولـيــن مـربــوطـه کــه قصــور را              
متوجه خود مي ديدند بـا طـرح ايـن              
مسئله که تعداد اعضـاي حـاضـر در           
ــه حــد نصــاب               مــجــمــع عــمــومــي ب
نرسيده، تصميمات و طرح مطالبـات       
ارائه شده اعضا را غير رسـمـي اعـالم       
نموده و آن را به مجمع بـعـدي کـه در           

 بـرگـزار خـواهـد         ١٨/٨/٩١ تاريخ  
امـا ايـن رويـه        .  شد، موکول نـمـودنـد     

اعتراضات گسترده اعضـا را در پـي           
آنان اظهارات هيئت مديره را    .  داشت

غير واقعي دانستند و اعالم نـمـودنـد       
که با توجه به اينکـه مـجـمـع دوم در              

 برگزار شـده ديـگـر ضـرورت         ٨٩ سال  
 .از اعضا موجه نيست% ٥٠ حضور 

شــايــان ذکــر اســت کــه مــراحــل            
ــاريــخ                ســاخــت پــروژه مــذکــور در ت

 کـلـيـد خـورده اسـت و              ٢٥/٧/٨٥ 
 عضو از شهرهـاي سـقـز،      ٥٤٠ داراي  

ديواندره، قروه، کامياران، سـنـنـدج و         
بـا  .  منطقه کالترزان سنندج ميبـاشـد    

وجود اينکه از تاريخ آغاز به کار ايـن        
 سال ميگذرد، هـنـوز   ٦ پروژه بيش از    

اقداماتي قابل توجه در جهت تکميل    
پروژه انجام نپذيرفته و سـاخـت پـروژه          

 !در مراحل ابتدايي خود مياشد
ــان اعضــاي حــاضــر در                ــاي در پ
مجمع اعالم نمودنـد کـه در صـورت            
ناديده گرفتن حق و حقوق خود سـطـح     

تـر خـواهـنـد        اعتراضات را گستـرده  
نـمــود و بــه نشــانــه اعــتــراض وضــع              
موجود سالن برگزاري مجمع را تـرک       

کميته  هماهنگي براي ايجـاد  . نمودند
 * تشکلهاي کارگري

 
کارگران فوالد زاگرس    

 کردستان اخراج شدند   
ــوالد              ٦٢  ــر ذوب آهــن ف  کــارگ

زاگرس استان کردستان از کـار اخـراج        
به گزارش سايت موکريان و بـه       .شدند

نقل از منابع محلي، نماينـدگـان ايـن          
کارگران عصر چهارشنـبـه بـا حضـور            
در استانداري کردستان بـا مسـئـوالن          
ــن                ــامــي ــل ت ــرک ــداري و مــدي ــان اســت

 .اجتماعـي کـردسـتـان ديـدار کـردنـد              
در اين ديدار کـارگـران بـه مشـکـالت            
پيش آمده براي اين کـارخـانـه اظـهـار            

متاسفانه بعـد از چـنـد سـال            :داشتند
کار و تالش کارگران کـارخـانـه فـوالد         
زاگرس کردستان در شـهـرسـتـان قـروه           

 سـال سـابـقـه         ١٥  سـال تـا         ١٠ که از   
کاري داشته اند، به دليل سياسـتـهـاي      
نادرست مـديـران و مسـئـوالن غـيـر                
متخصص از کـار اخـراج شـده انـد و               
ــن                ــاســخــگــوي اي ــون کســي پ ــاکــن ت

ــت               ــوده اســـ ــبـــ ــالت نـــ ــکـــ  .مشـــ
مـديـريـت    :  اين کارگران تصريح کردند  

جديد اين کارخانه با جذب نـيـروهـاي           
ها به بـيـش از        غير بومي که تعداد آن  

رســد، بــه کــارگــران           نــفــر مــي     ١٠٠ 
قديمي شاغل خود گفته است سر کار       

 .حـــــــــــاضـــــــــــر نشـــــــــــونـــــــــــد            
اي بـا ايـن          کارخـانـه  :  آنها ادامه دادند  

عــظــمــت کــه بــا تــالش و کــوشــش                
متخصصان و کارگران رونـق گـرفـتـه            

 نفر رو به ٦٠ است هم اکنون با اخراج    
نابودي و ورشکستگي رفته و مـا از           

خواهيم قبـل از ايـنـکـه          مسئوالن مي 
تـري دچـار        اين واحد نيز بـطـور جـدي         

مشکل شود بداد کارخانه و کـارگـران      

اين کارگران با بيـان ايـنـکـه        .آن برسند 
شــرايــط ســخــتــي کــار نــيــز در ايــن                
: کارخانه رعايت نمي شـود، افـزودنـد         

سازي مـحـيـط        نبود تجهيزات و ايمن   
هـاي ريـوي        کار عامل بـروز بـيـمـاري        

شده و در مواردي پيمانکار کـارگـران        
بيمار را اخراج کرده و سـايـر کـارگـران        
بيمار از ترس اخراج بيماري را تحـمـل    

 .کنند مي
 نفر از کارگراني کـه  ٢٥ همچنين  

در ليست اخراج قرار دارند، پـيـش از           
انـد   اين دچار حوادث ناشي از کار شده   

امـا بـا ايــن حــال مـديــران کـارخــانــه                
ــد قــرارداد آن               ــمــدي ــه ت هــا    حــاضــر ب

به گفته ايـن کـارگـران مـديـر            .نيستند
عامل جديد حتي يـکـي از کـارکـنـان           
قبلي را که اخراج شده بود بـر سـرکـار          

کـنـد      آورده است که اين فرد ادعا مـي    
تمامي تصميمات در کارخانه توسـط    

 .شـــــود        وي گـــــرفـــــتـــــه مـــــي               
تعـداد کـارکـنـان ايـن          :  گويند  آنها مي 

 نـفـر اسـت        ٣٧٠ کارخانه در مجموع  
که در زمـان مـديـرعـامـل قـبـلـي از                   
امکاناتي نظير سبـد کـاال بـرخـوردار          
بودند که در زمان مديرعامـل جـديـد        

 .قطع شده است
در پايان اين جلـسـه قـرار بـر ايـن               
شد که مسئوالن استانـداري در طـول         
يک هفته بـه بـررسـي مسـائـل پـيـش                  

 .آمده بپردازند
کارخانه ذوب آهن فـوالد زاگـرس      

 بـه بـهـره بـرداري           ۱۳۸۲ که از سـال       
تـريـن پـروژه صـنـعـتـي              رسيده و بزرگ  

کردستان نام گرفته، با توليـد سـاالنـه          
ــام و                       ــدن خـ ــن چـ ــزار تـ ــت هـ ــفـ هـ

 کارگر از دو ماه گذشـتـه   ۳۵۰ اشتغال
 توليد خود را متوقف کرده است

 

 
 درصدي مرگ ١١٤ افزايش 

 هاي ناشي از کار در کردستان    
در سه ماه دوم سال قـبـل در اثـر              

 نــفــر    ۱۳۱ حــوادث نــاشــي از کــار            
مصدوم به پزشکي قانـونـي مـراجـعـه          
کردند که تابستان امسال اين رقـم بـا           

درصـد رشـد     ۱۲  نـفـر،       ۱۴۷ افزايش  
مديرکل پزشکي قانـونـي   . داشته است 

در تـابسـتـان      :  استان کردستـان گـفـت      
هـاي نـاشـي از           امسـال مـيـزان مــرگ       

حوادث کار در استان نسبـت بـه سـال          
 درصـد افـزايـش روبـرو           ۱۱۴ قبل با    

پـور در       غالمرضا همـايـون  . بوده است 
گو با خبرنگار ايلنا در سنـنـدج       و  گفت

با اعالم اينکه در سـه مـاه دوم سـال               
 نــفــر در اســتــان بــر اثــر               ۱۵ جــاري   

حـوادث کــار جـان خـود را از دســت                
اين رقم در مقايسه بـا    :  اند، افزود  داده

 کــه تــعــداد       ۹۰ ســه مــاه دوم ســال           
 نـفـر   ۷ هاي ناشي از حوادث کار   فوتي

 درصــد افــزايــش يــافــتــه         ۱۱۴ بــود،   
مديرکل پزشکي قانوني اسـتـان      . است

در سه مـاه دوم سـال         :  کردستان گفت 
قـبـل در اثـر حــوادث نـاشــي از کــار                 

 نفر مصدوم به پزشکي قانـونـي   ۱۳۱ 
مراجعه کردنـد کـه تـابسـتـان امسـال              

ــا افــزايــش               ــفــر،    ۱۴۷ ايــن رقــم ب  ن
 .درصد رشد داشته است۱۲ 

 
نا امني محيط کار جان يک    

 کارگرديگررا گرفت    
روز پنجشنبه کـارگـري جـوان بـه           
نـام عــبـاس اهــل روسـتــاي آغـاجــري             
درحين کار در شرکت سد سازي واقـع     
در روستاي داالن از تـوابـع ديـوانـدره،           
زنده در زير خروارها ماسه دفن شـد و       

 .*جان خود را از دست داد
 

 

 

بـا سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت و بـا مصـادره                        . عامل فقر جمهوري اسالمي است 
اموالي که سران رژيم، آيت اله ها، رانت خـواران و مـيـلـيـاردرهـا غـارت کـرده انـد،                         
ميتوان بالفاصله آب و برق و گاز و طب و آموزش و پـرورش را بـراي هـمـه جـامـعـه                      

با ميلياردها دالري که هر مـاه صـرف زنـدان و سـرکـوبـگـران مـيـشـود                      .  رايگان کرد 
با کوتاه کردن دست امام جمعه هـا و    .  ميتوان براي همه مردم مسکن مناسب ساخت 

موسسات مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کـودکـان           
نيروي کار و متخصص و امکانات براي خوشـبـخـتـي هـمـه مـردم وجـود               .  فراهم کرد 

 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت. 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          

 

 



 
647شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   
  ١ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ٣ -٦٣٩٦٠٦٠ 
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.:  ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ٤٩٠٠ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ٤W ٢RI 
Account #:  ٨٤٣٩٢٠٠٢٦٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١٥١٣٥٠٢٤٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧٤ RABO   ٠١٥١٣٥٠٢٤٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ -٩٩ 
wire: ABA routing #  ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:  ٢٣ -٢٤ -٦٠ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ٦٠٢٤٢٣٥٤٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ٢L 

 
 

 : 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          

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

 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم        
 

ميخواهد          .  حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند                                                                   
به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار                                     " هدفمند كردن يارانه ها                " رياضت اقتصادي را تحت عنوان                             

شرم بر     !  ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                                     .  گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل كند                                 
دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما                                                                              

 .  دوخته اند       
 

يارانه دولتي به کاالهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايش                                                          .  پاسخ ما روشن است               
 .  پاسخ ما امتناع دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                                             . يابد 

پاسخ ما دست زدن به تظاهرات و                           . پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                                            
 .  اعتصابات گسترده و سراسري است                          

 
از   . خودشان ترسيده اند              .  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض باال گرفته است                                                        

دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و                                                   .  شورش گرسنگان صحبت ميکنند                           
در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و                                      .  اما صفوفشان يکدست نيست                      .  اعتصاب بترسانند            

محالت شهرها متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و بهداشت و تفريح و در                                                                                   
خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در                                              .  يک کالم زندگي انساني حق مسلم ما است                              

 .  سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم                                                      
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسالمي اش                       
 !  زنده باد سوسياليسم           

 حزب کمونيست کارگري ايران                

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

ساعت با مانتوي سياه جلوي آفـتـاب         
مي ايستادند و ميدانستـنـد دخـتـران           

 !چه ميکشند
 .هيچ پسري جواب نداد

از آن روز چند سال گـدشـتـه اسـت           
اما هر بار که اين جمله و صـورت آن            
دختر در آن لحظه که چنيـن چـيـزي را         
گفت به ذهنم خطور ميکند، احساس     

 .خاصي پيدا ميکنم
من که پسرم بيـشـتـر اوقـات ايـن            
گرماي ايران را بـا لـبـاسـهـاي خـيـلـي                 
راحتر از آنها نميتوانستم تحمل کـنـم،    

 آنها چگونه؟
مي شد در آن لحظه نفرت از ايـن       
حجاب تـحـمـيـل شـده را ديـد و ايـن                    
لحظات سـخـت يـک سـاعـت هـا کـه                  

لحظه اي از ذهـن آن دخـتـر گـذشـت،                
 .تصور کرد

حال او تنها از يک ساعت گـفـت،           
 يک عمر تحمل چگونه؟

ايـن گـوشـه اي هـر چـنـد خـيـلـي                    
کوچک از سختي هاي دختراني اسـت،     
که در چـنـيـن جـوامـعـي بـا حـجـاب                    

بـه عـنـوان      .  اجباري متحمل ميشوند  
يک انسان در جايگـاه دوم بـه حسـاب             

..... آمدن، هميشه گناهکار بـودن و       
را نيز که زنـان در ايـن جـوامـع بـايـد                   

در ايـن مـيـان        .  هميشه تحمل کـنـنـد      
نقش مخرب بعضي از خانواده ها نيـز   

 .  که بر شدت اين امر مي افزايد
حال اثرات روحي رواني ايـن امـر          
را که بـراسـتـي نـمـيـتـوان بـه صـورت                  
کامل درک کرد بايـد چـگـونـه جـبـران              

 شوند؟
 ......و 

 *** 

 ... تنها يک       
 


