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 بيانيه حزب كمونيست كارگري در مورد ادامه انقالب در مصر           

 www.iskraa.net  نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 Tel:0046720077654تلفن تماس با ما   

 ! زنده باد اعتراضات زنان عليه حکومت اسالمي        
 بخش شانزدهم           /  عبدل گلپريان          / مختصری از تاريخ يک دوره   

 آتش خشم کارگران کيان تاير بار ديگر شعله ور شد     

زندانيان سيـاسـي واقـع در بـنـد             
يک و دو زندان مرکزي سنـنـدج طـي          

اي که در اختيار کمپين دفاع از       نامه
زنــدانــيــان ســيــاســي و مــدنــي قــرار           
گــرفــت، درگــذشــت آقــاي افشــيــن            
اسانلو را بـه خـانـواده وي تسـلـيـت                 

 .گفتند

متن کامل اين بيانـيـه بـه شـرح           
 :زير است

با درود به همه زندانـيـان و جـان         
باختگان سرتا سر ايران که جان خـود     
را فداي آرمان رهايـي بـخـش از هـر              

 .گونه ستم و ظلم کردند

صدايش گرفتـه بـود ، نـفـسـش              
بـنــد مــي آمــد و دسـتــهـايــش مــي               

چينهاي صـورتـش بصـورت        .  لرزيد  
خطوط  نامنظـمـي ، چـهـره آفـتـاب               
سوخته و خستـه اش را فـرا گـرفـتـه                

چشم هايش مثل کـاسـه  خـون        .  بود
پاي راستش را دراز کـرده  .   سرخ بود 

بــه حــالــت عــجــيــبــي روي زمــيــن              
قرارداده بود و به نظر مي آمد که از         

پاي چپش را جـمـع     .  کار افتاده است  
کرده و کنار تير برق پياده رو نشسته   

 .بود
 پيرمردي حدودا هـفـتـاد سـالـه           

دو تا عصـا ، يـکـي چـوبـي و                .  بود
يکي فلزي در سمت چپ و راسـتـش           
ديده مي شد که مـعـلـوم بـود بـدون                

اين روزها بحث حول انـقـالبـات و       
جنبشهاي اجتماعي در کشـورهـايـي          

.... مانند ترکيـه، مصـر و بـرزيـل و             
اکنون هـمـه     .  دوباره سر باز کرده است   

انــقــالبــيــون و چــپــهــا بــعــالوه مــردم             
ناراضي از وضع موجود ميتوانند بـا       
افتخار و گردني افراشته بگويند زنـده      
باد انقالب، زنده باد حرمت و منزلـت    

 . انساني

 
جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي عــلــيــه        
تبعيض، جنبش ضد کاپيتالـيـسـتـي،       
جنبش و انقالب عـلـيـه ديـکـتـاتـوري             

تمام اين ترمها اکنون به رسـانـه     ..."  و
ها، ژورناليسـتـهـاي نـان بـه نـرخ روز                
خور و سطحي و همه قلم به دسـتـان و       
استادان دانشگاهي که تا ديروز وضـع    
موجود را توجيه ميکردند، و پـريـروز    
پايان تاريخ را اعالم کردند، تـحـمـيـل          

. شده و نميتوانند از کنار آن بـگـذرنـد           
بسياري از آنـهـا نـاچـار شـده انـد کـه                   
وانمود کنند در سمت درسـت تـاريـخ            

همـيـن حـد از تـحـول            .  قرار گرفته اند  
بايد براي جنبش برابري طلبـي کـافـي         
باشد کـه بـا اعـتـمـاد بـه نـفـس صـد                      

 . چندان به ميدان بيايند

 شبحي که بر فراز جهان در گشت و گذار است                                      
 تحولي که بايد در افق ديد       

به گزارش خبرنگار باشگـاه خـبـر          
نـگــاران، مــحـمــود  احـمــدي نــژاد و                
محمد رضا رحيمي در ظـرف ده روز           
آينده به شهرهاي كردستان از جمله بـه     
سنندج، قروه  و سروآباد سفر خواهنـد      

فعال از سر ترس و بـه اصـطـالح        .  كرد
ايـن سـفـر      "  امـنـيـتـي كـردن       " در بـاب     

. تـاريــخ دقــيـق را اعــالم نــكـرده انــد              
محمود احمدي نژاد رئـيـس جـمـهـور             
جمهوري اسالمي شريك جرم جنايـات   
و كشتار و قتل عام زندانيان سـيـاسـي     

سـفـر ايـن      .  در سه دهه گـذشـتـه اسـت         
جنايتكار به شـهـرهـاي كـردسـتـان در            
هــفــتــه هــاي پــايــانــي دوره ريــاســت              
جمهوري اش ادامه سيرك و مضحكه     

سـفـرهــاي   « اي اسـت كـه تـحـت نــام               
سال گذشته انجام داده   ٨  در   » استاني

اخيرا سـفـر ايـن جـنـايـتـكـار و               .  است
نماينده فاشيسم اسالمي در شهرهـاي      
آذربايجان و تبريز بـا عـدم اسـتـقـبـال                

مردم سننـدج و شـهـرهـاي         . روبرو شد 

 پيام تسليت زندانيان سياسي بند يک و دو زندان سنندج         
 به خانواده افشين اسانلو    

 !   طرح جمع آوري متکديان      
 راهي براي پنهان کردن واقعيات      
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سيرک سفر استاني احمدي نژاد به      
 کردستان را با ناکامي روبرو کنيد   
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 نامه مادر افشين اسانلو  چند روز قبل از درگذشت افشين خطاب به دادستاني              

 ۱۳۶۶ در هفتم تيـر مـاه سـال            
نيروي هـوايـي عـراق در جـنـگ بـا                 
ايران در چهار نقطه پر ازدحـام شـهـر           
سردشت  را مـورد اثـابـت بـمـبـهـاي               
شيمايي قرار داد کـه در نـتـيـجـه آن                

 هـزار    ۸  نفر کشته و بـيـش از         ۱۱۶ 
نفر ديگر در معرض گازهـاي سـمـي         

 . قرار گرفته و مسموم شدند
 سـالــه ايـران و عــراق           ٨ جـنـگ     

فجايع بس عظيمي را براي مردم هـر    
ــار و                     ــبــار آورد کــه آث دو کشــور ب
مشکالت مـخـرب آن هـيـچـگـاه از              
خاطره نسل امروز و زندگي نسلهـاي     

يـکـي   .  بعدي نيز زدوده نخواهد شـد      
از آثار مخرب و ويرانگر اين جـنـگ         
تهاجم بمب افکنهاي عراقي به شهـر      
سردشت بود که تعدادي از مردم اين       

 بياد قربانيان فاجعه بمباران شيميايي سردشت     
 
 
 
 
 
 
 

 ۴  صفحه  عبدل گلپريان           

 . جمهوري اسالمي مسئول است     . زندانيان سياسي در زندان جان ميبازند      
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" انقـالب " زيرا سالها بود که کلمه     
دمـکـراسـي    .  با خشونت همراه ميشد   

پارلماني و حـقـوق بشـري کـه طـبـق                 
تعريف همين دولـتـهـايـي کـه اکـنـون               
مورد تعرض هستند پرچم ايـن خـيـل           

اما اکنون به قول راديـو فـارسـي      .  بود
هــاي    شــبــح جــنــبــش    " زبــان فــرانســه      

اجتماعي بر فراز جـهـان در گشـت و              
بله حـق بـا گـويـنـده ايـن             ".  گذار است 

راديو است بـاالخـره صـداي پـاي ايـن              
" دمـکــرات " شـبـح را در کشــورهـاي            

همان کسـانـي کـه از پـايـان              .  شنيدند
تاريخ را ميگفتند، همان کسانـي کـه        
مـردم را هـيـچ مـيـگـرفـتـنـد، هـمـان                    

را راه   "  اسـالم مـيـانـه رو        " کساني که    
حــل انــقــالبــات در مصــر و ايــران و               
تونس ميپنداشتند و دولتهاي غـربـي      
آنـرا حـلـو حـلـوا مـيـکـردنـد، اکـنــون                   

اما عمق ايـن  .  شده اند"  خطر"متوجه  
شبحي کـه در گشـت و گـذار اسـت،                
بسـيــار عــمــيـقــتــر و پـايــه اي تــر از                  
آنــچــيــزي اســت کــه ايــن دســتــه از                  
ژورناليـسـتـهـا مـيـخـواهـنـد تصـويـر                

پيش از همه اينها رئيس بـانـک   .  کنند
ــوشــش را روي زمــيــن                  ــزي گ مــرک
چسبانده و صـداي ايـن تـحـول را در                
اعماق شنيد و به حاکمان و دولتـهـاي       

 .يک درصدي هشدارش را داد
 
، ٣ ۰۱ ٣  ژوئـن      ۲۹ روز شـنـبـه        

رئيس بانک جهاني،   -جيم يونگ کيم  
احتمال تـداوم  : " در يک مصاحبه گفت  

و گسترش آشـوبـهـاي اجـتـمـاعـي در               
اوپــيــش .  سـراســر جــهـان وجــود دارد         

بيني کـرد کـه از ايـن بـه بـعـد هـيـچ                        
هـاي وسـيـع         کشوري از ايـن جـنـبـش          

 " .اجتماعي در امان نخواهد بود
در ادامــه ايـــن هشــدار راديـــو               

تـوان     ديـگـر نـمـي      : " فرانسه گفته است 
هـا و روزهـاي          حوادثي را که در هفته    

اخير در برزيل، ترکيه و هميـن امـروز       
گذرد، اتفاقات پـراکـنـده        در مصر مي  

ارتباطي قلمداد کرد کـه گـذرا و            و بي 
چهار سال پس از حضـور   .  ناهمگونند

ميليوني جوانان ايراني بر سنـگـفـرش        
هاي شگفت   ها و سپس شورش     خيابان

انگيز برآشفتگان تـونسـي و مصـري            
که تا حـدودي چـهـره خـاورمـيـانـه را                 

هاي بـزرگ   دگرگون ساخت، اينک شهر  
ترکـيـه، بـرزيـل و بـار ديـگـر مصـر،                   
صــحــنــه رويــاروئــي مــردم بــا نــظــام            

تـوان از ايـن          اند؛ آيـا مـي      موجود شده 
حـوادث مــعــنـائــي بــيـرون کشــيــد و              

 ".پيامي دريافت کرد؟
 

پــاســخ بــه ايــن ســوال بــا ديــدن                
تحوالت دو سال اخير در کشـورهـاي          

 درصـديـهـا در        ۹۹ نامبرده و جنبش    
نـبـايـد    "  مهد دمـکـراسـي     " کشورهاي  

آنــچــه هــمــه ايــن            .  ســخــت بــاشــد       
معتـرضـيـن مـيـخـواهـنـد حـرمـت و                 

حرمت و مـزلـت     .  منزلت انسان است  
هم با انقالب عـلـيـه ديـکـتـاتـورهـا و                

مــن دو ســال     .  بـراي آزادي آغــاز شـد        
قبل در يک نوشـتـه ايـن انـقـالبـات را               

نـام  "  انقالب براي آزادي و عليـه فـقـر      " 
نهادم و امروز بيـش از هـمـيـشـه ايـن              

. توصيف به واقعيت تبديل شده است      
مردم ترکيه و برزيل بـعـالوه جـنـبـش              
ضد کاپيتاليـسـتـي در غـرب کـه بـا                 
اشغال والستريت شروع شد و اسـمـش       
را جنبش اشغـال نـامـيـدنـد، گـرسـنـه               

. نبودند اما عليه فقر به ميدان آمدند    
در غرب دمکراسي وجود داشت امـا      

 . براي آزادي فرياد زدند
در دنياي امـروز فـقـر و جـنـبـش               
عليه فقر را نـبـايـد بـا گـرسـنـگـي و                     

در .  شورش گرسنگان يکي پـنـداشـت      
جايـي مـثـل تـرکـيـه و بـرزيـل مـردم                    
هنگاميکه متوجه فاصله ثروت يـک        
درصديها با خـود مـيـشـونـد و سـهـم               
خود را از زندگي تنها معيشت بخـور      
نمير مـيـبـيـنـنـد، هـنـگـامـيـکـه بـي                    
تـاثــيــري نــقــش خــود را در تــعـيــيــن               
سرنـوشـت سـيـاسـي و اقـتـصـادي آن                 
جامعه متوجه مـيـشـونـد، وقـتـيـکـه              
حـرمـت و مـنـزلـت خـود را لـه شـده                     
مشاهده ميکننـد، در شـرايـطـي کـه              
قلدري حاکمان و سرکوبگري پليس و       
سگ و آخوند و کشيش را در مـقـابـل       

جنبش خياباني را ...  خود ميبينند و 
مردم نـاراضـي و حـق        .  آغاز ميکنند 

طلب وقتيکه به خيابـان مـي آيـنـد و             
قدرت جمعيت و نيـروي تـاثـيـر گـذار             
خود را ميبينند با يک هماهنـگـي از           
پايين و نقش شهروندان و نه نخـبـگـان     
ديـده مـيــشـود، بــالفـاصـلـه جـنـبــش               
اجتماعي شکل مـيـگـيـرد و نـيـروي              

ايـن  . تحول خواه توقعاتش باال ميرود 
همان شبحي است که سيسـتـم حـاکـم           
مـوجـود را نـه تـنـهـا در کشـورهــاي                  
ديکتاتور زده و اسـالم زده بـلـکـه در               

شکل آن يعني نظامـهـاي   "  مدرنترين" 
دمـکــراســي و بــازار آزاد بــه چــالــش             

 . طلبيده است
مــردم دنــيــا و از جــملــه مــردم                
کشورهاي ديکتاتور زده و اسـالم زده       
قبال هـم بـي حـقـوق و در زنـدگـي و                    
تعيين سرنوشت جـامـعـه بـي تـاثـيـر                

قبال حـتـي بـيـشـتـر از امـروز              .  بودند
حرمت و منزلتشان بوسيله حـاکـمـان         

همين مردم تـحـت سـتـم و         .  له ميشد 
. بيحقوق از امروز بي حقوق تر بودنـد    

اما امکـان ارتـبـاط بـا هـمـديـگـر را                  
رسانه هاي طـبـقـات حـاکـم         .  نداشتند

. نقش مخربشان منحصر به فـرد بـود     
تنها رسانه هاي آنـهـا بـود کـه حـرف                
مـيـزد و افـکـار عـمـومـي را شـکــل                   
ميداد و ميترساند و صـدهـا را و يـا              

. حتي آرزوها را در نطفه خفه ميـکـرد     
امروز دنيـا وارد دوران ديـگـر و فـاز                

تــحــوالت ايــن    .  ديــگــري شــده اســت      
دوران انسان امروز را و زنـدگـي بشـر            
امروز را عميقا تحت تاثير قـرار داده          

اين اتفاق و يا بهتر بگـويـم ايـن      . است
انقالبات و جـنـبـشـهـا حـاصـل دوران              

 . تازه و نقش انقالب ارتباطات است
علت ايـن تـحـوالت در پـايـه اي               

ترين سطح هـمـان تضـادهـاي قـبـلـي                
سيستم قبلي و فاصله طبقاتـي  .  است

امـا دلـيـل      .  و تضاد طـبـقـاتـي اسـت          
اينکه چرا امروز بشر ميتواند در ايـن     
ابعاد و با اين تـوقـعـات وارد مـيـدان             
بشـود و يـا چــرا در ابــعــاد چــنــد ده                   
ميليوني مردم ميتوانند هـمـاهـنـگ          

به قول رسانه هـاي    ( به ميدان بيايند؟  
رسمي و دولتي در آخـريـن يـکـشـنـبـه             

 ميلـيـون از     ۲۰  بيش از ٣ ۲۰۱ ژوئن  
تـنـهـا    .)  مردم مصر به خيابان آمدنـد    

پاسخ ميتواند ايـن بـاشـد کـه رسـانـه               
هاي جمعي از انحصار حاکمان خـارج        

ــقــش          .  شــده اســت     ــاي ن ــف مــيــدان اي
شهروندان بيش از هميشه مهـيـا شـده       

بشر در طول تاريخ هـيـچـوقـت        .  است
نتوانسته است به اندازه امـروز بـا هـم          

. در ارتباط باشد و نقش آفريني کـنـد        
نقش رسانه هاي اجتماعي و اينتـرنـت    

در زندگـي بشـر امـروز چـيـزي            .... و  
نيست که بتوان حتي با چند سال قبل       

کسي که اين را نـبـيـنـد       .  مقايسه کرد 
هنوز در دنـيـاي مـاقـبـل ايـن تـحـول                 
زندگـي مـيـکـنـد و از تـاريـخ عـقـب                    

 . است
قبال وقتي که نقش رسـانـه هـا و            
نــقــش شــهــرونــدان را تــاکــيــد کــردم              
تعدادي از ته چاه صدايشان بلـنـد شـد        

رسـانـه   .!  نـه ايـنـطـور نـيـسـت           :  گفتند
چيزي نيست که اين نـقـش را داشـتـه              

و نقش شخصيتها را در تـاريـخ   .  باشد
مـتـوجـه    .  بـراي مـن يـادآوري کـردنـد           

نبودند هنگاميکه شهروندان امـکـان      
ايفاي نقش پيدا کـنـنـد شـخـصـيـتـهـا               
دايره نفوذشان به انـدازه نـقـشـي اسـت           

. که در جنبش خـود ايـفـا مـيـکـنـنـد               
متوجه نبودند که دوران شخصيتهـاي   

 

ــهــايــت تــاســف خــبــردار             در ن
شـديــدم کــه جــنـاب آقــاي افشــيــن             
اسانلو که در زنـدان رجـايـي شـهـر                
کرج که دوران حبس خود را بـه سـر       
مي بردند زندگـي را بـدرود گـفـتـه              

 .اند
متاسفانه در اين سالهاي اخـيـر    
کساني ديگـري بـه دلـيـل عـارضـه              
ــاهــي                   ــوت ــل ک ــي ــه دل ــه و ب مشــاب

 . مسئولين مربوطه جان باخته اند
مرگ اين زنداني عـقـيـدتـي را           
مي توان با اشاره به عدم شـفـافـيـت      
ــيــن و                ــاســخــگــويــي مســئــول و پ
نهادهاي مربوطه در ايـن رابـطـه و            

ي بـي پـايـان           نيز با يادآوري زنجيره   
خصـوص     مرگ زندانيان سياسي بـه    

ي عدم رسيـدگـي مـنـاسـب         در سايه 
پـزشـکــي؛ پـر ابـهــام يـا مشـکــوک                

در ايـن سـالـهـاي اخـيـر در               .  خواند
منـاطـق کـردنشـيـن و بـخـصـوص               
زندانهـاي آن ، کسـانـي زيـادي بـه                 
شيوه هاي مشکوکي و بدونه دليـل     

 . جان خود را از دست داده ند
بـر هـمـگـان آشـکـار اسـت کــه                
وضعيت امروزه در زنـدانـهـاي کـل           
ــدانــهــاي                 ــران و بــخــصــوص زن اي
کردستان بسيار وحشتناک و غـيـره         

 .قابل تصور ميباشد
در اينجا بايد به اين نکته مهـم    
اشاره کنيم که متاسـفـانـه هـرسـالـه           
تـعــدادي از زنــدانــيـان بــدون هــيــچ            
دليلي و در حالـيـکـه در بـازداشـت             
مـقـامـات امـنـيـتـي و انـتـظـامــي                 
هستند يـا رسـمـن در زنـدان و در                 

اختيار اداره زنـدانـهـاي جـمـهـوري              
اسالمي ايران هستند جـان خـود را        

 . دهند از دست مي
مسئولين جـمـهـوري اسـالمـي         
هــيــچ گــاه عــامــيــلــن مــرگــهــاي              
ــکــرده و               مشــکــوک را مــعــرفــي ن

هاي مـطـرح شـده         دربرخي از پرونده  
ــه                    ــد ک ــوان دي ــه وضــوح مــي ت ب

امنيتي و    -هاي اطالعاتي   دستگاه
دستگاه قضـايـي هـمـه امـکـانـات              
خــود را بــراي وارونــه جــلــوه دادن              

انـد و از هـر            حقايق بـه کـار بسـتـه          
روشي براي مصون داشتن خاطيـان       

بـه  .  انـد    از مجازات اسـتـفـاده کـرده        
ــراي                نــحــوي کــه هــيــچ امــيــدي ب

هاي زندانـيـان عـقـيـدتـي و              خانواده
ديـگـر شـهـرونـدان بـراي پـيـگـيــري                

 .عدالت باقي نمانده است
ما زندانيان سـيـاسـي واقـع در            
بند يک و دو زندان مرکزي سـنـنـدج      
بار ديگر تسليت خود را به خانواده       
اسانلو و کل مردم ايران و تـمـامـي          
هم بنديهاي وي اعالم مي کنـيـم و           
ــم کــه دســتــگــاه                اعــالم مــي داري
ــدان هــا                  ــي و ســازمــان زن قضــاي
مسوول جان باختن مرحوم افشـيـن      
اسانلو و تمامي کسانـي مـيـبـاشـد          

و .  که به اين شيوه جان مي سپارنـد    
نــيــز آرزوي خــودمــان مــبــنــي بــر             
رعــايــت حــقــوق زنــدانــيــان اعــالم           

 .داريم مي
زندانيان سياسي در بند يک و       

 دو زندان مرکزي سنندج   
 ۱۳۹۲  تير ۰۴ شنبه  سه

 ... شبحي که بر فراز جهان                     ... پيام تسليت زندانيان سياسي                       
 

 ۳  صفحه 



 
682شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۲ از صفحه  

افسانه اي و کاريزماتيک رو به افول و      
امروز دوره ايـفـاي نـقـش           .  پايان است 
 شـهـرونـدان تـازه آغـاز شـده               مستقيـم 

 . است
آنچه امـروز در يـونـان، پـرتـقـال،               

ميبينيـم  ....  مصر و ترکيه و برزيل و 
حلقه هايي از يک زنجير ميباشند کـه       
روزي تـحـت عـنـوان جـنـبـش عـلـيــه                  
ديکتاتوري در تهران بـه مـيـدان مـي             
آيد و روز بعـد در تـونـس و بـعـدا در                   
ميـدان الـتـحـريـر مصـر و امـروز در                  
ميدان تقسـيـم تـرکـيـه و بـاالخـره در                 

ايـنـهـا    ....  مراکز و ميادين بـرزيـل و       
همگي پيکره يک جـنـبـش و حـاصـل              
يـک دوره از تـاريــخ بشــر هســتـنــد و                 
گشت و گذار اين شبح بر فـراز جـهـان           

 . تازه آغاز شده است
شبحي که امـروز بـر فـراز جـهـان              
سير ميکند بسيار عميقتر و وسيعتـر    
و آگاه تر از شبخي است کـه مـارکـس         
در آواخر قرن نوزدهم پيامش را ابـالغ      

شبخي بر فراز اروپـا در      : " کرد و گفت 
امروز انـقـالبـات    ."  گشت و گذار است 

آزاديخواهـانـه و بـرابـري طـلـبـانـه در                 
دنيايي اتفاق ميفتد که هـمـگـان کـل            
ايــن کــره خــاکــي را بــه يــک دهــکــده               

ساکـنـان ايـن      .  جهاني تشبيه ميکنند 
دهکده امروز نه تنها مثل گذشتـه بـا        
هـم فــاصــلــه نــدارنـد، بــلــکــه در يــک               
هماهنگي و همسرنوشتي عـيـنـي بـا           

 . يکديگر در تماس دائمي هستند
هــر حــزب و فــعــال مــعــتــرض و             
کمونيـسـتـي بـايـد بـا وقـوف بـه ايـن                    

اگـر کسـي     .  تحوالت به ميدان بـيـايـد      
وارد اين دنيا نشده باشد و ويژگيـهـاي         

اين دوران را نشناسد، محـکـوم اسـت         
که در حاشيه اين تحوالت قرار گـيـرد       

. و فقط شکستهاي خـود را بشـمـارد           
متاسفانه بسياري از چپها هـنـوز از        ( 

خواب بيدار نشده و در دنياي ماقـبـل         
 .) ايـن تـحــوالت زنــدگـي مـيــکـنــنـد             

اين شبح بر فراز دهکـده جـهـانـي در              
گشت و گذار است و سيمـاي دنـيـا را           

 . تغيير خواهد داد
 ٣ ۲۰۱ ژوئيه ۲ 

آنچه در مصـر امـروز مـيـگـذرد             
 چـنـيـن      ۲۰۱۲ من در ماه اکتبر سال  
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 انقالب مصر و  
 رو  چالشهاي پيش    

 
اکنون در مصر جدال جـنـشـهـا و            
طبقات مختلـف در شـرايـط بـعـد از               
انقالب ادامه دارد و ايـن دوره دوران            
تثبيـت سـيـاسـي ضـد انـقـالب و يـا                    
ادامه بحران براي رسـيـدن بـه اهـداف              

جـدالـهـاي امـروز پـس          .  انقالب اسـت  
لرزه هاي بعد از انقـالب اسـت کـه در             
هر جامعه بحراني و انقالب کـرده اي           

ــيــعــي اســت            ــن دوره    .  امــري طــب اي
بحرانهاي پس از انقـالب تـا تـثـبـيـت              

در .  دولت بعد از مـبـارک ادامـه دارد          
اين دوره ممـکـن اسـت حـزبـي دسـت               

. باال پيدا کـنـد و يـا ضـعـيـف بشـود                
ممکن اسـت رئـيـس جـمـهـور امـروز               
مرسي است فردا کس ديگري تعـيـيـن     

اينها اتفاقات بعـد از انـقـالب        .  بشود
در اين پروسه جدال جنـبـشـهـاي     . است

اجتماعي و احزاب منبعث از آنهـا بـه      
نسبت وزن و قدرتي که دارند جـامـعـه      

. را به سمتي ميبرند که مـيـخـواهـنـد         
ــهــا اســت کــه                ســرنــوشــت ايــن جــدال

به .  سرنوشت جامعه را تعيين ميکند 
همين دليل وزن نيروي اپـوزيسـيـون و          
يا پوزيسيون تعيين ميـکـنـد کـه ايـن           
دوران زود تر يا ديرتر به دوران تثبيـت    

 . برسد
ببينيد يک نيروي مرتجعي مـثـل        
اخوان المسلمين در مصـر بـه قـدرت             
رسيده است اما هنوز نتوانسته اند آن      

زيـرا بـعـد از        .  جامعه را خـفـه کـنـنـد          
رفتن مبارک تازه کشمکش گرايشـات     
و جنبشهاي مـخـتـلـف سـر بـاز کـرده               

. ... بايد تعيين تکليف بشـود   .  است
اما يک چيز براي من فرض اسـت کـه             
بعد از سرنگوني ديـکـتـاتـور جـامـعـه           

در جـايــي مـثــل       .  پـوالريـزه مــيـشـود      
مصر و تونس جبهه مـردم مـتـحـد و              

 بـا سـرنـگـونـي          »  همه باهم» انقالب  
بـعـد از     .  مبارک و بن علي تـمـام شـد          

اين مرحله بين طبقات و جـنـبـشـهـاي        
طبقاتي مختلف اختالفات سياسي و    

جـامـعـه    .  طبقاتي برجسـتـه مـيـشـود        
مــنــفــعــت اخــوان    .  پــالريــزه مــيــشــود   

المسلمين و ارتش اگر چه قـبـال و در            
دوران مبارک عليه همـديـگـر بـودنـد،            
در اين مقطع مـيـبـيـنـيـم کـه بـه هـم                     
نزديک ميشوند و قدرتـهـاي سـرمـايـه           
داري جهاني و منطقـه اي هـم سـعـي               

. ميکنند اين حاکمين را تقويت کنند   
منافع مردم زحمتکش و طبقه کارگـر   
و زنان در مصر در ايـن چـهـار چـوب               

 .نميگنجد
اين جبهه سـوم مـنـافـع ديـگـر و                

افـق و    .  توقع ديگري از انقالب داشت   
ــگــري الزم دارد            ــاســت دي امــا .  ســي

متاسفانه نيـروهـاي مـرتـجـع بـعـد از               
مبارک دست باال پيدا کردند و اکنـون        
جـامــعــه شـاهــد کشــمـکــش و جــدال              
جنبشها و منفعتهاي مختلفـي اسـت       

  .که بايد تعيين تکليف بشود
 

*** 
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ني لـبـکـي    .  آنها نمي تواند راه برود   
فلزي در دستانش بـود و هـر چـنـد              
ثانيه يـک بـار آن را بـه دهـان مـي                   
گرفت و با نفس بريده بريده اش در           
آن مي دميد و صـداي غـريـبـي از               
الي سوراخهاي ني لبک بيرون مـي         
آمد و توجـه عـابـريـن پـيـاده را بـه                  

مشـکـل   .  خودش جـلـب مـي کـرد          
تنفسي داشت و ايـن را مـيـشـد از               
صداي ني لبک تشـخـيـص داد کـه             

. هر چند ثانيه يک بار قطع مي شـد     
ني لبک را از دهانش جدا مـي کـرد      

نفـسـش   .  و نفسي عميق مي کشيد  
را تازه مي کرد و دست راسـتـش را      
در حـالـيـکـه مـي لـرزيـد بـه سـوي                   
عابرين دراز کرده  و بـا آن صـداي              
ــا                   ــه ــه از آن ــه اش عــاجــزان ــت گــرف

دوبـاره  .   درخواست کمک مي کـرد     
بعد از چند ثـانـيـه نـي لـبـک را بـه                    
دهانش مي گرفت و آهنگي ديـگـر         

ايـن صـحـنـه هـرچـنـد            .  مي نواخت 
انـگـار   .  ثانيه يک بار تکرار مي شد   

مي خواست به مردم بفـهـمـانـد کـه           
گدا نيست و در ازاي پولي کـه مـي       
خواهد بگيرد برايشان ني لبک مـي        

بـه مـحـض ايــنـکـه يـکـي از                .  زنـد 
عابرين اسکنـاسـي بـه او مـي داد              
فورا مي گرفت و توي جيبـش مـي      
گذاشت تا از ديـد مـامـوران طـرح             

 . پنهان بماند! جمع آوري متکديان 
 

، اسـمـي اسـت        ) گدا(متکدي  
که در نظام جمهوري اسالمي  روي    

کسـانـي   .  اين اشخاص گذاشتـه انـد     
که به دلـيـل فـقـر ، تـنـگـدسـتـي ،                    

مجبـور  ...  کهولت سن ، بيکاري و 
هستند جـلـوي انسـان هـاي ديـگـر              
دست دراز کـرده و از آنـهـا طـلـب                  

شـهـرداريـهـا و       .  کمک و ياري کننـد   
ارگان هـاي دولـتـي مـربـوطـه ايـن                
پديده  را يـک مـعـضـل اجـتـمـاعـي               
مي نامند و در رسـانـه هـا تـاکـيـد              
مي کنند که بـايـد آن را از مـيـان                  

اما اينجا چند سـوال اسـاسـي        .  برد
آيا سازمان هـا و      .  مطرح مي شود  

نهادهاي دولتي از چه زاويـه اي بـه          
اين معضل اجـتـمـاعـي نـگـاه مـي              
کنند؟  آيا آنها از ديدگاه انساني بـه    
اين پديده مي نگـرنـد؟ آيـا آنـهـا از             
طـريــق يــک راه حـل انســانــي مــي               
خـواهــنــد ايــن پـديــده را از مــيــان               
ببرند؟ آيا آنها براستي مي خواهنـد   
ــيــچــاره و                   ــه ايــن انســان هــاي ب ب
درمانده کمک کنند و آنها را از ايـن     

وضعيت اسف بـار نـجـات دهـنـد؟             
تحليل و ارزيابي آنها از عـلـل بـروز       
ايـنــگـونــه مــعـضــالت اجــتـمــاعــي          

 چگونه است؟
براي پاسخ بـه ايـن سـواالت و             
بسياري از سواالت ديگـر بـايـد بـه             
عملکرد و نوع برخـورد دولـت  بـه             
اين معضل نگاه کرد و آن را مـورد      

هــدف از ايــن       .  بــررســي قــرار داد      
نوشتـارکـوتـاه تـالش بـراي يـافـتـن               

بـه  .  پاسخ به اين سواالت مي باشـد  
همـيـن مـنـظـور در ايـنـجـا بـطـور                   
خالصه نوع عـمـلـکـرد و بـرخـورد               
شهرداري و شوراي شهر مهابـاد بـه      
ايــن مــعــضــل اجــتــمــاعــي مــورد           

از آنـجـا کـه       .  بررسي قرار مي گيرد  
طبيعـتـا   "  مشت نمونه خروار است" 

خواننده به نـوع نـگـرش کـل نـظـام               
جمهوري اسالمي و طرز برخوردش   
با اينگونه معـضـالت پـي خـواهـد            

 .برد
مــدتــي اســت کــه شــهــرداري            
مهاباد طرحي را در داخل شهـر بـه         

بـه  "  طرح جمع آوري متـکـديـان   " نام  
ــن       .  اجــرا درآورده اســت        ــي ــم ــه ه ب

منظور گروهي را با مـاشـيـن هـاي          
ويـژه بــراي پـيــش بــردن ايــن طــرح              

کاراين گـروه بـه     .  مامور کرده است 
اينصورت است که روزانه در سطـح        
شهر مي گردند و فـقـرا و آدم هـاي           
بيچاره اي را که در معابر و خيابـان     
ــد                 هــا  مشــغــول گــدايــي هســتــن

. دستگير و جـمـع آوري مـي کـنـد              
شهرداري مهـابـاد بـراي تـوجـيـه و              
توضيح اين طـرح اطـالعـيـه اي را             
صــادر کــرده اســت کــه در قــالــب              
بروشور و پـوسـتـرهـايـي در سـطـح               
شهر بر روي ديوارها نصب گـرديـده      
تا مردم را در جريان اين طـرح قـرار      

 . دهد

متن اطالعيـه اي کـه تـوسـط             
شهـرداري و شـوراي شـهـرمـهـابـاد              
تــنــظــيــم شــده اســت ، مــثــل هــر                

 ... طرح جمع آوري متکديان                    

 

 ۶  صفحه 

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است                                    
با سرنگوني اين حکومت و با مصادره اموالي که سران رژيم، آيـت الـه هـا، رانـت خـواران                .  عامل فقر جمهوري اسالمي است 

بـا  .  و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي هـمـه جـامـعـه رايـگـان کـرد                
بـا کـوتـاه کـردن         .  ميلياردها دالري که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکن مـنـاسـب سـاخـت        

نـيـروي   .  دست امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني بـراي هـمـه کـودکـان فـراهـم کـرد                  
 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت. کار و متخصص و امکانات براي خوشبختي همه مردم وجود دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              



 
682شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه 
قروه و سروآباد را فرا مـيـخـوانـيـم در             
مــقــابــل ســيــرك ســفــر احــمــدي نــژاد            

و بـا عــدم اسـتــقــبــال در            .  بـايســتــنــد 
نمايش هـايـي كـه مـقـامـات مـزدور                
جــمــهــوري اســالمــي در تــدارك آن               
هستند، سيرك سفرهاي اسـتـانـي ايـن        
رئيس جمهوري جنايتـكـار و عـامـل           
فقر و بدبختي و فـالكـت مـعـيـشـتـي               

 !.  مردم در ايران را،  ناكام كنند
  

 اجتماعي
تلفات جـانـي نـاشـي از نـاامـنـي               
جاده ها هر روز ابعاد بيشتري به خود       

جـاده هـا در ايـران تـحـت              .  ميگـيـرد  
حاكميت جمهوري اسالمي به قتلگـاه    

عـدم رعـايـت      .  مردم تبديل شـده انـد       
مقرارت رانـنـدگـي و ايـجـاد ايـمـنـي                 
رانندگي نيز خود بخشـي از عـوامـل            
ــا                   ــاامــنــي و تصــادف در جــاده ه ن

از دســت دادن جــان يــك          .  مــيــبــاشــد
انسان در اثر ناامني جـاده و رعـايـت             
نكردن مقرارت ايمني رانـنـدگـي يـك           

ما مـردم كـردسـتـان در         .  فاجعه است 
ايـران را فـرامـي خــوانـيـم بـراي امــن                 
كردن جاده ها به جمهوري اسالمـي و        
مقامات اداري فشار بيـاورنـد كـه در          
راستاي ترميم و ايمني كردن جاده هـا    

مـادام  .  به اقدامات فوري دست بزنند   
حاكميت يك رژيم جنايتكار اسالمـي       
در جامعه وجود دارد، و در اين نـظـام       
ضـد انسـانــي جــان انســانـهــا ارزشــي             

زنــدان و جــاده و اتــوبــان بــه              .  نــدارد
.   قـتــلــگـاه مــردم تـبــديــل شــده اســت             

مردم شهرها و روستاهـاي كـردسـتـان          
را به ايجاد فضاي امـن در رانـنـدگـي            

 !نيز فرا ميخوانيم
 

 ! كودك را گرفت٥ تصادف جان 
 ٥  نفر کـه    ٨ کشته شدن :   تير١٠ 

 سال بـودنـد در     ٥ نفر آنان کودکان زير   
حادثه برخـورد يـک دسـتـگـاه تـريـلـي                

 در   ٩٠ مـاک و يـک دسـتـگـاه تـنـدر                  
بر اثـر بـرخـورد يـک            .استان کردستان 

دستگاه تريلي ماک بـا يـک دسـتـگـاه              
 مـحـور     ٢٨ ، در کيلـومـتـر      ٩٠ تندر  

 نـفـر     ٨ بانه به سقز در استان کردستان  
 جـان    ٩٠ از سرنشينان خودروي تندر    
 نـفـر از       ٥ خود را از دست دادنـد کـه            

 . سال بودند٥ آنان کودکان زير 
 

تصادف مرگبار در جاده                 :  تير ٩ 
روانسرـ  کامياران موجب مرگ دو                     

 .جوان گرديد      
در جـريـان ايـن حـادثـه کـه جـاده                 

روانسر ـ کامياران نرسيده به روسـتـاي     
الک رخ داد، دو نفر موتورسوار به نـام   

 سـالـه اهـل        ٢٠ هاي معين و مهـران       
روستاي ماراب جان خود را از دسـت       

  .دادند
 تصادف      

 .  ساله را گرفت        ٢١ جان جوان       
به علـت وقـوع حـادثـه در           :  تير٦ 
سـنـنـدج    "  نه نـه لـه       –باوه دريز "جاده  

سرنشين يک دستگاه موتور سيکـلـت     
بـرپـايـه ايـن         . جان خود را ازدست داد     

شـجـاع   " گزارش، درجريان اين حادثـه       
 سـالـه بـه عـلـت شـدت               ٢١ " صادقي

جراحات وارده جان خـود را از دسـت            
داد و شخص ديگر نيز مـجـروح و بـه         

 .بيمارستان بعثت سنندج منتقل شد
 
ربــابــه دل    " مــتــاســفــانــه     :  تــيــر ٩ 

مـادر رفـيـق جـانـبـاخـتـه             "  روشنائيان
صـديـق   " معروف به   "  صديق مظفري" 

 سـالـگـي در        ٧٥ در سـن      "  آر پي جي  
 .شهر سنندج چشم بر جهان فروبست    

 تيـرمـاه پـيـکـر مـادر           ٩ روز يکشنبه   
ربابه دل روشنائيان پس آنکه به عـلـت    
سکته قلبـي در بـيـمـارسـتـان بـعـثـت                 
سنندج درگذشت در ميان غم و انـدوه     
فراوان خانواده، بستگان و جـمـعـي از         

بـهـشـت    " مردم سنندج در گـورسـتـان         
بـه    .بـه خـاک سـپـرده شـد           "  محمـدي 

خانواده و وابستگان اين مادر دلسـوز      
يــاد عــزيــزش   .  تسـلــيــت مــيــگــويــيــم    

 .   گرامي است
  

 كارگران
 استثمار عريان

برپايـه گـزارش دريـافـتـي، اکـثـر               
 ١ کارفرمايان شهرک صنعتي شـمـاره        

سنندج با اجبار کـارگـران را وادار بـه           
کار کردن به صورت کيلـويـي کـرده و         
دستمزد آنان را براساس کـيـلـو کـاري           

بـرپـايـه ايـن          . محـاسـبـه مـي کـنـنـد           
گــزارش، ايــن کــارگــران در روزهــاي            
تعطيل رسـمـي نـيـز بـدون احـتـسـاب                
حقوق اضافي مـجـبـور بـه کـار مـي                
باشند و گاها کـه جـمـعـه هـا سـرکـار                
نــرونــد و يــا در ايــام مــرخصــي،                      
هيچگونه حقوق و مـزايـايـي شـامـل             

  .حال آنان نمي شود
 

بي اطالعي از وضعيت کارگر                
 " هيواغريبي     " زنداني     

بــه گــزارش رســيــده بــا         :  تــيــر١٠ 
ــزده روز از                   ــانـ ــدود شـ ــت حـ گـــذشـ
دستگيري هيوا غريبي کارگر شرکـت      
گاز سـنـنـدج هـنـوز خـبـري از او در                    

نــام بــرده در جــمــعــه        .  دسـت نــيـســت    
 توسط پليس امـنـيـتـي     ٢٤/٣/٩٢ 

در منزل خودش دستگـيـر شـده و بـا              
  هاي مـتـعـدد خـانـواده           وجود پيگيري 

غريبي و مراجعه بـه سـتـاد خـبـري و              
دادگستري سنندج هنوز پـاسـخـي در         
مورد وضعيت و علل دستگيـري وي        

 همـاهـنـگـي      کميته.  اند دريافت نکرده 
هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             

 کارگري
 مرگ دلخراش يک کارگر               

 شکن    در دستگاه سنگ         
براساس خبر دريافتـي در تـاريـخ          

 تير کارگري بـه نـام امـجـد چشـمـه             ٩ 
سپي کارگر شرکت ساشا بتن سـازنـده       
بتن آماده و تيرچه و بلوک و قـطـعـات       

 کــيــلــومــتــري جــاده        ١٥ بــتــنــي در       
کامياران سـنـنـدج بـه داخـل سـنـگ                
شـکــن افـتــاده و پـس از انــتـقــال بــه                   
بيمارستان متاسفانه جـان خـود را از           

ايـن کـارگـر جـوان سـاکـن             .  دست داد 
 کيلومـتـري   ١٠ روستاي کاني کوه در  

  کميتـه .  جاده کامياران کرمانشاه بود   
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

هـاي کـارگـري ضـمـن عـرض                تشکـل 
تسـلــيــت و هــمــدردي بـا خــانــواده و               

سـپـي، عــدم        دوسـتـان امـجـد چشــمـه         
رعـايــت اســتــانــداردهـاي ايــمــنــي در           

ــط   ــاشــي از                  مــحــي ــه ن هــاي کــار ک
داري اسـت را         سـودخـواهـي سـرمـايـه        

ــه حــوادث                   ــون ــروز ايــن گ عــامــل ب
 هماهنگي براي کمک  کميته.  داند  مي

 ١٠ -هـاي کـارگـري        به ايجاد تشـکـل     
 ١٣٩٢ تير 

 
 معلمان

يک فـعـال صـنـفـي مـعـلـمـان در                  
کردستان از تالش دولت براي محدود    

هـاي صـنـفـي مـعـلـمـان                کردن تشکل 
 در   » پيمان نـوديـنـيـان      « .انتقاد کرد 

هـاي     نـهـاد  :  اين بـاره بـه ايـلـنـا گـفـت              
نظارتي در هشت سـال گـذشـتـه بـراي             
غـيـر قـانـونــي جـلــوه دادن فــعـالـيــت                 

انـد     صنفي معلمان تالش زيادي کـرده   
اما معلمان با تاکيد بر اصول مصرح       

 و   ۲۶ در قانون اساسي از جمله اصل    
 .شان هستند  پيگير حقوق صنفي۲۷ 

اين فعال صنفي با انتقاد از تشـکـيـل        
در دوران   :  نظام معلمي اظهار داشـت    

رياست جمهوري آقاي خاتمي، بـحـث        
تشکيل نظام معـلـمـي مـانـنـد نـظـام               
پزشکي کشور مطرح بـود کـه هـمـان             
زمـان هـم بــه شـدت بـا آن مـخـالــف                   

نوديـنـيـان در پـايـان تصـريـح               .بوديم
رفتن معلمان در قـالـب چـنـيـن            :  کرد
هـاي   هايي، امکان نظارت تشکل  نظام

صنفي بر عملکـرد دولـت را از بـيـن               

ها را بـه بـخـشـي از بـدنـه              برد و آن  مي
 .کند بوروکراتيک دولت تبديل مي

   
 زندان و دستگيريها

 سال زنداني٢ خواهر و ٢ 
دستگاه قضـايـي رژيـم در شـهـر              

غـزال و    " روانسر دو خواهر به نام هاي     
 سـال    ٢ را بـه تـحـمـل           " پريسا احمدي 

دادگـاه   .زنداني تعليقي محکوم نمود 

رژيم در روانسر اين دو خـواهـر را کـه           
داراي تحصيالت عالـيـه هسـتـنـد بـه            

تبليغ عليه نظام و همکاري بـا      " اتهام  
محاکمه و مـحـکـوم    "  احزاب مخالف 

 .کرده است
رحــمـــان حســـيـــن زاده، فـــعـــال            
فرهنگي سـاکـن بـوکـان بـراي اجـراي              

بـنـا بـه       .حکم دادگاه بـه زنـدان رفـت          

 ...  بياد قربانيان فاجعه بمباران                          ۱ از صفحه  

 ۵  صفحه 

شــهــر قــربــانــي جــنــگ افــزارهــاي           
شـيـمـيــاي حـکــومـت بــعـث عــراق             

 . شدند
در طول سالهاي جنگ ايـران و        
عراق مردم شهر هاي ايران و بـويـژه       
مردم کردستان نه تنها مورد آمـاج        
حمالت بمب افکـنـهـاي حـکـومـت          
صدام حسين بلکه همـزمـان مـورد          
تعرض نيروهاي حکومت اسالمـي      

جـمـهـوري اسـالمـي از          .  نيز بودنـد  
ابتدا  اين جنگ را برکت الـهـي نـام       
نهاد تا بر بستر آن هر گونـه صـداي        
آزاديخواهانه و برابري طلبانه اي را      

شـروع جـنـگ ايـران و           .  خفـه کـنـد     
عــراق مصــادف بـــود بــا مـــوج                
اعتراضات وسيـع مـردم در تـداوم           

 و ادامـه ايـن جـنــگ            ٥٧ انـقـالب     
براي جمهوري اسالمي زمينه سـاز       

. سرکوب انقـالب مـردم ايـران بـود           
جمهوري اسالمي خشنـود از بـرپـا          
شدن اين جنگ اميدي بـراي بـقـاي          
حکومت خود يافت تا به بـهـانـه آن       
بـه بـاز پـس گـيـري دسـتـاوردهــاي                
انقالب مردم پرداخـتـه و دسـت بـه            

 . کشتار وسرکوب بزند
در طول اين بيست و شش سـال     
که از بمباران شيـمـيـايـي سـردشـت             
مي گذرد حکومت اسـالمـي بـجـز          
مظلوم نمايي و تقديس اين جـنـگ         

 ســالــه بــراي بــرائــت جــويــي از               ٨ 
جنايت خود، هيچ گونه کاري بـراي        
هزاران مصدوم و معلول بـازمـانـده         

بـعـد از     .  شيميايي انجام نداده است 
کذشت دو دهـه و نـيـم هـنـوز هـم                   
بازماندگان اين فاجـعـه انسـانـي از            
آنچه که بر سـرشـان آمـد رنـج مـي               

جمهوري اسالمي هر سال در    .  برند
برگزاري مراسم هـاي فـرمـايشـي و           
نمايشي، به بهره برداري تبليـغـاتـي         

آنـچـه کـه      . از اين فاجعه مي پردازد 
براي اين رژيم اهميت ندارد و بـدان          
اعتنايي نکرده و نمي کند، زندگـي      
و سـرنـوشـت خـانـواده قـربـانـيـان و                 
همچنين سرنوشت هزاران بازمانـده     
اي اسـت کـه بـر اثـر ايــن جـنـايــت                   

 .هولناک مصدوم و مـعـلـول شـدنـد          
زنان و کودکان بـيـشـتـريـن تـلـفـات              
جاني و مصـدومـيـت ايـن فـاجـعـه               

جمـهـوري اسـالمـي       .  انساني بودند 
بعد از اين رخداد ضد انساني تا بـه      
امــروز هــمــچــنــان مــردم مــنــاطــق         
مرزي بويژه مـردم سـردشـت را بـه              
عناوين مختلف مورد اذيت و آزار      

ــر .  و کشــتــار قــرار مــي دهــد              اگ
 ١١٦ بمباران شيمايي رژيـم بـعـث          

ــي                 ــان ــرب انســان را در ســردشــت ق
سياست جنگ طلبانه هـر دو رژيـم        
بعث و جمهوري اسالمي کـرد امـا         
در مدت کمتر از پنج سـال صـدهـا            
نــفــر از کــارگــران مــرزي در ايــن                
منطقه که براي تامين لـقـمـه نـانـي          
براي خود و خانواده هايشان زحمت       
ــروهــاي                ــي ــد تــوســط ن مــي کشــن
سرکوبگر ايـن رژيـم بـقـتـل رسـيـده               

 .اند
در بيست و شـشـمـيـن سـالـروز            
بمباران شـيـمـايـي مـردم سـردشـت              
همزمان با ابراز انزجـار و تـنـفـر از               
خالقين اين فاجـعـه انسـانـي،  يـاد               
عـزيــزان جــانـبــاخــتـه ايـن جـنــايــت             

 . هولناک  گرامي باد
 ٩٢ تيرماه 
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 اين بيانيه در ماه فوريه  :توضيح
 ماه پيش منتـشـر   ٥ سال جاري يعني    

آنچه امروز در مصر ميگـذرد و     .  شد
 ميليوني مـردم  ٣٠ خيزش شورانگيز  

در سراسر مصر عليه دولـت مـحـمـد            
مرسي و اخوان المسـلـمـيـن، يـك بـار              
ديگر بر خطوطي كه در ايـن بـيـانـيـه               

 .بيان شده، تاكيد ميكند
 ٢٠١٣  جوالي ١ 
  

**** 
بيانيه حزب كمونيست كارگري                

 در مورد ادامه انقالب در مصر                  
 

يك سال پس از سرنگوني حسنـي        
مــبــارك، انــقــالب مصــر بــاز بــه                    
بـاريـكـادبـنـدي خـيـابـانـي روي آورده                

ايــن روزهـا هــمـه كــس حــتــي            .  اسـت 
برخي رسـانـه هـاي راسـت بـورژوايـي               

و "  انقالب بي پـايـان       " وقايع مصر را    
. خطاب ميـكـنـنـد    "  انقالب مداوم"يا  

مــيــدان الــتــحــريــر دوبــاره مــمــلــو از            
شهرهـاي  .  جمعيت تظاهر كننده است  

بسياري در حال تظاهرات دههـا هـزار      
نفره و مقابله با تانكها و گروهـبـانـهـا       
و پليس و اجير شدگان مسلـح لـبـاس         

شـور و الـتـهـاب         .  شخـصـي هسـتـنـد       
. انقالبي همه جا را فـرا گـرفـتـه اسـت             

تـاكـنــون شـمــار بســيـاري از جـوانــان               
انقالبي توسط ضد انقالب بـه قـدرت          

مــرســي و    .  خــزيــده كشــتــه شــده انــد        
حكومت اخواني ها در اسماعيليـه و         
سوئز و پورت سعيد حكومت نظامي   

و جوانان انقالبي بـا  .  اعالم كرده است  
رقص و پايكوبي هزاران نفره در بـرابـر       
تانكها و نيروهاي تـا دنـدان مسـلـح،            
مقررات منع رفت و آمد حاكمـيـن را        

همه چـيـز گـويـاي        .به سخره ميگيرند 
اينست كه انقالب مصر با اعتماد بـه     

نفس با دولت پوشالي مرسي مـقـابلـه     
وزير دفاع مرسي اين روزها     . ميكند
اگر اوضاع به ايـنـگـونـه ادامـه          "گفت  

") دولـت اخـوان    " بـخـوان     ( يابد مصر    
و مـرسـي كـه بـه           "  سقوط خواهد كرد 

اروپا سفر كرده بود تا با جلو گذاشتـن   
كــارنــامــه ضــد انــقــالبــي خــويــش از           
قدرتهـاي غـربـي تـقـاضـاي سـرمـايـه                
گـذاري در مصـر كـنــد، نــيـمــه كــاره                
سفرش را لغو كـرد و بـا نـگـرانـي بـه                  

 .مصر بازگشت
  

آنـــچـــه ايـــن روزهـــا در مصـــر               
انقالب نـان  " ميگذرد چيزي جز ادامه    

مــردم .  نــيــســت"  و كــرامــت انســانــي     
ــا               مصــر ديــكــتــاتــوري مــبــارك را ب
انقالب خـويـش بـه زيـر كشـيـدنـد تـا                  

. جامعه اي مرفه و آزاد را برپا كـنـنـد      
مردم مصر ديكتاتوري مبارك را بـه          
زير كشيـدنـد زيـرا نـمـيـخـواسـتـنـد و                  
نميخواهند يك اقليت مـفـتـخـور بـي            

امـا  .  خاصيت بر آنها حكومـت كـنـد        
بازماندگان رژيم سابـق در پشـت سـر           
جــريــان ارتــجــاع اســالمــي اخــوان                
المسلمين به راس ماشين حكـومـتـي        
پريدند و تمـام تـالـشـشـان را بـه كـار                   
انـداخــتـنــد تــا بــا سـرهــم بــنـدي يــك                
انتخابات فـرمـايشـي مـردم را قـانـع               
كنند كه انقالب تمام شد و آنها را بـه        

امـــــا    . خـــــانـــــه بـــــفـــــرســـــتـــــنـــــد       
انقالب مصر با سرنگونـي   . نتوانستند

مبارك سكان جامعه را بالفاصلـه بـه          
زيـرا حـزب و پـالتـفـرم            .  دستنگـرفـت  

روشــن و رهــبــري شــنــاخــتــه شــده و              
اما در عـيـن حـال،          .  سراسري نداشت 

انقالب اجازه نداد كـه هـمـچـون سـال               
 ايران، دولتهاي بـورژوايـي غـربـي       ٥٧ 

برايش رهبر و امام بتراشند و انقـالب      
برعكس در انقالب  .را مصادره كنند 

يـك جـريـان         مصر اخوان المـسـلـمـيـن       
كامال بي ربط به انـقـالب اسـت و از               
نظر مردم دشـمـن انـقـالب شـنـاخـتـه                

اينها ناچار شدنـد اسـمـشـان        .  ميشود
خـودرا سـكـوالر و        .  را عوض كـنـنـد      

اعـالم كـنـنـد       .  ميانه رو معرفي كنند 
حـكــومــت اســالمــي ايــران را قــبــول            

مـيـانـه    " و همين به اصـطـالح     .  ندارند
هسـتـنـد كـه وقـتـي بـه قـدرت                 " روها

خزيدند همچون ارتجـاع اسـالمـي در          
ايــران تــقــال كــردنــد قــانــون اســاســي             
اسالمي را به مردم تحميل كنند، زن         
را دنــبــالــچــه مــرد تــعــريــف كــنــنــد،            
آخوندهاي االزهر را بعنوان نگهبـانـان      
قانون اساسي تعريف كنـنـد و اكـنـون          
در پنـاه تـانـكـهـاي ارتـش مـبـارك و                  
طنطاوي، جوانان انقـالبـي را كشـتـار           

همه اينها يك بار ديـگـر بـر      .  ميكنند
ايـن تـاكــيـد مـيــكـنـد كــه نـيـروهــاي                 
اسالمي در سياست تـفـاوت اسـاسـي          

هـمـه سـروتـه يـك          .  اي بـا هـم نـدارنـد         
انــقــالب مصــر دارد بــا         .  كــربــاســنــد 

امـا روي    .  آزمون و خطا پيش ميـرود   
كار آمدن اخواني هـا از خـطـاهـايـش              

مصر انقالبي از هـمـان ابـتـدا         .  نيست
به ارتجاع اسالمي روي خـوش نشـان         

ــخــواهــد داد           ــداد و ن ــون   .  ن اســالمــي
عليرغم ميل و خواست مردم انقالبي     

پـيـام امـروز      .  خودرا تحـمـيـل كـردنـد        
 :اين است" اخوان"انقالب به مرسي و 

انـقـالب   !  ، گورتان را گم كنيـد " ارحل"
تا سرنگوني مرسي و سلـطـه اخـوانـي        

 .ها بر ماشين دولتي ادامه مي يابد
  

جــامــعــه مصــر در دوره بســيــار           
انـقـالب فـرجـه       .  حساسي بسر ميبـرد   

اي مهم و تاريخي به كارگران و مـردم      
اين كشور داده است تا يـك بـار بـراي           
هميشه خودرا از فرودستي رها كنـنـد      
و جامعه اي دلخواه، جامعه اي مرفـه     
و آزاد و بري از سركوب و تبعـيـض را       

اين فرصت را بـهـيـچ وجـه         . برپا كنند 
جـبـهـه انـقـالب        .  نبايـد از دسـت داد        

فرصت ندارد تا تمام راه را بـا آزمـون             
تجربه انقالبـات در    ..  و خطا طي كند 

كشورهاي مـخـتـلـف را بـايـد مـورد                
ــيــروزي     .  اســتــفــاده قــرار داد        بــراي پ

ــايــد در قــدم اول اهــداف                 انــقــالب ب
بـايـد   .  انقالب را بروشني تعريف كـرد    

متشكل بود و نيـروهـاي انـقـالبـي را             
و ايــن   .  سـازمـان داد و رهـبـري كـرد             

يــعــنــي انــقــالب بــه پــالتــفــرم روشــن            
انقالبي و حزب انقـالبـي و رهـبـران و             
چهره هاي قابل اتكا و شنـاخـتـه شـده          

   .عميقا نيازمند است
  

انقالب بايد كل مـاشـيـن دولـتـي           
بايد .  سابق را در هم كوبد و كنار بزند  

. كل قوانين سابق را ملغا اعالم كـنـد        
انـقــالب بــايــد بــعـنــوان فــوري تــريــن             
گامها، آزادي عقيده و بيان و تشـكـل      
و تجمع را حق بي چون و چـراي هـمـه           
شهروندان اعالم كند و همه زنـدانـيـان         

. سـيـاسـي و عـقــيـدتـي را آزاد كـنــد                 
انقالب بايد تامين رفاه و معيشـت و          
مسـكــن و درمــان را حــق بـي چــون                

. وچراي تك تك شهروندان اعالم كـنـد      
انقالب بايد مجـازات اعـدام را بـراي            

را بـرابـر      هميشه ملغا كند، زن و مرد 
اعـالم كـنــد، مـذهـب را از دولـت و                  
آموزش و پرورش رسمـا جـدا كـنـد و             
ــيــن و                 دخــالــت مــذهــب را در قــوان

انـقـالب   .  آموزش ممنوع اعالم كـنـد      
بايد اعالم كند كه قدرت برتر جامعـه        
تـنـهــا و تـنــهـا مــردم مــتـشــكـل در                  

بــدون ايــن    .  شــوراهــايشــان هســتــنــد     
اقدامات اين احـتـمـال كـامـال وجـود              
دارد كه در اين يا آن پيچ تاريخي يـك        
مشـت انـگـل مـفـتـخـور وابسـتـه بــه                  
ــن                 ــيـ ــمـ ــر هـ ــيـ ــظـ ــات دارا نـ ــقـ طـــبـ

سكـوالرهـا    -ناسيوناليستها و بورژوا 
و ليبرالها كه اكنون در صف مخالـف      
اخوان المسلمين جاي گـرفـتـه انـد بـه              
كمك دولتهاي سرمايه داري، به راس        
جامعه بپرند و همان وضع سابق را بـه   

نـبـايـد تـرديـد        .  مردم تحمـيـل كـنـنـد        
داشت كه اقدامات فوق و دست بـردن        
به ريشه نابرابريها و ستمگريها تـنـهـا        

و تنها از طبقه كارگر آگاه بر مي آيـد          
كه هيچ نفعي در تداوم سلطه اقـلـيـت            

 .مفتخور بر جامعه ندارد
  

حزب كمونيـسـت كـارگـري ايـران           
انقالب مصر را يـك تـحـول تـاريـخـي             
مهم ميداند كـه تـاثـيـر عـمـيـقـي بـر                   
سرنوشت كل مردم منـطـقـه و جـهـان            
خواهد داشت و در ادامه خويـش نـيـز        
براي همه مردمي كه ميخـواهـنـد در          
گوشه و كـنـار جـهـان خـودرا از شـر                    
سلطه اقليت مفـتـخـور و سـركـوبـگـر              
خالص كنند، بسيار آموزنده خـواهـد        

در ايــران هـمــه كـس تــحــوالت            .  بـود 
مصر را با عـالقـه و نـگـرانـي دنـبـال                 
ميكنـد و مـردم ايـران پـيـروزي ايـن                 
انقالب را امر خود ميدانند و وسيـعـا     

مــا .  از آن پشـتــيــبـنــانــي مــيــكـنــنــد          
ترديدي نـداريـم كـه پـيـروزي انـقـالب               
مصر در دست يـابـي بـه جـامـعـه اي                 
انساني و بدون تبـعـيـض، بـر مـبـارزه             
مردم ايران براي سرنگونـي جـمـهـوري        
اسالمي تاثيرات مثبت و مسـتـقـيـم          

حزب كمـونـيـسـت كـارگـري بـا            .  دارد
تمام توان از مبارزه و انـقـالب مـردم             
مصر براي رهايـي و دسـت يـابـي بـه                
جامعه اي انساني پشتيباني و دفـاع          
ميكند و براي جلب پشتيباني هـرچـه       
وسيعتر از اين انقالب در سطح جهـان        

 .فعاالنه تالش ميكند
  

 حزب كمونيست كارگري ايران   
  ٢٠١٣  فوريه ١ 

 ١٣٩١  بهمن ١٣  

  بيانيه حزب كمونيست كارگري در مورد ادامه انقالب در مصر          

گزارش آژانس خبري موکريان يـک       
منبع آگاه به خبرنگار موکريان در   

" رحمان حسـيـن زاده    : " بوکان گفت 
که طبق راي دادگاه تجديد نظر بـه     
شش ماه حبس تعزيـري مـحـکـوم          

 تـيـرمـاه    ٥ شده بود روز چهارشنبه  
 جهت اجراي حکم خـود را    ١٣٩٢ 

به دايره اجراي احکام، مـعـرفـي و            
سـپـس بــه زنـدان مــرکـزي بـوکــان              

بر پايه همين گـزارش     .منتقل شد 
پـيـشـتـر در دادگـاه          "  حسيـن زاده   " 

انقالب مهابـاد بـه اتـهـام تـبـلـيـغ                
عـلـيـه نـظـام بــه يـک سـال حـبــس                   

پـس از    .  تعزيري محکوم شده بـود  
اعتراض نامبرده بـه حـکـم صـادر          
شده، دادگاه تـجـديـد نـظـر اسـتـان              
آذربايجان غربي ايـن حـکـم را بـه              

 .شــــش مــــاه کــــاهـــــش داد                  
يادآور مي گـردد رحـمـان حسـيـن             
زاده که صاحب يک کتابفروشي در     

 تـوسـط     ٨٩ بوکان اسـت، آذرمـاه        
نيروهاي امنيتـي حـدود يـک مـاه            
بازداشت و سپس با سپردن وثيـقـه         

 .آزاد شد
مســعــود کــردپــور و خســرو           
کردپور به زندان مـرکـزي مـهـابـاد           
منتقل شدند و اجازه مـالقـات بـا          

 .بستگان خود را بـدسـت آوردنـد          
مسعود کردپور و خسـرو کـردپـور        

" آژانس خبري موکريان" از مديران   
 مـاه بـازداشـت در        ۴ پس از حدود  

اداره اطالعات مهاباد و ارومـيـه          
 تير ماه به زنـدان    ۵ روز چهارشنبه  

  .مرکزي مهاباد منتقل شدند
 

 ۴  از صفحه  
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اين روزها اعتراض يـک زن جـوان         
ــيــه مــحــدوديــت هــاي ضــد زن                 عــل
اسالمي ، توجه هزاران نـفـر را بـخـود           

او اولــيــن دخــتــر      .  جـلــب کــرده اســت      
رکوددار شنا در آبـهـاي آزاد در ايـران            

بعد از حمله و زخمـي کـردن او       !  است  
و بعد از تحت فشار گذاشتـن او بـراي        
دست کشيدن از اين ورزش، وقتـي بـا           
حجاب اسالمي مورد نظر رژيـم شـنـا       
کرده و رکود مي شکند باز مانع ثبت  
رکــود او مــيــشــونــد و او اعــتــراض              

 . ميکند
تسليم حـرف  " الهام پاسخ ميدهد  

و در طــي چــنــد روز          "  زور نــمــيــشــوم  
ويدئويي را که منتشر کرده که هزاران       

 .  نفر آنرا ديده و از الهام دفاع کرده اند
://http 

/com.youtube.www
?watch

hWnzmTWg25W=v 
 :خانواده اش ميگويند

 سالگي آموزش شـنـا را       ٥ او از   " 
 سالگي به تدريـس  ١٧ آغاز کرده و از    

 سـال    ١٥ شنا پرداخته است و اکـنـون      
است که به صورت حـرفـه اي در ايـن              

 ."زمينه تدريس ميکند
 ٨٧ او اولين رکوردش را در سـال      

 کيلومتـر از نـوشـهـر تـا            ١٢ با شناي  
رکـورد او بـا هـمـيـن            .  نور ثبـت کـرد     

. لباسي که اکنون دارد ثبت شده است      
يعني با لباسي که عمال تـحـرک را از          

 . ورزشکار ميگيرد
 

 وقـتـي الـهـام قصـد            ۸۹ در سـال     
داشت دور تا دور جزيره کـيـش را در              

 ۵ ظرف سه روز شنا کند، در حاليکه      
کيلومتر شنا کـرده بـود، قـايـق هـاي              
نيروي انـتـظـامـي بـه او و هـمـراهـان                   
حملـه مـيـکـنـنـد و الـهـام را بشـدت                    

 .زخمي ميکنند
رژيم از اين دختر جوان ورزشـکـار         

. ميخواهد دست از ورزش شنا بکشد    
الهام بـر اثـر ايـن حـملـه وحشـيـانـه و                    
سبعانه مزدوران حـکـومـت اسـالمـي          
تصميم ميگيرد از ورزش خداحافظـي    

ــه گــفــتــه دوســتــان و                     ــنــا ب کــنــد، ب
اطرافيانش، بعد از بهبودي نسـبـي او        
با تشويق دوستانش مجددا تمرين ها       

ايـن ورزشـکــار     .  را از ســر مــيـگــيـرد        
نخستين دختر رکـورددار شـنـا در           که
هـاي آزاد ايـران اسـت، خـردادمـاه                آب

رکورد شناي کرال سينه را در دريـاي          
خزر شـکـسـت، امـا بـراي ثـبـت ايـن                   
رخداد مهم با مشکل جـديـد مـواجـه          

 !!شده است
يکي از دوستـان الـهـام بـه راديـو              

 .: فرانسه چنين ميگويد
 ١٨  خــرداد حــدود        ٢١ او روز     " 

 و   ١٤  و نيم صبح تا ٥ کيلومتر را از   
سي دقيقه در کنار ساحل بـه صـورت           
رفت و بـرگشـت شـنـا کـرد تـا مـورد                  
حمله نيروي انتظامي در کـيـش قـرار           

اما وقتي برگشـت تـا رکـورد        .  نگيرد
خـود را در فــدراســيـون ثــبـت کــنــد،               
ــان             مــرضــيــه اکــبــرآبــادي مــعــاون زن
ســازمــان تــربــيــت بــدنــي جــمــهــوري           
ــت چــون او حــجــاب                  ــف اســالمــي گ

تـوانــد     اسـالمـي نـداشــتـه اسـت نــمـي            
اکـبـرآبـادي    .  رکورد او را ثـبـت کـنـد            

گفته است کـه لـبـاس اسـالمـي بـراي               
شنا وجود ندارد و ثبت رکورد او نـيـز        

چون هنگـام خـروج از       .  ممکن نيست 
آب، لباس ها خيس بوده و بـه بـدن او         

بـرجسـتـگـي هـاي        « چسبيده است و      
تواند ايـن    او مشخص شده، نمي » بدن

 .."رکورد را ثبت کند
جمهوري اسالمي ايران حکومـت      
ضد زن است و از هر نوع بروز عـلـنـي        
زنـان در جـامـعـه و در فـعـالـيـتـهـاي                     
اجــتــمــاعــي و فــرهــنــگــي و ورزشــي            

رفـتـار   .  وسياسي جلوگيـري مـيـکـنـد        
وقــيــحــانــه ايــن حــکــومــت بــا زنــان              
ورزشکار و پـديـده ورزش در زنـدگـي             
زنان، در سـي سـال گـذشـتـه يـکـي از                  
مسائل مهم ايران است که بايد مـورد     

هـر چـه     .  بررسي دقيـقـتـر قـرار گـيـرد           
حکومت اسالمي زنان را محـدود تـر        
ميکند، هر چه آپارتايد و نابرابري در       
اين عـرصـه را  دامـن مـيـزنـد، زنـان                   

ــد و  شــرکــت در                     ــن ــاســخ مــيــده پ
فعاليتهاي دسته جـمـعـي  ورزشـي را            
خود سازمان ميـدهـنـد و ايـن پـاسـخ              
زنان به محدوديت هاي اعمال شـده از      

ايـن  .  طرف حکومت اسالمـي اسـت         
بار حکومت قصد دارد يک زن مـوفـق    
را وادار کند از اين  فعـالـيـت ورزشـي             

اين آخرين نمونه رفـتـار   .  دست بکشد   
اين جنايتکاران با زنان در ايـران اسـت      
و خوشبختـانـه بـا اعـتـراض الـهـام و                 
تــعــداد زيــادي مــواجــه شــده و ايــن                

 . اعتراض علني اعالم شده است
از "  جنبش براي رهايـي زن   "  فتنه  

ايـن حـرکـت شـجـاعـانـه الـهـام دفــاع                  
ميکند و از همگان دعـوت مـيـکـنـد         
که از الهام اصغري بهر طريق مـمـکـن      

بايد با نهادهاي مربـوطـه   .  دفاع کنند 
تــمــاس گــرفــت و خــواهــان دخــالــت             
نهادهاي بين المللي در اين مـوضـوع        

بـايـد عـلـيـه ايـن رفـتـار شـنـيــع                   .  شـد 
حکومت اسـالمـي اعـتـراض کـرد و              
بايد  رژيم ضد زن اسالمي را بيـش از       
پيش در دنيا بدليل اين رفتار با الهـام        

 . اصغري رسوا کرد
 

 ) جنبش براي رهايي زن      (فتنه 
  ۲۸  برابر با  ٣ ۲۰۱ ژوئن ۲۸ 
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اطــالعــيــه اي کــه در ادارات و                   
سازمانهاي دولتي صادر مي شـود     
، با حديث و آيـه و روايـات شـروع               
شـده و بـا ايــن روش ارتـجـاعـي و                  
سخيفانه  سعي دارند ازهمان  ابتـدا      
، براي کارهايي کـه مـي خـواهـنـد              
انجام بـدهـنـد تـوجـيـه مـذهـبـي و                  

شـهـرداري و     .  شرعـي پـيـدا کـنـنـد          
شوراي مهاباد با اين اطالعيه مـي      
خواهند به مردم بگويند افرادي کـه     
در داخل شهر گدايي مي کـنـنـد بـه        
هيچ وجه فقير و نيازمند نيستند و       
هيچ احتياجي به کمک مردم ندارند       
و بايد آنها را از سـطـح شـهـر جـمـع                 

در پـايـان اطـالعـيـه از            .   آوري کرد 
مردم مي خواهند کـه از گسـتـرش           
تکدي گري و گدا پروري جلوگـيـري       

وهرجا متکـديـان را ديـدنـد         !   کنند
براي دستگيري و جـمـع آوري آنـهـا              

 . به شهرداري اطالع دهند
اما اين افرادي کـه از آنـهـا بـه               
نــام مــتــکــدي يــاد مــي شــود چــه             

 کساني هستند؟  
ايــنــهــا انســان هــاي فــقــيــر و              
تنگدست و بيچاره اي هسـتـنـد کـه          
بنا به هر دليلي زيـر چـرخـهـاي ايـن           

. سيستم ضد انسـانـي لـه شـده انـد              
اينها انسان هـايـي هسـتـنـد کـه بـه               
علت سياست هاي غلـط ايـن رژيـم           

. دچار گـرسـنـگـي و فـقـر شـده انـد                 
اينها کساني هستند که مثل هـمـه         
انســان هــاي ديــگــر دوســت دارنــد           
زنــدگــي خــوب و بــدون دردســري             

فکر نمي کـنـم هـيـچ         . داشته باشند 
آدمي روي  کره زميـن پـيـدا بشـود           
که بخواهد با گـدايـي زنـدگـيـش را             
بگذراند و از ايـن کـارش خـرسـنـد                

از هر زاويه اي و   .  باشد و لذت ببرد   
از هر ديدگاهي که بـه ايـن مسـئلـه              
نگاه کنيد مي بيند که ايـن آدمـهـا         
ــه کــمــک و هــمــدردي                 احــتــيــاج ب
همنوعان خود دارند و بايد با آنـهـا           
بصـورت انسـانــي بـرخــورد کــرد و             
کمکشان کرد تـا از ايـن وضـعـيـت              

 . اسف بار رهايي يابند
امــا طــرز بــرخــورد دولــت در            
مــقــابــل ايــن اشــخــاص ، بســيــار             
متفاوت است و بـدور از هـر گـونـه            

از ديـدگـاه     .  معيارهاي انسانيـسـت   
دولت ، همانگونه که مسئولـيـنـش        
بارها در مصاحبه ها و رسـانـه هـا           

اعالم کرده اند ، ايـنـهـا گـروهـي از              
هسـتـنـد    ! و شياد ! آدمهاي بزه کار  

کـه بـجــاي ايـنــکـه بــراي گــذرانــدن              
زندگيشان کار کنند ،  با  پـوشـيـدن     
لباس هاي کـهـنـه از مـردم اخـاذي              
کرده و از اين طريـق امـرار مـعـاش          

دولت به چشم يک مجرم .  مي کنند 
به اين افراد نگاه مي کنـد و هـرجـا         

 . آنها را بيابد دستگيرشان مي کند
دولت با اجراي ايـن طـرح مـي            
خواهد به مردم بقبوالنـد کـه هـيـچ            
آدم نيازمند و فقيري در اين کشـور       
يافت نمي شود و کساني هم کـه در     
خيابان ها گدايي مي کنند محتـاج   
نيستند بلکه اينها آدم هاي شياد و     
کـاله بــرداري هســتـنــد کــه دوســت            
ندارند کار کنند و از ايـن راه امـرار          

ــهــا مــي     .  مــعــاش مــي کــنــنــد         آن
خواهند يک حقيقت تلـخ را پـنـهـان           
کنند و آن گسترش روزافزون فـقـر و      
بيکاري و بي خانماني در ايران مـي    

آنها به جاي ارائه يک راه حـل    .  باشد
انسـانــي بــراي از مـيــان بــردن ايــن              
معضل ، در انديشه پنهان کـردن و         
پاک کـردن آثـار مـخـرب سـيـاسـت                
هــاي غــلــط و غــيــر انســانــيــشــان             

ايـن نـوع بـرخـورد و ايـن              .  هستنـد 
ديــدگــاه ، بســيــار کــثــيــف و ضــد             

از نـگـاه هـر انسـان           .  انساني اسـت   
آزاديخواه و برابري طلبي ايـنـگـونـه         
مواضع ، از انسانيـت بـدوراسـت و           

 .بايد محکوم شود
دولت با اجراي اينـگـونـه طـرح           
هاي ضد انساني ، هر روز ماهـيـت         
و چهره کريه خود را بيشتـر نـمـايـان        

آنـچـه مسـلـم و آشـکـار             . مي سازد 
است اين واقعيت است که باعـث و          
باني همه معضالت اجـتـمـاعـي از           
جمله فقر، گرسنگي، بيکـاري، بـي        

و هــمــه    ...  خــانــمــانــي، فســاد و          
مشکالت و بدبـخـتـي هـا فـقـط و                

 .فقط نظام جمهوري اسالمي است
  

 ۷/۴/۱۳۹۲ 

 ... طرح جمع آوري متکديان                    
 

 زنده باد انقالب انساني        
 !                                براي جامعه اي انساني               
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صحبت من با سربازان شروع شد       
و بــه تــبــلــيــغ و تــرويــج مــواضــع و                 
سياستهاي کومه لـه، فـقـر و مـرارت            
مردم، سياستهاي سرکوبگـرانـه رژيـم         

از شـوراي روسـتـا        .  اسالمي پرداختـم  
درخواست کردم کـه بـرايشـان چـاي و             

پيدا بـود کـه بشـدت        .  غذا تهيه کنند 
تا قبل از رسيدن غـذا  .  گرسنه هستند 

روي بخاري سريـعـا يـک کـتـري چـاي               
آمـاده شــد و بــراي گــرم کــردن خــود               

هـر  .  ترجيح مي دادند چـاي بـخـورنـد         
هفت نـفـرشـان بـدور بـخـاري بشـکـل                 

براي آنـهـا کـمـي         .  حلقه نشسته بودند 
عجيب به نظر مي آمـد کـه چـگـونـه               
من بعنوان يک معلم روستا ايـنـگـونـه       
پر شور از مواضع کومه لـه بـرايشـان           

فواد دوسـه روزي      .  صحبت مي کنم؟ 
بود که دندانش درد مـيـکـرد و نـمـي              

يـکـي از     .  توانست زياد صحبت کـنـد    
سـربـازهـا پـرسـيـد ايشـان هـم مـعـلـم                    
اســت؟ مــن جــواب دادم کــه او هــم                
همکار من اسـت ولـي دنـدانـش درد              
ميکند به اين خاطر اسـت کـه کـمـتـر           

در جـريـان ايــن       .  صـحـبـت مـي کـنـد          
گفتگوها اکثر اهالي روسـتـا دور مـا         
حلقه زده بودنـد و در حـالـيـکـه آنـهـا                 
خود را به بخاري نزديک کـرده بـودنـد           
تا گرم شوند بحثهـا هـمـچـنـان ادامـه            

مردم هم هر از چند گاهي زيـر  . داشت
چشمي بهم نگاه ميکردند و لبخنـدي      
از سر رضايت بر لبانشان ظـاهـر مـي         

در اين لحظه تـعـدادي از اهـالـي         .  شد
برايشان غذا آوردند و سـفـره اي پـهـن              

از هـمـه جـور غـذايـي کـه در                .  کردند
دسترس داشتند براي هـر هـفـت نـفـر              

يک کتري بزرگ چاي هـم  .  آورده بودند 
بـه مـحـض      .  روي بخـاري آمـاده بـود        

اينکه شروع به غذا خوردن کردند من     
اگـر وقـت     .  بهشان گفتم که بايد بـروم      

بعد از .  کردم دوباره بهتان سر مي زنم   

وداع با آنهـا مـن و فـواد از مسـجـد                 
تعدادي از اهالي روسـتـا     . خارج شديم 

نيز ما را تا بيرون مسـجـد هـمـراهـي             
بعـد از خـروج از مسـجـد بـه                .  کردند

منزلي که رفقايمان در آنجـا مـنـتـظـر         
خالصه وار آنچـه را کـه       .  بودند رفتيم 

در مسجد گذشته بود براي رفـقـا بـاز         
مـن و فـواد نـيـز از قـالـب                 .  گو کردم 

اهــالــي روســتــا خــارج و لــبــاســهــاي            
خــودمــان را پــوشــيــديــم، اســلــحــه و            

بـه رفـقـا      .  فشنگ و غيـره را بسـتـيـم          
گفتم قبل از خروج از روستا حـاال بـد         
نيست نيم ساعتي همگي مسـلـحـانـه       
وارد مسجد شويم و شما هم سربازهـا      
را ببينيد ببينيم چه عکس العملي از      
خود نشان مي دهند بعد به مـاوريـت       

 . خود ادامه خواهيم داد
مــردم هــنــوز بــه مــنــازلشــان                 
بازنگشته بودند و از تصميم ما بـراي     
رفتن مجدد به داخل مسجـد مـطـلـع            

برايشان جالب بود که بـا ورود      . شدند
ما بـه داخـل مسـجـد، سـربـازان چـه                  

همـچـنـان    . واکنشي نشان خواهند داد 
تعدادي از مـردم در مسـجـد حضـور             
داشتـنـد و مـا هـمـگـي امـا ايـنـبـار                     

هــمــه .  مســلــح وارد مســجــد شــديــم        
سربازان به محـض ديـدن مـا بشـدت              
ترسيده بودند و در حين غـذا خـوردن           

بطرف آنها رفتـيـم   .  خشکشان زده بود  
بـا  .  و با آنها به احوالپرسي پرداخـتـيـم     

ديدن رفقاي زن متوجه شدنـد کـه مـا            
. کنارشان نشسـتـيـم   .  کومه له هستيم 

وانمود کـرديـم کـه از حضـورشـان در               
مسجد بي اطالع بوده ايم و بـرايـمـان          
تعريف کنند کـه ايـنـجـا چـکـار مـي                 
کنند؟ بالفاصله چند نفر از آنـهـا مـن        

يکي از آنـهـا رو         .  و فواد را شناختند   
به من کرد و گـفـت شـمـا مـعـلـم ايـن                
روستا نيستيد که چند لحظه قـبـل بـا        

ما صحبت مي کـرديـد؟ پـاسـخ دادم           
آره درست است همان کسي هستم کـه        
چند لحظه پيش با شما صحبت کردم       
اما معلم روستا نـيـسـتـم و بـرايشـان               
تــوضــيــح دادم کــه از آنــجــا کـــه                      
مــيــخــواســتــم بــدون تــرس و واهــمــه            
صحبت کنيد و ايـنـکـه مـا چـه مـي                 
گوييـم عـمـدا لـبـاس اهـالـي روسـتـا                   
پوشيدم و در نقش مـعـلـم روسـتـا بـا                

بهشان گـفـتـم مـا       .  شما صحبت کردم 
 . پارتيزانهاي کومه له هستيم

اينبار همه رفقا هـر کـدام بـا هـر               
نفر از آنها دو به دو به صحبـت کـردن           
پرداختن و بهشان اطمينان داديـم کـه         

. نگران نباشند و با آنها کاري نـداريـم          
بعد صحبت هاي زيـاد و روشـنـگـري            
در خصوص اهداف و سياستهاي مـا،    
برايشان توضيح داديم کـه جـمـهـوري           
اسالمي آنها را با تـبـلـيـغـات مـنـفـي            

اگـر مـا     .  مي خواهد به کشتن بـدهـد       
آنگونه که رژيم اسالمي در مغز شـمـا     
فرو کرده است، مـي بـايسـت اکـنـون               
نسبت به شما بـدرفـتـاري مـيـکـرديـم             
درحاليکه از ابتدا تا به اين لحظه ايـن        
ما بوديم که از مـردم خـواسـتـيـم بـه                  
کـمــک شــمــا بشــتـابــنــد، شــمـا را در               
مســجــد گــرم کــنــنــد، بــرايــتــان غــذا           

در حضـور خـودشـان        .  بياورند و غيره 
از شـوراي روسـتـا تـقـاضـا کـردم کـه                  
برايشان رختخواب بياورند به مسجـد      
و فردا صبح بعد از صبحانه آنها را بـا   
ماشين بطرف جاده اصلي روانه کننـد   
که بـه نـزد خـانـواده و بسـتـگـانشـان                   

هـمـچـنـيـن در پـايـان از هـمـه                  .  بروند
سربازها خواستم کـه اگـر انسـانـهـاي              
شرافتمندي باشيد و اتفاق امشـب را          
همچون يک واقعيت درک کرده باشـيـد     

. نبايد بـه خـدمـت سـربـازي بـرگـردي              
نبايد بيخود خودتان را براي اين رژيـم      

حـال کـه مـا را ديـده             .  به کشتن دهي 
ايد و بـرخـوردهـاي مـا را از نـزديـک                  
مشاهده کرده ايـد اکـيـدا ازتـان مـي                
خواهم که از بازگشت به خـدمـت سـر         

 . پيچي کنيد
شور و شـوق عـجـيـبـي در نـگـاه                

هـنـوز   .  سربازان خودنمايـي مـي کـرد        
باورشان نمي شد که نيروهاي مسـلـح        
کومه له ايـنـگـونـه بـا آنـهـا بـرخـورد                  

هـنـگـام وداع بـا         .  انساني داشتـه انـد     
يکي از آنـهـا بـه        .  آنان روبوسي کرديم  

هـيـچـگـاه تـا بـه ايـن حـد                 :  من گفـت  
خالـصـه   .  احساس امنيت نکرده بودم   

از مسجد خارج شديم و با مـخـتـصـر           
مواد خوراکي که مردم برايمان آمـاده        
کرده بـودنـد در مـيـان بـدرقـه گـرم و                   
روبــوســي بــا آنــهــا، حــوالــي ســاعــت           
دوازده شب در ميان بـرف زيـادي کـه             
باريده بود روستا را به مقصد ديگـري     

 .براي ادامه ماموريت ترک کرديم

حدود چهار ماه بـعـد يـعـنـي دور            
دوم ماموريت ما در اواسط بهار بـود   
که باز هم گذر ما بـه روسـتـاي هـالـه                

امـا ايـنـبـار نـه در داخـل               .  دره افتـاد  
روسـتــا بــلــکـه در يــکــي از مـخــفــي               
گاههاي اطراف روستا بوديم که يکـي     
از اعضاي شورا پيش ما آمد و بـعـد           
از ديدار و گپ زدن به من گفت کـه از       
شهر بـرايـت بسـتـه اي آمـده اسـت و                   

او بستـه  .  گفته شده بدست تو برسانيم  
ما کمـي نـگـران      .  را با خود آورده بود   

شديم که مبادا بسته انفـجـاري بـاشـد          
چون رژيم اين ترفند ها را بـکـار مـي              
بــرد و بســتــه هــاي انــفــجــاري بــراي               
مسئولين کومـه لـه مـي فـرسـتـاد و                

صحنه سازي هـم ايـنـگـونـه بـود کـه                 
نشان داده شود گويا از سوي خـانـواده       

با توجـه  .  اين بسته فرستاده شده است   
به رعايت کردن تمام نکات امنيتي و     
فرض گرفتن اينکـه ايـن بسـتـه بـدون              
شک بسته اي انـفـجـاري اسـت بـه بـاز              

خالـصـه بسـتـه را         .  کردن آن پرداختيم 
باز کرديم و آثار و عالئمي مبـنـي بـر            

وقـتـيـکـه     .  انفجاري بودن در آن نـبـود      
بسته را باز کرديم متوجه محتـويـات         
داخل آن شديم که عبارت بـود از يـک          
دست کـامـل وسـايـل دنـدانـپـزشـکـي               

نامه را   .  همراه با نامه اي در داخل آن  
که خواندم متوجـه شـدم مـتـعـلـق بـه                
ــي اســت کــه در                   ــازان يــکــي از ســرب

مـتـاسـفـانـه      .  ماجراي باال اشاره کردم   
بعدها نمي دانم آن نامه چـه شـد امـا              
اگر در دسترس مي بود مي شـد آنـرا         

 . بعنوان سندي منتشر کرد
تا جاييکه حضور ذهـن دارم ايـن         
ســربــاز نــوشــتــه بــود کــه هــيــچــگــاه             
برخوردهاي ما را در آن شب طوفـانـي     
که در ميان برف گيـر کـرده بـودنـد و              
تنها با اتکا به ما نجات پيدا کـردنـد        

گفـتـه بـود      .  را فراموش نخواهيم کرد  
چهار نفـر از آنـهـا کـه بـا هـم روابـط                     
نـزديــکـتــري داشــتــه انــد بــه خــدمــت            
سربازي برنگشته اند و در ميان مردم       
و اطــرافــيــان خــود از بــرخــوردهــاي              
انساني کومه له صحبت کرده اند کـه       
حقانـيـت بـا آنـهـاسـت نـه جـمـهـوري                    

اما از سه نفر ديـگـر اطـالع      .  اسالمي
در خاتمه هم اضافه کرده بود .  نداشت

که اين هديه را هم به اين خاطر تـهـيـه       
کرده و فرسـتـاده ايـم چـون آنشـب در                 
مسجد روستا يـکـي از رفـقـاي شـمـا               
ــدانــش درد مــي کــرد و شــمــا                      دن
امکانات دندانـپـزشـکـي در اخـتـيـار              
نداشتيد  و ما هم فکر کـرديـم چـيـزي        
برايتان بفرستيم که براي شما کـارايـي       

 . داشته باشد
 ادامه دارد 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 

 خطاب به افکار عمومي جهاني، سازمانهاي کارگري          
 و نهادهاي مدافع حقوق انسان       

 .  زندانيان سياسي در زندان جان ميبازند       
يک اقدام فوري     . جمهوري اسالمي مسئول است     

 .  جهاني ضروري است   

ــران            ــه آزاد کــارگــران اي  :اتــحــادي
بدنبال زمزمه واگذاري کارخانه کـيـان       

بـه کـارفـرمـاي       )  الستيـک الـبـرز     ( تاير
سابق آن، بار ديگر شعله هاي آتـش از       
اين کارخانه زبانه کشـيـد و کـارگـران              

 .اين کارخانه دست از کار کشيدند
در حال حاضر کارگران کيان تاير        

دستمزد خرداد مـاه خـود را دريـافـت            
نکرده اند و تولـيـد در آن بـا کـمـبـود                  

بنا بر اظهـار  .  مواد اوليه مواجه است  
کارگران اين کارخانه از مدتـهـا پـيـش        
زمزمه واگذاري کارخانه به کارفرماي   

باال گـرفـتـه اسـت و         ) شرفي(قبلي آن  

نامبرده ديـروز در جـلـسـه اي کـه بـا                   
شرکت مديران و مسئولين کارخانه و     
نــمــايــنــده هــاي کــارگــران در وزارت             
صنايع برگزار شده بود شرکـت داشـت       
که اين امر خشم صـدهـا کـارگـر ايـن                
کارخانه را برانگيـخـت و آنـان صـبـح              
امروز با دست کشيدن از کار اقدام بـه        
تــجــمــع و آتــش زدن الســتــيــک در                  
محوطه دروني کـارخـانـه مشـرف بـه             

 .جاده اسالمشهر کردند
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه             
اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال ايـن        
اقدام اعـتـراضـي از سـوي کـارگـران،               

مسئولين شوراي تـامـيـن اسـتـان در             
محل حاضر شدند و بدنبال مذاکراتي    
که صورت گرفت کارگران بـه تـجـمـع             
خود پايان دادند و بطور قاطـعـانـه اي          
اعالم داشتند تـحـت هـيـچ شـرايـطـي               
کارفرماي سـابـق را بـه کـارخـانـه راه                 
نخواهند داد و چنانچه وزارت صنايـع   
بدون توجه به خواست کـارگـران اقـدام           
به اينکار کند دسـت بـه اعـتـراضـات              

حـجـم آتشـي      .  گسترده اي خواهند زد    
که امروز کارگران کيان تاير برپا کـرده    
بودند به حدي بود کـه بـدنـبـال پـايـان               
اعتراض کارگران، ماشـيـنـهـاي آتـش          
نشاني اقدام به خـامـوش کـردن آتـش             

 .نمودند
ــبــال اعــتــراضــات گســتــرده           بــدن

 و   ٨٦ کارگران کيان تاير در سالـهـاي        
 کارفرماي اين کارخـانـه خـلـع يـد          ٨٧ 

شد و از آنـزمـان تـاکـنـون اداره آن در                 
اختيار سازمـان حـمـايـت از صـنـايـع                

 .قرار دارد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران       
 ١٣٩٢  تير ماه ١١   

 آتش خشم کارگران کيان تاير بار ديگر شعله ور شد       
 

مــن مــادر افشــيــن اســانــلــو کــه            
ام بـا شـمـا ديـدار              چندين بار خواستـه   

داشته باشم و از وضعيت پسرم کـه از       
 در زندان به سـر مـيـبـرد بـا            ۸۸ پاييز  

شما صحبت کـنـم امـا بـه مـن وقـت                
نداده اند بـه خـاطـر هـمـيـن بـا نـامـه                     
مشکالت يک مادر کـه فـرزنـدش در            
زندان است براي شما مسئول قضـائـي      

 است  شرح ميدهم پسر من چند سالي      
که بيگناه و بدون دلـيـل در زنـدان بـه               

سر ميـبـرد و امـيـدوارم لـطـف شـمـا                  
دادستان محترم شامل حال مـا شـود        
و در مـاه مـبـارک رمضـان ايشـان را                 
آزاد نمائيد چون مـن مـادر بـا وجـود              
بيماريهاي مـخـتـلـف نـه تـوان جـانـي                

 دارم و نه وضـع مـادي اجـازه               درستي
چون با اين مخارج سـنـگـيـن     .  ميدهد
 کـه در          و مخـارج سـنـگـيـنـي           زندگي

شـد   زندان بايد براي زندانيها متحمل    
 بـرابـر     ۲ از قبيل خورد و خـوراک کـه           

قيمت بيـرون اسـت و وسـيلـه خـريـدن                
 مـانـنـد کـولـر و يـخـچـال و                      وسايلـي 

هاي سـنـگـيـن ديـگـر کـه فشـار                   خرج
هـاي زنـدانــي        زيـادي بـه مــا خـانـواده          

آورد و تحملش واقعا سخت اسـت         مي
 که تا زندان رجايي شـهـر    و راه طوالني  

 شـود بـراي انسـان             بايد هر هفته طـي    
فـرزنـد   ۲ گذارد افشين   نمي  باقي  تواني

هـم   دارد که مشکالت و مسائل آنها       
با من است و صبر و تحمل انسـان را          

کنم لطف نموده و     ميبرد خواهش مي  
بــه تــقــاضــاي مــادري زجــر کشــيــده             
اهـمـيـت داده تــا ايشـان آزاد شـود و                  

هـايـش       و بـچـه       خودشان به داد زندگي   
بــرســد و بــاري از دوش مــن مــادر                 

 .برداشته شود
 *** 

 
متن فوق از روي فايل صوتي   

 .پياده شده است 

 

با توجه به اينکـه تـعـداد قـابـل             
توجه ديگري از زنـدانـيـان سـيـاسـي             
نيز در زندان هاي جمهوري اسالمـي   
و بويژه در زندان رجـائـي شـهـر جـان           
باخته اند، اکنون زندانيـان سـيـاسـي        
نگرانند که حکومـت اسـالمـي کـه           
توان اعدام زندانيان سـيـاسـي را در            
شـرايــط کــنــونـي نـدارد، بــه شــيــوه             

ستـار  .  ديگري آنها را به قتل برساند 
بهـشـتـي، هـدي صـابـر، عـلـيـرضـا                 
ــي                ــن ــرا ب ــادي، زه ــرآب ــي کــرمــي خ
يــعــقــوب، مــحــســن دکــمــه چــي،             
مـنـصــور رادپــور، زهــرا کــاظـمــي،           
اميـدرضـا مـيـرصـيـافـي، حشـمـت              
ــرز قــاســمــي، اکــبــر                  ســاران، الــب

 عـبـدالـرضـا       حسن ناهيد،  محمدي،
رجبي، محمد کامراني و علي اکبر       
سعيدي سيرجاني از جمله زنـدانـيـان      
سياسي هستند که در سالهاي اخيـر    
همراه با تعداد قابل توجـهـي ديـگـر          
در زندان هـاي جـمـهـوري اسـالمـي              

کمبود امکانات در   .  جان باخته اند 
زندان ها، عدم رسيدگي به بهداشـت     
و درمان و تغذيه زندانيان، در کـنـار      
شــکــنــجــه و اذيــت و آزار آنــهــا و                
نگراني از وضعيت زندگي کـودکـان        
و همسران، از جمله عوامل بيمـاري        
هاي جسـمـي و روحـي بسـيـاري از               
زندانيان است و سـيـسـتـم قضـائـي               
جــمــهــوري اســالمــي از مــعــالــجــه          
زندانيان که بعضا به بـيـمـاري هـاي            
جدي مـبـتـال هسـتـنـد جـلـوگـيـري                 

اما اکنون نگراني زندانيان  .  ميکند
سياسي از اقدامات تـوطـئـه گـرانـه            
مسئولين زندان ها تشـديـد شـده و             
حتي اعتمادي به داروهـائـي کـه در         

 . زندان به آنان داده ميشود ندارند
 

 در   " عــادي " شـرايــط زنــدانــيــان    
زندان رجائي شهر از ايـنـهـم بسـيـار             

يکسال قبل تنها در   .  وخيم تر است  

 نفـر از زنـدانـيـان         ٧ عرض يک هفته   
در اين زنـدان جـانشـان را از دسـت                

 . دادند
ــطــي فشــار                ــن شــراي ــي ــن در چ
سياسي بر جمهوري اسـالمـي بـراي         
پايان دادن به اين وضعيـت حـيـاتـي            

آزادي فوري کـلـيـه زنـدانـيـان           .  است
سـيـاسـي، پـايـان دادن بـه اعـدام و                  
شکنجه و بدرفتاري بـا زنـدانـيـان و            
اعزام هيئت هاي بين المـلـلـي بـراي          
بازديد از زندانـهـا و بـررسـي مـرگ               
افشين اسانلو و ساير زندانيانـي کـه          
بشيوه مرموزي جانشان را از دسـت      
داده اند، خواست هاي بحـقـي اسـت        
که از طرف زندانيان و خانواده هـاي      

بـا يـک     .  نگران آنها مطرح مـيـشـود      
فشار جهاني بايد جمهوري اسالمي      
را وادار کـرد کـه بـه خـواسـت هـاي                
زنـدانــيــان و خــانــواده هـايشــان تــن            

ــدهــد  مــا از افــکــار عــمــومــي             .  ب
جهاني، از سازمانهاي کارگري و از      
فعالين و نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق              
انســان تــقــاضــا مــيــکــنــيــم ضــمــن          
محکوم کردن جمـهـوري اسـالمـي،         
اين رژيم را تحت فشار قـرار دهـنـد             
که امکانات پزشکـي مـنـاسـب در            
اختيار زندانيان قرار دهـد، شـرايـط          
بـهـداشــتـي زنــدانـهـا را بـالفــاصـلــه               
بهبود بدهد و زندانـيـان سـيـاسـي و             

از .  عــقــيــدتــي را فــورا آزاد کــنــد             
نهادهاي بين المللي ميخواهيم کـه        
جمهوري اسـالمـي را تـحـت فشـار             
بگذارند که هـيـئـت هـائـي را بـراي               
نظارت بر زندانهـا و بـررسـي مـرگ             

 . زندانيان بپذيرد
 

 اصغر کريمي   
 از طرف   

 حزب کمونيست کارگري ايران    
  ٢٠١٣  ژوئن ٢٦ 

 نامه مادر افشين اسانلو  چند روز قبل از درگذشت افشين خطاب به دادستاني                 


