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اليحه بردگي جنسي زنـان کـه تـحـت            
عنوان اليحه حمايـت از خـانـواده بـه             
مجلس ارائه شده يکبار ديگـر عـمـق          
ارتجاع و شناعت و توحش مذهب را        

هيچ جامعـه اي     .   به نمايش ميگذارد  
بدون آزادي زنان آزاد نيست و اليـحـه          
بردگي جنـسـي زنـان در واقـع سـنـد                
بــردگــي کــل جــامــعــه ايــران تــحــت            
حاکميت قـرون وسـطـائـي جـمـهـوري             

بايد با تمام قـوا و از          .   اسالمي است 
يـک مـوضــع راديــکــال و انسـانــي و              
سوسياليستي به مبارزه با اين اليحـه    
و حکومتي پرداخت که به خود جرات 
ميدهد در قرن بيست و يکم از چنيـن        
قوانين توهين آميز و حـقـارت بـاري            

طرح پالتـفـرم چـپ       .   سخن بميان آورد  
عليه اين اليحه و سـازمـانـدادن يـک             
مبارزه راديـکـال بـراي بـه شـکـسـت                
کشاندن آن يک وظيفه مبـرمـي اسـت          
که حزب ما در دستور خود قرار داده         

اما هدف من در ايـن نـوشـتـه           .  است
بحث در مورد اين اليحه و ضـرورت          

بلکه مـيـخـواهـم     .   مبارزه با آن نيست  
به اين  بهانه يکبار ديگر به ضـرورت       
مذهب زدائي از جامعه و مباني نقـد      
سياسي و عقيدتي کمـونـيـسـتـهـا بـه             

اليحـه بـردگـي زنـان         .   مذهب بپردازم 
يکبار ديگر بر ضرورت عاجل رهائي    
جامعه از شر مذهب تاکيد ميـکـنـد،     
و اين رهائي بـدون يـک نـقـد عـمـيـق                 
وهمه جانبه مذهـب و بـدون مـذهـب             
زدائي در عرصه سياسي و اجتماعـي       

 . و عقيدتي ممکن نيست
منظور از مذهب زدائي چيست؟      

ميان مذهب بعنوان يک امـر دولـتـي            
و مذهب بعنوان يک امر عقيدتي چـه     
تفاوتي هست و  بـراي آنـکـه واقـعـا                 
بتوانيم يک جامـعـه انسـانـي بـوجـود             
بياوريم در هر دو سطح چطور بايد بـه          
نقد  مذهب بپردازيـم؟ هـدف از ايـن             
نوشته پاسخگوئي به ايـن سـئـواالت          

 .  است
 

 جدائي مذهب از دولت          
قطع دست مذهب از دولت و قـوانـيـن     
يک رکن مهم مذهب زدائي از جامعه  

اينکه مذهب در حکومت چـه     .     است
بليه اي هسـت و چـه بـالئـي بـر سـر                   
انسانها ميآورد احتياج بـه بـحـث و            

تــجــربـــه   .   اســتــدالل زيــادي نــدارد          
حــکــومــت اســالمــي بــانــدازه کــافــي        

هر . حقيقت را به همه نشان داده است
کس حتي يکماه زير سلطه جـمـهـوري         
اسالمي زندگي کـرده بـاشـد در ايـن              
ترديدي ندارد که مذهب در حکومـت       
چيزي بجز توحش و جنايت نيـسـت و        
بايد دست مذهـب را از دولـت و از               

اليـحـه   " تنها همين   .   قوانين قطع کرد  
يا در واقع  اليـحـه         "   اسالمي خانواده 

در اين هيچ ترديدي نبايد داشـت كـه          
اول مه در ايران ميخ خـودرا كـوبـيـده         
است، عليرغم هـر تـالش حـاكـمـيـن             
گسترده تر از اينها برگزار خواهد شد        

و صحـنـه سـيـاسـي ايـران را سـنـت                  
انساني و پـيـشـرو اول مـه تـعـريـف                  

حــكــومـتــي كــه بــراي      .   خـواهــد كــرد   

جريان اسالمي به رهبري خمينـي بـا         
سرنگوني رژيـم سـلـطـنـت قـدرت را              

حكومت تـازه بـه قـدرت        .   قبضه كرد 
رسيده بدون شكسـت انـقـالب مـردم           

بـه  .   نميتوانست خود را تثبيـت كـنـد        
همين دليل بالفاصله بعد از قـبـضـه         
قدرت، به قلع و قمع همه مخـالـفـيـن            

اولــيــن اقــدام بــراي      .   خــود دســت زد    
شكست انقالب بـازسـازي نـيـروهـاي         

در كنار .   سركوبگر رژيم سلطنتي بود  
اين بازسازي سازمان دادن نـيـروهـاي     
مسلح ويژه ماننـد سـپـاه پـاسـداران،            

 خلع يد سياسي از مذهب
  و ضرورت رنسانس سوسياليستي 
 نکاتى در نقد سياسى و عقيدتى مذهب

 

 حميد تقوائي  

 ۲صفحه  

 اول مه زنده است
 ! مرگ بر جمھورى اسالمى

 

 كاظم  نيكخواه 
 فرمان خميني براي قتل عام مردم كردستان

 

 محمد آ سنگران

 ۶صفحه 

 ۵صفحه 

 جنايتي فجيع در سايه جمهوري اسالمي ضد زن
 مردم مريوان عليه قتل ناموسى به خيابان آمدند 

 ۹صفحه  
 صدای مردم در کانال جديد

 ۷صفحه 
 آيا ميشود بدون  کار فرهنگي دست مذهب را از دولت قطع کرد؟

 ۴              صفحه          حمید تقوائی 

 درود بر خانواده
  حسن جعفری

 ۱۰ص 



 2 ۱۳۸۶ شهريور ۱ انترناسيونال 

بردگي جنسي زن کافي اسـت تـا هـر          
کس  به اين واقـعـيـت پـي بـبـرد کـه                   
جمهوري اسالمي   لـکـه نـنـگـي بـر                
تاريخ معاصر بشريت است و  بـايـد             

 . از تاريخ جارو شود
در قرون وسـطـي در هـمـه جـاي               
دنيا و از جمله در اروپا  مـذهـب در              
قدرت بـود  و کشـتـار و جـنـايـاتـي                   
مرتکب شد و فجايعـي بـوجـود آورد           
که در نهايت به  يک جـنـبـش عـظـيـم          
فکري و سياسي عليه  مذهب منجـر       

در اروپــا جــنــبــش رنســانــس و         .   شـد 
عصر روشنگري و انقالبات سـيـاسـي      
و اجتمـاعـي شـکـل گـرفـت کـه يـک                  
دستاورد آن قطع کردن دست کلـيـسـا          

امـروز در    .   از دولـت و قـوانـيـن بـود            
ايران همان نوع حکومتي که پـانصـد       
سال قبل بعنوان مـثـال در اسـپـانـيـا               
ــده در آتــش                   ــده زن ــا را زن ــه انســان
ميسوزاند و دست و پا قطع مـيـکـرد          
روي کار آمده و همان بساط تـوحـش          

 . و جنايت را بر پا کرده است
در جمهوري اسالمي هم دست و       
پا قطع ميکنند و سنگسار ميکننـد        
و چشــم درمــيــآورنــد و بــجــرم عــدم           
اعتقاد به خـدا و حـتـي اعـتـقـاد بـه                  
مــذاهــب ديــگــر مــثــل يــهــوديــت و           

هـمـجـنـس     .   بهائيت اعدام ميـکـنـنـد      
گرائي جرم تلقي ميشود و همـجـنـس        

يک رکن .  گرايان بدار آويخته ميشوند 
ديگـر ايـن تـوحـش قـرون وسـطـائـي                 
تحقير و بيحقوقي مفرط زنان است و   
تنها همـيـن مـوقـعـيـت فـرودسـت و                
تحقير آميز زن در اسالم و حـکـومـت        
اسالمي کافي است تا هر انسان آزده       
اي خواهان جدائي مذهب از دولت و        

 .    از قوانين باشد
جدائي مذهب از دولت يعني بـر        
چيده شدن کل اين بسـاط تـوحـش از           

بـايـد  دسـت مـذهـب را از                .   جامعه
حکومت و  قوانين سيستـم قضـائـي          
وحقوقي و اداري و سيستم آمـوزشـي      

دخالـت مـذهـب در امـور           .   قطع کرد 
خصوصي اي نظير ازدواج و طـالق و         

نبايـد  "     مراسم ترحيم " تولد و مرگ و     
برسميت شناخته شود و پيـش شـرط         

. قانونيت يافتن اين امور قرار بگيـرد    
در يک جـامـعـه مـدنـي جـائـي بـراي                 
قـوانـيــن مـذهــبـي و سـلــطـه فــقـه و                  

. شرعيات بر مقدرات مـردم نـيـسـت         
جامعه انسـانـي بـه مـذهـب رسـمـي               
احتياجي ندارد و هيچ مذهبي نبـايـد     
به  عنوان مدهب رسمي کشور اعالم       

 . شود

دولت و قوانين بـايـد نسـبـت بـه             
مذهب يـا بـي مـذهـبـي شـهـرونـدان                

هـمـانـطـور کـه در          .   کامال کور باشـد   
مورد نژاد و رنگ پوست افراد چنيـن         

) و يــا المــذهــبــي     ( مــذهــب   .   اســت
هيچکس نبايد در اسـنـاد دولـتـي و             
رسمي ذکر شود و مبناي هيچ حق و          

در .   يا محروميت ويژه اي قرار بگيرد   
يک کالم بـايـد مـذهـب از سـيـسـتـم                  
دولتي و آموزشي و قضائي و حقوقي 
در جــامـعــه کــنـار زده شــود و امــر               

 .   خصوصي شهروندان اعالم شود
 راهش چيست؟ چطـور مـيـتـوان         
دست مذهب را از حـکـومـت قـطـع               
کرد؟ راه اين کـار را انـقـالب کـبـيـر                 
فرانسه در بيش از دويست سال قـبـل       
به مردم تشنه رهائي و آزادي نشـان           

خلـع يـد از مـذهـب يـک اقـدام                 .   داد
سياسي است که به بهترين و کـامـل           
ترين شکل  ميتواند بعنوان حکم يک       
انقالب سياسي و اجـتـمـاعـي عـلـيـه             

ايـن  .     حکومت مذهبي متحقق شود   
يک اقدام قاطع سياسي و متـکـي بـر           
ــراي                 ــوده مــردم ب آگــاهــي و اراده ت
خالصي از سلطه  دولـت و قـوانـيـن               

ايـنـکـه مـردم چـقـدر           .   مذهبي اسـت  
بخدا اعتقاد دارند و يا نـدارنـد و يـا               
مذهب چه جـايـگـاهـي در فـرهـنـگ              
مردم دارد و غيره اينها نقشي در اين      
تعيين تکليف سياسي با مذهب ايفا      

مسلما جـدائـي مـذهـب از           .   نميکند
دولت زمينه را بـراي نـقـد فـکـري و                
عقيدتي مذهب نيز هموار ميکنـد و        
از سوي ديـگـر نـقـد فـکـري مـذهـب                 

مانند جنبش روشنگري در اروپـاي  (   
زميـنـه سـاز انـقـالب          )   قرن هيجدهم 

سيـاسـي عـلـيـه سـلـطـه حـکـومـتـي                   
مذهب است اما اين دو پـيـش شـرط         

تـعـيـيـن تـکـلـيـف           .   يکديگر نيستنـد  
سياسي بـا مـذهـب، هـمـانـطـور کـه                
انــقــالب کــبــيــر فــرانســه نشــان داد،          
مشروط و موکول بـه نـقـد فـکـري و               

مـيـتـوانـد     .   فرهنگي مذهب نـيـسـت      
اکثـريـت يـک جـامـعـه بـوجـود خـدا                  
معتقد باشد و در عـيـن حـال بـراي                
جدائـي مـذهـب از دولـت دسـت بـه                 

 . انقالب بزند
اين نظريه  اشتباه است که گـويـا       
بخاطـر اعـتـقـادات مـذهـبـي مـردم               
ــدرت             ــق حــکــومــتــهــاي مــذهــبــي ب

نه در قرون وسطي ايـنـطـور      .   ميرسند
بود و نه جمهوري اسـالمـي بـخـاطـر             
اعتقادات مـذهـبـي مـردم روي کـار             

در قرون وسطي سلـطـه مـذهـب          .   آمد

شرط الزم حفظ نظام ارباب رعيتي و    
اعمال قدرت اشراف فئودال بود و در       
مورد جمـهـوري اسـالمـي هـم  ايـن                
بورژوازي بومي و جهاني بود کـه در          

 و قدرت گـيـري       ۵۷هراس از انقالب    
چپ در اين انقالب به مذهب متوسل 
شد و بـا اتـکـا بـه اسـالم سـيـاسـي                     

خميني .   انقالب را به شکست کشاند    
و بن الدن و مقتدي صـدر و احـمـدي            
نژاد و خامنه اي و حسن نصـراهللا در           
جنبش ارتجاعي اسالم سياسي ريشه   
دارند و نه در عقايد مردم بـه خـدا و              

اين ادعا  کـه      .     پيغمبر و ائمه اطهار   
جامعه اسالمي است و سلطه مذهب      
و دخالت آن در امـور اجـتـمـاعـي و                
سياسـي مـردم بـخـاطـر اعـتـقـادات               
مذهبي مردم است يک دروغ بزرگ و      
عوامفـريـبـي بـيـشـرمـانـه اسـت کـه                 
بوسيله رسانه هاي غربـي نـيـز بـه آن            

اکـثـريـت عـظـيـم         .   دامن زده ميشـود   
ــران حــکــومــت مــذهــبــي              مــردم اي
نميخواهند و اين حکومت تـنـهـا بـا            
سرکـوب و کشـتـار مـردم تـوانسـتـه                
خودش را سر پا نـگـاهـدارد و نـه بـا                

کـافـي اسـت       .   اتکا به عـقـابـد مـردم         
فقط يک روز شر کـمـيـتـه چـي هـا و                 
لباس شخصيها و سپـاه پـاسـداران و           
خواهران زينب را از سر جـامـعـه کـم             
کنيد تا ببينيند مردم چـه بـالئـي بـه             

 .  سر اين حکومت مياورند
همين امـروز در جـامـعـه ايـران              
خيلي از کساني که خود را مسـلـمـان      
مــيــدانــنــد بــا جــمــهــوري اســالمــي          
مخالف هستـنـد و بـه ايـن نـتـيـجـه                  
رسيده اند که مذهب نبايد در دولـت          

و اين بروشـنـي   .  و قوانين دخالت کند 
نشان ميدهد  که همين امروز وبـدون         
هيچ قيد و شرط و زمـيـنـه سـازي و               
پيش شرط فرهنگـي وعـقـديـتـي اي            
جـامـعـه مـيــتـوانـد و بــايـد از نـظــر                   
سياسي تکليـفـش را بـا مـذهـب در               
حکومت روشن کند و آنرا از دولت و         

تعـيـيـن تـکـلـيـف          .    قوانين کنار بزند 
سياسي جامعه با مذهب اساسا کـار       
يک جنبش انـقـالبـي بـراي خـلـع يـد                  
مذهب از امور دولـتـي و قـوانـيـن و              
سيستم آموزشي و حقوقي و قضائـي       
است و اين خواست و هدفي است کـه          
تـوده مــردم را مسـتــقـل از عــقـايــد               
مذهبي شان به حرکت در ميـآورد و         
در نهايت به جدائي مذهب از دولـت        

انـقـالب فـرانسـه در         .   منجر ميشـود  
قرن هجدهم اين حـقـيـقـت را اثـبـات              
نمود و  انقالبي که امروز در ايران در         
حال شکل  گيري اسـت نـيـز تـاکـيـد                
ديگري بر اين حقيقت تاريخي خواهد 

 .بود
بدون اين تعيين تکليف سيـاسـي        
مقابله همه جانبه با مذهب مـمـکـن          

بخصوص در جامعه ايران که     .   نيست
مذهب با دولت تنيده شـده ايـن يـک             
رکن اساسي  جارو کـردن مـذهـب از            

 .   جامعه است
 

 مذهب بعنوان      
 يک سيستم فکري  و     
  نقد عقيدتي مذهب    

 يک جامعه آزاد و انساني با مـذهـب         
بعنوان يک امر شخصي و عـقـيـدتـي            

در جوامع موجود و   .   برخورد ميکند 
کال  جوامع طبقاتـي در تـمـام طـول              
تاريخ  مذهب  پـديـده اي وراي يـک                
سيستم اعتقادي و اعتقادات و بـاور        

بــقــول .   اهــالــي جــامــعــه بــوده اســت        
مــنــصــور حــکــمــت مــذهــب جــمــع           
داوطلبانه معتقدين به يـک سـيـسـتـم           

مذهب قـبـل از      .   فکري معين نيست  
هر چيز يک دستگاه و نهاد عريـض و         
طويل مالي، يک صـنـعـت تـولـيـد و              
اشاعه خرافه و  يک دکان و  يک کار و 
کسـب پــرسـود بـراي کــلـيــد داران و               
نمايندگان خودگـمـارده خـدا بـر روي            

بـدون دم و دسـتـگـاه           .     زميـن اسـت    
کليسا و پاپ و واتيکان و خاخـامـهـا      
و کشيشها و آيت اهللا ها و مساجد و          
خمس و ذکات و نذورات و  اوقـاف و       
اموال ومستغالت وقفي از مـذاهـب         

هر مذهبي، چـه    .   چيزي بجا نميماند 
مانند ايران بر دولت چنـگ انـداخـتـه          
باشد و چه ماننـد جـوامـع غـربـي از               
دولت و قوانين دسـتـش کـوتـاه شـده              
باشد، يک دم و دسـتـگـاه عـريـض و                
طويل مفتخوري است و نه صرفا يک        

 . سيستم عقيدتي
نـکــتــه ديــگــري کــه بــه مــذهــب            
مــوقــعــيــتــي فــراتــر از يــک عــقــيــده           
شـخــصــي مــيــبــخـشــد  ارثــي بــودن           

مذهب امري  انتخابـي  .   مذهب است 
نــيــســت، نــود و نــه در صــد مــردم               
مذهبشان را انتخاب نکـرده انـد، بـه         
مذهبشان قانع نشده اند، بلکه آنرا به       

ــد       ــرده ان کســي کــه در يــک          .   ارث ب
خانواده مسلمان، يا بعبـارت درسـت        
تر خانواده منسوب به اسالم، بـدنـيـا          
آمده باشد خود بخود مسلمان تـلـقـي       

در مــورد مســيــحــيــت و        .   مــيــشــود
. يهوديت هم عينا هـمـيـنـطـور اسـت           

کسي عقايد سياسي والدينـش را بـه          
عـقـايـد و نـظـريـات و             .   ارث نميبـرد  

مکاتب علمي و هنري و اجـتـمـاعـي         
اگر کسي  افراد  را    .   به ارث نميرسند 

اتوماتيک عضو حزب و يـا مـکـتـب            

ــشــان                     ــن ــدي ــري وال ــن ــکــري و   ه ف
مـحــسـوب کــنـد هـمــه در ســالمــت             

امـا  هـمـه         .   عقلش شـک مـيـکـنـنـد         
براحتي مي پذيرند که مسلـمـان زاده         
مسلمان  و مسيحي زاده مسـيـحـي           

 ! است
همه اين واقعيات نشان مـيـدهـد        
که مذهب در دولـت و يـا خـارج از                 
دولت ماوراي يک سيستم اعـتـقـادي         

مذهـب ارثـي اسـت، مـقـدس            .   است
است،  و يک دم و دستگاه عظيم کـار          

مذهب صنعت پرسود   .   و کسب است  
بايد ايـن  .     توليه و اشاعه خرافه است    

. موقعيت مذهب را درهـم شـکـسـت         
بايـد مـذهـب را بـه مـوقـعـيـت يـک                    
سيستم فکري به عقب راند تـا بـيـش           
از پــيــش مضــمــون خــرافــي و ضــد             

. انســانــي آن افشــا و بــرمــال شــود              
برخورد به مذهب بعنوان يک سيستـم       

 :عقيدتي به اين معني است که
هر کس در اعتـقـاد بـه هـر            :   اوال

نوع مذهب و يا عدم اعتقاد به هـيـچ          
هـر کـس     .   مذهبي کامال آزاد اسـت      

آزاد است عقايد مذهـبـي و يـا ضـد              
مذهبي خود را آزادانه تبليغ کـنـد و            
اشاعه دهد و نـه دولـت و نـه هـيـچ                   
ــدارد               مــرجــعــي در جــامــعــه حــق ن
متعرض افراد بخاطر عقايد مذهبـي      

 . و يا ضد مذهبيشان بشود
اين يک رکن اصلي آزادي عقـيـده      

البـتـه در     .   و آزادي تبليغ عقايد است    
ايــن زمــيــنــه مــبــلــغــيــن مــذهــبــي،          
کشيشها و آخوندها و خـاخـامـهـا و             

. غيره، هيچ مشـکـلـي نـداشـتـه انـد              
اشاعه خرافات مذهبي هميـشـه آزاد        
ــات                     ــکــان ــامــي ام ــم ــوده  و از ت ب

اين تبليغ علـيـه     .   برخوردار بوده است  
مذهب و روشنگري آگـاهـگـرانـه اتـه            
ئيستي بوده است که در تـمـام طـول             
تاريخ تحت عنـوان کـفـر و ارتـداد و                
توهين به مقدسات و قديسين و ائمـه     
اطهار و غيره و غيره مـمـنـوع اعـالم          
شده و با   سنگسار و  اعـدام و زنـده             
در آتش سوزانده شدن پـاسـخ گـرفـتـه             

دگم بودن، و مقدس و جزمي و .  است
غيـر قـابـل انـتـقـاد بـودن جـزئـي از                    

مـذهـب   .       خصلت هر مـذهـب اسـت       
براي دوام خود احتياج به اين دارد که       
به شکل يک تابو، در هيات يـک امـر           
مقدس و دگم و غير قابل نقد  ظـاهـر      

برخورد به مذهب بـعـنـوان يـک       .   شود
سيستم عقيدتي بـه مـعـنـي بـزمـيـن             
کشيدن آن از عرش اعلي و هـمـتـراز            
قرار دادن آن با هر سيستم عـقـيـدتـي            

 .  ديگر است

 . ..   مذهب   خلع  يد سياسي  از          ۱از صفحه  

 ۳صفحه 
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 ! بپا خيز

برای رفع 
 تبعيض

آزادي مذهب در عين حال به اين   
معني است که معتقدين به مـذاهـب         
مختلف بتوانند آزادانه مذهبشـان را     

يـک قـربـانـي مـذاهـب           .   تبليغ کـنـنـد    
مسلط هـمـواره افـراد مـنـسـوب بـه                

نــظــيــر (   مــذاهــب ديــگــر بــوده انــد          
موقعيتي که امـروز مـنـسـوبـيـن بـه              

) . مذاهب يهـودي  و بـهـائـي دارنـد              
برخورد به مذهب بعنوان يک سيستـم       
عــقــيــدتــي هــمــه  مــذاهــب را در                 
موقعيت يکساني قرار ميدهـد و در         
عين حال اين امکان را فراهم ميکند    
که با عمق و شمـول بـيـشـتـري  امـر                 
آگاهگري و روشنگربي عليه مـذهـب       

 .را به پيش برد
مذهب، هـمـانـنـد ديـگـر         :     ثانيا

عقايد، ارثي نـيـسـت و مـانـنـد هـر                 
سيستم عقيدتي ديگر بايـد بـوسـيلـه          

و اين انـتـخـاب    .   افراد   انتخاب شود    
تنها مـيـتـوانـد بـوسـيلـه افـرادي کـه                 
قانونا بـالـغ و بـزرگسـال مـحـسـوب                
ميشوند، يعني افـرادي کـه بـه سـن               
تشخيـص رسـيـده بـاشـنـد، صـورت               

جامعه بايد اعـالم کـنـد کـه            .   بگيرد
کودکان مذهب ندارند و والـديـن حـق        

ندارند عقايد مذهبي خود را به آنـان         
تحميل کنند، در مراسم و مـنـاسـک           
مذهبي شرکتشان بدهند و يا بنـا بـه          
قوانين مذهبي بر جسـم و روان آنـان            

بايد حجاب دختر بـچـه     .   تعرض کنند 
ها و يا ختنه پسران و يا هـر تـعـرض         
ديــگــري بــه جــان و جســم کــودکــان             

ــود          ــالم شـ ــوع اعـ ــنـ ــمـ ــون .   مـ مصـ
نــگــاهــداشــتــن کــودکــان از تــعــرض         
مذهب در عـيـن حـال پـيـش شـرط                 
رويکرد آزدانه آنها به هر نوع مـذهـب     
و يا طرد آگاهانه همه مذاهب  بـعـد            

 . از رسيدن به سن تشخيص است
بـايـد دفـاتـر و عـمـلـکـرد               :   ثالثا

مالي مذهب علني باشد و مـنـظـمـا           
افـراد  .   مورد حسابرسي قرار بـگـيـرد       

مذهبي حق دارند و کامال آزادند بين 
خود منـاسـبـات و داد و سـتـدهـاي                

امـا هـر     .   مالي معيني داشته باشند   
نوع عـمـلـکـرد مـافـيـائـي، هـر نـوع                  

با ارعـاب و    "   مقدس" اخاذي و دزدي    
. گــروکشــي از افــراد مــمــنــوع اســت         

مذهب بعنوان کار و کسب بايد تـابـع       
مقررات مالياتي و اقتصـادي حـاکـم         
بر کليه  شرکتهاي تجاري در جامـعـه       

صنعت مذهب صنعت اشاعه .  باشد
خرافه اسـت و ازيـنـرو بـايـد مـانـنـد                  
صنعت دخانيات با بستن مالياتهاي     
سنگين و محدوديتهاي قانوني ديگر    
از بسط اين دستگاه خرافه پراکنـي و      

 .   مفتخوري جلوگيري کرد
 

 روشنگري و نقد مذهب     
  در قلمرو تفکر     

عقب راندن مذهب به موقعـيـت يـک           
سيستم عقـيـدتـي بـه مـعـنـي خـارج                
کردن آن از قلمرو قوانيـن و مـقـررات         
دولتي و سپردن نقد مذهب به عرصه       

. برخورد فکري و روشـنـگـرانـه اسـت           
جدائي مذهب از دولت و برخـورد بـه          
مذهب بعنوان يک سيستم عقيـدتـي،       
قدرت دولتي و تقدس و رمز و راز را          
از دور مذهب بکنار مـيـزنـد و نـقـد               
فکري مذهب را  بـه تـنـهـا عـرصـه                  

 . مقابله با مذهب تبديل ميکند
بشريت اين تسويه حساب فکـري    
ــار در عصــر                  ــکــب ــا مــذهــب را ي ب
روشنگري در اروپاي قرن هجده انجام      

امروز بـورژوازي جـهـانـي        .   داده است 
حتي در کشورهاي صنعتي پيشرفتـه      
از اين دستاورد بشريت متمدن عقـب       
ــيــت و                  ــانــي  مــدن نشــســتــه و مــب

سکوالريسـم  از سـوي مـتـفـکـريـن                 
بورژوا و مکـاتـب فـکـري اي نـظـيـر                 
نســبـــيـــت فـــرهـــنــگـــي، مـــالـــتـــي         
کالچراليسم و نئـولـيـبـرالـيـسـم بـزيـر              

مذهب دوبـاره در    .     سئوال رفته است  
سياست و در دولـت و در سـيـسـتـم                 
آموزشي حتي در کشـورهـاي غـربـي          
جا باز کرده و  در کشورهائي مـانـنـد     
ايران قدرت دولتي را در دست گرفتـه        

 . است
اين وضعيت هم مقابله سـيـاسـي      
با مذهب  و هم نقد فکري و عقيدتي         
مذهب را در يک سطـح جـهـانـي  در            
دســتــور کــار ســوســيــالــيــســتــهــا و            
ســکــوالرهــا و اتــه ئــيــســتــهــا قــرار            

هيچ يـک از ايـن دو جـنـبـه               .   ميدهد
. مبارزه پيش شرط ديـگـري نـيـسـت           

مقابله سياسي با مذهب به مـنـظـور         
بيرون راندن آن از دولت و قـوانـيـن و             
سيستم آموزشي و حقوقي در جامعه      
و در همان حال بـرسـمـيـت شـنـاسـي               
آزادي مذهب و بي مذهبـي بـعـنـوان           
يک عقيده و بـاور شـخـصـي و نـقـد                  
عميق وهمه جـانـبـه خـرافـه مـذهـب               
اجزاء مکمل يک مبارزه واحـد بـراي          

 . مذهب زدائي از جامعه است
در شرايط سياسي امـروز دنـيـا،         

جامعه ايران يک عرصه تعيين کننـده       
در پيشبرد مبارزه همه جانبـه عـلـيـه         

سلطه حـکـومـت قـرون        .   مذهب است 
وسطائي اسالمي در ايران نـاشـي از           
نظامهاي فئودالي و اشراف زمينـدار      

ايــن حــکــومــتـي اســت کــه        .   نـيــســت 
سرمايه داري نظم نـويـن جـهـانـي در             
ايران بـروي کـار آورده اسـت و بـزور                
ســرکــوب و  قصــاص و اعــدام و                   

ايـن  .  سنگسار سرپا نگاهداشته است 
وضعيت از يکسو تنفر از حـکـومـت          
مذهبي و رويگرداني از مذهب را بـه        
يک گرايش قوي و وسيع در جـامـعـه            
تبديل کرده اسـت و از سـوي ديـگـر                
کمونيسم کارگـري را بـا پـرچـم نـقـد                
انساني و سوسياليستي و بي تخفيف 
مذهب  در راس اين مبارزه قرار داده        

جامـعـه ايـران کـه از انـقـالب               .  است
ــراي               ــارهــا ب ــا کــنــون ب مشــروطــه ت
خالصي از يوغ مذهب بپا خاسـتـه و        
ناکام مـانـده اسـت، يـک رنسـانـس،                
رنسانسـي بـا يـک مضـمـون چـپ و                 
سوسياليستي،  بـه تـاريـخ بـدهـکـار             

ــه حســاب           .   اســت زمــان ايــن تســوي
 .*تاريخي فرا رسيده است

 كارگران شركت      
  سازه هاي فلزي       

 دست به اعتصاب زدند     
بنا به گزارشي كه دريـافـت كـرده ايـم             

 مرداد ماه كارگـران  ٢٢روز سه شنبه    
شركت سازه هاي فلزي واقع در شهرك 
صنعتي آبادان در اعـتـراض بـه عـدم            
پرداخت دسـتـمـزدهـايشـان دسـت بـه             

كارگران ايـن شـرکـت      . اعتصاب زدند 
چند ماه است حقوق خود را دريـافـت       

بـا اعـتـصـاب كـارگـران           .   نـكـرده انـد     
كارفرما به ميان كارگران آمده و آنهـا      

. را تــهــديــد بــه اخــراج كــرده اســت              
مديريت اين شركت بـطـور مشـخـص          

 نفر از كارگران را در ليست اخراج ٢٠
قرار داده و اسامي آنها را اعالم كـرده   

كارگـران اعـالم كـرده انـد كـه              .   است
هيچـكـدام از هـمـكـارانشـان نـبـايـد                
اخـراج شــونـد و مــبـارزه آنـهــا بــراي               
خواست بحقي اسـت كـه بـايـد فـورا                

 . پاسخ داده شود
 

 اعتصاب كارگران      
 اكتشاف نفت پازنان          

 آغاجاري  
بنابه خبري كه به كانال جديد رسـيـده          
اســت، در نــيــمــه اول مــرداد مــاه،               
ــان             ــازن ــفــت پ كــارگــران اكــتــشــاف ن

ــدود             ــه ح ــاري ک ــاج ــفــر     ٣٠٠آغ  ن
ميباشند، دسـت بـه اعـتـصـاب يـك              

كـارگـران اعـتـصـابـي         .   هفته اي زدنـد  
 و   ٨٦حقوق ماههاي بهمن و اسفنـد        

 به بعد را دريافت نكـرده    ٨٧فروردين  
بودند كه بدنبال اعتصاب، دادگاه هم      

. مجبور شد به نفـع آنـهـا راي بـدهـد              
بنابه اين خبر، نيروهاي انتظـامـي از         
اميديه به محل تـجـمـع كـارگـران در             
محوطه شركت آمدند تا از گسـتـرش      

بـا  .   اعتراض کارگران جلوگيري کننـد    
اعـتــصــاب کـارگــران، شــرکـت نــفــت          
مجبور شد حقوق بهمن و اسـفـنـد و             
عــيــدي فــرورديــن مــاه كــارگــران را            
بپردازد، اما هنوز حـقـوق مـاهـهـاي            
ارديبهشت به بعد کـارگـران پـرداخـت          

حقوق متوسـط كـارگـران      .   نشده است 
 هـزار    ٣۵٠اکتشاف نـفـت پـازنـان              

 روز در مـاه و          ٢۵تومان در قـبـال         
کـارگـران   .   ساعات کار طوالني اسـت    

 صبح از خانه هـاي خـود     ٦از ساعت   
 عصـر بـه خـانـه           ٦بيرون ميـرونـد و        

 . ميرسند
 

 اعتصاب كارگران      
  شركت نيلوفر تهران       

 مـردادمـاه     ٢٩بنابه خبري كه امروز      
به كانال جديد رسيده است، كـارگـران         
شركت پالستيک سازي نيلوفر تهـران،      

 ماه حـقـوق پـرداخـت نشـده          ۵بخاطر  
ايـن  .   خود دست بـه اعـتـصـاب زدنـد          

خبر مي افزايد كـه تـجـمـع كـارگـران               
مورد حمله قرار گـرفـت و چـنـد نـفـر                

از جــزئـيــات ايــن      .   دسـتـگــيـر شـدنــد      
ــامــي                   ــداد و اس ــع ــصــاب و ت ــت اع
 . دستگيرشدگان خبري نرسيده است

حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از        
اعتراضات كارگران در شـركـت سـازه       

هاي فلزي آبادان، كارگران اكـتـشـاف         
نـفــت پــازنــان آغـاجــاري و كــارگــران           
شركت نيلوفر تهران قاطعانه حمـايـت       
مي كنند و هـمـه كـارگـران و مـردم                 
شريف و آزاديخواه را بـه حـمـايـت از             
اعــتـــراضــات ايــن كــارگـــران فـــرا              

حــزب از کــارگــران ايــن        .   مــيــخــوانــد
ــار                  ــب ــه اخ ــد ك ــواه ــز مــي خ ــراک م
اعتراضات خود را به کانال جـديـد و           
حزب کمونيست کارگري اطالع دهند     
تا به اطالع کارگران سـايـر مـراکـز و             

 . عموم مردم برسد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٧ مردادماه   ٢٩، ٢٠٠٨ اوت  ١٩  

 . . .  مذهب    خلع  يد سياسي  از             ۲از صفحه  

 چند خبر از اعتراضات كارگري رسيده به كانال جديد

 يک دنيای بهتر
 برنامه

 حزب را 
 بخوانید 

و در سطح 
 وسیع 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!       مرگ بر جمهوري اسالمي    توزیع کنید 
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آقاي تقوايي  اين بايد هـايـي         :   هادي
مـيـگـويـيـد       ]   عليه مذهـب  [ که شما   

بنظر من  چه بايد کردش مهـم اسـت            
بـخـاطـر    .   که شما اينرا نميـفـرمـايـيـد        

اينکه مبارزه با مذهب بـه يـک کـار              
فرهنگي پرقدرت و بلند مـدت نـيـاز           

يعني با توجه به اين کـه مـردم       .  دارد
مذهبي هستند اين موضوع برخـورد      
خاصي ميخواهد درصورتي که شمـا      
اصــال تــوجــه نــمــيــکــنــيــد و فــقــط             
ميگوييد که بايـد مـذهـب از دولـت             

بـايـد فـالن شـود و بـايـد               .   جدا شـود  
ولي  چـه جـوري؟ شـايـد         !   بهمان شود 

اکثر مردم هم اين حرفها را بـگـويـنـد           
اما هيچکس به چـگـونـگـي مسـئلـه            
اشاره نميکند که با اين تاريخ هزار و        
چهارصد ساله مذهب  چـطـور بـايـد             
مذهب را کنتـرل کـرد و از دولـت و                
ــدگــي                    ــه در زن ــرد ک ــره جــدا ک غــي
اجتماعي مردم هم دخـالـت نـداشـتـه           
بــاشــد؟  ايــنــکــه چــه کســي تــاحــال             
توانسته و با چه طرقي مـيـشـود ايـن            
بايدها را عملي کرد در صـحـبـتـهـاي       

درواقـع  .   شما به آن اشاره اي نميبيـنـم    
نحوه هاي عملي ايـن مسـائـل بـراي             
من سوال است که در عـمـل چـگـونـه             
بايد تحقق بخشـيـد و از تـئـوري بـه                

 عمل درآورد؟
. خـيـلـي مـتـشـکـر         :   حميد تقـوايـي   

دوستمان گفتند که بايد کار فرهنگي      
دراز مدت کرد و به اين شيوه بايد بـا           
مذهبي کـه هـزار و چـهـارصـد سـال                

مـن در    .   سابقه داشته  بـرخـورد کـرد        
بحثم سعي کردم که اين دو جـنـبـه از           

يکـي جـنـبـه بـرخـورد           .   هم جدا شود 
سياسي به مذهب است کـه بـايـد از             

دوستمان ميپرسنـد  .     دولت جدا شود  
از .   چطور بايد اين کارصورت بگيـرد     

صحبت اين دوستمان اينطور فهميدم     
که ايشان پيش شرط ايـنـرا يـک کـار            

مـن بـه ايـن        .   فرهنگـي   مـيـدانـنـد           
اين کامال مـمـکـن و        .  معتقد نيستم 

عملي اسـت کـه   بـا يـک جـنـبـش                      

سياسي دست مذهب را از قوانـيـن و      
مـيـگـويـنـد کـجـا          .   دولت قـطـع کـرد      

اينطور شده؟ من ميگويم هـرجـا کـه          
مذهب را از دولت کنار زده اند همين 

وقـتـي انـقـالب       .       اتفاق افتاده اسـت    
فرانسه مذهب را کـنـار زد ايـنـطـور              
نـبـود  کـه تـوده مـردم بـا يـک کــار                      
فرهنگي طـوالنـي مـدت بـه ايـنـجـا               
رسيده بودند که خـدا هسـت يـا خـدا              

هـراعـتـقـادي مـردم بـه خـدا              .   نيست
داشتند و يا به مسيحيت داشتند بـه         
اين نتيجه رسيده بودنـد کـه کـلـيـسـا            
مفت خور اسـت و نـبـايـد در دولـت                
دخالت داشته باشد و دستش بايـد از      

در ايران هم بـنـظـر       .   دولت قطع بشود  
 درصد مردم به اين ضـرورت    ۹۹من  

اين مهم نيست کـه مـردم     .   رسيده اند 
چقدرخودشان را مسلمان ميدانند يـا      
نميدانند، خودشان را با خدا ميدانند      
يا بي خدا، مهم مخـالـفـت مـردم بـا              
مذهب سياسي و دخالت آن در دولت       

حاال  کـاري بـه ايـن          .     و قوانين است  
واقعيت نداريم که نسـل جـوان حـتـي            
خدا را هم کنار گذاشته انـد و ايـنـرا               
خود آيت اهللا ها ميگويند و مدام در    
مــنــبــرهــايشــان شــکــوه و شــکــايــت         
ميکنند که مـردم  روزه و نـمـاز را                 

خـودشـان آمـار      .       کنار گذاشـتـه انـد      
 درصـد    ۸۰مـيـدهـنـد کـه بـيـش از                

. جوانان اصال به خدا اعتقادي ندارند     
اما حتي اگر اين رويگرداني وسيع از       
اســالم هــم نــبــود  تســويــه حســاب              
سياسي بـا مـذهـب کـامـال امـکـان                

مردم عميقا سکوالر هستنـد     .   داشت
و کاربجائي رسيده   که حتي تعدادي       
از آيت اهللا ها   ظاهرا سکـوالر شـده            
اند و ميگويند بايد مذهب از دولـت         

چرا که ميبينند جامعه از   .   جدا شود 
مــذهــب رويـــگــردان مـــيــشــود و               
ميخواهند دولت را بدهند که مذهب     

ميگويند ميخواهـيـم    !     را نگاهدارند 
يــعــنــي  !   مــذهــب را نــجــات دهــيــم         

خودشان مـيـدانـنـد  ايـن حـکـومـت                

بقدري جنايت کرده اسـت کـه هـرچـه             
بيشتر با اسالم تداعـي بشـود اسـالم          
بيشتر بي آبرو ميشود و اينـطـور هـم         

و ايـــن آخـــونـــدهـــاي        .   شـــده اســـت   
دورانديش  را به اين صرافت انداختـه        
که خواهان جدائي مـذهـب از دولـت           

مـيـخـواهـنـد مـذهـب را از              .    بشوند
جلوي اعتراض و از دم تـيـغ مـبـارزه             
مردم بدر ببرند تا مگربتوانند بسـاط     
ــا و اجــداديشــان را              مــفــتــخــوري آب

 .محفوظ نگهدارند
   اين واقعيت سيـاسـي جـامـعـه         

حـاال اسـالم مـيـخـواهـد           .   ايران است 
هزار و چهارصد سال سـابـقـه داشـتـه           

ايـن  .   باشد يا دوهزار و پـانصـد سـال          
مهم ايـنـسـت کـه         .   ديگر مهم نيست  

مردم از لحاظ سيـاسـي بـا اسـالم و              
دولت اسالمي  تعيين تکلـيـف کـرده       

اينکه بايد چطـور ايـن رژيـم  را            .   اند
انـداخــت  بـحــث ديــگـري اســت کــه              

. ميتوانيم در باره اش صحبت کـنـيـم        
اين يک چه بايد کرد سياسي است کـه    
چطور بايد يک مبارزه و يک انـقـالبـي          
را سازمان داد و چطور بايد حکومت      

اما مـن در ايـن         . مذهبي را انداخت 
ترديدي ندارم که هـمـيـن امـروز اگـر              

 ۹۹رفراندم کنند اين جامعـه بـا آرا            
درصد ميـگـويـد کـه مـا حـکـومـت                

از آيـت اهللا      .   مذهبـي نـمـيـخـواهـيـم         
دور " منتظري و ديـگـر آخـونـدهـاي              

و ملي اسالميون  هـمـيـن را        "   انديش
ميگويند تا مردم عادي و کـارگـر و          

مردم ميگويـنـد مـذهـب       .   زن و جوان 
ــرود،                 ــار ب ــن ــد از حــکــومــت ک ــاي ب
ــنــد مــا جــامــعــه ســويــل              مــيــگــوي
ميـخـواهـيـم و مـا جـامـعـه مـدنـي                   

 .ميخواهيم
 بنا بـرايـن ايـن بـايـدي کـه مـن                 
مــيــگــويــم بــايــد خــود مــردم اســت،          

. خواست اکثريت عظيـم مـردم اسـت         
مردم هر فرهنگي داشـتـه بـاشـنـد و              
هرچقدر که به ائمـه اطـهـار مـعـتـقـد               
باشند و به خدا مـعـتـقـد بـاشـنـد يـا                 
نباشند در اين ترديـدي نـدارنـد و در             
اين متـفـق الـقـول هسـتـنـد کـه ايـن                   
حکومت مذهبي بايد برود و اسالم و      
مذهب نبايد در حـکـومـت و دولـت             
دخــالــت کــنــد، نــبــايــد در آمــوزش            
پرورش و در زندگي حقوقي و قانونـي       

ايـن  .       و اجتماعي مردم دخالت کنـد    
خواست مردمي است کـه سـي سـال            
است از حکومت مذهبي کشيده انـد     

 . و جانشان به لب رسيده است
   نکته دوم هم اينکه بله مبـارزه       
فرهنگي عليه مذهب هم الزم اسـت          

بايد مـذهـب را       .     و بسيار مهم است   

هم از نظر سياسي عقب راند  و هم از 
نــظــر عــقــيــدتــي نــقــدش کــرد و بــه              
روشنگـري  دسـت زد و آگـاهـگـري                

. در اروپا هم اين روند طـي شـد         .   کرد
در دوره روشنگري و با پيشرفت علوم 
در قرن هجدهم  متفکرين    وجـود              
خدا را زيـر سـوال بـردنـد و عـقـايـد                    
مذهـبـي را عـمـيـقـا نـقـد کـردنـد و                     
مذهب را از عرش اعـال  بـه زمـيـن               

خب اينطور نيست کـه ايـن        .   کشيدند
واقعه در اروپا اتفاق افتاده اما گـويـا         

ايـن يـک     !   به ايـران مـربـوط نـيـسـت            
هــمــيـــن   .   دســتــاورد بشــري اســت          

اصطالحي که خيلي ها االن در ايـران        
بکار ميبرند يعني جامعـه سـکـوالر         
يا جامعه مدني،  اين را ما از اروپـا           

آن .   و انــقــالب فــرانســه گــرفــتــه ايــم          
ادبيات و آن تسويه حساب فکـري بـا        
مذهب را هم بايـد از پـيـشـروان ايـن             
مبارزه بگيريم و ترجمـه کـنـيـم و در              

 . جامعه ايران اشاعه بدهيم
بنابرايـن يـک مـبـارزه فـکـري و               
عقيدتي و نظري هم   بايد با مـذهـب         
بايد کرد امـا چـيـزي کـه مـن بـا آن                   
مخالفم اينست کـه فـکـر کـنـيـم کـه                
پيش شرط تسويه حساب سياسي بـا        
مــذهــب و پــيــش شــرط جــدا کــردن            
مذهب از دولـت و از قـوانـيـن و از                  
ســيــســتــم آمــوزشــي نــخــســت کــار           

معـنـي ديـگـر       .     فرهنگي کردن است  
اين حرف اينست کـه گـويـا بـخـاطـر               
فرهنگ مردم هست که اينهـا حـاکـم          

 . اصال اينطور نيست! شده اند
 امروز بنظر من جامعه ايـران از        

. ضد مذهبي ترين جوامع دنـيـاسـت        
اما حتي اگر اينطور هـم نـبـود بـايـد             
حساب تعيين تکـلـيـف سـيـاسـي بـا             
مذهـب حـاکـم را از نـقـد فـکـري و                    

 . فرهنگي مذهب جدا ميکرديم
 بهيچوجه نبايد مبارزه سيـاسـي      
با مذهب يعني جدا کردن مذهـب از         
دولت را موکول به مبارزه فـرهـنـگـي          

بنظر من هر دو اين کـارهـا را           .     کرد
بايد انجـام داد و هـيـچـکـدام پـيـش                 
شرط ديگري نيـسـت ولـي در عـيـن              
حــال بــايــد تــوجــه داشــت کــه کــار               
فرهنگي زماني ميـتـوانـد عـمـيـق و             
وسيع پيش رود که اجازه و آزادي نقـد     

. مذهب در جامعه وجود داشته باشد     
وقتي  خون شما را بـعـنـوان کـافـر و                
مــرتـــد حـــالل کــرده انـــد چـــطـــور               
ميخواهيد و چطور ميتوانيد در يـک        
سطـح وسـيـع و کـارسـاز و مـوثـري                  
مبارزه فرهـنـگـي کـنـيـد؟  تـعـيـيـن                  
تکليف سياسي بـا مـذهـب مـبـارزه             
فکري و روشنگرانه عليه مـذهـب را           

به مراتب تسهيل ميـکـنـد و  اجـازه             
ميدهـد در يـک سـطـح  گسـتـرده و                   
وفراگير به مبارزه عقيدتي و نظري با       

در عين حال  از همـيـن        .   مذهب رفت 
امروز بـايـد ادبـيـات آتـه ايسـتـي و                  
ــه و انســان               ــديشــان ــيــات آزاد ان ادب
دوستانه را در جامعه اشـاعـه داد و            
مبارزه نظري و فکري با مذهب را در    
هر سطحي که ممکن است بـه پـيـش           

 . برد
 نکته ديگر اينکه کسي کـه کـار         
فرهنگي را پيش شرط جائي مذهـب       
از دولت ميکند   بنظـر مـن کـامـال              
اشتباه ميکند و يک اشتباه سـيـاسـي         

اين بـنـفـع      .   مهم و مهلکي هم هست    
جمهوري اسالمي هست که ايـنـطـور         
وانمود شود که اعتـقـادات فـکـري و            
فرهنگي مردم مسئول وضع موجـود      

خيلي ها مثال  زماني که در    .       است
حق زن ظلمي ميشود ميگويـنـد کـه          
اين بخـاطـر مـذهـب نـيـسـت بـلـکـه                  
بخاطر فرهنگ مردسـاالري اسـت و         
!  بخاطر سنت هاي عقب مانده اسـت       

حکومت اسالمي گناهي ندارد  بلکه 
فرهنگ خود مردم و سنتها هسـتـنـد         

و ايـن طـرز بـرخـورد           !   که بد هستنـد   
موضع دار و دسته هايي مثل شيرين 
عبادي و  ملي اسالميون و تـمـامـي          
اســالمــيــان دگــر انــديــش اســت کــه           
ميگويند اگر هم خـرافـه در جـامـعـه            
هست و اگر عقب ماندگيهاي فـکـري     
هست بخاطر اينسـت کـه سـنـتـهـاي             
مردساالري در جامعه هست و بـايـد         
سراغ اين سنتها رفت و با اين سنتها         

ما نبايد به اين . مبارزه فرهنگي کرد
مــا مــيـگــويـيــم کــار       .   دام بـيــافـتــيـم     

فرهنگي سرجاي خـودش ولـي بـراي           
پاسخ به درد مردم بايد حتما قبـل از          
هر چيز از طـريـق جـدا کـردن کـامـل              
دست مذهب از حکومت و دولـت و          
از قــوانــيــن و آمــوزش و پــرورش و              
شئونات اجتماعي جواب داد و   مـا      
ايـنـرا بـايـد مسـتـقـيـمـا در دسـتـور                    

اگر در جامعه ايران    .   کارمان بگذاريم 
ايـنــهــمـه فــجــايـع مــذهـبــي صــورت           
ميگيرد بهيچوجه بـخـاطـر اعـتـقـاد            
مردم و فرهنگ مردم نـيـسـت بـلـکـه            
بخاطر سلطـه يـک عـده مـفـت خـور                
است کـه تـحـت نـام مـذهـب دارنـد                  
ميزنند و ميکوبند و چپاول ميکننـد       

ايـنـهـا    .   و اينرا همه جامعـه مـيـدانـد        
نکاتي هستند که بايد در مقـابلـه بـا           

 . *مذهب بر آن تاکيد کنيم

آيا ميشود بدون  کار فرهنگي دست 
 مذهب را از دولت قطع کرد؟

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است

 از ميان سئواالت جلسات هفتگی حمید تقوائی

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض
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براي تثـبـيـت    . . . .   بسيج، كميته ها و    
 . رژيم اسالمي ضروري شد

قـمـه كشـان حـزب اهللا و اسـيــد                
پاشي و زنجير چرخاندن در خيابانـهـا        
وجه مكمل جرياني بود كـه تـازه بـه              

در تمام شـهـرهـاي      . قدرت رسيده بود 
ايران بجز كردستان جمهوري اسالمي    
توانست قدرت را از مردم سلب كـنـد         

اگـر چـه     .   و تنها جريان حـاكـم بشـود        
قلب انقالب در ايران هنـوز از تـپـش            
نايستاده بود اما در كردستان اوضاع   

 . به شكل ديگري بود
 ۲۲از همان دوران قبل از قـيـام           

 ، كردستان مسير ديـگـري        ۵۷بهمن  
در تمام شهـرهـاي كـردسـتـان          .   پيمود

رهبران مردم شخصيتها و گـرايشـات     
سـيــاسـي مـعــتـبــر جــامـعــه جــدا از              
حاكمان تازه بـه قـدرت رسـيـده و بـا                
اهداف و سـيـاسـتـهـاي حـاكـمـان در                

همه جـريـانـات      .   تضاد عميقي بودند  
با نفوذ در كردستان خود را در تقابـل      
و يا جدا از جريانات اسالمي تعريـف    

تنها نـيـروي اسـالمـي در          .   ميكردند
كردستان جريان مفتـي زاده بـود كـه            
نتوانست جايگاه جدي و اجـتـمـاعـي          

بـعـد از قـيـام         .   در كردستان پيدا كند  
اين جريان اسالمي اگـر چـه خـود را              
دوست خميني ميدانست، اما بعدها     
حاكمان تهـران روي خـوشـي بـه ايـن               

الـبـتـه سـرنـوشـت         .   جريان نشان نداند  
جريان مفتي زاده تنها هنگامي ايـن        
چنين ورق خورد كه كمـونـيـسـتـهـا و             
چپ جـامـعـه كـردسـتـان قـبـال و در                  
جريان قيام و بعد از قيام  اين جـريـان           

يکي از . را افشا و منزوي كرده بودند 
رهبران سـر شـنـاس آن دوره صـديـق               
ــســت مــعــروف             ــي ــمــون ــگــر ک ــان كــم
،محبوبترين شخصيـت سـيـاسـي آن          
دوره در سنندج و جـنـوب کـردسـتـان            
رهـبـري مـبـارزات مـردم را بـعـهــده                
داشت و چپ جامعـه را نـمـايـنـدگـي              

مـردم  مـفـتـي زاده رهـبـر               .  ميکرد  
اسالميها را که تالش ميکـرد نـفـوذ           
جمهوري اسالمي را گسترش بـدهـد،       

كشـمـكـش    .   دشمن خود ميدانستـنـد    
اين دو جـريـان بـا پـيـروزي قـطـعـي                   

به همين دليل . كمونيستها همراه بود 
نميتوانست كمكي بـه رژيـم تـازه بـه             
قدرت رسيده هم بكنـد و تـحـويـلـش             

بنابـر ايـن نـه در جـامـعـه               .   نگرفتند
امكان رشد و نيرو گرفتن داشتـنـد و           
نه در تهران و قم آنها را خودي قلمداد 

به همـيـن دلـيـل خـيـلـي زود              .   كردند
 .حاشيه اي و منفور مردم شدند

  تمامـا  ۵۷كردستان بعد از قيام  
تحت حاكميت دو جـريـان كـوملـه و             

در .   حزب دمكرات قرار گـرفـتـه بـود         
جنوب كردستان به دليـل چـپ بـودن           
ــي در                     ــات ــه درج ــردم  ب ــه م ــومل ك

. تشكلهاي خود متشكل شده بـودنـد      
جمعيتهاي متعدد مانـنـد جـمـعـيـت           
معلمان، جمعـيـت دفـاع از آزادي و             

. . . . انقالب ، جمعيت دانش آموزان و    
شوراي شـهـر سـنـنـدج، بـنـكـه هـاي                 
محالت،داير شدن دفاتر سازمانها و      

. . . . گــروه هــاي ســيــاســي فــراگــيــر و         
همگـي اشـكـالـي از سـازمـانـيـابـي                
ابتدايي بودند كـه تـالش مـيـكـردنـد             

اما در شمال . مردم را سازمان بدهند
كردستان به دليل نفوذ سنـتـي حـزب          
دمكرات كردستان ايـران ايـن حـزب           

ــود          دمــكــرات در    .   داراي قــدرت ب
روستاها كدخداها و مـالهـا و ريـش           
سفيدان طرفـدار حـزب دمـكـرات را            

در شـهـر هـا بـجـز            .   حاكم كـرده بـود     
مــقــامــات حــزبــي كــه در مــحــالت           
مختلف حاكميت را به دست گـرفـتـه         
بودند تشكل قابل توجـهـي از مـردم           

حزب دمكرات در اين   .   شكل نگرفت 
دوره هنوز به امـيـد سـازش بـا رژيـم              

اما به هر حـال كـردسـتـان        .   حاكم بود 
 ۵۷اگر در ابـتـداي انـقـالب بـهـمـن                 

تفاوت چندانـي بـا ديـگـر شـهـرهـاي               
ايران نداشت، اما به تدريج حاكمـيـت       
جمهوري اسالمـي در ايـران تـفـاوت            
كردستان با ديگـر مـنـاطـق ايـران را             

به هـمـيـن دلـيـل         .   برجسته تر ميكرد  
آزاديهاي بدست آمده بعد از انـقـالب          

  در كـردسـتـان گسـتـرش        ۵۸در سال   
يــافــتــه امــا بــه دلــيــل قــدرتــگــيــري           
اسـالمــيــهــا در شــهــرهــاي خــارج از           
كردستان حـاكـمـيـت رژيـم اسـالمـي             
آزاديــهــاي بــدســت آمــده را هــر روز            

 . محدودتر ميكرد
سير ايـن رويـدادهـا و اخـتـالف              
فضاي سياسي كـردسـتـان بـا ديـگـر              
شــهــرهــاي ايــران آن چــنــان زيــاد و              
برجسته شد كه دو حـاكـمـيـت بـا دو               
اهداف متفاوت را مـيـشـد در هـمـه              

. گوشه و زواياي جامعه مشاهده كرد     
در ايـــن زمـــان بـــود كـــه واژه                        

و .   عـمـومـي تـر شـد         "   خودمختـاري " 
هويـت كـوملـه چـپ و كـمـونـيـسـت                  
ــيــروي                    ــك ن ــوان ي ــن ــا بــه ع ــاس اس
خودمختاري طلب به جامعه معرفـي     

به يك معني كردسـتـان آزاد از       .     شد
رژيم اسالمي و ايران اسير در چـنـگ        
رژيم اسالمي از هـمـان روزهـاي اول            

.  قابل روئيت بـود     ۵۷بعد از انقالب    
جمهوري اسالمي اين فضاي آزاد را         
نميتوانست تحمل كند و براي تثبيت      
و گسترش حاكميت خـود، خـمـيـنـي            
فرمان كشتار مردم را طـي پـيـامـي             

 . كوتاه صادر كرد
 

پيام خميني براي قتل و        
 كشتار مردم كردستان      

پيام خميني براي حمله به كـردسـتـان          
 مـرداد    ۲۸ مرداد، روز ۲۷در تاريخ  

کفن پوشـان  .   با حمله به پاوه آغاز شد   
مجري پيام امام  و سپاهيان اسـالم،         
ارتش و ژاندارمري و سپاه و بسيـج و          
كميتـه چـي و حـزب الـلـهـي و تـيـر                     
خالص زن يكي پـس از ديـگـري بـه               
فـرمــان خـمــيــنـي بســوي کــردســتــان          

مـردم كـردسـتـان از         .   حركـت كـردنـد     
زمين و هوا در زيـر بـمـب و تـوپ و               

مـردم و    .   خمپاره و گلوله قرار گرفتند   
كـوملـه و     ( نيروهاي سياسي مسـلـح       

دمكرات و تـا مـدتـي هـم سـازمـان                
چريكها هر چـنـد بـا اكـراه و ديـگـر                  
سازمانهاي چپ آن دوره مانند پيكار      

اگر چه كم تجربه و .. . )   و رزمندگان و 
پــراكــنــده امــا بــه مــقــاومــت جــدي            

نيروهاي رژيم اسالمي در     .   پرداختند
نهايت توحش و بيرحمي هر جنـبـنـده         
اي را به گلوله ميبستند و هر جوانـي         
را دستگير و بدون محاكمه به جـوخـه    

اعدامـهـاي دسـتـه       . اعدام ميسپردند 
جمعي بدون محاكمه، كشـتـار مـردم         
از زمين و هوا كردستان را به مـيـدان      

با ايـن    .   جنگي تمام عيار تبديل كرد    
حمله  پـيـشـمـرگـان و مـردم مسـلـح                 
مـجـبـور بــه تـرک شـهــرهـا و عـقــب                  

 . نشيني تا نوار مرزي عراق شدند
خلخالي جالد به دستور خميـنـي       
به کردستان آمـد و  صـدهـا نـفـر از                  
جوانان و انقالبيون آنـزمـان را تـحـت            
عنوان ضد انـقـالب در مـحـاكـمـات             
چند دقيقه اي و حتي بدون محـاكـمـه          

از جــملــه   .   بــه جــوخــه اعــدام ســپــرد       
اعداميهاي سري اول در پـاوه بـهـمـن            
عزتي و دكتر رشوند سرداري و چـنـد          
نفر از همراهانشان كه از كـرمـانشـاه           
براي كمك به مردم  پاوه آمـده بـودنـد         

بـه  .   دستگير و بالفاصله اعدام كردند    
دنبال حمله بـه پـاوه هـمـه شـهـرهـاي                

 .کردستان مورد حمله قرار گرفت
نيروهاي مسلـح و بـخـش قـابـل             
توجـهـي از مـردم  بـه مـقـاومـت و                    
مـقــابلــه بــا ايــن يــورش بــيــرحــمــانــه           

جنگ و درگـيـري سـخـت          .   پرداختند
بـيـن مــردم و نــيـروهـاي مسـلـح در                 
كردستان باعث شد كه رژيم با تلفات       

حاكمان تـازه بـه       .   زيادي مواجه شود  
قدرت رسيـده بـه دلـيـل پـراكـنـدگـي                
نيروهايشان و به دليل عدم استحكام      
سازماني دولتشان تاب اين تلفات را      
نياورده و بعد باز دو ماه و چـنـد روز             
جنگ و درگـيـري نـاچـار بـه عـقـب                   

در پي اين شكسـت بـود       .   نشيني شد 
 ۱۳۵۸ آبان   ۲٦كه خميني در تاريخ   

پيام صلح به مردم كـردسـتـان ارسـال            
اما همان موقع هـم جـريـانـات           .   كرد

چپ بخوبي ميدانستند كه اين عقـب        
نشيني تاكتيكي است و رژيم بعد از         
سازمان دادن به خود حمله نهـايـي را      

 .  آغاز ميكند
بعد از اين پيام خميني آتش بـس       
بين طرفين برقرار شد و راه مذاكره به        
جاي جنگ براي چند مـاهـي فضـاي          
سياسي كردستان را عميقا مـتـحـول         

 . كرد
از جــانــب نــيــروهــاي ســيــاســي          
كردستان براي پيشـبـرد مـذاكـره يـك           

هيئت نمايندگي خـلـق    " هيئت به اسم    
هيئتـي از جـانـب        . شكل گرفت"  كرد

دولت هم مامور شد كه بـه مشـكـل            
در اين زمان   .   كردستان رسيدگي كند  

بود كه مقامات دولتي و هـيـئـتـهـاي        
دولــتــي يــكــي پــس از ديــگــري بــه              

مذاكرات غـيـر     .   كردستان مي آمدند  
رسمي و پنهاني با حزب دمكـرات و         
افراد مرتجع كه مدعي ميانجيـگـري    
و يا هماهنگ با سياست رژيم بودنـد        
بسيار بيشتر از مذاكرات رسـمـي بـا          

اما هـمـه ايـن        .   هيئت نمايندگي بود  
مذاكرات و رفت آمـدهـا بـراي رژيـم             
اسـالمـي بـه هـدف خــريـدن وقـت و                 
آمــادگــي بــيــشــتــر دولــت حــاكــم و             
ــروهــاي             ــي ــدهــي مــجــدد ن ســازمــان

 . مسلحشان براي جنگ آخر بود
حزب دمکرات كـردسـتـان ايـران          
در خصــوص پــيــام خــمــيــنــي طــي             

 آذر   ۴اطالعيه اي رسمي در تـاريـخ          
حضــرت امــام   "    چــنــيــن نــوشــت     ۵۸

خميني رهبر عاليقدر انـقـالب ايـران         
يکبار ديگر حضرت امام را مخاطب 

اينک بـدخـواهـانـي در         ,   قرار ميدهم   
صددند جنگ برادرکشي ديـگـري بـه         

 .مردم کردستان تحميل نمايند
 ََابـانـمـاه      ٢٦پيام   !  حضرت امام  

 حضرتعالي ما را به حل مسـالـه     ٥٨
کردستان از طريق مـذاکـره امـيـدوار           
ساخت و ما بالفاصله لبيک گفتيم و         
اعالن اتش بس داديم اکـنـون ديـگـر             
تصميـم بـا بـنـيـا نـگـذار جـمـهـوري                   

حزب توده و بخشي از " اسالمي است
سازمان چريكها كـه بـعـدا سـازمـان             
اكثريت معرفي شد تماما در ركـاب         

خميـنـي قـلـم مـيـزدنـد و نـيـروهـاي                   
مقاومت در كردستان را ضد انقـالب       
و عامالن پاليزبان و طـرفـداران رژيـم          

 . سلطنتي معرفي ميكردند
سازمان مجاهديـن خـلـق در آن            
زمان خميني را رهبر خود ميدانست      

 آبان خميني ايـن سـازمـان      ٢٦و پيام  
را كامال در كنار رژيم و در مـقـابـل             

مـجـاهـديـن     .   مردم كردستان قرار داد 
 در نامه اي به خمـيـنـي    ٥٩در اسفند  

! حضــرت أيـت اهللا        :   " اعـالم كـردنـد     
چنانچه ميدانيد سازمان مجـاهـديـن       
خلق در هيچ درگيري داخلي شـرکـت          
نداشته و نه تنها راه حل نـظـامـي در            
قبال اينـگـونـه قضـايـا را از اسـاس                
غيرعادالنه ميداندبلـکـه، بـه يـقـيـن            
ميداند که هيچ پايان خداپسندانه اي       
بر اين درگيريها جـز تـهـديـد هـر چـه                
بيشتـر وحـدت و تـمـامـيـت ارضـي                

از ايـن رو      .   کشـور مـتـرتـب نـيـسـت           
موافقت نماييد مجاهدين بـر اسـاس        

 أبان خـودتـان مسـالـه         ٢٦همان پيام   
کردستان و ساير ملتـهـا را فـيـصـلـه              

بديهي است که پـس از اعـاده       .  دهند
حقـوق عـادالنـه مـردم کـردسـتـان و                
مشخص شدن مرزهاي خـلـق و ضـد           
خلق، ما با هر گروه ضـد مـردمـي و             
هرکس که عليه استقالل و تـمـامـيـت        
کشــور نــظــم و آرامــش آن ســامــان              
کوچکترين خدشه اي وارد سازد وارد       

 ". جنگ شويم
ــنــيــم كــه                 ــبــي ــر ايــن مــي ــنــا ب ب
سازمانهـاي سـيـاسـي آن دوره بـجـز               
جريانات چپ مانند كومله، پـيـكـار،        
رزمــنــدگــان و بــخــشــي از ســازمــان          
چــريــكــهــا بــقــيــه يــا در كــنــار رژيــم            
اسالمي و خميني بودند و يا هماننـد       
حزب دمكرات كردستان ايـران چشـم        
انتظار شـريـك شـدن در قـدرت بسـر               

جـمـهـوري اسـالمـي ايـن           .   ميبـردنـد  
فرصت را غنيمت شمرد و بعد از يـك    

هـيـئـت    ” بار مذاكره بـي نـتـيـجـه بـا               
اعالم كـرد ايـن       “   نمايندگي خلق كرد  

 .هيئت را برسميت نميشناسد
با اين تصميم رژيم عمال راه هـر          
نوع مذاكره و توافق مسدود شد و دو        
طـرف خــود را بــراي رويــاروي هــاي            

جـمـهـوري    .   بعدي آمـاده مـيـكـردنـد         
اسالمي تمام پادگانها و نقـاطـي كـه          
در كـردسـتـان در تسـلـط داشـت بـه                 

احـزاب  .   تقويت نيروهايـش پـرداخـت      
سياسي بويژه چپ كه كومله قويتريـن     
نيروي آن بـود مـردم را از تـالش و                  
هدف رژيم اسالمي مطلع ميـكـرد و         
حزب دمكرات به دنبال راه سازش بـا     

 ... فرمان خميني براي  قتل عام              ۱از صفحه  
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كارگران بخاطـر شـركـت در اول مـه              
شالق و زندان حكم ميدهد راهي جـز         

حتـمـا مـيـدانـيـد         .   مدفون شدن ندارد  
چــرا امــروز ايــن را ايــنــجــا تــاكــيــد             

ــم    ــي ــكــن ــي ــســت      .   م ــن ــر اي ــب روز :   " خ
 جزایی ١٠١مرداد دادگاه شعبه ۱۵

سنندج بـرای چـهـار نـفـر از شـرکـت                 
کنندگان در مراسم اول ماه مـه سـال        

 در این شهر حکم زندان و شـالق    ٨٧
سـوسـن رازانـی و        .   صادر کرده اسـت   

 مـاه    ٤شیوا خیر آبادی هر کدام بـه      
 ضـربـه شـالق، عـبـداهللا            ١٥زندان و  
 ضـربـه     ٤٠ روز زندان و   ٩١خانی به   

 ٦شالق و سید غالب حسـیـنـی بـه           
 ضربه شالق محکـوم  ٥٠ماه زندان و  

اين خبر را حتما از گـزارش      "  شده اند 
اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران شـنـيـده             

همين يك قلم اقدام را هركس كه     .   ايد
به وضـع جـهـنـمـي مـوجـود عـادت                 
نكرده مورد دقت قرار دهـد عـمـيـقـا            
متوجه و مطمئـن مـيـشـود كـه ايـن               
حكومت وصله ناجوري با زمان است 
و بايد سرنگـون شـود و راه ديـگـري               

اين اقـدام بـه تـمـام         .  مقابل آن نيست 
مـــعـــنـــا و بـــدون ذره اي اغـــراق                  
حكومتهاي عـهـد عـتـيـقـي و قـرون               
وسطايي خودكامگان و كليـسـاهـا و         
خلفا و اربابـان و اشـراف مضـمـحـل              

. شده را بـه يـاد هـركسـي مـي آورد                
معلوم است كه هنوز دنياي كـنـونـي           
دنياي حكومتهاي سرمايه و دنـيـاي        

امـا دوره    .   بي اختياري انسانـهـاسـت     
شالق و غـل و زنـجـيـر و دشـمـنـي                    
آشكار و عيان نسبت به كارگـران كـه         
سكانهاي اقتصاد را در دسـت دارنـد       

كارگران يك معيارها و .   گذشته است 
حقوقي را به همـيـن ديـكـتـاتـورهـاي            
سرمايه در همه جاي جهان تـحـمـيـل           

تــحــمــيــل كــرده انــد كــه         .   كــرده انــد  
دموكرات باشند و آزادي و برابري را         

. در ظاهر هم كه شده رعايـت كـنـنـد            
تحميل كرده اند كه خودرا متعهد بـه      

و تحميل كرده . راي مردم نشان دهند

اند كه كارگر حق دارد و صد بار حـق         
دارد كه روزي بنام روز كارگـر را هـر            
جور كه دلش ميخواهد برگزار كـنـد،       
جشن بگيرد، حرف بزند و اعتراضش   

دوره مخالفت و دشمني   .   را بيان كند  
آشكار با اول مه سـالـهـاسـت سـپـري             

قضات مرتجع و كپك زده .   شده است 
حكومت اسالمي ظـاهـرا فـرامـوش          
كرده اند كه در دوره اقـتـدار هـمـيـن                
حكومت اسالمي كارگران رهبـرشـان      
خميني را بر سر اول مه به غلط كردم    

گفته بود روز كارگر معـنـا       .   انداختند
ندارد و بعد مجبـور شـد ايـن شـكـر               
خوردن خودرا پس بگيرد و بپذيرد كه   
روز جهاني كارگر مـعـنـا دارد و در              

ايـنـهـا فـرامـوش        .   قانونش وارد كـرد    
كرده انـد كـه هـمـيـن سـال گـذشـتـه                    
فيلشان ياد هندوستان كـرد و حـكـم            
شالق را براي يـكـي از كـارگـران بـه                
خاطر اول مه بـه اجـرا گـذاشـتـنـد و                 
ناچار شدند فورا عقب بـنـشـيـنـنـد و             
احكام قرون وسطايي شالق در مـورد       

امـا   .   ساير كارگران را بايگاني كنـنـد      
نـه  .  طبيعت و ماهيتشان همين است 

ــجــع و ضــد كــارگــر و                   ــقــط مــرت ف
. جنايتكارند، بلكه ضـد زمـانـه انـد           

همان فسيلهاي هزاران سال پيش انـد      
كه جان به تنشان دميده اند و به جـان      

هـروقـت كـارگـر       .   مردم انداخـتـه انـد      
كمي ساكت ميشود فورا ميخواهنـد      
قوانين دوره محمد و جـاهـالن قـرون           

 .وسطا را پياده كنند
بطور خالصه ميخـواهـم بـگـويـم         
كه حكومت اسالمي با ايـن احـكـام           
شالق و زندان براي فـعـالـيـن اول مـه             

كـدام  .   دارد گور خودش را مـيـكـنـد          
كارگر است كه وقتي خبر را ميشنود     
به خود نگويد بايد هرجور شده از شر        
اين ديوهاي عهد عـتـيـقـي صـاحـب             
سرمايه خالص شـويـم؟ كـدم انسـان            
شريفي است كه به خود نـگـويـد ايـن           
همه شناعت و گسـتـاخـي را نـبـايـد               
قبول كنيم؟ حتي كـدام سـرمـايـه دار          

صاحب عقل است كـه بـا ديـدن ايـن              
صحنه ها فكر نكند بـا ايـن وحشـي            
گريهاي زننده و دشـمـنـي آشـكـار و               
عيان با ميليونها كارگر نـمـيـتـوانـيـم         
سرپا بمانيم؟ اين حكومت كـارنـامـه         
اش از اين وحشي گريها پر است و به         
همين دليل هيچ ترديدي نبايد داشت    
كه بايد برود و به زير كشيده خـواهـد            
شد و دم و دستگاه و قوانين و سنتها         
و تفكر و هرچه از آن نشـانـي داشـتـه            
باشد از اين جامعه جارو خواهد شـد         
و در فاضالبهاي تاريخ دفـن خـواهـد          

اين را كارگران و مردم تضـمـيـن        .   شد
جانيان كثيف حاكم در ايـن  .   ميكنند

. هيچ ترديدي نبـايـد داشـتـه بـاشـنـد             
بساط شالق  .   دوره  شما گذشته است    

و زندان و سنگسار و كل اين دستگاه     
گند زده اسالمـي سـرمـايـه داران را             
ــا قــدرت در هــم                  طــبــقــه كــارگــر ب

همين شالق زدن كـارگـران        .   ميكوبد
بخاطر شركت در مراسم اول مـه روز          
جهاني كارگر دارد به هـمـه كـارگـران           
اضطراري بودن اين حركت تاريخي و       
پايان دادن به يكه تازي اين ديـوهـاي      
 . عهد عتيقي تاريخ را تاكيد ميكند

 
 ! مردم شريف   !  كارگران   

! اول مه در اين مملـكـت زنـده اسـت             
گسترده تـر   .   ميخ خودرا كوبيده است   

از پيش از هم اكنون و به كوري چشـم         
. دشمنانمان بـه اسـتـقـبـال آن بـرويـم              

كارگراني كه به خـاطـر بـرگـزاري اول            
مه به زندان و شالق محكوم شده انـد         
را جلوي چشم حاكمين مورد تـقـديـر          

صداي اعتراضمـان را از       .   قرار دهيم 
اين بلند تر كنيم كه لرزه بر پيكر ايـن          

. ماشين جنايت سرمايه دارن بيـفـتـد       
اول مه سال آينده را تالش كـنـيـم در             

اين .   صفوفي هزاران نفره برگزار كنيم    
. را هم اكنون بر در و ديوار بنـويسـيـم      

رژيم دارد اعتراف ميكند كه بـا يـك          
اول مه با شكوه و هزاران نفره كمـرش         

پس زنـده بـاد اول         .   خورد خواهد شد  
مه و سرنگون باد حكـومـت تـوحـش           

 !*اسالمي سرمايه داران

برعكـس ايـن اوضـاع در          .   رژيم بود 
كردستـان جـبـهـه رژيـم اسـالمـي و                
احزاب مدافعش متحد و يـكـپـارچـه         

اما جبهه سازمانهاي اصـلـي   .   بودند
در كردستان به دليل سازشكاريهـاي      

. حــزب دمــكــرات يــكــدســت نــبــود        
كومله در آن دوره هر روز بيـشـتـر از            
روز قبـل احسـاس خـطـر بـيـشـتـري                
ميكرد و حزب دمكرات كـردسـتـان         
كومله را جنگ طلب ، ماجـراجـو و          
سرگردان مي ناميد و خود به دنـبـال         

ايـن  .     راه سازش با رژيم مـيـگـشـت         
روند و سيـر حـوادث تـا بـهـار سـال                 

 .  ادامه داشت١۳۵٩
 به فرمان بني صـدر    ٥٩در بهار   

رئيس جـمـهـور وقـت و بـه عـنـوان                  
فرمانده کل قوا جمهوري اسـالمـي،        
حمله به مراتب وحشيانه تري عـلـيـه          
جنبش آزاديـخـواهـي در کـردسـتـان            

 ١٢بني صـدر در تـاريـخ          . اغاز شد 
 با صـدور فـرمـانـي بـه            ٥٩فروردين  

ارتش و تمام نيروهاي مسلح دستـور     
داد تا سرکوب و خلع سـالح کـامـل            

و گروههاي مسلح در “   ضد انقالب ” 
کردستـان پـوتـيـنـهـايشـان را از پـا                 

 .درنياورند
 به دنبال اين اقدام حمله به شهـر     

شــهــر .   هــاي كــردســتــان آغــاز شــد        
سـتـونـهـاي     .   سنندج اولين هدف بود   

ارتـش هــمــراه بــا تــانــك و تــوپ از               
. كرمانشاه به دروازه سنندج رسيدنـد    

مردم در جنوب سننـدج در فـاصـلـه           
فرودگاه و شهـر جـاده را مسـدود و              
وچند شبانه روز در مقابل ستونهـاي       

در ايـن    .   ارتش به تحصن نشـسـتـنـد       
هنگام كومله به فكر آمادگي خود و   
سازمان دادن مردم براي مـقـابلـه بـا           

رژيم از ابتدا اعالم كـرده       .   ارتش بود 
بود اين ستون ارتشي نه براي حـملـه           

. به شهر بلكه ميخواهد به مرز بـرود      
كومله و مردم ميدانستـنـد كـه ايـن            
فقـط يـك تـرفـنـد اسـت امـا حـزب                   
دمكرات با تـكـرار حـرفـهـاي رژيـم              
اعالم كرد كه اين ستون ميخواهد به   
مرز برود و نبايد جلو آنرا سـد كـردو           
قصدداشت که ستون را محافظـت و        

حتي بـديـن     . !   تاپادگان همراهي کند  
منظور چند گروه از نيروهايش را بـه         
. محل استقرار ارتش مهاجم فرستاد

پخش اين خبر كـه حـزب دمـكـرات            
چنين قصدي دارد، نفرت و انـزجـار           
شديدي را از طرف  مـردم سـنـنـدج              
نسبت به حزب دمکرات موجب شد      
و حزب دمـكـرات نـاچـار بـه عـقـب                

بعد .  نشيني از اين سياست خود شد 
از چند روز كشمكش يك شب ستـون    
ارتش از مسير غربي سـنـنـدج بـراي         

نيروهـاي  .   محاصره شهر حركت كرد   
مسلح مردمـي و كـوملـه و ديـگـر                
سازمانهـاي چـپ بـا ارتـش درگـيـر               

حزب دمكرات در مقـر خـود        .   شدند
مردم در مقـابـل     .   حركتي انجام نداد  

مقر حزب دمكـرات تـظـاهـراتـي را            
سازمان دادند و اعـالم كـردنـد اگـر             
نميخواهـيـد بـه كـمـك مـردم شـهـر                 
بياييـد و نـظـاره گـر كشـتـار مـردم                  
هستيد بايد خلع سالح شويد و مردم 
با اين اسلحه ها ميروند و از خـود و       

حــزب .   شــهــرشــان دفــاع مــيــكــنــنــد     
دمـكــرات نـاچــارا از مـقــرهــايشــان          
بيرون آمدند و چند گروه کوچک را به         

 . جبهه جنگ فرستادند
 روز   ٢۴اين جنگ در سـنـنـدج         

هــزاران نــفــر كشــتــه،      .   طــول كشــيــد  
 ٢۴در   .   زخمي، و خانه خراب شدنـد   

مين شـب كـوملـه تصـمـيـم گـرفـت                
نيروهاي مسلحش را از شهـر خـارج         

در اين مدت از زمـيـن و هـوا          .   كند
شهر سنندج تمام وقت زير بمباران و        

شـهـر   .   خمپاره باران و توپ باران بود 
به محاصره در آمد و آمد و رفت بـه          

ــود              . خــارج شــهــر مشــكــل شــده ب
بسياري از جانباخته گان در خانه ها     
دفن شدند زيرا امكان دفن آنـهـا در           

 . گورستانها ممكن نبود
بعد از اين حمله وحشـيـانـه بـود           
كه شهر به دست نيروهاي سركوبـگـر        

حزب دمكرات عليرغم فشـار  .  افتاد
مردم در اين جنـگ نـقـش چـنـدانـي             

 روزه   ٢۴تمام مقـاومـت      .   ايفا نكرد 
سنندج به رهبري كومله و نيـروهـاي         

 . مسلح مردمي پيش رفت
اما بعد از تسخير سنندج حملـه       
به شهرهاي ديگر يكي پس از ديـگـر    
آغاز شد و بعـد از حـدود يـك سـال                
جنگ و درگيري تـمـام شـهـرهـاي و             
مراكز مهم و پر جمعيت بـه تصـرف          
نيروهاي سركوبگر رژيم اسالمي در       

ــيــه مــردم            .   آمــد ــم عــل جــنــگ رژي
اگر چـه جـنـگ      .   همچنان ادامه دارد  

مسلحانه بعد از اين تحوالت حاشيه 
اي شده، اما به اشكال ديـگـري ايـن          

جمهوري . جنگ همچنان ادامه دارد 
اسالمي هـيـچ وقـت نـتـوانسـتـه در               
كردستان جايـگـاه و پـايـگـاهـي در               

اكــنــون .   مــيــان مــردم كســب كــنــد        
جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و چـپ در                  
جامعه با افق و اهداف بسيار روشـن    

 ... فرمان خميني براي قتل عام              ۵از صفحه   .. . اول مه  زند ه است                   ۱از صفحه  

وشفافتـر و گسـتـرده کـردن عـرصـه               
هاي مختلف مبارزات اجـتـمـاعـي،        
بيش از هميشه رژيم اسالمـي را بـه          
چالش ميطلبند و جنگ مردم عليـه       
سركوبگريهاي رژيـم اسـالمـي بـراي          
بزير كشيد حاكمان خونريز با قـدرت     

 . *ادامه دارد
 

اين مطلب قبال در ايسکرای شـمـاره         
 انترناسيونال.  چاپ شده است۴۲۸
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آيت اهللا هاي 
 ميلياردر و خط فقر
 برنامه اي از شهال دانشفر         

سالم خانم دانشفر، بيکاري در ايـران         
بيداد مـيـکـنـد،اغـلـب مـا کـارگـران               

. بيکار هستيم، فساد بيداد ميـکـنـد       
ما توي ميدان کار ميـکـنـيـم کـه دو           
روز کار هست سه روز کار نـيـسـت و            
روزي که کار ميکنيم ده هزار تـومـان    

 ۵ و   ۴گيرمان مياد که براي خانواده  
نفره اين دستمزد هيچ چي نـيـسـت و            

. بسيار بسخـتـي زنـدگـي مـيـکـنـيـم              
اميدواريم راهـي بـراي نـجـات پـيـدا              

 .خداحافظ. کنيم
 بيينده اي از ايران

 
آيت اهللا حائري شيرازي،         

 دزد سر گردنه    
سالم خانم دانشفر، ميخواستم خبري     

ديشب کارکنان مخابرات شيراز    .   بدم
اعتصاب کرده بودنـد کـه شـش مـاه             
حقوق نگرفته بودند، حاال از آنـطـرف      
ايت اللهي مثل حائري شيرازي مياد      
و هر مکان فـرعـي را کـه مـنـتـهـي                  
مــيــشــد بــه شــيــراز از دســت مــردم             
ميگيرد و مـيـکـنـد بـاغ خـودش و                 
ميفروشد به همين ملت، هـيـچـکـس         
هــم نــيــســت کــه صــدايــش دربــيــاد،          
اعتياد هم که بيداد ميکند و هـرروز         

خـالـصـه    .   چيز جديدي مياد به بـازار      
کنم که بايد اين ملت بعد از سي سال  
فکري بحال خـودشـان بـکـنـنـد، آخـه              

ديگه بايد عليـه ايـنـهـا        !   ديگه تا کي  
بلند بشيم و نشان بديم که کي ها مـا         

از برنـامـه خـوب       .   را بيچاره ميکنند  
 .شما متشکريم، خداحافظ
 مرد بيننده اي از شيراز

 
آيت اهللا حائري و       

 دستمزدهاي عقب افتاده       
ســالم خــانــم دانشــفــر، ايــن دوســت            

. عزيزمان مطلب را کامل نـگـفـتـنـد          
 يـکـي     ۱۰همين ديروز صبح ساعت     

 مـا    ۶از همين کارگران مخابرات که  
است حقوقشان را نداده اند خودش را       
از مــنــبــع آب کــارخــانــه دار زده و               
همکارانش سريع بدادش رسيدند اما      

حاال بـخـاطـر    !  االن نخاعش قطع شده 
چي، فقط بخاطر فقر و چـپـاول مـال            

االن ايـن    .   مردم توسط اين حکومـت    
بحث توي روزنامه هـا و تـوي تـمـام               

مـخـابـرات    .   رسانه هاي شيراز هسـت   
. شيراز هزار و دويسـت کـارگـر دارد           

بعد که رفتند پيش آيـت اهللا حـائـري            
که باصطالح نماينده خدا روي زميـن       
است و گفته اند که اقا حقوق ما هزار 

 مـاه اسـت کـه          ۶و دويست کارگر را    
نداده اند، ايشان هم گفته اند که خـب         

خانم دانشفر با .   نداده اند که نداده اند  
 هزار ۴ ـ  ۵خاانواده هايشان ميشوند    

اين کارگـري کـه خـودش را دار             !   نفر
زده گفته که زن و بـچـه مـن سـه روز                

حــاال !   اسـت کـه هـيـچ چـي نـخـورده               
کارگر نخاعاش هم قطع شده و زمين       
گير شده و خود و خانواده اش تا عمر         
دارنـد ايــن بـيــچــارگــي را هــم بــايــد              

اميدوارم يـک کـار اسـاسـي           .   بکشند
 .براي اين وضع بکنيم

 مرد بيننده اي از شيراز
 

 ما خيلي وقت است که        
  به شما پيوسته ايم      

اين آيت اهللا هاي مـيـلـيـاردر و خـط              
فقر را همه ميدانـنـد ولـي آخـه چـاره              
چيه خانم داشـفـر؟ مـا خـيـلـي وقـت                
است که با اين حرفهاي شما موافقيم       
ولي آنچنان زده اند توي سـرمـان کـه            
نان خالي مان را هم نميتوانيم بدست       
بياريم، با اين وضعي که ساختـه انـد           
هر کسي هـم کـه صـداش در مـيـاد                
ديگه کاري ميکنند که نتونه نـان زن         

مـا خـيـلـي       .   و بچه اش را هم دربياره     
. وقت هست که بشما پيـبـوسـتـه ايـم            

 . من کاوه هستم خانم دانشفر
 مرد بيننده اي از ايران

 
 اينها همه دزدند     

خانم دانشفر اينها هـمـه شـان دزدنـد            
دزد، از باال باليي ها از رفسنجاني و 
خامنه اي و خاتمي گرفته تا احـمـدي         

من کـارگـر   .   نژاد همه شان دزدند دزد  
هستم اجازه بديـد نـگـم کـه از کـجـا                
زنگ ميزنم ولي دستمزد من سيصـد       
هــزار تــومــان اســت و تــوي هــمــيــن            
شهرستان که هسـتـيـم بـا بـدبـخـتـي                

بنظرم بـايـد حـداقـل       . زندگي ميکنيم 
دستمزد کارگر يک ميليون و پـانصـد         

گور بـابـاي هـمـه         .     هزار تومان باشد  
شان که اين همه بدبختي را تـحـمـيـل           

با اين دستمزد به دهم برج     .   ما کردند 
صـد و پـنـجـاه تـومـان             .   هم نميرسيم 

اجاره مسکن ميديم به دو اتـاق يـک           
دستشويي آنهم در شهرستان، ايـنـهـا        
در ويال زندگي مـيـکـنـنـد و مـا در                 

 .مستراح زندگي ميکنيم
 جوان بيننده اي از ايرن

 
 هيچ چيز نداريم     

سالم ميکنم خانـم، از آيـت اهللا هـا               
آنقدر حرفها هست که ديـگـه گـفـتـن             

آنوقت ما که از طبـقـه کـارگـر       .   ندارد
هستيم اگر قبال ميتونستيم ناني هـم       
بخريم بخوريم ديگه آنرا هم نميتونيـم       

خانم ما کشاورز بـوديـم بـعـد          .   بخريم
دولت همه خانـه هـاي مـا را خـراب               

کشاورزي مان را هم گـرفـتـنـد،         .   کرد
هيچي خانم نداريم هـيـچـي، يـعـنـي             

من شش تـا بـچـه دارم        . بيکار بيکار 
دوتاش درخانه هستند و چهـار تـاش         

زندگـي مـا خـيـلـي          .   ازدواج کرده اند  
خيلي خيـلـي خـيـلـي بـد مـيـگـذرد،                 

حـاج آقـاي     .   خيلي خانم بد مـيـگـذرد     
 سالش است و خـود مـنـهـم         67من  

شصت و خرده اي سال دارم، ما ديگه   
از کار هم مانديم و هيـچ چـي ديـگـه            
 . نداريم و با بدبختي زندگي ميکنيم

 زن بيننده اي از مشهد
 

همه صداها يکي شود و         
 همه بلند شوند و   

  کاري بکنند    
سالم خانم دانشفر، خيلي ممـنـون از         
برنامه هاي شما که سعي مـيـکـنـيـد           
صداي همه مردم را يکي بکنيد چون       
همه مردم مشکالت را ميدانند امـا        
مشـکــل اصـلــي ايــنـســت کـه هــمــه             
صداها يکي شود و همه بلند شوند و        
کاري بکنند ولي از شما گله اي دارم         
بنظر من عوامل و مزدوران جمهوري   
اسالمي که مياينـد روي خـط شـمـا             
! خيلي به ايـنـهـا فـرصـت مـيـدهـيـد                

يعني اگر شما يـکـبـار کـه تـوضـيـح                
بدهيد کـه صـدا کـمـي بـعـد پـخـش                   
ميشود کافيسـت چـون آنـهـايـي کـه              
زنگ ميـزنـنـد تـقـريـبـا هـمـه ديـگـر                   
متوجه شده انـد ولـي کسـانـي فـقـط               
براي اذيت کردن ميايند و تلف کـردن       
اينهمه وقت و پولي که بـراي بـرنـامـه         

اينها فقط ميايند که    .   هزينه ميشود 
بهرحال من از   .   برنامه را خراب کنند  

شما خواهش ميکنم توجه کنيد چون      
. راستش يکمقدار آدم عصبي ميـشـه      

بنابرين اينها را سريـع قـطـع کـنـيـد،              
يکي هم اينکه درد همه يکيست و با      
سالم و احوال پرسي با يک يک آدمهـا         
هم فقط وقت تلف مـيـشـه، بـهـرحـال             
مشکل اصلي اينست که همه متحـد     
شوند، و اينهم همان کار مهمي است       

خـطـاب بـه      .   که شما داريد ميکـنـيـد      
مردم هم بگويم کـه هـمـانـطـوري کـه              

شما گفتيد راه ديگري نيست و خـود       
. مردم بايد بلند شوند و متحد شـونـد   

اين رژيم سي سال سعي کـرده تـوسـر            
مردم بزند و اعتماد بنـفـس مـردم را            
خرد بکند رو اينحـسـاب خـيـلـي هـا              
هنوز نتوانستند بلـنـد شـونـد و کـار              

االن ديگر همه آگـاه هسـتـنـد       .  بکنند
اما اگر کسي بلنـد شـود و بـقـيـه را                 
تشويق بکند کـه بـلـنـد شـونـد، اگـر                 
جمعيت زيادي بـلـنـد شـونـد آنـوقـت               

خواهش ميـکـنـم     .   ميشود کاري کرد  
شما اينرا يادآوري کنيد کـه در سـال           

 کــه مــردم جــمــع شــدنـد آنـهــمــه             ۵۷
پادگانهايي که شـاه داشـت هـمـه را              

يـعـنـي اگـر       .   گرفتند و مسلح شـدنـد      
جمعيت مـيـلـيـونـي تشـکـيـل شـود                
آنوقت اين جمهوري اسالمي هم مثل  
شاه هيچ غلطي نميتواند بکند، فقـط   
کافي مردم اين جمعيت ميليوني کـه       
در خـانـه هـا هسـتـنـد بـريـزنـد تـوي                    
خيابانها و اينها را در يک روزه خـرد           

دقيقا ايـنـجـوري اسـت کـه          .  ميکنند
ميشود کاري کرد و بقـول شـمـا کـار             

از برنامه هاي   .   ديگري ساخته نيست  
 .خوبتان متشکرم

 زن بيننده اي از اروپا
 

 امام جمعه شيراز      
  زمينهاي مردم را ميچاپد         

سالم خانم دانشفر، از بـرنـامـه هـاي             
در مورد آيت اهللا   .   خوبتان متشکريم 

هاي ميلياردر اين آقـاي حـائـري کـه            
امام جمعه شيراز هستند زمـيـنـهـاي         
مردم را گرفته انـد و گـرانـي کـاذب                
زمين رفته باال و درآمد زندگي خيلي 
پايين، و ديگر نميدانـيـم کـه بـه کـي              
بايد بگيم و چه بايد بکنيم، مـردم از           
فقر دارند نابود ميشوند و نميـدونـيـم         
چي بگيم، باالخره يکي بايد بداد اين       

ــرســد     ــه بــي           !   مــردم ب مــا مــلــت گل
خيلي ممـنـون، بـاالخـره از          .   چويانيم

. برنامه هاتون مردم روشن ميـشـونـد       
 .خداحافظ

 بيننده اي مرد از شيراز
 

 آيت اهللا هاي شيطان       
سالم، لطفا اسـم ايـن آيـت اهللا هـاي              
ميلياردر را بگذاريـد آيـت اهللا هـاي            

از کرمانشاه زنـگ مـيـزنـم،         .   شيطان
 سال در   ۸ نفره و پدرم ۸خانواده مان   

جبهه بوده و االن ماهي دويست هزار       
 نفرمان هـم    ۶تومان حقوقش است و     

مـيــوه کــيــلــويــي    !   درس مــيــخــوانــيــم  
دوهزار تومان است آنوقت چه جـوري       
درس بخونـيـم و چـه جـوري زنـدگـي                

يک چيز ديگـري هـم مـيـخـوام            !   کنيم

بگم، اين مردم تقصير خودشان اسـت    
که بلند نميشونـد، شـمـا هـم درسـت             

 .گفتيد که همه بايد بلند شوند
 جواني بيننده از کرمانشاه

 
مگر ما چه چيزمان کمتر از            

 مردم فرانسه و اروپاست؟        
خانم دانشفر ميخواستم در مورد اين آيـت      
اهللا هاي ميلياردر بگويم که چـه آنـهـايـي             
که ريش دارند و چه آنهايي که پشـم دارنـد       
و چه آنهايي که دو تيغه مـيـزنـنـد و بـچـه                 
آيت اهللا هـا هسـتـنـد هـمـه شـان دزد و                      
چپاولگر و جنايتکارند، و اين خط فـقـري          
هم که گفـتـيـد حـتـي خـيـلـي کسـانـي را                     
ميشناسم که مـيـرونـد سـر کـار ولـي آن                  
حداقل دستمزد قانوني هم کـه دويسـت و            
نوزده هزار تومان است به آنها نميدهنـد و      
مثال صد و پـنـجـاه صـدو شـصـت هـزار                   
تومان برايشان ميدهـنـد و تـازه هـر مـاه                

حـاال  !   چند ماه هم دست خالي برميگردند   
از همه اينها گذشته ايـن مـمـلـکـتـي کـه                 
اينهمه ثـروت دارد بـايـد بـهـتـر از مـردم                   
سوئد و بلژيک و  کانادا و فرانسـه زنـدگـي             
کنند که اين ثروت را هم ندارند اما مـردم       

مـن  .   با چه فقر و فالکتي زندگي ميکننـد       
تاکيدم به اين بود که شما لـطـفـا بـيـشـتـر               
راجع به اين صحبت کنيد که ما بايـد چـه            
بــکــنــيــم کــه از شــر ايــن رژيــم فــاســد و                 
جنايتکار خالص شويم؟ چونکه مردم کـه        
از صبح تا شب با ايـن فـقـر و بـدبـخـتـي                    
درگيرند همه اين چپاولـهـا و جـنـايـات و               
علتهاي بدبختيها را ميدانند و مـن فـکـر       
نميکنم که امروز کسي تـو ايـران زنـدکـي           
کند و ايـن بـدبـخـتـيـهـا را نـدانـد، فـقـط                      
خواهشم اينست که اگر بـگـويـيـد کـه چـه             
جوري بايد اين رژيم را انداخـت و بـه يـک               
ــک                        ــه ي ــاداب و ب ــه و ش ــرف ــي م ــدگ زن
خوشبـخـتـي و سـعـادت رسـيـد مـمـنـون                   

مگر ما چـه چـيـزمـان کـمـتـر از                 .   ميشم
چـرا نـبـايـد يـک          !   مردم فرانسه و اروپاست 

جوان ايراني مثل جواني که در انـگـلـيـس            
بنظر مـن مـا     !   زندگي ميکند راحت باشد   

تازه اگر از روي ثروت بخواهـيـم صـحـبـت          
کنيم ما بايد بـهـتـر از آنـهـا هـم زنـدگـي                    

مـرسـي از ايـنـکـه وقـتـتـان را در                   .   کنيم
 . اختيار من گذاشتيد

 مرد بيننده اي از ايران
 

. . ..   چپاول و جنايات اين        
 در  دنيا بي نظير است         

مردم بـقـدري بـا       .   خانم دانشفر سالم بشما   
فقر درگيرند که افتادند به دزدي و افتادنـد    
بجان هم و شبها به مال و منال هـم چشـم              

آقـاي  .   فـقـر بـيـداد مـيـکـنـه            !   دوختـه انـد    
قرار بـود کـه مـافـيـاهـاي           ...   احمدي نژاد  

 صداي مردم در کانال جديد

 ۸صفحه 
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اقتصادي را دستگير کند و امـوال مـردم          
تنـهـا کـه      را به مردم برگردونه که حاال نه        

اينکار را نکرده بلکه حاال دارد طـرح        
ــتــصــادي را اجــرا               مــن درآوردي اق
ميکنه اين يارانه پشيز و نـاچـيـزشـان         

يـک چـيـز      .   را هم ميخواهد قطع کنـد     
ديگر هم بگم، خانـم دانشـفـر ايـنـهـا              
روزانه دويست ساعت برنامه پـخـش         
ميکنند اما يکساعت برنامه ندارنـد    

. که مشکالت مردم را مطرح کـنـنـد        
هـا  . . .   و چپاول و جـنـايـات ايـن           . ..  

 . اصال در دنيا بي نظير است
 بيننده اي مرد از ايران

 
  

آيت اهللا هاي 
 ميلياردر و خط فقر
 برنامه اي از اصغر کريمي         

 
 بايد متحد شويم و    

  اين رژيم سفاک را        
  از صحنه روزگار برداريم           

درود بر شما آقاي کريـمـي، مـن يـک             
بچه کارگر هستم والبـتـه االن ديـگـر            
بچه نيستم بزرگ شدم ولي نان زحمت 

ميخواستـم ايـن نـکـتـه را            .  خورده ام 
بگويم کـه تـنـهـا راه نـجـات از ايـن                   

در جـامـعـه ايـران داريـم            وضعيتي کـه      
اتحاد کليه نـيـروهـاي سـيـاسـي مـبـارزي               
است که تابـحـال خـودشـان را نشـان داده                
اند، ماهيت ضد امپرياليستـي خـودشـان         
را نشـــان داده انـــد، مـــدافـــع حـــقـــوق                 
زحمتـکـشـان بـوده انـد، و ضـد مـذهـب                   

ضد اين مدهب کثيف هسـتـنـد      (   هستند  
که البته فرق نميـکـنـد هـمـه مـذهـب هـا                  
کثيف هستند و ضد خلـقـنـد و نـمـايـنـده                

بـايـد ايـن      )   سرمايه داران بزرگ هسـتـنـد،      
مـــبـــارزان ســـيـــاســـي را و تـــمـــامـــي               
زحمتکشاني که در داخل ايـران هسـتـنـد             
متحد کنيم و جمع کنيم و کليه ايرانيـانـي          
که در خارج هستند و خودشان را مـبـارز            
ميدانند همگي با هم تمامي نيرو و وقـت     
و سـرمـايـه شـان را و هـمـه چـيـزشـان را                       
بگذارند و يکي کنند تا بتوانند ايـن رژيـم         

روزگار جامعه ايـران    سفاک را از صحنه     
بردارند و ممـلـکـت را بـدسـت تـمـام                

. نيروهاي مردمي و واقـعـي بـدهـنـد           
مــن از شــمــا مــتــشــکــرم و آرزوي               

 .موفقيت شما را دارم
 بيننده اي زن از ايران

 
 اينحا حرف حاليشان نيست           

ميخواستم بگويم  .   آقاي کريمي سالم  

که زماني که در اسپانيا کليسا در قـدرت          
بود  بالهاي زيادي سـر مـردم آوردنـد، و                
تنها قدرتي که کليسا را کنار زد ناپـلـئـون       
بود، االن هم در ايران چـنـيـن حـکـومـتـي              
حاکـم هسـت و ايـنـجـا هـم يـک قـدرتـي                      

بـا  .   ميخواهد که بزور اينها را کنـار بـزنـد          
صحبت و اين حـرفـهـا ايـنـهـا کـنـار بـرو                    

ايـنـهـا ديـگـر بـقـول خـداشـان                .   نيـسـتـنـد    
جوابگوي هيچکسي نيستـنـد جـز خـداي           

اينهـا بـه هـيـچـکـس هـم رحـم                 .   خودشان
نميکنند و هرکسي هـم مـخـالـفـت کـرده               
تــاحــاال کشــتــنــد و بــا هــيــچ کســي هــم              

پـس فـکـر      .   مسوالنه صحبت نمـيـکـنـنـد       
نميکنم که متاسفانه چيزي بـغـيـر از زور             

 .اينها را بتواند کنار بزند
 بيننده اي از اروپا

 
 آيا ميتوانيم از ايران        

  کمک مالي کنيم؟        
من فقط زنگ زدم که از آقاي کريمي        
تشکر کنم و بپرسم که آيا ميـتـوانـيـم           
از ايران کـمـک مـالـي کـنـيـم؟ آقـاي                  

 . کريمي دوستتان داريم ممنون
 زن بيننده اي از کرج

 
بعد از ساليان سال توانستم         

 . حزبي را انتخاب کنم        
سالم اقاي اصغر کريمي عزيز خسـتـه     
نباشيد، براستي که تنها راه مـمـکـن          
براي سرنگوني اين رژيم فقط و فـقـط         
اتحاد تمام مردم ايران است چـونـکـه           

با توجه به ايـنـکـه      -اتحاد باشد  اگر اين  
هرچيز منفي که در ايـن مـمـلـکـت ديـده                
ميشود و تمام بدبختيهاي جـامـعـه ايـران           
از فقر و تن فروشي و اعتياد و شنـکـنـجـه             
و اعـدام و هـر بـدبـخـتـي کـه ايـن مـردم                       
ميکشند همه بـخـاطـر وجـود جـمـهـوري               

پس اگر اين اتحاد باشـد    -اسالمي هست  
و اگر دست در دست هـم بـدهـيـم آنـوقـت                 
ميتوانيم اين رژيم را بزير بکشيـم، و مـن            
ميخواهم اين افتخار را داشتـه بـاشـم کـه              
خودم را عضو حزب کمونيـسـت کـارگـري          
اعالم بکنم و خوشحالم که بتوانـم بـا ايـن           
انتخابم قدم کوچکي براي مردمم و بـراي          

واقعا شـمـا را بـحـق           .   کشورم داشته باشم  
ميدانم که بعد از سالـيـان سـال تـوانسـتـم               

ايـن را هـم       .   را انـتـخـاب کـنـم         حزبي   
بگويم که ميخواستم قدم ديـگـري را         
هم بردارم و براي کمک مالي بـه ايـن             
کانال جديد اقدام کـنـم و بـراي بـرپـا                
نگهداشتن اين کانال مبلغ ناچيزي را      
هم تقديم اين تلويزيون بحق بکنـم تـا          
بتواند صـداي بـحـق مـردم راهـرچـه                
رساتر بـگـوش هـمـه ايـران و جـهـان                 

برساند و به نـقـشـي کـه تـابـحـال در                  
آگاهي دادن بـه مـردم داشـتـه ادامـه              
دهد و اين مبارزه مردم ايران را زنـده       

 .نگهدارد
 زن بيننده اي از ايران

 
خواهر    "سخني با يک     

 "   زينب 
با سالم به شما و با تشکر از برنامـه هـاي          

من مـيـخـواسـتـم بـه آن خـواهـر                .   خوبتان
زينبي که آمدند روي خط و تـمـام مـلـت                
ايران را در همراهي با اين رژيم متـحـد بـا          
جمهوري اسالمي اعالم کردند بگويـم کـه        
مردم ايران فـقـط در يـک مـورد مـتـحـد                   
هستند آنهم سرنگوني جمهوري اسـالمـي      

و من از همه مردم ايران که بـه روي     .   است
خط مي آيند خواهش ميـکـنـم کـه بـراي               
اينکه حرفهايشان مشت محکمـي بـاشـد         
در مقابل طرفداران جـمـهـوري اسـالمـي،           
قبل از سالمشان با يک مرگ بر جمهـوري     
اسالمي اتحادشان را نشان دهند چـونـکـه         
فکر ميکنم هـيـچ انسـان شـرافـتـمـنـدي،                
هرکسي که يک سر سوزن از انسانـيـت بـو            
ببرد نميتواند چشمش را ببندد و ايـنـهـمـه        
جـنـايــات جـمــهـوري اســالمـي را نـديــده               

 .بگيرد
 زن بيننده اي از ايران

 
 حاضرم از همه چيزم بگذرم            

 و اين حکومت را بياندازيم            
با شالم بشما، ميخواهم بگـويـم ايـن         
آدمهايي که ميايند و از حـکـومـت            
دفاع ميکنند همه شـان از خـانـواده            
هاي اين آخوندها هستند، و خودشان   

 درصـد مـردم       ۹۰هم ميـدانـنـد کـه          
ايران  ناراضي و مخـالـف جـمـهـوري            
اسالمي هستند و فـقـط بـايـد بـاهـم              

اينـهـا حـتـي مـردم را            .  متحد باشيم 
آنــقــدر تــرســانــده انــد کــه خــيــلــيــهــا           

مـن  .   نميتوانند بياينـد زنـگ بـزنـنـد          
حاضرم جانم را فـدا کـنـم و از هـمـه                 
چيزم بگذرم و اين را واقعـا از تـه دل           
دارم ميگـويـم تـا ايـن حـکـومـت را                 

 .بياندازيم
 بيننده اي مرد از ايران 

 
 اگر ميخواهيم    

 اين رژيم را سرنگون کنيم          
 به حزب بپيونديم    

سالم بشما من ميخواهم به مردم ايـران   با  
بگويم که اگر ميخـواهـيـد بـاهـم مـتـحـد                
شويد و اين رژيم جنايتـکـار را سـرنـگـون              
کنيم بياييد به حزب کمونيـسـت کـارگـري          
ايـران بــپـيـونــديـم و بـه هـر طـريـقــي کــه                     
ميتوانيم کمک کـنـيـم و هـمـت کـنـيـم و                    
فعاليت کنيم تا اين شبکه برقرار بـاشـد و        

حزب کمونيست کارگري که برنـامـه هـاي          
آگاهي دهنده بسـيـار خـوبـي دارد بـر پـا                  

چرا بايد ايـن حـزب بـراي تـامـيـن                .   باشد
هـايـش را     مخارج تلويزيون وقت برنامه      

نبايد اينجور باشد بلکه بايد !   بفروشد
همياري بکنيـم و هـر انـدازه اي کـه                

آقـاي  .   ميتوانيم کمـک مـالـي کـنـيـم           
کريمي شما هم يـک شـمـاره فـاکسـي             
اعالم کنيد تا بعد از برنامه هم بـراي          
شما يکمقدار مطالب دارم و مبلـغـي        

 . هم کمک مالي بفرستم
 مرد بيننده اي از ايران

 
بعد از جنگ ما را مثل          

دستمال کاغذي انداختند       
 بيرون  

بنظر مـن بـرنـامـه هـاي           .   سالم بشما 

شما خوبه امـا يـک سـوالـي داشـتـم،               
بقرآن بخدا و به هر ديني که شما باور      
داريد من يک ريال از اينها نگرفته ام     
و نميگيرم چونکه بقول خودتان ما را        
بعد از جنگ مثل دستـمـال کـاغـذي           

کـارتـن خـواب شـده         .   انداختند بيرون 
ام، زنم و يک دخترم و يک پسرم رفته،          

والي علي کارتن خـواب شـده ام،حـاال           به  
کسي ميشنود کسـي نـمـيـشـنـود کـاري                
ندارم و فحش هم نميدهم و از فحش دادن           

فقط ميخواستم بشـمـا      .   هم خوشم نميايد  
بـگـويــم کــه خــدا بـه دادمـان بـرســد                

 . همين
 *از ايران" جانباز"بيننده اي 

 ... صداي مردم در كانال جديد                ۷از صفحه  

کانال جديد تلويزيون شما است، تلويزيون همه کساني که آزادي، برابري و                                        
 رفاه مي خواهند، تلويزيون انسانهاي آزادي که براي به زير کشيدن                                 

  جمهوري اسالمي مبارزه مي کنند                 
 و همه کساني که مي خواهند راه سرنگوني حکومت ارتجاعي اسالمي                                     

 . را از زبان کمونيستها بشنوند             
  ساعته تلويزيون کانال جديد               ٢٤در ادامه پخش منظم و              

  از طريق ماهواره هات برد،               
 خوشحاليم به اطالع عموم برسانيم که اين کانال در آمريکاي شمالي و                                     

 . همه جاي دنيا نيز از طريق اينترنت قابل مشاهده خواهد بود                             
  متاسفانه در ايران به دليل پائين بودن سرعت اينترنت                              

  عالقمندان کانال جديد نمي توانند از طريق اينترنت برنامه ها                                  
 .    را دنبال کنند      

 . آدرس اينترنتي کانال جديد را به دوستان و آشنايانتان خبر دهيد                                  
 آدرس زير مراجعه کنيد،               براي وصل شدن به اين شبکه به                   

 سپس در قسمت راست از باال ريجستر را انتخاب کنيد و                           
 ايميل شما بايد درست باشد               .   يک ايميل و پاسورد انتخاب کنيد                

 .  کلمه باشد     ٦ و پاسورد نيز نبايد کمتر از                
 : راهنماي عمل     

               www.glwiz.com                                                                
     Register Now   

Live TV    
New Channel TV  

 روابط عمومي تلويزيون کانال جديد                  
 ١٣٨٧ تير    ١٩ –  ٢٠٠٨ ژوئيه     ٩

 تلويزيون کانال جديد مستقيما و
 از طريق اينترنت قابل مشاهده است  ساعته ٢٤ 

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است
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هـزاران  ۱۳۸۷ مـرداد      ۲٦روز شنبه   
نفر از مردم برابري طلـب مـريـوان بـا          
در دست داشتن جنازه فرشته نجـاتـي     

 ساله اي كـه دو روز           ١٨دختر جوان   
قبل بدست پدرش سر بـريـده شـد بـه              

تظاهرات بـا تـحـويـل        .   خيابان آمدند 
گرفتـن جـنـازه فـرشـتـه از پـزشـكـي                  

هزاران نفـر   .     قانوني مريوان آغاز شد   
 زن كشـي      �با شعار مرگ بر ارتجاع    

محكوم اسـت و سـخـنـرانـيـهـاي پـر                
شوراز طرف فعالـيـن مـدافـع حـقـوق             

زنان و مردم آزاديخواه مريوان نـفـرت        
و انزجار خود را از اين جنايت نشـان           

 .دادند
تظاهر كنندگان در مسير تظاهـرات،       
جاده اصلي سنندج مريوان را بستنـد       
و توجه صدها نفر از مسافـريـن بـيـن          
اين دوشهر را به اين جنايت هـولـنـاك     

نــيـروهــاي جـمــهــوري     .   جـلــب كــردنــد   
اسالمي جرئت هـيـچ گـونـه عـكـس              
العملي را نداشته و از دور نـظـاره گـر          
تظاهرات مردم خشمگين علـيـه ايـن         

 .جنايت هولناك بودند
 مرداد فرشته ۲۴روز پنجشنبه    

 ساله به دسـت  ۱۸نجاتي دختر جوان    
. پدرش به نحو فجيعي به قتل رسـيـد        

 ســالــگــي   ۱۴فــرشــتــه جــوان كــه از         
مجـبـور بـه ازدواج اجـبـاري شـده و                 
سپس از همسرش جدا شده و با پدر و 
خانواده اش زندگي ميكـرد، بـدنـبـال          
ــه                  ــه خــان ــواده، ب ــزاع در خــان يــك ن

مـيـرود و پـدرش او را بـه                  عمويش
منزل آورده و با وحشيانه ترين نحو او 

اين قـتـل چـنـان         .   را به قتل ميرساند   
فجيع و تكان دهنده بود كه مـردم را           

پدر جاني سر دخترش را . متحير كرد
امــا مــردم    .   از تــن جــدا كــرده بــود          

 ۲٦معترض و آزاديخواه مريوان روز      
 هــزاران نــفـــره در            ۱۳۸۷مــرداد     

اعتـراض بـه ايـن جـنـايـت و عـلـيـه                    
فرهنگ و قوانين ضد زن در جـامـعـه       

 . به خيابان آمدند
اعتراض مردم به ايـن جـنـايـت،           
بيانگر خشم و نفـرت مـردم از قـتـل               

. زنان و دختران، به اسم نـامـوس بـود      
هــزاران زن و دخــتــر در ايــران و در                
كشورهاي اسالم زده ، قرباني جهل و       

در .   تعصب و مرد ساالري ميـشـونـد       

ايــران تــحــت حــاكــمــيــت جــمــهــوري         
اسالمي كه دولت و قوانين عـمـال از          
قتل ناموسي دفاع كرده و حتـي ايـن           
نوع جنايت را تبليغ ميـكـنـنـد، ايـن             
قتل ناموسي اعتـراض هـزاران نـفـره           

ــگــيــخــت             مــردم ــر ان ــوان را ب . مــري
اعتراض به اين جنايت، بيانگر رشـد        
آزاديخواهي و برابري طلبي و انزجـار        

   .عمومي از اين قتلها بود
در مــراســمــي كــه در مــقــابــل             

بيمارستـان مـحـل نـگـهـداري جسـد              
فرشته و در مسـيـر راهـپـيـمـايـي بـه                
سوي روستاي كاني دينار، برپا شـد،         

در ايـن    .   هزاران نفر حضـور داشـتـنـد       
مراسم و گرد همايي سخنـرانـيـهـايـي          
ــردان                   ــان و م ــعــددي شــد و زن مــت
معترض عليه قتلهاي نامـوسـي ايـن         
جنايت را محكوم كرده و از آزادي و          

در .   حقوق انساني زنان دفـاع كـردنـد        
تـعـدادي    بخشي از اين مراسم بيانيه      

از فعالين اجتـمـاعـي شـهـر مـريـوان              
خوانده شد و يكي از زنان فـعـال ايـن         

 :مراسم اعالم كرد
ما در اينجا جمع شـده ايـم كـه           "  

جناياتي كه همه روزه به اسم نامـوس        
. اتفاق مي افتد شديدا محكوم كنيـم      

ما احترام خود را به فرشته نجاتـي و           
همه قربانيان قتلهاي ناموسي اعـالم       

متاسفانه فـرشـتـه نـجـاتـي           .  ميكنيم
ساكن روستاي كـانـي ديـنـار دو روز             
قبل به ضرب چاقو تـوسـط يـكـي از             

ايـن  .   افراد خانواده اش به قتل رسـيـد       
نوع رفتار غير انساني كـه پـديـده اي           
رايج نيز هست از سوي ما مـحـكـوم           

قتل ناموسي بدليل فرهنگ و   .   است
قوانين و مناسبات مـوجـود اسـت و          
سكوت و مماشات در مقـابـل آن بـه         

معني تمكين در بـرابـر بـاز تـولـيـد                
شكي نيـسـت   .   توحش و بربريت است   

كه بسياري از ما عـلـيـه ايـن رفـتـار                
هستيم و راه مبارزه بـا آن تشـكـل و             
انسجام در نهادهـاي مـخـالـف قـتـل             
ناموسي و مبارزه با اين خشـونـت و           

بايد پرچم انسـانـيـت و         .   توحش است 
. برابري طلبي را بـه اهـتـزاز در آورد            

تهديد خشونت و ناامني عليه زنان و       
. در جامعه و خانواده محـكـوم اسـت         

ما از اين طريق به اطـالع عـمـومـي             
ميرسانيم كه بايـد جـامـعـه و مـردم              
مـتــرقــي در مــقــابــل ايـن جــنــايــات            

 .... و." بايستند
بـدنـبـال ايـن بـخـش از مـراسـم                  

جمعيت به طرف كاني ديـنـارحـركـت          
كرده و جاده هاي محل حركت مـردم         

 .بسته شد
مردم با شعار مرگ بـر ارتـجـاع،       
زنده باد مساوات، زن كشي محكـوم       

در حـال راهـپـيـمـايـي از             . . . .   است و 
مريوان به سمت كاني ديـنـار حـركـت        

كـانـي ديـنـار روسـتـايـي در              .   كردنـد 
نزديك مريوان است كه قتل ناموسـي       

مــردم .   درآنـجـا اتـفـاق افـتـاده اسـت             
مدتي جاده اصلي مريوان سننـدج را        
بستند و در اعتراض بـه فـرهـنـگ و              

 . قوانين ضد زن شعار دادند
پـــالكـــاردهـــاي مـــتـــعـــددي در        

گراميداشت فرشته و عليـه قـتـلـهـاي          
ناموسي و عليه قوانين ارتـجـاعـي و         
ضـد زن در دسـت مـردم آزاديـخـواه                
ــع                  ــم ــج ــن ت ــداف اي ــواســت و اه خ

 . اعتراضي را بيان ميكرد
حركت اعتراضي مردم مـريـوان        

نمونه اي از احساس و همدلي هـزاران   
نفر بـود كـه از قـتـلـهـاي نـامـوسـي                    

ما به همه سازماندهـنـدگـان      .   بيزارند
و فعالين اين حـركـت انسـانـي درود             
ميفرستيم و از همه مردم كـردسـتـان          
ميخواهيم عليه چنين جـنـايـاتـي بـه           

 . ميدان بيايند
بــر اســاس آخــريــن اخــبــاري كــه          
منتشر شـده اسـت، در جـريـان ايـن                
تجمع اعتراضي و بعد از آن تـعـدادي         
از رسانه هاي فارسي زبان با فعالـيـن         
اين حركت مصاحبه ها و گزارشهايي   

 . تهيه و پخش كرده اند
 كميته كردستان  

 حزب كمونيست كارگري ايران
 ۲۰۰۸ اوت  ۱۶ -۱۳۸۷ مرداد   ۲۶

 
اين مطلب در  انترناسيونال شماره 

اما بنا به . قبل منتشر شده است
اهميت حرکت انساني مردم مريوان 
عليه قتل ناموسي در اين شماره  

تيتر اصلي از . چاپ ميشود
 انترناسيونال .  انترناسيونال است

 جنايتي فجيع در سايه جمهوري اسالمي ضد زن
 مردم مريوان  

 عليه قتل ناموسى به خيابان آمدند

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم... 
    !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر” و بدون 

 .اساس سوسياليسم انسان است
    . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 



 ۱۳۸۶ شهريور ۱ انترناسيونال 

 تلفن تماس 
و شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

کمک های خود را ميتوانيد به اين 
حسابها واريز کنيد و يا از طريق 
تماس با واحدها و مسئولين حزب 

در کشورهای مختلف تماس 
  . بگيريد و راهنمائی بخواهيد

     :شماره حساب ها
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جيرو  
  IKKصاحب حساب              

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ايران ارسال ميکنيد
ميتوانيد از طريق دوستانتان در 
خارج به حساب های فوق واريز 

شماره تلفن      کنيد، و يا با 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   

تماس بگيريد تا راه های ديگر را 
 .به شما معرفی کنيم

ميزان     تقاضا ميکنيم در همه موارد 
واريز شده و اسمی                    و مشخصات مبلغ              

که بايد اعالم شود را  به ما اطالع                                
   . دهيد    

 آزادی 
 برابری 
 حکومت
 کارگری
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 خانواده مقتول ،      
خواهان لغو حكم اعدام          

 ! متهم به قتل شدند   
پنج سال قبل، در شهر سنندج، حسن       
جعفري، راننده تاكسي، توسط دو نفر   
به نام هاي شيركو عليرمايي و آرمان       
فتاحي بـه شـدت زخـمـي شـده و در                 

دو متهـم   .   نهايت متاسفانه فوت كرد   
بـه قــتـل دســتـگــيــر شــده و بــعــد از                 
محاكمه، شيركو عليرمايـي كـه  در           

 سـالـه بـود، بـه           ۱۸زمان وقوع جـرم      
اعدام و آرمان فتاحي بـه حـبـس ابـد              

 . محكوم شد
ــبــه           ــجــشــن ــن  مــاه    ۲۱امــروز پ

ــود در مــيــدان             ۲۰۰۸اوت ــرار ب ، ق
مركزي شهر سنـنـدج شـيـركـو را كـه               

 .  سال دارد، اعدام كنند۲۲اكنون 
خانواده مقتول، با شـنـيـدن خـبـر           
ــركــو،                 ــي ــوع ش ــوق ــريــب ال ــدام ق اع
خوشبختانه، مانع اجـراي ايـن حـكـم           
شده و گفتند كه نميخواهيم فـرزنـدان         
حسن به قـتـل و آدمـكـشـي عـادت                
كنند، آنـهـا بـايـد سـرشـان را بـلـنـد                    
بگيرند و بگويند مانع اجـراي حـكـم           

 . اعدام شديم
كميته بين المللي عليه اعدام بـه        
خانواده حسن جعفري به همسر و پـدر       
ومادر و  فرزندان او، درود ميفرسـتـد         
و اعالم ميكند كه با قـتـل شـيـركـو،             
غم و درد عميق آنها نه فقط كـاهـش           
نمي يافت، بلكه يك قتل عمد ديـگـر       
نيز اتفاق افـتـاده، يـك نـفـر بـه قـتـل                   
ميـرسـيـد  و خـانـواده ديـگـري نـيـز                    

 . بشدت داغدار ميشدند
ما همواره گفته ايم كه حكـومـت        
اســالمــي بــا ايــن قــتــلــهــاي دولــتــي          

سازمان يافته، قتل و جـنـايـت را در            
جامعه عادي كرده ، حرمـت زنـدگـي          
انساني و حق حيات را از بين بـرده و       
در بين مردم وحشت ايـجـاد كـرده و              
حق تصميم گيري در مـورد مـرگ و            
زندگي انسانها را به خود اخـتـصـاص        

جانـيـان حـاكـم بـر ايـران بـا                .   ميدهد
اعـتـراضـات و      "   حـق "   استفاده از اين    

اعتصابات كـارگـران، دانشـجـويـان،          
معلمين و زنان و مبارزات همه مردم       
را به خـون كشـيـده و هـر زمـان كـه                    

ــا جــنــايــت       "   اعــدام" بــخــواهــنــد      و ي
ميكنند، اساسا براي اينكه بمانند و       

اعـدام قـتـل عـمـد          .   حكومت كـنـنـد     
دولتي است براي تـرسـانـدن مـردم و              
وادار كردن آنها به سكوت در مقـابـل         
حكـومـت هـاي جـنـايـتـكـار و ضـد                  

 .  انسان
درود به خانواده حسن جعفري كه       
مـانــع اجـراي حــكـم اعــدام شــيــركــو            

درود بـه    !    ساله شـدنـد    ۲۲عليرمايي  
همه فعاليني كه در سنندج و در همـه     
جاي ايران و دنيا بر عليه اعـدام ايـن             
قتل سازمان يافـتـه تـوسـط دولـتـهـا              

 . مبارزه ميكنند
جنبش عليه اعدام، جنبـشـي در         
دفاع از حقوق انساني و بـراي ايـجـاد           
شرايط عليه هر نوع قتل و جـنـايـتـي        

ما يكـبـار ديـگـر بـه خـانـواده              .   است
حسن جعـفـري درود مـيـفـرسـتـيـم و                
دست همه اين عزيـزان را بـه گـرمـي              

 . مي فشاريم
 

 مينا احدي سخنگوي
  كميته بين المللي عليه اعدام   

 ٢٢قبال به اطالع رسانـديـم کـه روز           
مـرداد عــلــي كــيــامــرثـي، يــكــي از           
كارگران کارخانه مـخـابـرات راه دور           
شيراز بدليل عدم دريافـت پـنـج مـاه            
حقوق و نـاتـوانـي از تـامـيـن غـذاي                 
همسر و بچه هـايـش، از مـنـبـع آب               
کـارخــانــه درمــقــابـل مــديــريــت ايــن          

. شرکت خـودش را حـلـق آويـز کـرد                
رفقاي علي او را فورا پائين آوردند و      
به بيمارستان رساندند و امروز طـبـق      
گـزارشــي کــه بــراي مـا ارسـال شــده              
است، علي کيامرثي در بيمـارسـتـان         
نمازي شيراز بستري اسـت و حـالـش           

 . رو به بهبود است

حزب كمونيـسـت كـارگـري روبـه           
بهـبـودي گـرائـيـدن وضـعـيـت عـلـي                 
كيامرثي را به دختر و هـمـسـر وي و             
همچنين به همكاران و بسـتـگـان او            
صميمانه تبريك مي گويد و خـود را         

عـلـي   .   در شادي آنها شريك مي داند     
کيامرثي بايد با بهتـريـن امـکـانـات           
پزشکي و کامـال رايـگـان مـعـالـجـه              
شود و به خانواده اش غرامت کـامـل        

همچنين کليـه حـقـوق      .   پرداخت شود 
 کـارگـر ايـن        ١٠٠٠معوقه بيش از      

کارخانه بايد فورا پرداخت شود و بـه          
کارگران بخاطر کليه خسارات مـادي      
و روحي که به آنها وارد شده، غرامت      

حزب از کارگران صـنـايـع        .   داده شود 
مخابرات راه دور شيراز، از پزشـکـان        
و پرستاران و کارکـنـان بـيـمـارسـتـان             
نــمــازي و ســايــر مــردم آزاديــخــواه             
ميخـواهـد خـانـواده عـلـي را تـنـهـا                  
نگذارند و بر پروسه معالجاتي عـلـي         

 . از نزديک نظارت کنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٧ مردادماه   ٢٦، ٢٠٠٨ اوت  ١٦  

درود بر خانواده حسن جعفری 
  که مانع اجرای حکم اعدام شدند     

 امروز در سنندج،
  جلوى يك قتل عمد دولتى گرفته شد

حال علي كيامرثي کارگر مخابرات راه دور 
 شيراز رو به بهبود است

 جمھورى اسالمى و آارفرماها بايد غرامت بپردازند

     www.wpiran.org:  سايت حزب  
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال 
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد    

 
 :  آدرس تماس با حزب       
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصری: مسئول صفحه بندی انترناسیونال

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب 

  را بخوانید 
و در سطح وسیع 

    توزیع کنید 

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 !زنده باد جمهوري وسياليستي! مرگ بر جمهوري اسالمي رفع تبعيض


