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ــان            ــدگ ــن ــاه ــن ــازگشــت پ طــرح ب
 ۳افغانستاني ظاهرا در يک نشـسـت        

وزارت مـهـاجـرت      (   جانبه مـرکـب از      
افــغــانســتــان، وزارت داخلــه ايــران و          
آژانـس پــنــاهـنــدگــان سـازمــان مــلــل          

خبـر گـزاريـهـاي       ) صورت گرفته است 
ايران بـه نـقـل از مـقـامـات رژيـم از                   

" بــازگشــت پــلــکــانــي   " طــرحــي بــنــام      
پناهندگان افغاني خبر  مي دهند کـه        
هدف از آن پـاکسـازي پـنـاهـنـدگـان                
افغاني در تمامي اسـتـانـهـاي کشـور            

 . است
با به اجرا گذاشتن چنين طـرحـي،        
کار و زندگي نزديک بـه دو مـيـلـيـون                
انسان زاده شده  افغانستـان، مـجـددا          
دســتــخــوش تــعــرض  ســيــاســتــهــاي         
فاشيستي رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي            

 .قرار مي گيرد
اين اولين بـار نـيـسـت کـه تـمـام                 

هستي ، زندگي و سـرنـوشـت هـزاران            
ــران،                ــفــر شــهــرونــد افــغــانــي در اي ن
دستخوش تهاجم ضد بشري اين رژيـم       

بــارهــا بــه قــدمــت     .   قــرار مــي گــيــرد    
سکونت پناهندگان افغاني  در ايـران          
، هر بار تحت عناوين مختلف، شبـح       
سياه ديپورت و اخراج رژيم اسـالمـي،       
بر زندگي صدها هزار انسان  پناهنـده        

 .سنگيني ميکند
قبل از ظهـور چـهـره کـريـه رژيـم               
جمهوري اسالمي، پناهندگان افغاني    
و ديـگـر پـنـاهـنـدگـان مـنـتـسـب بـه                    
مليتهاي مختلف در ايران بـه کـار و            

منـاسـبـات    .  زندگي اشتغال داشته اند 
و پيوندهاي زندگي با جامعه و مـردم         
ايران، تنيدگي غير قابل تفکيکـي را        

  
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان     

تهاجم فاشيستي           
جمهوري اسالمي را               

 بايد درهم شکست          

 ۴صفحه  

در شــمــاره قــبــل     :   ع گــلــپــريــان  
ايسکرا در مورد سياستهـاي حـزب        
در کردستان، به جوانب مختلفـي از     

فـکـر   .   اين سياستهـا اشـاره کـرديـد         
ميکنم بنا بـه اهـمـيـت و جـايـگـاه                
مبارزه مسلحانه و نـيـروي مسـلـح،        
در چهارچوب هميـن سـيـاسـتـهـا و              
اينـکـه اشـاره کـرديـد کـه دوسـتـان                 
سابق ما تمام افتخارشان حرف زدن    

اسـت و مـا تـمـام           "   گـارد آزادي   " از  
تالشمان اين اسـت کـه هـيـچـوقـت              
نيروي مسلح ما اين جايگاه را پيدا       
نــکــنــد، اگــر مــمــکــن اســت قــدري         
بيـشـتـر ايـن جـنـبـه از مسـئلـه را                    

تفاوت در کجاست؟ زيـرا      . بشکافيد
کساني اينطور برداشت کرده اند کـه       
جايگاه نيروي مسـلـح را کـم رنـگ             

 . ميبينيد
 

مشـکـل ايـن      :   محمد آسنگـران  
نيست که من جايگاه نيروي مسلـح       
را در کردستان کم رنگ يا پر رنـگ          
ميبينم مشکل ايـن اسـت اول مـا             
بايد بدانيم از موضع طبقه کارگر و        
کمونيسم کارگـري چـه سـيـاسـت و             

اول .   آلترناتيوي براي جامـعـه داريـم       
بايد بدانيم که يک نيروي کمونيسـت       
مثل ما قدرتش را از کجا ميگيـرد        

فلسـفـه وجـوديـش از کـجـا نـاشـي                 
چه روش و سـبـکـي بـراي            .   ميشود

دخالت در جامعه اتـخـاذ مـيـکـنـد            
 ... و

من عميقأ معتقدم که جـنـبـش         
کــمــونــيــســم کــارگــري و حــزب                
کمونيست کارگري بايد تمام تـوجـه        
اش به اين باشد که طبقـه کـارگـر و             
حزبش چگـونـه قـدرتـمـنـد بشـود و               

ما ميدانـيـم    .   چگونه به قدرت برسد   
که تا کنون احـزاب و سـازمـانـهـاي             
ــپ،                   ــه اســم چ ــران ب ــادي در اي زي

. . . کمونيسـت، سـوسـيـالـيـسـت و              
مـا احـزاب     .   آمده انـد و رفـتـه انـد            

مسلح و قدرتمند چپ و راسـت در           
امـا از مـيـان        .   کردستان را ديده ايم 

چپها هيـچ کـدام نـتـوانسـتـه انـد و                 
نخواسته اند که طبقه کارگر را براي       
يــک انــقــالب اجــتــمــاعــي ســازمــان       

مشکل هم فقط اخـتـنـاق و         .   بدهند
زيرا با تـغـيـيـر       .   سرکوب نبوده است  

تعادل قوا به نفع جـنـبـش کـارگـري             
ميشود سرکوب و اختناق را هم بـه         

اين بحث در داخل حزب     .   عقب راند 
ــه                   ــم هســت ک ــرون حــزب ه ــي و ب
ميگويند کمونيستها بايد خودشـان     
را بــراي احــتــمــاالت آيــنــده آمــاده           

گويا ما اين جنبه را کم رنگ    .   کنند

يکي از آن احتمـاالت هـم      .   ميبينيم
بحث سـنـاريـوي سـيـاه، يـا بـه هـم                  
ريختن شيرازه جامعه و مـيـدان دار         

. . . شدن جريانات قومـي و مـلـي و           
در چنيـن  .   است که اسم برده ميشود  

شرايطي است که نيروي مسلـح هـم         
ــن                   ــکــي از اي ــه ي ــا جــواب ب ــوي گ

 .احتماالت است
جواب من به هـمـه ايـنـهـا ايـن              
است کـه اوأل در شـرايـط کـنـونـي                 

. مبارزه مسلحانه اي در کار نيسـت      
نه چپ و نه راست جـامـعـه امـکـان              

دومـــأ .   چــنـــيــن کـــاري را نـــدارد           
کمونيستـهـا و حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري بـراي جـوابـگـويـي بـه هـر                
احتمالي تنها يک راه اصـلـي بـراي            

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

مصاحبه با محمد آسنگران در مورد                         
 سياستهای حزب در کردستان                

 قسمت دوم        

  

 دو گزارش تکان دهنده از سنندج
 

 صباح زندي در زندان اوين بطور مشکوکي بقتل رسيده است                                 
 

 فروش گوشت فاسد به مردم در کردستان                     
 ۴صفحه 

 ۲صفحه  



335شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

جوابگويي و مقابله بـا دشـمـنـانشـان           
قدرت بسيج نـيـرو و سـازمـان         .   دارند

دادن طبقه کارگر و از ايـن زاويـه بـه               
حرکت در آوردن جامعـه بـراي کسـب           
قدرت سياسي و عملي کردن بـرنـامـه         
سوسيالـيـسـتـي و اتـخـاذ تـاکـتـيـک                 

يــک حــزب    .   مــنــاســب و بــه مــوقــع         
کمونيستي اگر نفوذ و قـدرت بسـيـج           
جامعه را نداشته باشد نيروي مسـلـح        

اگـر  .   قويي هم نميتواند داشته بـاشـد       
يک حزب کمونيستي طبقه کـارگـر و          
رهبران آنرا با افـق سـوسـيـالـيـسـتـي                
سازمان نداده باشد، اگـر جـامـعـه در          
جريان مبارزات روزمره خود فعـالـيـن      
کــمــونــيــســت و حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري را در راس مـبـارزات خـود              
نديده باشند، چگونه ميـتـوان نـيـروي          

کسـي  .   مسلح قوي و توده اي داشـت        
که فکر ميکند من به نيروي مسـلـح          
کـم تــوجــه هســتـم، تصــويــرش بــراي           
تغييـر جـامـعـه و گـرفـتـن قـدرت و                   
جايگاه نيروي مسلح با من متـفـاوت        

 . است
کسي که تمام هم و غم خود را و        
تمام افـتـخـارات خـود را بـه نـيـروي                 
مسلح و آن هم  فقط در حـد تـبـلـيـغ               
حول آن، متمرکـز کـرده اسـت ديـگـر              
جايي براي حرف زدن بـا آنـهـا نـمـي                

در .   اين يک سنت ديـگـر اسـت       .   ماند
کردستان ايـن سـنـت شـنـاخـتـه شـده                

جايگاه نيروي مسـلـح از نـظـر           .   است
من همان اسـت کـه قـبـأل مـنـصـور                 

نـيـروي   .   حکمت آنرا بيان کـرده اسـت        
نــظــامــي مــا بــازوي مســلــح حــزب           
کمونيست کارگري و طـبـقـه کـارگـر             

با اين وجود من ميـگـويـم    .   بايد باشد 
امــروز آن روزي نــيــســت کــه تــوجــه             
جامعه را به سمت اسـلـحـه و نـيـروي              

کســي کــه ايــن کــار را         .   مسـلــح بــرد   
ميکند مکانيسمهاي تغيـيـر تـعـادل         

. قوا و تغيير جامعه را نـمـيـشـنـاسـد            
امروز چپ و کمـونـيـسـم در جـامـعـه               
کردستان بايد تمام تـوجـهـش بـه ايـن            
باشد که جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و                 
رهبران اين جنبـشـهـاي راديـکـال بـه             

طـبـعـأ حـزب بـايـد           .   ميدان بـيـايـنـد      
کادرها و فعالينش در ايـن قـامـت و            

. در راس اين جنبـشـهـا قـرار گـيـرنـد              
بخش پيشرو و سـوسـيـالـيـسـت ايـن               
فعالـيـن و رهـبـران بـايـد کـادرهـا و                   
رهبران حـزبـي بـاشـنـد کـه حـزب را                  

 . نمايندگي ميکنند
جــريــانــات نــاســيــونــالــيــســتــي و      
ناسيونـال چـپـهـا در کـردسـتـان کـل                 
پيکرشان را نـيـروي مسـلـح تـعـريـف              

ايــن نــيــروي مســلــح هــم        .   کــرده انــد  
تـاريــخـأ تــا کــنــون از دو طـيــف در                

حــزب .   جــامــعــه تــغــذيــه کــرده اســت       
دمـــکـــرات اســـاســـأ نـــيـــرويـــش از          
زحمتکشان روستا و نـيـروي مسـلـح            
کومه له اوايل از جـوانـان تـحـصـيـل              
کرده و معترض شهر بعدأ مثل حزب        
دمـــکـــرات از هـــمـــان جـــوانـــان و              
زحمتکـشـان روسـتـاهـاي کـردسـتـان             

اين نشان مـيـدهـد       .   تامين شده است  
که طبقه کارگر زندگيش با ايـن نـوع            

. نيـروي نـظـامـي در تـنـاقـض اسـت                
نميتواند عضو آن باشد و زندگيش را        

ــکــنــد     ــنــاقــض ســنــت         .   هــم ب ايــن ت
ناسيوناليستي با زندگـي اجـتـمـاعـي          

 . مردم و طبقه کارگر است
اما مرکز تحوالت و کسب نـيـرو        
براي کمونيستها شهر است نه روسـتـا       

احــزاب و     .   ايــن يــک اصــل اســت            
جريانات ناسيـونـالـيـسـت کـردسـتـان            
تمام اتکايشان به نيروي مسلـح شـان         

ايــن تصــويــر کــه گــويــا فــردا          .   اســت
ممکن است تـعـدادي مسـلـح مـثـل              

از کوه به شهر سرازير شـونـد و     "   زورو" 
قدرت را قبضه کـنـنـد را مـن قـبـول                

اگر ما کـارخـانـه هـا، مـراکـز              .   ندارم
کارگري، محالت، جوانـان و زنـان و           
فعالين جنبشهايي اجتـمـاعـي را بـر           
ــکــال و               اســاس يــک ســيــاســت رادي
کمونيستي سازمان داده بـاشـيـم، در          
هر تحولي که فردا در جامـعـه اتـفـاق          
بيفتـد هـمـيـن رهـبـران جـنـبـشـهـاي                  
اعتراضي که کادرها و رهبران حزبـي       
در محل هسـتـنـد، بـا يـک فـراخـوان                
هــزاران نــيــروي مســلــح را ســازمــان          

ممکن است در مقابل ايـن       .   ميدهند
استدالل کساني کـردسـتـان عـراق در           

از نـظـر     .    را مثال بـزنـنـد     ۱۹۹۰سال  
من کردستان عراق و ايران تفاوتـهـاي        

زيـرا در    .   زيادي بـا هـمـديـگـر دارنـد            
کردستـان عـراق هـيـچ وقـت چـپ و                 
کمونيسم در مقابل ناسيوناليسم کرد     

چـپ  .   از نيروي جديي برخوردار نـبـود      
. آن هنگام پراکنده و بـي رهـبـر بـود              

تصوير و تجربه اي از قـدرت گـيـري              
اما در آن جنبش شرکت کـرد  .   نداشت

بـرخـالف   .   و تجارب خوبي کسب کرد    

تصويري که منشعبين ميـدهـنـد کـه          
گويا منصور حکمت گفـتـه اسـت در         
آن جنبش اعـتـراضـي در کـردسـتـان              
عراق شرکت نکـنـيـد و گـويـا گـفـتـه                

، . . .   است اين جنبـش مـا نـيـسـت و             
منصـور حـکـمـت هـمـان مـوقـع بـه                   
فعالين کومله و حـزب کـمـونـيـسـت              
ايران نامه نوشت و سياستي را بـراي          
تشکيل شوراهاي کـارگـران و مـردم           
تدوين کرد و قرار بود فعاليـن مـا در            
کنار جريانات چپ آن دوره کـردسـتـان         
عراق دخالت جدي و عملي کـنـنـد و            

حـتـي   .   تعدادي هم اين کار را کـردنـد        
امـا بـه     .   شوراهـا را سـازمـان دادنـد          

داليل تاريـخـي و تسـلـط سـنـتـهـاي                
ناسيوناليستي به اضافه ضعف خـود       
چپ آن جامعه ايـن سـيـاسـت بـه سـر                
انجام نرسيد و طالبانـي بـعـدأ اعـالم            

شورا ها و اتحاديه بيـکـاران       " کرد اين   
به فرد مشکوکي به اسم منصور    . . .   و

نـقـل از     . . . "     حکمت مرتبط اسـت و      
 .حافظه

آن هــنــگــام اتــفــاقــأ بــايــد چــپ            
کردسـتـان عـراق بـالفـاصـلـه نـيـروي                
مسلحـش را سـازمـان مـيـداد و بـا                 
ــزاب                  ــل احــ ــابــ ــقــ ــدرت در مــ قــ
ناسيوناليست کرد حاکميت جـامـعـه        

 . را ازآن خود ميکرد
تصور کنيد فردا در چنين حـالـت        
فرضي رهبر فالن تشکل کارگـري يـا         
رهبر اعتراضي مـردم در شـهـرهـاي            
کــردســتــان کــه خــود را کــادر حــزب            
کـمــونـيــسـت کـارگــري  مـيــدانـد در               
هماهنگي بـا رهـبـري حـزب، اعـالم             
کند مردم بروند مسلح شوند و فـورأ           
امکانات سـازمـانـدهـي آنـهـا را در               
محل کار و زندگي آنها فراهم کـنـد و      
در مــقـابــل ايـن نــيـروي اجــتـمــاعــي             
جــريــانــي مــثــل حــزب دمــکــرات و           
سازمان زحمتکشان هـم بـا تـعـدادي           
نيروي مسلح بخواهند از کوه به شهـر        

معلوم اسـت کـه مـردم          .   سرازير شود 
بـراي مـال حسـن و آقـاي هـجــري و                  

اگـر  .   مهتدي تره هم خورد نميـکـنـنـد        
بخواهند مقري هم داشته باشند بايـد       
بروند و از همين رهـبـران حـاضـر در              
ميدان که اعتراضات مردم را روزانـه        
رهبري کرده اند و اکنـون مسـلـح هـم            
شده اند اجازه بـگـيـرنـد کـه در کـدام                 
 . قسمت شهر ميتوانند مستقر شوند

تصوير اين نـوع نـيـروي مسـلـح             

و اين سنت کـه در        "   پيشمرگه" سنتي  
ميان بخـشـي از فـعـالـيـن سـيـاسـي                 
قديمي در کـردسـتـان مـوجـود اسـت              
تصويري قديمي و با شـرايـط فـعـلـي             

همـيـن کـاري      .   جامعه ناسازگار است  
که منشعبين هم ميکننـد نـوعـي از         
همان سنت است که شکل آنـرا کـمـي           

" زوروهـاي " همان .   دستکاري کرده اند  
ناشناخته را با اسلـحـه و سـر و روي               
پوشيده ميفرستند که اطالعيه پخش     

ما در مقابل ايـن سـبـک شـبـه          .  کنند
چريکي مـيـگـويـيـم فـعـالـيـن حـزب                 
کمونيست کارگري و کل طـيـفـي کـه           
خود را کمونيست و چپ ميدانند، در       
شهرها بايد به چـهـره هـاي شـنـاخـتـه             

نه .   شده و محبوب مردم تبديل شوند     
تنها سرو روي خود را نپوشانند بلکـه        
با اسم و رسم در خيابانها و در رسـانـه    
هاي گروهي خطاب به جامعـه حـرف         

همين رهبران شـنـاخـتـه شـده،          .   بزنند
فردا هر آن ضرورت ايجاب کرد همان       
مردم را ميتوانند در مدت چـنـد روز          

و در مقابل قـلـدري هـر      .   مسلح کنند 
 .نيرويي بايستند

نيروي مسلح عـلـنـي احـزاب در           
کردستان فقط نشان ميدهد کـه آنـهـا          
تعدادي مسلح در پشت مرزها دارنـد       
خود اين احزاب در هيچ عرصه اي در        

کـاري  .   جامعه منشا اثري نـيـسـتـنـد         
بـلـد هـم      .   نميتوانند از پـيـش بـبـرنـد          

. نيستند و بـه آن احـتـيـاجـي نـدارنـد               
نميتوانـنـد تصـور کـنـنـد کـه مـثـأل                  
سازمان دادن جنبش دفاع از حـقـوق          
ــر در                  ــف ــعــاد هــزاران ن کــودک در اب

ممکن و عملـي    . . . .   سنندج، تهران و    
 . است

به همين دلـيـل قـبـأل گـفـتـم کـه                 
نيروهـاي چـپ و کـمـونـيـسـت بـايـد                  
جنبشهاي اجتماعـي و اعـتـراضـات          
جاري را رهبري کنند توجه به کـوه و           
کمر و يا ظاهـر شـدن بـا سـر و روي                  

کـاري بـي     .   پوشيده سنت ما نـيـسـت       
حاصل و ريسک غيـر مسـئـوالنـه اي            

اين کار نه تنها افتحار نـيـسـت    .   است
 . بلکه شکست آن حتمي است

دوستان سابق مـا هـنـوز در فـاز             
قديمي تر و از مـبـارزات اجـتـمـاعـي             

آنــهــا در ذهــنــيــت       .   مــردم عــقــبــنــد   
بـا  .   پيشمرگانه خود سـيـر مـيـکـنـنـد           

کمي تغيير شکل در نـيـروي مسـلـح            
مورد نظرشان به اين نـتـيـجـه رسـيـده             

" مــوتــور کــوچــک   " انــد کــه بــا ايــن            
قبأل چريکـهـا و      ( اطالعيه پخش کن    

ــرور               ــهــا را ت ــي ــن ســاواک مــجــاهــدي

را بــه   "   مــوتــور بــزرگ   )   " مــيــکــردنــد 
متوجه نيستـنـد کـه       .   حرکت در آورند  

رهبران و فعالين اجتماعي بـا چـهـره           
هاي علني و اجتماعي در خيابانها و       
مراکز کار و زندگي دارند کـارشـان را        

بازي نه راه حـل       "   زورو" اين  .   ميکنند
ايجاد نيروي مسلح است نـه راه حـل           

. مشکالت هيچ بخـشـي از جـامـعـه           
اين فـقـط ذهـنـيـت چـپـي اسـت کـه                   
دستش از نيروي پيـشـمـرگـه بـريـده و             
اعتماد و اتکايي به نيروي جنبشهاي      

ــدارد         ــم ن ــري ه ــل و      .   شــه ــانســي ــت پ
مکانيسم تغـيـيـر جـامـعـه را هـنـوز                

بـه  .   تعدادي مسـلـح فـرض مـيـکـنـد            
هــمــيــن دلــيــل مســائــل کــارگــري و           
مبارزات جاري کارگري، آنـهـا را بـه            

امـــا بـــرق يـــک       .   وجـــد نـــمـــي آورد      
کالشينکف آنها را به رقـص و سـمـا             

 . وادار ميکند
  

اجـازه بـدهـيـد بـراي          :   ع گلپـريـان   
روشن کردن اين موضوع مـن هـمـان           
سوال را مطرح کنم که دوستان سـابـق         

گـارد  " ما جواب داده اند که به وجـود          
اگــر .   افــتــخــار مــيــکــنــنــد   "   آزاديشــان

کسي از شما همين سوال را بـکـنـد و            
بپرسد شـمـا بـه چـه چـيـزي افـتـحـار                   
ميکنيد چـه جـوابـي مـيـدهـد؟ ايـن                
شايد بخشي از سوال رفيق آرش سـرخ        

 . را هم بيان کند
 

قـبـل از جـواب        :   محمد آسنگران 
به سوال شما راسـتـش را بـخـواهـيـد               
وقتي دوستان سابق خودم را در جـوار        
کنگره شان ميديدم که براي جواب بـه        
اين سوال بـه ذهـن خـود فشـار مـي                 
آوردند و فقط يک موضوع براي آنـهـا         

حقيقتأ ناراحت شـدم     .   قابل گفتن بود  
که اين آدمها در چه موقعـيـتـي گـيـر          

 نميتوانند چهار نـمـونـه از          �کرده اند 
مــوفــقــيــتــهــايشــان را جــلــو جــامــعــه       

به همين دليل به نـظـرم حـق      .  بگذارند
دارند کـه مـيـگـويـنـد از نـظـر آنـهـا                     
کمونيسم ضعيف شده است و راسـت         

زيرا اينـهـا    .   دست باال پيدا کرده است    
کـه خــود را کـمـونــيـســت مـيــدانـنــد                
ضعف و ناتواني و بي افـقـي خـود را             

. ميبينند و دارند همين را ميگويـنـد    
کسي که تمام افتخارش اين باشد کـه        
چند نفر با سر و روي پـوشـيـده بـرونـد              
اطالعيه پخش کـنـنـد و در کـنـگـره               
شــان هــم بــراي تــوجــيــه ايــن عــدم                
موفقيت ليدرشان اعالم کـنـد کـه از            

. . . . خودشان نميخواهد تعريف کـنـدو     
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 . اوضاع از اين بهتر نميشود
اما براي جواب سوال شـمـا چـنـد           
نمونه از مهمترين اتفاقات ايـن دوره         
که فعالين و رهبـران حـزب مـبـتـکـر              
آنها بوده اند را ميگويـم کـه تصـويـر             
من از اين بحث را بهتر بيان ميکـنـد           
که چگونه و با چه مکانيسـمـي بـايـد            

 . سراغ تغيير جامعه رفت
هنگامي که شنيدم دولت کانـادا      
در مقابل کمپين عليه شريعـه عـقـب          

زيـرا  .   نشست احسـاس قـدرت کـردم         
يــکــي از رهــبــران ايــن حــزب هــمــا              
ارجمند مبتکر و در راس کـمـپـيـنـي            
بود که يک دولت را به عقب نشـيـنـي            

هنگامي که شنيدم مـريـم      .   وادار کرد 
ــه عــنــوان                ــيــس ب ــگــل ــمــازي در ان ن
سکوالريست سال و هما ارجـمـنـد در        
کانادا بـه عـنـوان اومـانـيـسـت سـال                
انتخاب شـدنـد گـفـتـم يـک بـرگ پـر                   
افتخار ديگـر بـراي ايـن جـنـبـش در                

هـنـگـامـيـکـه       .   پرونده اش ثـبـت شـد       
ايفاي نقش روزمره حـزب در جـريـان            
اعتصابات و اعـتـراضـات کـارگـران            
شاهو، نساجي، شرکت واحد و کشـت       

. . . و صنعت کارون، پترو شيمي ها و       
را ميبينم که شهال دانشـفـر، اصـغـر            

بـه  . . .   کريمي و نسرين رمضانعـلـي و       
عنوان رهبران لحظه بـه لـحـظـه ايـن               
مــبــارزات دخــيــل بــودنــد بــه خــود             
ميگويم، داريم به آن حزبي که سالـهـا         

 . آرزويش ميکرديم نزديک ميشويم
هنگامي که درلحظات پيـشـروي      
جنبش عـلـيـه اعـدام و نـجـات جـان                 
تعداد قابل توجهي از انسـانـهـاي بـي         
نام و نشان خودم را شريک ميدانم هـر         

ــتــخــار آمــيــز اســت               ــحــظــه آن اف . ل
مخصوصأ هنگـامـي کـه جـمـهـوري            
اسالمي وادار به پس گرفـتـن احـکـام           
مرگ انسانهايي معينـي مـيـشـود و           
انسانهايي نجات مي يابنـد و يـکـي           
ديگر از رهبران حزب مينا احـدي را          
ميبينم کـه در راس ايـن عـرصـه از                
مبارزه عليه اعدام و سنـگـسـار قـرار           
گرفته است و به يک چهره بين الملـلـي       
تبديل شده اسـت امـيـد بـه پـيـروزي                
نهايي را عيني تر و قابل دسترس تـر      

 . ميکند
هنگامي که قدرت و درايت ايـن        
حزب را ميبينم که پـروژه رفـرانـدم و             
گنجي را به شکست مـيـکـشـانـد نـه              
تنهـا افـتـخـار آمـيـز بـلـکـه تـفـاوت                    

سياست ما با کساني را ميرساند کـه        
اين دوستان نبايد اعتصاب    "   نوشتند  

ما گفتيم ايـن پـروژه        . . . "   غذا کنند و  
ــم               . را شــکــســت مــيــدهــيــم و دادي

هنگامي که براي اولين بـار رهـبـران           
کارگري از ايران مي آيند و در راديـو        
و تلـويـزيـون ايـن حـزب حـرفشـان را                 
ميزنند و ما مبتکر اين سنت شديـم،      
هنگامي که يـک صـف از فـعـالـيـن                
کارگري و رهبران عملي از کـارگـران          
را ميبينم که قبأل کسي آنها را نـمـي           
شناخت و امروز چهره هاي مـحـبـوب        
و شــنــاخـتــه شــده هســتــنــد بــه خــود            

به خود مـيـبـالـم کـه حـمـيـد               .   ميبالم
تقوايي براي شکستـن سـد و مـوانـع             
اين حرکت در صف مـقـدم بـود و بـا               
تشخيص درسـت مـوقـعـيـت امـروز             
مبارزه طـبـقـاتـي بـا بـحـث حـزب و                  
جامعه اش در ايران قدمـهـاي زيـادي       
حزب و جنبش کـارگـري را بـه جـلـو                

از اين نـمـونـه هـا دهـهـا مـورد                 .   برد
اما بـراي درک     .   ديگر را ميتوان گفت   

تفاوت سياست مـا بـا ديـگـران ايـن               
 . چند نمونه کافي است

الزم اســت تــاکــيــد کــنــم حــزب           
کمونيست کارگري را نبايد به نسـبـت    

زيرا .   ديگر جريانات چپ ارزيابي کرد    
در ايران هيجـکـس نـه راه کـارگـر را                
نماينده کمونيسم اين دوره ميـدانـد و         
نه کومه له و منشعبين را و نـه ايـن             
جريانات خودشان هم چنيـن ادعـايـي       

بنابر اين با ايـن تصـويـر و            .   کرده اند 
تــوقــعــي کــه از حــزب کــمــونــيــســت           
کارگري مطرح شده است ما هنوز بـه        

حتـي  .   گودي استخر عادت نکرده ايم    
در حزب کمونيست کارگري ايران هـم       
ــه                  ــد ک ــکــن ــن ســنــت عــمــل مــي اي
موفقيتهاي خودش را نميخـواهـد بـه         

هـنـوز در مـواردي        . رسميت بشناسد 
رفقاي ما با پز اپوزيسيون حاشيه اي        

اين در حـالـي     . وارد سياست ميشوند 
است که اين حـزب در مـرکـز هـمـان                
گــودي اســتــخــر اســت کــه مــنــصــور          
حکمت بـراي بـردن حـزب  بـه آنـجـا                  

در اين نـوع نـگـرش چـپ           .   تالش کرد 
غير اجتماعي با سنتهاي قـديـمـي و           
ناکارامد فقط ميتواند عـلـيـه حـزب           

امـا ايـن     .   کمونيست کارگري نق بزند   
حــزب بــدهــکــار هــيــچ کــدام از ايــن            

. سنتهاي غـيـر اجـتـمـاعـي نـيـسـت               
ــرود و صــحــت                    ــد ب ــاي راهــش را ب

جهتگيريهاي سياسيـش بـا پـراتـيـک           
اجتماعي اش بـايـد اثـبـات شـود و                
جواب مخالفينش را بايد با اعـتـمـاد         

 . به نفس بدهد
 

شما چـه جـايـگـاهـي          :   ع گلپريان 
براي هسته هاي مـخـفـي مسـلـح در             
اين شـرايـط در شـهـر هـا بـويـژه در                    
شهرهاي کردستان قائل هستـيـد؟ در        
صورت ضرورت داشتـن ايـن هسـتـه            
ها، چگونه بايد سازماندهـي شـونـد؟         
تامين امکانـات تسـلـيـحـاتـي آنـهـا              

 چگونه خواهد بود؟
 

همـه مـيـدانـيـم        :   محمد آسنگران 
که اسلحه در مـنـاطـق کـردسـتـان بـه               

هـر  .   وفور در ميان مـردم وجـود دارد       
کس بخواهد اسلحه داشته باشد تهيه      

. آن به راحتي ممکن و عـمـلـي اسـت            
بنابر اين تهيه اسلـحـه در کـردسـتـان             
براي مردم پيچيده و ناشناخته نيسـت    

امـا  .   که من راههاي آن را بيـان کـنـم          
هسته ها و جمعهاي مسـلـح هـمـيـن             

بــحــثـي اگــر    .   حـاال هـم وجــود دارنــد        
مــطــرح اســت اســتــفــاده کــردن و يــا            
استفـاده نـکـردن از اسـلـحـه در ايـن                  

ما در شـرايـط کـنـونـي        .  شرايط است 
مخالف هر نوع استفاده اي از اسلحـه        

حفظ پتانسيل مسلح شدن و     .   هستيم
ضرورت نيروي مسلـح سـيـاسـت مـا            

در شرايط مناسب و روزي کـه      .  است
الزم شــد مــا دســتــور الــعــمــل هــاي            

امروز ايـن   .   ضروري را اعالم ميکنيم   
براي فعالين ما کافي است که بداننـد        
ســازمــان دادن نــيــروي مســلــح يــک           
 . سياست هميشگي ما بوده و هست

ولي ما فعـأل بـه اسـلـحـه دسـت               
زيرا نـه الزم و نـه ضـروري              .   نميبريم

است که ذهن و مشـغلـه جـامـعـه را               
نـيـروي مسـلـح       .   وارد اين فاز بکنـيـم     

بــراي مــا بــازوي مســلــح يــک حــزب           
کمونيـسـتـي اسـت کـه جـنـبـشـهـاي                 
اجتماعي در مرکز تـوجـه ايـن حـزب            

مــا بــا اتــکــا بــه رهــبــران          .   هســتــنــد
کمونيست و راديکال ايـن جـنـبـشـهـا            
فعاليتمان را سازماندهـي و رهـبـري          

همين يک اصل خط فاصـل      .   ميکنيم
ما را از ديگر گرايشات بيان ميکنـد        
و بســيــار مــتــفــاوت از ســنــتــهــاي             
 . ناسيوناليستي و در تقابل با آن است

نکته مهم اين است در کردسـتـان        

به محض مطرح شدن نيروي مسـلـح،        
فــورأ نــيــروي پــيــشــمــرگ در اذهــان           

احــزاب ســنــتــي    .   تــداعــي مــيــشــود    
کردستان با اين شکل از مسلح شـدن         

ــد              ــه ان ــقــش بســت امــا .   در اذهــان ن
خوشبختانه قدرتمند شدن جنبشهـاي     
اجتماعي و شهري و رو آمدن رهبـران        
اين جنبشهـا ايـن شـکـل قـديـمـي و                 
سنتي نيروي مسـلـح را در جـامـعـه               

ايـن سـنـت      .   حـاشـيـه اي کـرده اسـت           
اکنون در ذهنيـت مـردم از جـايـگـاه              

بـه هـر     .   معتبـري بـرخـوردار نـيـسـت          
نسبتي که جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي و             
رهبران مبارزه مردم جايگاه برجسـتـه       
تري در جامعه پيدا ميکـنـنـد سـنـت            
پيشمرگايتـي در اذهـان کـم رنـگـتـر               

در کردستان شنـيـدن کـلـمـه          .   ميشود
نيروي مسلح کسي را بـه يـاد ارتـش             
ســرخ يــا گــاردهــاي مســلــح کــمــون           

 . پاريس نمي اندازد
با اين اوصاف نيروي مسلح براي      
ناسيوناليستها افتخار آميـز و تـمـام          

کوه و کمر و جنگـل   .  افتحارشان است 
. براي حفظ پيشمـرگ مـقـدس اسـت          

تمام اقشـار جـامـعـه بـايـد خـدمـات                
" نـجـات دهـنـده      " دهنده ايـن نـيـروي          

 ,در سنت ناسيوناليستـي زن     .   باشند
مادر، خواهر و زن پيشمرگ است نـه     

بخشي از جـامـعـه کـه بـايـد عـلـيـه                    
بيحقوقي خود متشکل و مـعـتـرض          

در ايــن ســنــت زن بــه نــيــروي           . بــاشــد
اگـر در    .   پيشمرگ خدمـات مـيـدهـد       

تهران خرده بورژواي ناراضي چريک و       
مجاهد ميشد در کردستان راهـي بـه         
جز دست بردن به اسلحه و پـيـشـمـرگ           

امـا امـروز ايـن        .   شدن نمـيـشـنـاخـت      
. تعادل همه جا بـه هـم خـورده اسـت              

نسل جوان و نيروي فعاله جنبـشـهـاي         
اعتراضي کنوني در کـردسـتـان و در           
ايران هر دو، هيچ احساس نزديکي به       

 . آن سنتها ندارند
 

در شرايط انقـالبـي و       :   ع گلپريان 
در مقطع گسيختن شيـرازه سـيـسـتـم           
حکومت جمهـوري اسـالمـي، تـوجـه           
نيروهاي انقالب کنـنـده  بـراي خـلـع              
سالح  مراکز نظامي سرکوبگر رژيـم،       
به پادگانها و پاسگاه و پـايـگـاهـهـاي           

فـکـر مـي      .   رژيم معطوف خواهد شد   
کنيد حزب کمـونـيـسـت کـارگـري در             
چنين حالتي انقالبي وتسليح توده اي      
و همگاني مردم، چه سياستـي و چـه           
سـازمـانـدهـي مـعــيـنـي را بـايـد در                  

 دستور قرار دهد؟  

 
اين شرايطي کـه     : محمد آسنگران 

شــمــا تصــويــر کــرديــد يــک شــرايــط           
آن .   حساس و تـعـيـيـن کـنـنـده اسـت               

هنگام دست به دست شدن قـدرت در         
. مدت کوتاهي ميتواند اتفاق بيفـتـد      

در اين مقاطع بحث و سـيـاسـت مـا              
. سازمان دادن ميليس توده اي اسـت       

رهبران جنبشـهـاي اعـتـراضـي و در             
راس آنها حزب کمونـيـسـت کـارگـري           
بايد کامأل هماهـنـگ و دقـيـق کـار              

احـتـمـاأل يـک روز و سـاعـت               .   کننـد 
معيني دسـتـور خـلـع سـالح مـراکـز                
نيروهاي مسلح رژيم اسالمـي صـادر      
ميشود يا خود مردم در يـک تـعـرض           
توده اي ايـن مـراکـز را خـلـع سـالح                  

اگر کار با نقشـه مـا پـيـش         .   ميکنند
برود که بايـد سـعـي کـنـيـم ايـنـطـور                  
باشد، با اتکا به قدرت بسيج توده اي        
و هسته ها و جمعهاي مسلح قـبـلـي           
که ستون فقرات يک ميليس تـوده اي         
خواهند بود بايد تالش کنيـم کـنـتـرل        
شهرها را از دست رژيم در بيـاوريـم و           
پادگانها و کل مراکز رژيـم اسـالمـي          

 . را تسخير کنيم
 

ــه هــر حــال ايــن يــک حــالــت                  ب
کالسيک از قـيـام کـارگـران و مـردم                

اما ممکن است اين تـحـوالت        .   است
بـا  .   اشکال متفاوتي به خـود بـگـيـرد          

توجه به نيروهاي مطرح و در صـحـنـه     
در آن شرايط و تحـوالت عـمـلـي کـه              
ممکن گرديـده اسـت بـايـد تصـمـيـم               

اما آنچه براي ما بـايـد مـهـم            .   گرفت
باشد اين اسـت کـه از هـمـيـن حـاال                   
زمينه هاي اين تعيين تکليف نهايـي       

اگر ما قـدرت بسـيـج        .   را فراهم کنيم  
توده اي و امکان جابجا کردن نـيـروي         
وســيــع کــارگــران و مــردم را داشــتــه           
باشيم اتخاذ تاکتيـک در آن هـنـگـام             

سـخـتـي و      .   اصأل کار سختي نيـسـت     
پيچيدگي کار آنجا شروع ميشود کـه       
مــا در مــقــابــل ديــگــر گــرايشــات              
ارتجاعي و ناسيوناليستـي ضـعـيـف         

 . باشيم
بنابر اين از هـم اکـنـون بـايـد بـا                
اتکا به تشکلها و رهبران جنبشـهـاي        
مختلف اجـتـمـاعـي کـاري کـرد کـه               
پيچيدگي آن دوره را به نـفـع جـنـبـش              
سوسياليستي طبقه کارگر تمـام کـرد        
و نيروي نظامي ما آن هـنـگـام بـايـد              
نقش قدرتمند و تعيين کننده خود را        

 .نشان دهد
 ادامه دارد
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 ۱۷صباح زنـدکـي زمـانـي کـه              
سالش بود بـه مـنـظـور کـارگـري بـه                 
تهران مي رود ايـن نـوجـوان در يـک                
مهماني در حالت مسـتـي بـا مـردي            

 ساله درگير مي شود و بـا چـاقـو            ۵۲
صـبـاح   .   اين مرد به قـتـل مـي رسـد            

 سال در زندان اوين زنداني      ۵زندي که   
هفته گذشـتـه خـانـواده او بـراي             .   بود

. مالقات صباح به زنـدان مـي رونـد           
مامورين زندان اوين اعالم مي کننـد       
که پسرشان را اعدام کرده اند و بـايـد         

 هزار تومان پرداخت کـنـنـد تـا           ۱۰۰
 . بتوانند جنازه او را تحويل بگيرند

خانواده صباح زندي بـا دريـافـت          

جنازه صباح متوجه مي شوند که نـه         
بر تن فرزندنشان جاي تـيـر مشـاهـده            
ميشود و نه جاي طناب بـر گـردن او            

مـامـوريـن سـازمـان        .   ديده مـيـشـود     
اطــالعــات از تــالش خــانــواده بــراي          
آوردن پزشک قانوني و تشخيص علت      

. مرگ صبـاح مـمـانـعـت مـيـکـنـنـد               
 سالگي خـود را       ۲۲صباح به تازگي    

 . در زندان اوين جشن گرفته بود
مردم سنندج وسيعا بـا خـانـواده          
صــبــاح ابــراز هــمــدردي کــرده و در             

تــمــام .   مــراســم او شــرکــت کــرده انــد        
شواهد دال بر اين است که صـبـاح بـه            
شکل مشکوکي به قتل رسيده اسـت        
وسازمان  اطالعات و امـنـيـت رژيـم           
مانع روشن شدن علت مـرگ او شـده           

 .  است
مردم  ضمن تسليت به خانواده و        

بــازمــانــدگــان صــبــاح ايــن جــنــايــت         
حکومت اسالمي را محکوم کـرده و         

. ميگويند اين قتـل مشـکـوک اسـت          
اين اعمال رژيم يک بـار ديـگـر چـهـره              
يک حـکـومـت هـار و وحشـي را بـه                  

 .نمايش مي گذارد
 *  * * 

به مناسبت ماه رمضـان صـدهـا         
تن گوشت فاسد شده در کردستـان بـه          
قيمت پايين به مـردم فـروخـتـه شـده               

طي چند روز گذشته اين خـبـر،        .   است
يک اسکانـدال بـراي رژيـم جـمـهـوري              

چــنــديــن تــن    .   اســالمــي بــوده اســت      
 ۸۰گوشت فاسد شده توسط بيش از        

درصد قصابيها که اين گـوشـتـهـا را            
دريافت کرده بودند در شهر سنندج به       

 . فروش رسيده است
گوشت فاسد شده و غـيـره قـابـل            

 ۳۷۰۰تـا    ۳۵۰۰مصرف را کيلوي     
در راس   .   تومان به مردم فروختـه انـد       

" مـحـمـود شـالـمـان        " اين باند فـاسـد        
ــديــن ســدونــد     "  مــحــمــود  " و   "   فــخــرال

از دستاندارکاران رژيـم قـرار        "   نظافت
فروش گوشت فاسد و مصـرف      .   دارند

آن بوسيله مردم اين نگراني را ايـجـاد         
کرده است که مـردم بـه بـيـمـاريـهـاي               

 . خطر ناکي دچار شوند
با افشـاي ايـن جـنـايـت تـوسـط                
مــردم، دولــت نــاچــار شــده اســت از             
تلويزيون محلـي در مـورد آن حـرف             

اما معـلـوم نـيـسـت در سـطـح               .   بزند
کشور چند هزار تـن از ايـن گـوشـت               

ايـن  .   فاسـد بـه فـروش رسـيـده اسـت              
. نگراني هنوز بي جواب مانـده اسـت        

مردم ميخواهند بدانند عاملين ايـن       
جنايت محاکمه و مجازات ميشـونـد      
يا باز هم  مثل موارد قبل که چنديـن    
مورد مواد شيميايـي بـه داخـل سـد             
قشالق ريخته شـد جـوابـي بـه مـردم              

الزم به تـوضـيـح اسـت         .   داده نميشود 
که آب آشاميدني مردم سنندج از سد       

 .قشالق تامين ميشود
عالوه بر اين جنايات که عـوامـل        
نــامــبــرده رژيــم مــرتــکــب شــده انــد،          
باجگيري آنها از کارگران قصابـخـانـه        
ها يکي ديگر از کـارهـاي اسـت کـه              
توسط اين مـزدوران صـورت گـرفـتـه            

کارگراني که تقاضاي وام کـرده      .   است
انــد ايــن نــمــايــنــدگــان دولــت بــطــور           

 هزار تـومـان از     ۱۵ الي  ۱۰متوسط  
هر کارگري در ازاي ارسـال تـقـاضـاي           

وجـود فسـاد     .   وام او دريافت کرده اند    
اداري و جنايات باندهاي حـکـومـتـي         
زندگي مردم را با خـطـر جـدي روبـرو             

 . کرده است
 

باز تکثير از کميته کردستان          
 حزب کمونيست کارگري ايران           

 ۱۳۸۵ آبان   ۱۱

 
 دو گزارش تکان دهنده از سنندج
 پويا احمدي

صباح زندي در زندان اوين             
بطور مشکوکي بقتل رسيده             

 است  

فروش گوشت فاسد به مردم               
 در کردستان       

 

ايجاد کـرده اسـت کـه تـاريـخ آن بـه                   
ــرمــيــگــردد             . چــنــديــن دهــه قــبــل ب

مقبوليت و مشروعيت پـنـاهـنـدگـان         
افغاني، عراقي و پاکستاني در ايران،      
نه از سر قدمت تاريخي سکونت آنهـا        
در اين کشور، بلکه بمثابه انسانهايي      

که محق هستند در هر گوشه اين کره        
خاکي و بعنوان شهروندان مـتـسـاوي         
الحقوق به کار و زنـدگـي بـپـردازنـد،              

مردم افـغـانسـتـان     .   قابل تعريف است  
چندين دهه اسـت کـه در زيـر سـايـه                 
رقابتهاي دوران جـنـگ سـرد تـا بـه                

امروز، لحظه اي روي آرامـش را بـه             
از به فقر و سيـه روزي      .   خود نديده اند  

کشانيدن مردم ايـن جـامـعـه تـوسـط             
دســتــه جــات اســالمــي و بــانــدهــاي          
ــا               ــه ت ــت ــرف ــان گ ــب ــروريســتــي طــال ت
دمکراسي نظم نوين جهانـي بـوش و           
کرزاي، و از سوي ديـگـر سـيـسـتـم و               
نــظــام حــاکــم در ايــران، ســهــم  ايــن              
انسانهاي رنجديده  عبارت بوده است      
از جنگ، تحقير، توهيـن، آوراگـي و          

 . بي خانماني
به قيمت تحميل چنين جـنـايـتـي         
عليـه شـهـرونـدان ايـن کشـور، رژيـم                
جمهوري اسالمي بـيـش از هـر کـس            
ديگري از  فـجـايـعـي کـه نسـبـت بـه                 
بيش از يک ميليون پناهنده افـغـانـي          

کـار  .   روا داشته شده سود جسته است     
ارزان توسط هزاران کارگر پناهنـده و        
خانواده هايشان،  کار در کوره پزخانه       
هــا و کــارهــاي ســخــت  در بــخــش               
ــلــي از               ــا حــداق ــمــانســازي ب ســاخــت
دستمزد، براي جمهـوري اسـالمـي از         
نعمات و برکات الهي اين وضعيت و        

ــان و              ــاک آورگـ ــنـ ــتـ ــرايـــط دهشـ شـ
پناهـنـدگـان افـغـانـي در ايـران بـوده                 

هـر از چـنــد گــاهـي آنــهـم در               .   اسـت 
زمســتــان ســخــت، فــاشــيــســم رژيــم         
اسالمي سرمايه، سايه شوم بازگشـت     
را  همراه با سرماي غير قابل تـحـمـل     
بر سر شهرونـدان افـغـانـي مـقـيـم در                

ســيــاســت   .   ايــران مــيــگــســتــرانــد         
فاشيستي رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي            
عليه پناهندگان افـغـانـي سـاکـن در             
ايران،  طرح  و سياستي ضد انسـانـي          
و بشدت ارتجاعي است کـه  بـخـشـا             
در تباني با سياستهاي منطقـه اي و          
در ارتباط با سازمان ملل و شـيـفـت           
ــم در                ــاک ــجــاعــي ح ــاي ارت ــه ــت دول

رژيـم  .     افغانستان به اجرا در مي آيـد       
جمهوري اسـالمـي بـعـنـوان بـانـي و                
مسبب فقر، بيکاري، اعتياد و هـزار        
و يک فالکت ديگـر و بـراي گـريـز از                
اعتراضات روزمره مردم عـلـيـه ايـن           
وضع و براي خالصي خويـش از  آن،         
مي خواهد آنرا  به پناهندگان افغاني       

و به همين منظور  شبـح      .   نسبت دهد 
وحشت  ديـپـورت و اخـراج را بـراي                
شهرونداني که با شناسنامه و ملـيـت        

بـر بـاالي     .   ديگري نام گذاري کرده اند  

اخـراج و    .   سرشان گسـتـرانـيـده اسـت         
ديپورت انسانهايي که سالها بـا رنـج         
وکار خود ثـروت وسـرمـايـه را بـراي               
رژيم فاشيستـي جـمـهـوري اسـالمـي            

 .توليد مي کنند
بايد اين سـيـاسـت را بـار ديـگـر               
عقيم ساخت و با يک هـبـسـتـگـي پـر              
شور و انساني، از حـقـوق شـهـرونـدي            
تمامي پناهنـدگـان سـاکـن در ايـران             

در چــنــيــن شــرايــط       .   حــمــايــت کــرد   
حساس و خطيري،  صدهاهزار انسان      
پنـاهـنـده در کشـور، بـه حـمـايـت و                   
پشــتــيــبــانــي مــردم انســانــدوســت و         
آزاديخواه، به مردمي که انسانيـت را        
سر لوحه نگاه خود قرار داده اند نـيـاز          
دارند و اين امر وظـيـفـه مـيـلـيـونـهـا                
انســانــي اســت کــه در ايــن جــامــعــه           

بايد بـا قـدرت هـر         .   زندگي مي کنند  
چه تمام تر فاشيسم دولتي و کـابـوس          

. اخراج و ديپورت را  بـه عـقـب رانـد              
نجات واقعي جامعه و صدهـا  هـزار         
پنـاهـنـده سـاکـن در ايـران، در گـرو                  
ســرنــگــون ســاخــتــن رژيــم جــمــهــوري       

 .اسالمي است
 

 *  * * 
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