
    
 
 
 
  

 نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 
 

 اساس سوسياليسم      
 . انسان است 

 سوسياليسم    
 جنبش بازگرداندن     
 . اختيار به انسان است   

 

 www.iskraa.org 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 اا ي س ک ر 
 منصور حکمت

 !کارگران جھان متحد شويد

www.m-hekmat.com 
abdolgolparian@yahoo.com چھار شنبه ها منتشر ميشود عبدل گلپريان: سر دبير 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
Tel: 0049 1633458007 
E-mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرهای کردستان  عبدل گلپريان
Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian@yahoo.com  

   ٢٠٠٧  اوت ٨،  ١٣٨۶ مرداد ۱۷

 بھمن خانی:   همکار سر دبير ٣٧٤
E- mail: khani@live.nl 

 

 ۲صفحه  

 ! مردم، جلوي قاتالن اسالمي را بگيريد                           
 ! احکام و مجازات اعدام فورا لغو بايد گردد                              

 ! کارگران مردم آزاديحواه کردستان
جمهوري اسـالمـي بـا اعـدامـهـاي دسـتـه                  
جمعي، دستگيري فعالين جنبشهاي اعتراضـي      
و صدور احکام سنگين و تحقيـر آمـيـز مـانـنـد                

 فـعـال کـارگـري در سـنـنـدج،                ١١تازيانه عليه   
تالش ميکند که فضاي رعب و وحشـت را بـر               

 . جامعه گسترش دهد
به دنبـال دسـتـگـيـري اسـانـلـو و مـحـمـود                     
صالحي از رهبران و فعالين کارگـري شـنـاخـتـه             
شده، کنفدارسيون جهاني اتحاديه هاي کارگـري       

   ) ITUC   (             و فـدراسـيـون جـهـانـي کـارگـران
 ١٨ اوت بـرابـر بـا            ٩روز  ) ITF( حمل و نقل  

 را اقدام جهاني بـراي آزادي آنـهـا        ١٣٨٦مرداد  
اين فراخوان جهانـي اعـالم يـک          .   اعالم کرده اند  

کمپين مهم و موثـر در حـمـايـت از مـبـارزات                  
ــران اســت                ــردم اي ــران و م ــارگ ــن     .   ک ــدام اي اق

سازمانهاي جهاني يک همبستگي وسيع و مهـم     
 . براي کارگران و مردم ايران را به دنبال دارد

اکنون جهانيان چشم امـيـد بـه کـارگـران و                
در مــقــابــل تــوحــش     .   مــردم ايــران دوخــتــه انــد      

 پيام محمد آسنگران                
 به کارگران و مردم آزاديخواه کردستان                           

 

 مــرداد هــمــزمــان بــا تــجــعــمــات           ١٨روز   
اعتراضي در سطح بين المللي عليـه جـمـهـوري            
اسالمي، در تهران نيز قرار بـود در سـاعـت ده                
صبح تجمعي درمقـابـل مـنـزل اسـانـلـو انـجـام                  

جمهوري اسالمي براي مقابله بـا تـجـمـع            .   شود
مـردم از ابـتــداي صـبـح مـنـزل اسـانــلـو را بــه                       
محاصره کامل درآورد و شروع بـه دسـتـگـيـري              

 . کرد
ابــراهــيــم مــددي، ابــراهــيــم گــوهــري، داود         
رضوي، يعقوب سليمي و هـمـايـون جـابـري در               

 صبح دستگير شدنـد و بـه کـالنـتـري               ٩ساعت  
طبق گزارش يـکـي از       .   نارمک انتقال داده شدند 

خبرنگاران حزب، عالوه بر اين پـنـج نـفـر يـکـي             
ديگر از افرادي که قصد نزديک شـدن بـه مـنـزل               
اسانلو را داشـت مـورد ضـرب و شـتـم لـبـاس                     

لباس شـخـصـي      .   شخصي هاي رژيم قرار گرفت    
ها او را در صندوق عقب ماشين انـداخـتـنـد، و              

تـعـداد دقـيـق       .   به مقـصـد نـامـعـلـومـي بـردنـد              

شـب قـبـل      .   دستگيرشدگان هنوز روشن نيـسـت     
 ١٨جمهوري اسالمي اعالم کرد که تجمـع روز          

 . مرداد  غيرقانوني است
منزل اسانلو تا لـحـظـه دريـافـت ايـن خـبـر                  
همچنان توسط پليس و نيروهاي انـتـظـامـي از             
جمله سه ماشين لـبـاس شـخـصـي کـه اطـراف                  
منزل اسانلو را زير نظر دارنـد و چـنـد مـاشـيـن                  
پليس و لباس شخصي ديگر که در حـال گشـت           

 . در محل هستند، تحت کنترل قرار دارد
 مرداد  ديويد کرافت دبير اتحاديـه    ١۷ روز  

بين المللي حمل و نقل اعالم کرد کـه چـنـانـچـه           
کسي دستگير شود به  )    مرداد ١٨(  اوت   ٩روز  

اعتراضات وسيعتري عليه جمـهـوري اسـالمـي          
 . دست خواهيم زد

 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد همبستگي جهاني کارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 

جمهوري اسالمي اميدي بـه بـقـاء نـدارد            
در .   مگر با کشت و کشتار و ارعاب بـيـشـتـر            

يکي دو هفته گذشته موج اعدام ها و نمايـش          
وحشت و ترور حکومتـي ابـعـاد وسـيـع تـري                

اکنون ديگر حمله هر روزه بـه        .   پيدا کرده است  
زنان و جوانان به بهانه حـجـاب و روش هـاي                

قـاضـي   .     ديگر ارعاب ديگر کفايت نمي کنـد      
مـرتضــوي و جـالدهــاي صــورت پــوشــيــده و             
طــنــاب دار رســمــا در صــف اول مــواجــهــه                

زمـانـي   .   حکومت با مـردم قـرار گـرفـتـه انـد              
ميخواستند با لبخنـد خـاتـمـي و جـمـهـوري                
اسالمي دوم ادامه حيات دهند و نتوانستنـد،        
امــروز تــيــرخــالص زن هــا را جــلــوي مــردم               

اکنون همه مي بينند که در کنـار  .   گذاشته اند 

حجـاب، طـنـاب دار لـوگـوي رسـمـي اسـالم                   
اينها رفتني هسـتـنـد، امـا در         . سياسي است 

تقال براي بقاء تا ميتوانند بـه جـامـعـه و بـه                  
 . زندگي مردم خون مي پاشند

 

 رژيم با دستگيري تعدادي از مسئولين سنديکاي واحد   
  مرداد رفت۱۸به مقابله با تجمع اعتراضي 

 

 ۴صفحه  

 اين گستاخي عليه کارگران و مردم بايد جوابي قاطع بگيرد

 در اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحي، منصور اسالو 
 و صدور احکام قرون وسطايي شالق و زندان دست به اعتراض بزنيم

 يازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج 
  روز حبس و ده ضربه شالق تعزيري محکوم شدند۹۱هرکدام به 

 “ آي تي اف”و “آي تي يو سي”نامه انجمن صنفي  کارگران برق و فلز کرمانشا به  
  نفر از کارگران در سنندج۱۱در باره صدور حکم زندان و شالق براي 

  مرداد راهپيمايي کردند۱۸          کارگران کامياران 

 لقمان مهري براي معالجه لوزه از زندان به مرخصي آمد

 کارگران شهرداري بوکان 
 براي افزايش دستمزد اعتصاب کردند

 از ميان نامه ها و سئواالت

 فراخوان مشترک جامعه بين المللي حقوق بشر و کميته عليه اعدام
 هفته اعتراض بين المللي عليه اعدام در ايران

 ۲صفحه  

 ۳صفحه  

 ۳صفحه  

 ۳صفحه  

 ۴صفحه  

 ۴صفحه  

 ۴صفحه  

 ۵صفحه  

 ۶صفحه  

 
 
 
 
 
 

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

 . انسان است 

 از سايت هاي  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ديدن کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

 يازده  نـفـر از     ٢٠٠٧ اوت ۵روز  
 ٩١کارگران در سننـدج هـر کـدام بـه            

 ضربه شالق تعـزيـري      ١٠روز زندان و    
اين کـارگـران از اول        !       محکوم شدند 

. تا دهم مه در بازداشـت بسـر بـردنـد            
جرم يازده کارگري که در سـنـنـدج بـه            
زنــدان و شــالق مــحــکــوم شــده انــد             

 بـوده    ١٣٨٦شرکت در تجمع اول مه      
اما رژيم اسالمي حتي جـرئـت     .   است

نکرده اسـت کـه دلـيـل واقـعـي ايـن                  
مجازات قرون وسطايي و اين توهيـن       
بــه بشــريــت و بــه جــامــعــه ايــران را              

در احکام صـادره    .   صريحا اعالم کند 
اخالل در نظم عـمـومـي از          " جرم آنها   

طريق شرکت در تجمع غير قانونـي و         
ايــجــاد حــرکــات غــيــر مــتــعــارف و           

. اعـالم شـده اسـت       "   جنجال و هياهـو   
: اسامي اين کارگران عبارت است از      

يداهللا   –اقبال لطيفي     -خالد سواري   
فــارس   –طــيــب مــالئــي        –مــرادي   
حـبـيـب      -صديق امجدي      -گويليان  

 -محي الدين رجـبـي         -اهللا کلکاني   

و  صديق صبـحـانـي         -طيب چتاني  
 عباس اندرياري

 
 !کارگران مردم آزاديخواه

جمهوري اسالمي با اعالم حـکـم       
 کـارگـر در       ١١زندان و شالق عـلـيـه         

سنندج نهايت توحش و اعمـال قـرون          
وسـطـي خـود عـلـيـه جـامـعـه را بــه                    

ايـن در ادامـه       .   نمايش گذاشته اسـت   
تالشهاي مذبوحانه اخيـر رژيـم بـراي          

. مــرعــوب ســاخــتــن جــامــعــه اســت        
اعدامهاي دسته جـمـعـي، بـازداشـت          
وسيع فعالين کارگري و ديگر فعاليـن   
اجتماعي، زنـدانـي کـردن و تـعـرض              
همه جانبه به  فعـالـيـن دانشـجـويـي،             
ــه                  ــم ــاران و ه ــگ ــه ن ــام ــان، روزن زن
انسانهاي شريف و مـعـتـرض، هـمـه             
جلوه هـايـي از  بـربـريـت و جـنـايـت                    

حقيقـت  .   اوباشان اسالمي حاکم است   
اين است که جـمـهـوري اسـالمـي بـا               
گستـرش ايـن جـنـايـات مـيـخـواهـد                
جنبشهاي اعتراضي و قبـل از هـمـه           

جنبش کارگري را به سکوت و رکـود         
و حاال جمهوري اسالمي با     .     بکشاند

حکم شالق و زندان براي اين کارگـران        
ميخواهد به جامعه بـگـويـد کـه اگـر             
کارگر را به جـرم شـرکـت در اول مـه                
شالق ميزند پس آماده هـر جـنـايـتـي         

صـادر کــردن حــکــم زنــدان و          .     اسـت 
شــالق بــراي کــارگــرانــي کــه در روز            
جهاني کارگر تجمع کرده اند تاکيـدي       
دوباره بر جنگ هـمـه جـانـبـه عـلـيـه                 

 . کارگران و عليه همه مردم است
اما جمهوري اسالمي اين بار هم       

پـوزه سـران     .   به عقب رانده خواهد شد    
بـايـد   .   اين رژيم را بايد به خاک ماليـد       

اين بار سران رژيم  از خـامـنـه اي تـا               
احــمــدي نــژاد و از رفســنــجــانــي تــا            

ــمــي و     ــردن           . . .   خــات ــه غــلــط ک را ب
بــايــد خــيــلــي زود ايــنــهــا        .     انــداخــت

مــتــوجــه قــدرت کــارگــران و مــردم             
جامعه ميداند و خوب به يـاد    .   بشوند

 خـامـنـه      ٧٨ تير   ١٨مي آورد که در    
آن هنگام تـنـهـا      .   اي چگونه زار ميزد   

گوشه اي از قـدرت دانشـجـويـان را               
اکنون کارگـران در مـيـدان         .   ديده بود 
بــه هــمــيــن دلــيــل ايــن آن          .   هســتــنــد

مقطعي است که يک بار ديگر و ايـن           
بار بسيار عميق تر و همه جـانـبـه تـر             
بايـد سـران ايـن حـکـومـت مـتـوجـه                  
بشوند که نميتوانند با شالق و زنـدان         

. و اعدام جامعه را مـرعـوب کـنـنـد             
سران اين رژيم جنايتکار بايد بـدانـنـد         
که اين بار با جنبش کـارگـري و کـل              

 .مردم آزاديخواه روبرو شده اند
 اوت   ٩ مرداد بـرابـر بـا          ١٨روز  

امسال ميتـوانـد روز آغـاز حـرکـتـي              
اتـحـاديـه هـاي       .   نوين در ايران بـاشـد      

کارگري در سطح جـهـان در ايـن روز             
بــراي آزادي مــحــمــود صــالــحــي و             
مــنــصــور اســانــلــو اعــالم اقــدامــات        

کـارگـران   .   اعتراضي و تجمع کرده اند    
و مــردم در شــهــرهــاي ايــران و در                 
کارخانـه هـا و مـحـل زنـدگـي خـود                  
مـيـتـوانـنــد و بـايـد از ايـن فـرصــت                   

روز .   استفاده کرده و به ميدان بيايـنـد       
 مرداد روز همبستگي جهاني بـا        ١٨

. کارگران و مبارزات مردم ايران است     
اين اقـدامـات يـک بـار ديـگـر نشـان                 

. ميدهد کارگران ايران تنها نيـسـتـنـد      
کارگران ايران گرداني از کـل طـبـقـه             

کـارگـران و     .   کارگرجـهـانـي هسـتـنـد        
مردم در ايران بايد در ايـن روز رژيـم             

 . اسالمي را به چالش بطلبد
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران احـکـام عصـر حـجـري            
شالق و زندان براي کارگران را شديـدأ        
محکوم ميکند و خواهان لغو فـوري        

مــا هــمــچــنــيــن    .   ايــن احــکــام اســت     
خــواهــان آزادي اســانــلــو و مــحــمــود         
صالحي و هـمـه زنـدانـيـان سـيـاسـي                

با خواست آزادي اسـانـلـو و           .   هستيم
 ۱۱صالحي و لغو احکام عليـه ايـن           

کارگر در سننـدج و آزادي زنـدانـيـان             
صـف  .   سياسي بايد بـه مـيـدان آمـد           

متحد کـارگـران و مـردم آزاديـخـواه              
ميتواند اين خواسته هـا را بـه رژيـم              

 . اسالمي تحميل کند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٧ اوت ۵ -١٣٨٦ مرداد ١۴

 اين گستاخي عليه کارگران و مردم بايد جوابي قاطع بگيرد                                        

جمهوري اسالمي بايد به ايـن کـارزار         
کـارگـران و مـردم        .   جهانـي پـيـوسـت      

ايران اکنون در مـرکـز تـوجـه رسـانـه               
اگر تا ديـروز     .   هاي جهاني قرار دارند   

دولتهـا و سـرمـايـه داران مـبـارزات               
مردم و جـنـبـش کـارگـري ايـران را،                  
انکار کرده و سعي در پـرده پـوشـي و             
الپوشانـي حـقـايـق جـنـبـش عـظـيـم                 
کارگري داشتنـد، امـروز ديـگـر ورق            
برگشته است، نميتوانند آنرا انکـار و        

 .از کنار آن بگذرند
  

امروز در ايـران و در جـهـان، نـه               
تنها احزاب کارگري و کمـونـيـسـتـي،          
بلکه بسياري از نيروهـاي مـتـرقـي و            
مدافع حقوق انسان، ايـن جـنـبـش را            

. ديده و از آن حمايت فعال مـيـکـنـنـد           
اکنون نيروهايي که در مقابل جنبـش       

کارگري بوده و چشم ديدن اين جنبـش    
و رهــبــران و فــعــالــيــن کــارگــري را              
نداشتند، مجبور شده اند از جـنـبـش          
کــارگــري از اعــتــصــابــات فــزايــنــده          
کــارگــران و از فــعــالــيــن و رهــبــران             

ايـن اوضـاع     .   کارگري سخـن گـويـنـد       
 .بسيار هيجان انگيز است

 
اعــتــراض و دفــاع کــارگــران و             
اتحاديـه هـاي کـارگـري در دنـيـا از                 
مبارزات کارگـران ومـردم در ايـران،           
بهم پيوستن مبارزات مردم ايـران بـه         
يک جنبش عظيم اجتماعي درجـهـان        

ديــدن و شــنــيــدن ايــن صــف           .   اســت
جهاني و اين اتحاد و همبستگي بيـن      
المللي ، بيشک دل هر انسـانـي را بـه             

 ! شوق مي اندازد
 

 ! دوستان کارگر، همرزمان
 مـــرداد روز مـــهـــمـــي در             ١٨

ــبـــش                   ــنـ ــا و در جـ ــارزات مـ ــبـ مـ
آزاديـخــواهـي بــراي تــحــقـق آزادي و            

درايــن روز هــمــه جــا       .   بــرابــري اســت  
دستهاي خـود را بـهـم گـره بـزنـيـم و                   
همگام و همراه بـا کـارگـران و مـردم              
مترقي در سراسر جهان اعالم کـنـيـم          

. که توحش اسالمي بايد پـايـان يـابـد          
به ميدان بـيـائـيـم و بـه اسـتـثـمـار و                    
سرکوب و خفقان و نابرابري و تحقـيـر          

اعـالم کـنـيـم        .   و توهين نه ميگوييم     
زندگي انساني ميخواهيـم و زنـدگـي          
اليق انسان در قـرن بـيـسـت و يـکـم                  

مايي که دنيا را و     .   شايسته ما است  
همه نعمات موجود در آن را تـولـيـد             

اعالم کنيـم کـه جـمـهـوري           .   ميکنيم
اســالمــي ايــران بــا هــمــه قــوانــيــن و           
مناسبـات قـرون وسـطـايـي اش، بـه               
گذشته هاي دور تـعـلـق دارد و بـايـد               

 . شرش را از سر مردم کم کند
 

مردم ايران و کارگران به آزادي و         
به روشنايي و بـه زنـدگـي انسـانـي و               

. بــرابــري و رفــاه چشــم دوخــتــه انــد             
روز .   ساختن اين دنيـا مـمـکـن اسـت           

 مرداد روز اعتـراض جـهـانـي بـه             ١٨
ايــن روز   .   جـمــهــوري اســالمــي اســت     

ميتواند يکي از جلوه هاي پـيـشـروي          
جنبش کارگري و مردم برابري طـلـب         

اين روز را     .   به سمت دنياي بهترباشد   
بــه روز اعــتــراض کــارگــران و مــردم           
آزاديخواه به اعدامهاي دسته جمـعـي       
و سنگسار و روز اعتراض به زنـدانـي          
کردن کارگران و علـيـه احـکـام قـرون             

در .   وسطي رژيم اسالمي تبديل کنيم    
همه جا اعالم کنيم زندانيان سيـاسـي        

اعالم کنيم اعـدام و      .   آزاد بايد گردند  
سنگسار و کشتار مردم بـايـد پـايـان            

اعــالم کــنــيــم اســانــلــو و        .   داده شــود  

اعـالم  .   صالحي بايد فوري آزاد شونـد   
 ١١کنيم احکام شالق و زندان علـيـه          

فعال کارگري سنندج بايد فوري لـغـو         
اعالم کنيم بـا مـبـارزات خـود           .   شود

بساط توحش جانيان اسالمي عـلـيـه         
 .کارگران و مردم را در هم ميشکنيم

جمهوري اسالمي فقط در مقابل     
صف متحد و يک پارچه ما ميتـوانـد         

اين رژيـم    .   به عقب نشيني وادار شود    
با همه توحـش و سـرکـوبـگـريـش در               
مقابل صف متحد کارگـران و مـردم          
آزاديحواه  ناچـار بـه عـقـب نشـيـنـي                

اين عقب نشيني رژيم اسالمي     .   است
را با ارداه جمعي هـمـه آزاديـخـواهـان           

 .عملي کنيم
 

 زنده باد همبستگي جهاني کارگران
 زنده باد آزادي و برابري
 زنده باد سوسياليسم

 ١٣٨٦مرداد ١٧

 ۱ازصفحه   .  .  .  پيام محمد آسنگران به               
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 !کارگران و مردم آزاديخواه
 

 ۱۱ احکام   ۱۴/۵/۱۳۸۶روز  
نفـر از کـارگـران بـازداشـت شـده در                 
مراسم اول ماه مه سنندج به نامهـاي        

يـداهللا  ،   اقبال لـطـيـفـي      ،  خالد سواري 
 فــارس     ، طــيــب مــالئــي         ،مــرادي
 حبيـب اهللا     ، صديق امجدي  ،گويليان

 طـيـب    ، محي الدين رجبي   ،کانيه  کل
عـبـاس   و      صديق صبحانـي     ،  چتاني

بـر طـبـق ايـن         .   صـادر شـد      اندريـاري 
 ۹۱احکام اين کارگران هـر کـدام بـه            

 ضربه شالق تعـزيـري      ۱۰روز زندان و    
 . محکوم شده اند

 ۱۱ صدور چنين احکامي براي      
نفـر از کـارگـران بـازداشـت شـده در                 
مــراســم اول مــاه مــه ســنــنــدج در                
شرايطي که طبقه کارگر جـهـانـي در            
ــداوم                    ــه ت ــراض ب ــت ــاب اع ــب و ت ت
بازداشت محمود صالحي و منـصـور       
اسالو بسر مي برد، يک دهـن کـجـي             
آشکار به ميليونها کارگري است کـه        
در سرتاسر جهان خواهـان آزادي ايـن          
دو نفر و پـايـان دادن بـه تـعـقـيـب و                    

 .بازداشت رهبران کارگري هستند
اين وضـعـيـت و صـدور احـکـام              
قرون وسطايـي شـالق و زنـدان بـراي              
کارگراني که از توليد ثروت و نعـمـت         
در جامعه  چيزي جز فـقـر و فـالکـت              
پايان ناپذير  سهم شـان نـبـوده اسـت              
حکايت از تحميل شرايطي بـس بـرده         
وارتر بر کـارگـران از سـوي سـرمـايـه               

 .داري ايران دارد
 سرکوب وحشيانه ايـن کـارگـران        

بـا گـاز فـلـفـل و بـاتـوم و بـه زنـدان                        
افکندن آنان به مدت ده روز،  عـطـش      
دشمنان طبقه کارگر  را فرو ننشـانـده         
است و آنان بـا صـدور احـکـام قـرون                
وسطـايـي زنـدان و شـالق بـراي ايـن                 
کارگران  در پي آن هستند تا همچـون    
دوران برده داري آشکارا غل و زنجيـر        
بر گردن توليـد کـنـنـدگـان ثـروت در               
جامعه بياندازند تا آز و طمـع سـيـري          
ناپذير خـود را بـيـش از پـيـش فـرو                   

 . نشانند
 

 !کارگران و مردم آزاديخواه
نبايد به ايـن وضـعـيـت تـن داد،             
نبايد گذاشت محمود و مـنـصـور در          
زندان مانده و احکام صادره در مـورد        

 نفر از کارگران در شهر سنندج به        ۱۱
ــيــايــد، پــيــکــر کــارگــران              اجــرا در ب
سـنــنــدجـي و خـانــواده هـايشــان  از               
اخراج، از دستمزدهاي زير خط فقر و        
عدم پرداخت اين دسـتـمـزدهـا و کـل             
ظلم و ستم نظام ضد انساني سرمايـه        
داري در هم خميده و دشمـنـان شـالق           
بدست طبقه کارگر در کمال شـقـاوت         
و بــي رحــمــي در پــي وارد کــردن                  
ضربات تازيانه بر پيکر از فقر در هـم      

 .خميده اين کارگران است
ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخراجي و بيکار بـا تـمـام تـوان ايـن                
اجازه را بـه دشـمـنـان طـبـقـه کـارگـر                  
نخواهد داد تا ضربات شالقف بر تـن        
از فقر در هم خـمـيـده هـم طـبـقـه اي                  
هايمـان در سـنـنـدج فـرود آيـد، مـا                  
کارگران در اتحاديه سراسري کارگران     

ــيــکــار ايــن اجــازه را                 اخــراجــي و ب
نخواهيم داد تا محمود صـالـحـي بـا           
تني رنجور جان خود را در زنـدان از             
دست بدهد، کارگران شاهو، پـرريـس        
و نساجي کردستان از ياد نـبـرده انـد            
که چگونه محمود خود را در حمايـت        
از آنان به سـنـنـدج مـي رسـانـد، مـا                 
اعضاي اتحاديه سـراسـري کـارگـران           
اخراجي و بيکار  محمود و مـنـصـور          

 نفر از هم طبقه اي هـايـمـان را          ۱۱و  
در قبال تازيانه و زندان دشمنان طبقه       

 . کارگر تنها نخواهيم گذاشت
 ما از شما هـم طـبـقـه اي هـاي                
خود  و تمامي مردم آزاديخواه نيز در        
سـرتــاســر ايــران مــيــخــواهــيــم تــا در          
اعتراض به تداوم بازداشت محمود و       
منـصـور و احـکـام قـرون وسـطـايـي                 
صادر شده بر عليه کـارگـران، بـه هـر             

 مـرداد بـه       ۱۸نحو ممـکـن در روز          
اعتراض جهاني کارگران بپيونديد تـا      
با اتکا به قدرت متحدانه خود اجـازه         
ندهيم بيش از اينـهـا زنـدگـي و حـق               
حيات ما کارگران و عـمـوم مـردم را            

 . در ايران به تباهي بکشانند
 

 زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه سراسري کارگران 

 ۱۴/۵/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 
com.ettehade.www 

com.gmail@ekhraji.k 
 :رونوشت به

 کنفدراسيون اتـحـاديـه جـهـانـي           
، فدراسيون جهـانـي     ) آي تي يو سي     ( 

و )   آي تـي اف     ( کارگران حمل و نقل      
تــمــامــي ســازمــانــهــاي کــارگــري در        

 سرتاسر دنيا

يازده نفر از کارگران بازداشت شده در 
 روز ۹۱مراسم اول ماه مه سنندج هرکدام به 

 حبس و ده ضربه شالق تعزيري محکوم شدند
 

 دادگـاه عـمـومـي         ۱۰۴بر اساس حکمي که از سوي دادسراي شعبه          
جزايي سنندج در مورد پرونده يازده نفـر از کـارگـران بـازداشـت شـده در                       
مراسم اول ماه مه سنندج صادر گرديده و امروز بـه ايـن کـارگـران ابـالغ                    

 روز حبس و ده ضربه شـالق    ۹۱شده است همگي اين کارگران هر کدام به         
 .تعزيري محکوم شده اند

 
  :حکم صادره در مورد اين کارگران به شرح زير است

 
در اين پرونده حسب کيفر خواسـت صـادره از دادسـراي عـمـومـي و                     

 ۲۶/۲/۱۳۸۶  –  ۱۰۳۷انقالب شهرستان سنندج به شماره و تـاريـخ            
 –طيـب مـالئـي          –يداهللا مرادي     –اقبال لطيفي     -خالد سواري     : آقايان

مـحـي الـديـن         -حبيب اهللا کلـکـانـي        -صديق امجدي   -فارس گويليان   
مـتـهـم    عـبـاس انـدريـاري         و      صديق صبحاني    -طيب چتاني  -رجبي  

هستند به اخالل در نظم و آسايش عمومي از طريق شرکت در تجمع غـيـر     
قانوني و ايجاد حرکات غير متـعـارف و جـنـجـال و هـيـاهـو کـه اتـهـام                             
موصوف حسب گزارش مرجع انـتـظـامـي و تـحـقـيـقـات انـجـام گـرفـتـه                           
ضابطين به امر مقامات قضايي دستگيري متهميـن در حـال تـجـمـع و                   
مدافعات غير واقعي متهمين و ساير قرائن مـوجـود در پـرونـده مـحـرز                     

 از قـانـون مـجـازات اسـالمـي هـر يـک از                       ۶۱۸است و مستند به ماده      
 ضربـه شـالق     ۱۰ روز حبس و     ۹۱متهمين رديف اول تا يازدهم به تحمل        

 .تعزيري محکوم ميگردند
راي صـادره در خصـوص مـتـهـمـيـن رديـف اول تـا دهـم حضـوري                             

 روز پس از ابالغ قـابـل تـجـديـد نـظـر خـواهـي در                    ۲۰محسوب و ظرف  
دادگاه تجديد نظر استان و متهم رديف يازدهم غـيـابـي ظـرف ده روز از                     

 روز ۲۰تاريخ ابالغ واقعي قابل اعتراض در اين دادگاه و پس از آن ظرف              
 .ديگر قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد

 
 

  دادگاه عمومي جزايي سنندج ۱۰۴دادسراي شعبه 
 

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار
 

com.ettehade.www 
 

k.ekhraji@gmail.com 

در اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحي، منصور اسالو و صدور 
 احکام قرون وسطايي شالق و زندان دست به اعتراض بزنيم

کنفـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي              :   به
ــه کــارگــري      ــحــادي و )    ITUC(   ات

فدراسيون  بين الملـلـي حـمـل ونـقـل                
ITF 
 

در حاليکه دو اتحـاديـه کـارگـري         
بيـن الـمـلـلـي بـراي آزادي دو فـعـال                   
کارگري ايران که جرمي جزء دفـاع از         
حقوق انسانـي و تـالش بـراي دسـت              
يابي به ابتدائي ترين حقـوق کـارگـري         

خود مرتکب نشده اند   فـراخـوان بـه             
 ۱۸اقدام بين المللي مي دهد و روز          

مرداد را به اين منظور تعيين    کرده          
اند مقامات قضائي شهر سننـدج در        
مقابله با حمايت ميليونها کارگـر در        
سراسر جهان از مـبـارزات کـارگـران             
ايران اقدام به صدور احـکـام زنـدان و            

 نـفـر از کـارگـران بـه              ۱1شالق براي   
اقبال لطيفـي    -خالد سواري  نامهاي  

 –طيـب مـالئـي          –يداهللا مرادي     –

 -صديـق امـجـدي          -فارس گويليان   
مـحـي الـديـن         -حبيب اهللا کلکانـي      

صـديـق      -طـيـب چـتـانـي            -رجبي  
 کـه در      عباس انـدريـاري   و    صبحاني  

 شـرکـت    ۸۶مراسم روز جهاني کارگر     
کرده اند، مي کند و دو نفر ديگر نـيـز           
به نامهـاي شـيـث امـانـي و صـديـق                 
کريمي به همين جرم در انتظار صدور       

در ابـتـداي قـرن        .   حکـم مـي بـاشـنـد         
بيست و يکم به اين حد تحقير و تنـزل   

دادن شأن انسان غـيـر قـابـل تـحـمـل               
گرچه اذيـت و آزار و زنـدانـي             .     است

کردن انسان به جرم مـطـالـبـه حـقـوق              
انساني در عصر حاضر عـمـلـي ضـد           
انسانيست اما بدتر از آن شـالق زدن         
کارگر به جرم شرکت در مـراسـم روز            

حـکـم شــالق     .   جـهـانـي کـارگـر اسـت          
مربوط به دوران بـرده داري و قـرون              
وسطاست که در قرن بيست و يکم در       
واکنش به حرکتي جهـانـي  در ايـران             

چنين حرکـتـي  بـي         .   صادر مي شود  
اعتنائي و دهـن کـجـي بـه خـواسـت               

 . طبقه کارگر در سراسر جهان است
ــيــد                 ــه مــي دان ــطــور ک ــان ــم  ه

کوچکتريـن اعـتـراض و مـطـالـبـات              
کارگران در ايـران بـا زنـدان و شـالق                

ما نمـي تـوانـيـم بـه           .   پاسخ مي گيرد  
تنهائي از شدت خفقان و سرکوب بـر         
زندگي خـود بـکـاهـيـم و شـديـدا بـه                   
ــا                 ــم ــاي ش ــه ــت ــاي ــم ــات و ح ــدام اق

 . نيازمنديم
 
 

با احترامات فراوان منتظر 
 حمايتهاي جدي تر شما هستيم 

 
انجمن صنفي کارگران برق و فلز 

 ۱۵/۵/۱۳۸۶کار کرمانشاه         

در  “   آي تي اف     ” و  “ آي تي يو سي        ” نامه انجمن صنفي  کارگران برق و فلز کرمانشا به                               
  نفر از کارگران در سنندج              ۱۱باره صدور حکم زندان و شالق براي                     
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بر اسـاس خـبـري کـه در وبـالگ               
 مرداد، درج شده اسـت       ۱۸کامياران  

کارگران کامياران همراه و همزمان با       
کارگران و مردم آزاديخواه با خواسـت       
آزادي محمود صـالـحـي و مـنـصـور             

 .اسانلو دست به راهپيمايي زدند
  

کــارگــران کــامــيــاران بــه دنــبــال         
فراخوان اتـحـاديـه هـاي جـهـانـي در                
حمايت از اين دو فـعـال کـارگـري بـه               

 مـرداد    ۱۸صبح روز    .   خيابان آمدند 
 کــارگــران در       ۱۰ ســاعــت       ۱۳۸۶

. خيابان توحيد اين شهر تجمع کردنـد      
کارگران با در دست داشتن پالکـاردي    

مـا خـواهـان آزادي        :   که نوشته بودنـد   
محمود صالحي و مـنـصـور اسـانـلـو            
هستيم و از فراخـوان اتـحـاديـه هـاي             
کارگري به ايـن مـنـاسـبـت حـمـايـت                
ميکنيم، به طرف اداره کار اين شـهـر         

 . حرکت کردند
  

در پايان راه پيمايي کـارگـران در          
ايـن  .   مقابل اداره کار تـجـمـع کـردنـد          

تجمع بعد از يک ساعت با کف زدن و         
اعالم همبستگي با همه کـارگـران و           
مردم آزاديخواهي که در ايـن روز بـه            
خيابان آمـده انـد بـر خـواسـت خـود                 

اين تجمع در ميان کف     .   تاکيد کردند 
زدن و ابــراز حــمــايــت حــاضــريــن بــا           

 . کارگران زنداني به پايان رسيد
 
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري

 ۲۰۰۷اوت ۹ -۱۳۸۴ مرداد ۱۸
 

  مرداد راهپيمايي کردند                 ۱۸کارگران کامياران             
 

طبق خبري کـه از سـقـز رسـيـده               
است، لقمان مهري يکي از فـعـالـيـن            

 سـال و     ۵شناخته شده اين شهر که به       
 ماه زندان محکوم شده است امروز       ۶

 مرداد از زندان سقز بـه مـنـظـور             ۱۶
 . معالجه لوزه به مرخصي آمده است

لقمان مهري يـکـي از مـبـارزيـن            
لقمان مهـري اولـيـن      .     شهر سقز است  

 هـمـراه     ۱۳۸۳بار در روز اول ماه مه       
با محمود صالحي و تعداد زيـادي از     

. کارگران و مردم سقز بـازداشـت شـد          
 روز بــازداشــت آزاد       ٢امــا بــعــد از        

 ۲۲او براي دومـيـن بـار در            .     گرديد
 در مـقـابـل دانشـگـاه             ١٣٨۴خرداد  

تهران همراه با ديگر معترضين عليـه       
آپارتايد جنـسـي و سـيـاسـتـهـاي زن                
ستيز جمهوري اسالمي  بـازداشـت و         

بعـد  .   به زندان گوهر دشت منتقل شد     
از دو ماه زندان  لقمان از زندان گوهـر          

امـا در جـريـان        .   دشت کرج آزاد شـد      
محاکمه در مجتمع قضايي بعثت در      

 مـاه زنـدان       ٦تهران محـاکـمـه و بـه            
ايــن حــکــم بــعــدأ     .   مــحــکــوم گــرديــد  

بوسيله دادگاه تجديد نـظـر و شـوراي           
عــالــي قضــايــي مــورد تــايــيــد قــرار          

 . گرفت
 

لقـمـان مـهـري در پـي آزادي از                
زندان گوهردشت و بازگشت بـه شـهـر          
سقـز بـراي سـومـيـن بـار در جـريـان                   

 ١٣٨۴شورشهاي شـهـري تـابسـتـان           
کردستان دراعتراض به قـتـل شـوانـه           
قادري به اتهامات واهِي اقدام عـلـيـه         
امنيت ملي و تشويق بـه اغـتـشـاش            

او .   بازداشت و روانه زنـدان شـد        . . .   و  
 ميليون  ١۵ ماه  با قرار وثيقه       ۲پس  

تومان آزاد گـرديـد، امـا در دادگـاه               
 ســال حــبــس تــعــزيــري         ۵بــدوي بــه     
اين حکم در شـعـبـه اول         .   محکوم شد 

دادگاه انقالب سقز بـه ريـاسـت آقـاي            
ــاره "  ــيـ ــن              "   طـ ــه ايـ ــد کـ ــادر شـ صـ

محکوميت از طرف دادگـاه تـجـديـد          

نظر و ديوان عالي کشور نـيـز تـأيـيـد             
متاسفانه وکـيـل ايـن پـرونـده          .   گرديد

ــچ                  ــخــت هــي ــيــک ب ــح ن ــاي صــال آق
اعتـرازضـي بـه حـکـم دادگـاه بـدوي                

 .نکرده بود
  

لـقـمـان بـراي       ١٣٨٦ تير   ٢٧روز  
چــهــارمــيــن بــار در تــهــران هــمــراه              

او چـنـد روز       .   همسرش بازداشت شـد   
قــبــل از بــازداشــت بــراي ديــدار بــا              
اعضاء فاميل و رفقايش، هـمـراه بـا           
هــمــســرش بــه تــهــران رفــتــه و عــازم           

لقـمـان   .   شهرهاي شمالي کشور بودند   
به دوستانش گفته بـود  تـا قـبـل از                  
معرفي خود بـه اداره اجـراي احـکـام             
زندان سقز چند روزي را ميخواهد در        

امـا او    .   کنار فاميل خـود بـگـذرانـد         
قبل از حرکت در ترمينال شرق تهران        

همسر لـقـمـان بـعـد از           .   بازداشت شد 
 روز    ٣ ساعت و لـقـمـان بـعـد از             ٢۴

 .آزاد شدند
به دنـبـال ايـن اتـفـاقـات لـقـمـان                 

مهري خود را به اداره اجـراي احـکـام           
شهرستان سقز معرفي کرد و اورا بـه           

 روز کـه در        ۴او بعد از .     زندان بردند 
زنــدان ســقــز بســر بــرد بــه مــنــظــور              

 مـرداد    ١٦معالجه لوزه عصر امروز     
 .  به مرخصي آمده است١٣٨٣
 

بر اساس ايـن گـزارشـات لـقـمـان             
مــهــري فــقــط بــه جــرم شــرکــت در               

 ٦ سـال و        ۵تجمعات اعتراضي بـه       
او بـا    .   ماه  زندان محکوم شـده اسـت        

ــدن       ــذرانــ ــدت               ٢گــ ــاه از مــ  مــ
مــحــکــومــيــتــش در زنــدان، بــعــد از         
معالجه لوزه طبق دستـور مـقـامـات          
دولتي بايد به زندان برگـردد و مـدت           

 ماه ديگر در زنـدان بسـر           ۴ سال و    ۵
 . ببرند

حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
اين احکام سرکوبگـرانـه را مـحـکـوم            
ميکند و خواهان آزادي فـوري و بـي           

 .قيدوشرط لقمان مهري است
در چــنــد مــاه اخــيــر در هــمــه                
شــهــرهــاي ايــران بــا قســاوت تــمــام            
فعالين سـيـاسـي و مـعـتـرضـيـن بـه                 

سياستـهـاي جـمـهـوري اسـالمـي بـا               
جمهـوري  .   چنين احکام روبرو شده اند    

اسالمي به منظور سرکوب مبـارزات     
مردم و ايجاد جو رعب و وحشـت در       
چــنــد مــاه اخــيــر بــر ســيــاســتــهــاي             
سرکوبگـرانـه خـود شـدت و وسـعـت               

عـلـيـه ايـن       .   بيشتري بخشـيـده اسـت      
سياستهاي وحشيانه بايد بـه مـيـدان          

 مـرداد روز اعـتـراض          ١٨روز   .   آمد
جهاني عليـه جـمـهـوري اسـالمـي و              
همبستگي با کارگران ايـران و بـراي           
آزادي اســانــلــو و صــالــحــي و هــمــه            
زندانيـان سـيـاسـي فـرصـت مـهـمـي                

اين روز ميتواند سر آغـاز دور         .   است
تازه اي از اعتراض بـه سـيـاسـتـهـاي              

 . جمهوري اسالمي باشد
بـا شــرکـت و پـيـوســتـن بــه ايــن                
کارزار جهاني بايد جمهوري اسالمـي      

عزيزانمان در زنـدان      .   را به عقب راند   
را بايد از چنـگـال جـانـيـان اسـالمـي               

 . نجات دهيم
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٧ اوت ٧ -١٣٨٦ مرداد ١٦

 لقمان مهري براي معالجه لوزه از زندان به مرخصي آمد                                     

طبق خـبـري کـه بـه کـمـيـتـه                 
کــردســتــان حــزب رســيــده اســت           
بخشي از کارگران شهرداري بوکان     
از هفته قبـل در اعـتـصـاب بسـر               

خـــواســـت کـــارگـــران    .   مــيـــبـــرنـــد 
شهرداري افزايش پايه حـقـوقـي از         

 هـزار    ۲۵۰ هزار تومان بـه        ۱۸۳
 .تومان اعالم شده است

کارگران تا کنون چـنـد بـار بـا            
مقامات دولتي مذاکره کـرده انـد         

 . اما به نتيجه اي نرسيده اند

طــبـــق آخـــريـــن خـــبــر ايـــن            
اعتصاب همچنـان ادامـه دارد و           
ــزايـــــش               ــر افـــ ــران بـــ ــارگـــ کـــ
دســتــمــزدهــايشــان پــا فشــاري             

 .ميکنند
  
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 اوت ۷ -۱۳۸۶ مرداد ۱۶
۲۰۰۷ 

 
 کارگران شهرداري بوکان 

 براي افزايش دستمزد اعتصاب کردند
 !   .  .   . مردم، جلوي قاتالن اسالمي را بگيريد                           

 
 

 ! مردم
. جلوي اين قاتـالن را بـگـيـريـد           

ايــن کــار فــقــط از دســت شــمــا و               
اعتراض گسـتـرده و مـتـحـد شـمـا               

بـه هـرمـورد اعـدام         .   ساخـتـه اسـت     
هر حکم اعدام و هر     .   اعتراض کنيد 

مراسم اعدام بايد با خشـم و نـفـرت         
به هر حکم اعـدام     .   شما مواجه شود  

. که صادر ميکنند اعتراض کـنـيـد        
دولت قاتل اسالمي را با اعـتـراض         

اعـالم کـنـيـد       .   خود متوقف کـنـيـد      
مجازات اعدام بايـد فـورا مـمـنـوع            

اعالم کنـيـد کـه قـتـل عـمـد               .   شود
حکومتي بـايـد از صـفـحـه تـاريـخ               

 . بشري حذف شود
 

حزب کمونيست کارگـري هـمـه        
شما را فراميخواند تـا در مـحـيـط            
کار، در کالس درس، در خـيـابـان و           
کوچه عـلـيـه اعـدام و قـتـل عـمـد                   
حکومتي، و نـمـايـش هـاي شـنـيـع              
صحنه هاي اعدام و جـنـايـت رژيـم            

پـاسـخ  حـکـومـت          .   اعتراض کنيـد  
قاتالن اسالمي تنـهـا يـک جـنـبـش             

وسيع و قدرتمند براي لغو مجـازات       
اعدام، بـراي احـتـرام بـه حـرمـت و                

بـه  . آزادي و رفاه و آسايش بشر است 
جنبش لغو فـوري مـجـازات اعـدام           

مجازات اعدام بايد فـورا    .   بپيونديد
لغو و همه احکام اعدام اخـيـر بـايـد            

 . فورا متوقف شود
 

 سرنگون باد جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٦ مرداد ١٢، ٢٠٠٧ اوت ٣  

 ۱ازصفحه  
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 يدي محمودي از کانادا
 

. عبدل جان سالم خسته نـبـاشـيـد      
امشب سر کار هسـتـم و ايسـکـرا را              

دستت درد نکـنـد چـه        .   تماما خواندم 
جــواب قشــنــگــي نــوشــتــه بــودي در          

راستي کار بسـيـار      .   جواب به آن نامه   
خوبي کردي که اين مسئله را شـروع          

من پيشنهاد ميکـنـم ايـن را          .   کردي
بعنوان يک امر در گوشه اي از نشريـه         
بطور ثـابـت بـگـذار کـه بـا ايسـکـرا                   

سئوال کنند و گـزارش     .   مکاتبه کنند 
اگر به نشريه جـوانـان دقـت         .   بفرستند

کرده باشيد واقعا همـيـن نـامـه هـاي             
خوانندگان، آنرا به نشريه اي خواندني      

در ضمن بـا شـروع       .   تبديل کرده است  
برنامه تلويـزيـون کـه امـيـدوارم مـن              
زودتر شروع کنم، قطـعـا نـامـه هـاي             
زيادي را از کردستان دريافت خواهيم      

 .کرد
 

يــدي عــزيــز خســتــه نــبــاشــيــد،          
اميدوارم همچنان نشريه را سـر کـار           
بخوانيد تا نواقص و اشکالت آنرا هم       

از ابـراز لـطـفـت        .   به من گوشزد کنيد   
بـه  .   در پاسخ بـه نـامـه هـا مـمـنـونـم                

تناوب گوشه اي از نشريه و پاسـخ بـه           
ــنــدگــان آن اخــتــصــاص دارد           . خــوان

چنانکه مي دانيد در شماره هاي قبل       
نيز پاسخ به نامه هـا و سـئـواالت را              

داشته ايم اما پـيـشـنـهـاد شـمـا ايـن                 
کمک را به مـن کـرد کـه ايـن جـنـبـه                   
ــبــال کــنــم و                  ــيــشــنــر دن ازکــار را ب
همانطوري که گفتي جذابيـت نشـريـه         

. جوانان کمونيست را بـخـود بـگـيـرد          
حتما تالش در اين زمينه را بـيـشـتـر          

 . خواهم کرد
 همين جا و به همين مناسبت از       
خوانندگان نشريه خواهم خواسـت کـه       
ــد،              ــنــويســن ــامــه ب ــراي ايســکــرا ن ب
سئواالت، پـيـشـنـهـاد، انـتـقـادات و              
مسائل متعدد اجتماعي، سـيـاسـي،       
فرهنگي و هنري را بـا نشـريـه خـود               

 .شان در ميان بگذارند
 در مورد تـلـويـزيـون هـم قـطـعـا               
همينطور خواهـد بـود کـه بـا شـروع               
بــرنــامــه هــاي تــلــويــزيــون ايســکــرا،         
سئواالت و نامه هـاي بـيـشـتـري بـه               
نشريه و همچنين تلويـزيـون ايسـکـرا          

از هـمـيـنـجـا بـه           .   سرازير خواهد شـد   

ــامــي                 ــم ــه و ت ــان نشــري ــدگ ــن ــوان خ
دوستداران و همه مـردم آراديـخـواه و           
برابري طلب، کارگران، زنان و جوانـان       
در کردستان مژده بـدهـم کـه بـا قـرار             
گرفتن تلويزيون انترناسيونال بـر روي       
هات بـرد، بـرنـامـه هـاي تـلـويـزيـون                 
ايسکرا نيز بزودي آغاز بکار خـواهـد         

براي تلويزيون ايسکرا، گـزارش،  .  کرد
اين تلـويـزيـون    .  فيلم و خبر تهيه کنيد 

مال شما و صداي شما است،  آنرا بـا           
کمکهاي مادي و مـعـنـوي خـودتـان            

 . تقويت کنيد
 با تشکر از يدي محمودي عزيز

 *   * * 
 

  ۳۷۳دوستي که در شماره قبل،       
ايسکرا به سئواالتش پاسخ داده شـد،       
اين يادداشت را بـراي نشـريـه ارسـال             

 .کرده است
ســالم، مــمــنــون از پــاســخــهــاي         

تا بيشتر با حـزب      .   صريح و روشنتان  
آشنا مي شوم بيشتر خودم را نـزديـک         

افتخـار مـي کـنـم بـه            .   حس مي کنم  
اينکه دارم توي مسيري قدم بـر مـي           

پـيـروز   .   دارم که خودم انتـخـاب کـردم       
 .باشيد

ــرا ــکـ ــا         :   ايسـ ــز بـ ــزيـ دوســـت عـ
درودهاي گرم خـوشـحـالـم از ايـنـکـه              
پاسخ به سـئـواالت شـمـا در شـمـاره                
قبل، از نظر تان صريح و روشـن بـوده           

صــراحــت و تــوضـيــح روشــن،        .   اسـت 
يکي از وجهه مشخـصـه هـاي حـزب            

مـا  .   کمونيست کارگري بوده و هسـت     
هم بـه داشـتـن دوسـتـان و رفـقـايـي                   
همچون شما در کنار خـود، افـتـخـار            

همچنان مشتاقانه منـتـظـر    .   ميکنيم
سئواالت، نظرات و انـتـقـادات شـمـا            

. با ما بيشتر در تماس باشيـد .   هستم
 .  برايتان آرزوي موفقيت مي کنم

 
 از ميان نامه ها و سئواالت

 
 عبدل گلپريان        

خــطــاب بــه تــمــام کــارگــران و              
 دلسوزان سازمانده و شرکت کننده 

در کــــارزار بــــراي رهــــائــــي              
  و آقاي اسانلو صالحي 

هـاي    کنفدراسيون جهاني اتحاديه  
ــدراســيــون        ITUCکــارگــري     و ف

 ITFجهاني کارگران حمل و نـقـل         
يک روز جهاني را بـراي آزادي مـن و             
آقاي اسـالـو، از رهـبـران سـرشـنـاس               

. انـد   جنبش کارگري ايران، اعالم کرده    
من و همسرم نجيبه صميمانه از ايـن         

 . اقدامات مبارزاتي تشکر ميکنيم
همين جا الزم است عـمـيـقـتـريـن           
تشــکــرهــاي خــود را نــثــار فــعــالــيــن         
کـارگـري و عـزيـزانـي کـنـيـم کـه در                    
شرايط سخت سيـاسـي و اقـتـصـادي            
داخل ايران با تحمل مصائـب فـراوان         
کمپين پشتيباني از من را پيش بـرده        
و بـراي رهـائـي مـن و آقـاي اسـالـو                   

 .اند کوشيده
کمپين فعالين  " همچنين از اقدام    

" جــنــبــش کــارگــري خــارج از کشــور         
 ١١ تـا      ٤تشکـر مـيـکـنـيـم کـه از                

اگوست را به عنوان هـفـتـه اعـتـراض            
مشـتـرک بـراي رهـائـي مـن و آقــاي                 

 .اند اسالو، اعالم کرده
  

من در طي حدود سه دهه مبارزه       
براي احقاق حقوق کارگران و مردم در       
ايران بارها در شرايط بسيار دشوار و        

در .   ام   طاقت فـرسـائـي قـرار گـرفـتـه             
چنين مواقعي آنـچـه بـه مـن قـدرت               

بخشيده تا در بـرابـر نـامـاليـمـات و                
سختيها مقاومت کرده و بـه مـبـارزه         
خود ادامه دهم اين حـقـيـقـت بـوده و              
هست که من بخـشـي از يـک طـبـقـه               
جهاني هستم؛ طبقه اي که هميشـه و         
به شکلي از اشکال مشـغـول مـبـارزه           
براي تحقق حقوق خود و رهائي کلـيـه       
انسانها از قيد استثمار، بي حقوقـي،        
جنگ، نژادپرستي، تخريب طبـيـعـت       

داري    و ساير مصائب جامعه سرمايـه     
صف کارگران و مـردم       .   بوده و هست  

ئــي کــه امــروز، نــهــم اگــوســت              آزاده
، در کشورهاي مختلـف گـرد        ٢٠٠٧
 داشـتـه        ايد تا عليه محروم نـگـه        آمده

شدن کارگران در ايران و بـراي آزادي           
کـنـيـد       من و آقاي اسـالـو اعـتـراض          

فقط يکي از بروزهاي ايـن واقـعـيـت            
  .است

 
هــمــانــطــور کــه شــمــا بــه خــوبــي         
ميدانيد من با يک کليه بيمار صـرفـا          

ام کـه قصـد          به اين خاطر زنداني شده    
شرکت در مراسم مستقل روز جهانـي       

مـن در ايـنـجـا بـر            .   ام   خود را داشتـه   
خالف تـمـام عـرف انسـانـي و بـيـن                  

شـرايـط      المـلـلـي از مـداواي الزم و            
ام    مناسب محروم نـگـه داشـتـه شـده            

داران ايراني نميخواهـنـد       چون سرمايه 
ئـي     کارگر به خود بعنوان يـک طـبـقـه           

فکر کند که روز جهاني دارد، سـنـت           
مبارزاتي جهاني دارد و ميتـوانـد بـر          
همبستگي جهاني تکيه کـنـد و اگـر           

مـن  .   چنين کرد او را تنبيه ميکـنـنـد        
به عنوان يکي از فـعـالـيـن کـارگـري              
ــواســت                   ــن خ ــه اي ــه ب ــخــرم ک ــت ــف م

داران ايراني گردن نگذاشتـه و        سرمايه
نميگذارم و به اتـکـا بـه پشـتـيـبـانـي                
مبارزاتي همـه فـعـالـيـن کـارگـري و               
مــردم آزاده ايــن روزهــاي ســيــاه را              

  .ميگذرانم
 

ــوق              ــاق حــق ــراي احــق ــارزه ب مــب
کــارگــران ايــران مــيــتــوانــد اشــکــال           

کـارگـران در     .   مختلفي به خود بگيرد   
جهان اين اشـکـال را در کشـورهـاي              

تـجـمـعـهـاي      .   انـد   مختلف بکار گرفته  
. امروز فقط يکي از اين اشکال اسـت       

من در اين گوشه زنـدان مـي خـواهـم             
که مبارزه براي رهـائـي مـن و آقـاي              

چـرا  .   اسالو اشکال موثرتري پيدا کند    
اين خواست را مطرح ميکـنـم؟ چـون          
معتقدم که کارگران ايران در شـرايـط         
حساس گذر از بـي تشـکـلـي و وارد               
شدن به مرحله برخورداري از تشـکـل         

در چنـيـن شـرايـطـي         .   ئي هستند   توده

آزادي مـا ايـن       .   بايد ما بيرون باشيـم    
اطمينان را به ميليونها کارگر خواهد      
داد که ميتوانند با پرداخت هزينه کم       
براي احقاق حقوق خود و از آنـجـملـه            
برگزاري مراسم مستقل روز جـهـانـي         

 .خود و ايجاد تشکل، مبارزه کنند
  

از اين فرصت براي يـادآوري يـک          
مـقـامـات    .   مسئله استفاده مـيـکـنـم       

 نفر از برگـزار کـنـنـدگـان           ١١قضائي  
 در سنـنـدج را بـه          ٢٠٠٧اول ماه مه    

. انـد    حبـس و شـالق مـحـکـوم کـرده              
هاي مختلف از نـفـت         کارگران عرصه 

و پتـروشـيـمـي تـا خـودروسـازيـهـا و                 
کارگران ساختماني گرفته الزم اسـت        

. خواستار لغو فوري اين احکام گردند     
همه فعاليـن جـنـبـشـهـاي گـونـاگـون               
ضـروري اســت کــه بــه ايـن کـمــپـيــن               

کـارگـران دسـت در دسـت           .   بپيوندنـد 
. طبيعت خالق تمام نعمـات هسـتـنـد       

کساني که نقش مفيـدي در جـامـعـه            
ندارند نميتوانند کارگر را بـه خـاطـر            
برگزاري روز جهـانـي خـود مـجـازات           

  .کنند
شکي ندارم که شرکت کـنـنـدگـان         
در كمپين لـغـو احـکـام مـن و آقـاي                 
اسالـو خـواسـت لـغـو فـوري احـکـام                 
شــرکــت کــنــنــدگــان در اول مــاه مــه            
سنندج را به خواستهاي خود خواهند       

خود من نيز در اعـتـراض بـه            .   افزود
احکام کارگران اول مـاه سـنـنـدج از              

از سـاعـت ده و بـه          ) پنج شنبه(فردا  
مدت بيست و چهار ساعت دست بـه         

 . اعتصاب غذا خواهم زد
  

 عزيزان و دلسوزان،
  

به اتکا بـه نـيـروي مـتـشـکـل و                 
مبارزاتيمان ميتوانيم حقوق خـود را        
بدست بـيـاوريـم و خـود را از دسـت                 

داري نـجـات       مصائب جامعه سرمايه  
 .به اميد آنروز. بخشيم

  
 ٢٠٠٧ اگوست ٨

    محمود صالحي و نجيبه صالحزاده

  پيام محمود صالحي از زندان سنندج
 فعالين کارگري،         

 منصور اسانلو و  محمود صالحي                 
 ! بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند                      

 منصور اسانلو     محمود صالحي       
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 
 تلويزيون انترناسيونال را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد                                          

 
 بر روي ماهواره هات برد       "  کانال جديد    "در   " تلويزيون انترناسيونال      "پخش برنامه هاي     

 .  شروع شده است   )   ژوئيه ٢٥(از روز چهارشنبه سوم مردادماه       
تلويزيون انترناسيونال صداي اعتراض کارگر به جهنمي است کـه    .   اين رسانه متعلق به کارگران و مردم ستمديده اي است که سهمي جز فقر و محروميت و سرکوب آرزوهاي انساني خود، ندارند  

ان به گور سـپـردن ايـن نـظـام کـثـيـف و                   طبقه سرمايه دار سازمان داده است، صداي اعتراض زنان به وضعيت غيرانساني خويش است، صداي اعتراض همه انسانهاي شريف و آزاده است که خواه                 
 . تلويزيون انترناسيونال صداي انسانيت، صداي حق طلبي، صداي آرمانهاي انساني اکثريت عظيم مردم و صداي اعتراض بحق آنها است. حکومت حامي آن هستند

 . فرکانس و ساير مشخصات آنرا به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد. ما را در گسترش صداي خود ياري رسانيد
 . اين آگهي را در سطح شهر، در کارخانه و دانشگاه و محله اي که زندگي ميکنيد و هرجا ميتوانيد وسيعا پخش کنيد

 . کيفيت پخش کانال جديد را همچنان به ما گزارش دهيد
 . ما از همه شهرها و محالت مختلف شهرها و همينطور کشورهاي همجوار به گزارش شما نياز داريم

 . از آنچه در اطراف شما ميگذرد گزارش، فيلم و عکس تهيه کنيد و براي ما بفرستيد که به اطالع ساير مردم برسانيم. براي انترناسيونال خبرنگاري کنيد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران                
 

 : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
 ٨   ماهواره هات برد

  مگاهرتز ١٢٣٠٣    فرکانس
 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
 ۴/۳    اف اي سي

 (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 tv.newchannel.www://http: سايت کانال جديد

 com.yahoo@kanaljadid  :آدرس تماس
com.yahoo@anternasional.tv 

   ٠٠٤٤٧٩٠٤٤١٣٥٢٥  و٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧:  تلفن تماس

 

موج تازه اي از اعـدام در ايـران            
در هــفــتــه هــاي      .   بــراه افــتــاده اســت     

 نفر در شـهـرهـاي        ۲۵گذشته بيش از    
تصاوير .   مختلف ايران اعدام شده اند    

تکاندهنده صـحـنـه هـاي اعـدام کـه               
غالبا در انظار عموم و بـراي ايـجـاد             
رعب و وحشت مردم انجام ميـشـود،        
در روزنامه ها و شبکه هاي اينترنتي       

مقامـات ارشـد       .قابل مشاهده است 
قضايي جمهوري اعالم ميکنـنـد کـه         
اعدام هاي بيشتري صـورت خـواهـد          

خطر اعدام زندانيان بيشـمـارو      .   گرفت
از جمله زندانيان سياسي در ايـران را          

بـايـد   .   بيش از پيش تهديـد مـيـکـنـد          
 !جلو اين توحش را گرفت

  

" جامعه بين المللي حـقـوق بشـر       " 
در "   کميته بين المللي عليه اعـدام      " و  

اعتراض به موج اعدام هاي گسـتـرده        
 ماه جاري ۲۱ تا ۱۳در ايران، از روز     

هفته اعتراض بين الملـلـي را     )   اوت( 
 .فرا ميخوانند

  
 !مردم آزاده جهان

نبايـد اجـازه داد صـحـنـه هـاي                
بياد بـيـاوريـم کـه        .   اعدام تکرار شوند  

بفرمان سران جمهوري اسالمي ايـران       
سـال هـاي        در دهه هشتاد در فاصلـه    

 ميالدي ده ها هزار نفر را        ۸۳ تا   ۸۱
بــجــوخــه هــاي اعــدام و طــنــاب دار            

 هـزاران    ١٩٨٨سپردند و در تابستان     
زنداني سياسي ديگر در عـرض چـنـد         
هفته دستـه جـمـعـي تـيـربـاران و در                 
گورهاي دسته جمعي به خاک سـپـرده         

متاسفانه دولـتـهـاي غـربـي و           .   شدند
رسانه هاي بين المللي نسبت بـه ايـن          

جنايات سکوت کردند و مـردم دنـيـا          
   .را در بي خبري کامل نگهداشتند

به مـيـدان بـيـائـيـد تـا مـاشـيـن                  
آدمکشي جـمـهـوري اسـالمـي ايـران            

نبايد اجازه داد کـه      !   متوقف کنيم    را
قتل هاي سازمانيافته و دولتـي جـان         

وحشـت بـر جـامـعـه          .   مردم را بگيرد  
خـانـواده هـاي بسـيـاري          !   حاکم شـود   

دنياي کودکـان بـا غـم         !   داغدار شوند 
 !نگذاريم! نگذاريم! عجين شوند

  
به هر شکل که ميـتـوانـيـد اقـدام            

بــا بــرگــزاري مــيــتــيــنــگ و         .   کــنــيــد
تظاهرات ، برپايي تجمع و تـحـصـن،          
با نوشتن و افشاگري در رسانـه هـا و            
مطبوعات، مالقات با سـازمـانـهـا،         
نهادها و کميسيونهاي مدافع حـقـوق       
بشر، با فشار به دولت هـا و مـراجـع              
بين المللي و هر شـکـل ديـگـري کـه               
مناسب ميدانيد، براي توقـف اعـدام        

 .ها اقدام کنيد
  

بايد جـلـو جـنـايـات گسـتـرده و                
روزمره جمهوري اسالمي عليه مـردم      

بساط اعدام بـايـد بـرچـيـده          .   را گرفت 
مجازات اعـدام و قـتـل عـمـد             .   شود

از همـه شـمـا       . دولتي بايد ملغي شود   
که به جـنـايـات جـمـهـوري اسـالمـي               
اعتراض داريد، از همه کسانـيـکـه از         
صحنه هاي شنيع اعدام جـانشـان بـه          
لب رسـيـده اسـت، دعـوت مـيـشـود               
فــعــاالنــه بــه ايــن کــمــپــيــن جــهــانــي           
بپيوندند و در برنامه هائي که برگـزار        

 ! ميشود با تمام قوا شرکت کنند
مــا در اطــالعــيــه هــاي بــعــدي           
جزييات بـرنـامـه هـا در کشـورهـاي               

 . مختلف را اعالم خواهيم کرد
  

 جامعه بين المللي حقوق بشر
 کميته بين المللي عليه اعدام

 فراخوان مشترک جامعه بين المللي حقوق بشر و کميته عليه اعدام                                            
 هفته اعتراض بين المللي عليه اعدام در ايران                               

 


