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هفتـه گـذشـتـه فـيـلـم کـوتـاهـي از                   
 ســالـه را در حــال          ۴کـودکــي تــقـريــبــا       

. استفاده از نوعي از مواد مخـدر ديـدم         
شايد شما هم اين فيـلـم کـوتـاه را ديـده                

در پـروسـه نـگـاه کـردن بـه ايـن                 .   باشيد
صحنه تا بـه آخـر، آنـچـه کـه بـراي هـر                    
کسي که اين ماجرا دلش را بـدرد آورده          
است  اين است که مـوجـي از تـنـفـر و                  
انزجـار نسـبـت بـه شـرايـطـي کـه بـراي                    
کودکان خـلـق شـده اسـت بـوجـود مـي                 

اين تنها گوشـه و صـحـنـه اي از               .   آورد
شرايط و موقعيت فرودست کـودکـان و          
خانواده هاي آنان اسـت کـه بـه تصـويـر               

آمــار دچــار شــدن      .   کشــيــده مــي شــود     
 ساله به مواد مـخـدر،       ۱۴ تا   ۴کودکان  

. واقعا غير قابل باور و تکاندهنده است      

اکنون آمار کودکان در جامعه اعـتـيـاد          
. زده، بسيار بيشتر و باالتر از اين اسـت         

 ساله پاي بسـاط      ۴در حالي که کودکي     
مواد مخدر بنشيـنـد، مـي تـوان آمـار              

 تـا    ۴سرسام آور آن را در ميان سـنـيـن             
.  ساله را بخوبي تـخـمـيـن زد          ۲۰ و   ۱۴

کودکان نيز همانند پدر يا مادر معـتـاد         
خويش، بخوبي اسامـي تـمـامـي مـواد            

کيفيت و ايـجـاد   .   مخدر را مي شناسند   
حاالت هر يک از مواد را در بـدن خـود              

 .حس مي کنند

  کودکان و اعتياد         
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان     

اول مهر و بازگشايـي مـدارس        
نزديک است و رژيـم نـگـران از سـر               
گرفته شدن اعـتـراضـات مـعـلـمـان            

مــبــارزات و تــظــاهــرات بــا        .   اســت
شکوه معلمان قبـل از تـعـطـيـالت            
تابستاني ابعاد گسـتـرده اي پـيـدا            

کرد، بر فضـاي سـيـاسـي جـامـعـه               
تاثير گذاشت و رژيم با تـعـقـيـب و              
دستگيري گسترده فعالين معلـمـان      
تــوانســت مــبــارزه بــر حــق آنــان را           

اکـنـون بـا      .   موقتـا مـتـوقـف کـنـد          
ــازگشــايــي مــدارس، جــمــهــوري          ب

حـملـه   " اسالمي تالش ميکند تا به      
دست بزند و با تهديد و      "   پيشگيرانه

ارعـاب مـعــلــمـان مـعــتــرض و بــا             
صدور احکام زندان، اخراج، تبعـيـد       
براي معلـمـانـي کـه بـويـژه در دور                
جديـد اعـتـراضـات فـعـال بـودنـد،               
جلوي ادامه اعتراضات معلمان را      

 . بگيرد
ــراي              ــرا ب ــه اخــي احــکــامــي ک
معلمين مـعـتـرض صـادر شـده از             

  : جمله عبارتست از
عليرضا هاشمـي دبـيـر کـل            -

سازمان معلمان ايران درتازه تـريـن        
حکم خود به اتهام تحريک معلـمـان        
به اعتصاب تجمع وتحصن واخـالل      

 سـال حـبـس        ٣در امنيت کشور به     
وي پس  .   تعزيري محکوم شده است   

 

 ۱۳۸۶به دنبال تجمع اول مـه         
در سنندج،  دسـتـگـيـري فـعـالـيـن               
كارگري زنداني كـردن و مـحـاكـمـه            
كردن آنها سياسـت رژيـم اسـالمـي           
بــراي ايــجــاد تــرس و وحشــت در             

در ادامـه ايـن       .   جامعه بـوده اسـت      
سياست سركوبگرانه، رژيم اسالمي    

. کارگران را زنداني و محاکمه کـرد       

 فــعــال کــارگــري ســنــنــدج بــه            ۱۳
يـداهللا مـرادي کـارگـر           -۱اسامي   

خالد   -۲اخراجي نساجي کردستان    
 -۳سواري کارگر کارخانـه شـاهـو          

ــه کــانــي کــارگــر               حــبــيــب اهللا کل
 -۴بــازنشــســتــه کــارخــانــه شــاهــو       
 -۵فارس گويليان کارگر مکانيـک       

صـديــق امــجــدي کــارگــر اخــراجــي        
ــان         ــق    -۶نســاجــي کــردســت صــدي

صبحاني کارگر نساجي کـردسـتـان        
 -۸عبـاس انـدريـاري کـارگـر              -۷

محي الدين رجبي کارگـر اخـراجـي         
طيب مـالئـي     -۹نساجي کردستان  
طيب چتـانـي      -۱۰کارگر جوشکار   

اقـبـال     -۱۱کارگر کارخانه پرريس     
لطيـفـي کـارگـر اخـراجـي نسـاجـي               

شيث اماني کارگـر      -۱۲کردستان  
اخراجي نساجي کردستان و رئـيـس        
هيئـت مـديـره اتـحـاديـه کـارگـران               

صـديـق     -۱۳اخراجي و بـيـکـار و           
کريمي عضـو هـيـئـت مـديـره ايـن               
اتحاديه بعد از محاکمه حکم آنـهـا         

 نفر اول هـر      ۱۱.   تعيين و ابالغ شد 
 ضـربـه     ۱۰ روز زندان و ۹۱کدام به   

شالق محکوم شدند و دو نـفـر آخـر            
هر کدام بـه دو سـال و نـيـم زنـدان                   

 . محکوم شدند

احكام رژيم اسالمي عليه فعالين                       
 كارگري سنندج را محکوم کنيم                   

 
 
 
 
 
 

 
 محمد آسنگران     

 

 : وحشت رژيم از فرا رسيدن اول مهر                         
 ! احکام قضايي عليه معلمان محکوم است                            

 ۲صفحه  

 ۴صفحه  

 !اينجا جلوي چشم کودکان خردسال اعدام ميکنند

 از ميان نامه ها و سئواالت

 اخباري از شهرهاي کردستان

 سنندج"راي دادگاه"متن 
  براي شيث اماني و صديق کريمي

 ۲صفحه  



376شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 
 " راي دادگاه      "

 
شـيـث امـانـي         -۱اتهام آقايان   

 ۱۳۴۸فرزند محمد رحيم مـتـولـد        
ــاســواد اهــل و ســاکــن                ــيــکــار ب ب
شهرسـتـان سـنـنـدج فـاقـد سـابـقـه                 
کيفري و متاهل با وکـالـت آقـايـان           
ــري و صــالــح                ــرتضــي جــوانــم م
نيکبخت دائر بر اقدام عليه امنيت      
مــلــي نــظــام مــقــدس جــمــهــوري            

 –اسالمـي ايـران از طـريـق الـف                
شرکت در اغتشاش و تجـمـع غـيـر           
قانوني به مـنـاسـبـت روز جـهـانـي              
کارگر در سطح شهر سنندج و نـيـز           
تجمع غير قـانـونـي مـقـابـل زنـدان              

فــعــالــيــت   –مــرکــزي ســنــنــدج ب       
تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري     
اســالمــي ايــران و بــنــفــع گــروهــک          
کمونيست کارگري از طريق ارسـال       
اخــبــار و اطــالعــات بــه گــروهــک           

هر چند در کيفر خـواسـت       (   مذکور  
صادره اتهام وي اقدام عليه امنيـت       
مــلــي نــظــام مــقــدس جــمــهــوري            
اسالمي ايران از طريـق تـحـريـک و            
تشويق کـارگـران بـه تـجـمـع غـيـر                 
قانـونـي و تـاسـيـس و شـرکـت در                  
تشکلهاي بـرخـي از گـروهـکـهـاي             
غير قانوني نظير کميته پـيـگـيـري           
ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري ايـران      
و اتحاديه سراسرس کارگران بيکـار      
اخراجي و کميته دفاع از مـحـمـود          

ارسال اسـنـاد و       )   زنداني( صالحي  
مــدارک و مــکــاتــبــات شــوراي               
اسالمي کارخانه نساجـي سـنـنـدج         
اخبار جلسات کمـسـيـون کـارگـري           
ــراي عــنــاصــر گــروهــک             اســتــان ب
کمونيست کارگري ايران بـراي درج       
در سـايـتـهـاي ايـنـتـرنـتـي و بـهـره                   
برداري عليه نظام مقدس جمهـوري      
اسالمي ايران و اخالل در نظم شهـر        
سنندج آمده ولـي اتـهـام صـحـيـح              
مشــارالــيــه هــمــان اســت کــه ذکــر          

 )گرديد
ــمــــي            –  ۲ ــريــ ــق کــ ــديــ صــ

 بـيـکـار،    ۱۳۴۹فرزندتوفيق متولد  
باسواد، اهل و سـاکـن شـهـرسـتـان             
سننـدج، فـاقـد سـابـقـه کـيـفـري و                  
متاهل با وکالت خانم خديجه فهيم      
و آقاي صالح نـيـکـبـخـت دائـر بـر                
اقدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي نـظـام                  
مقدس جمهوري اسالمـي ايـران از         

شرکت در اغـتـشـاش        –طريق الف   
و تجمع غيرقانونـي بـه مـنـاسـبـت             
روز جهاني کارگر در سـطـح شـهـر             
سنندج و تجمع غير قانوني مقابـل        
زنــدان مــرکــزي ســنــنــدج بــخــاطــر         
زنداني شدن محوم عليـه مـحـمـود          

فـعـالـيـت تـبـلـيـغـي              –صالحي ب   
عــلــيــه نــظــام مــقــدس جــمــهــوري          
اسالمي ايران و بنفع گـروهـکـهـاي          
مخالـف نـظـام از جـملـه گـروهـک                

هـر  (   کومله و کمونيست کـارگـري        
چند در کيفر خواست صادره اتـهـام        
نامبرده اقدام عليه امـنـيـت مـلـي            
نظام مـقـدس جـمـهـوري اسـالمـي             
ايران از طريق تجمع غير قانوني در       
روز جهاني کارگر، تبليغعليه نـظـام       
و بنفع کومله و حزب کـمـونـيـسـت            
کارگري و تـاسـيـس و شـرکـت در                
تشکيالت گروهکهاي غير قانونـي     
نظير کمونيسـت پـيـگـيـري ايـجـاد             
تشکـلـهـاي آزاد کـارگـري ايـران و               
اتحاديه سراسري کارگران بيـکـار و        
اخراجي و کميته دفاع از مـحـمـود          
صالحي، اخالل در نظم شـهـرسـتـان         
سنندج از طريق تجمع غير قانـونـي     
آمده ولي اتـهـامـات صـحـيـح وي              

بـا  )   همان اسـت کـه اشـاره گـرديـد            
عـنــايـت و گــزارش و تـحــقـيــقــات             
ــظــامــي و اداره کــل                ــت مــرجــع ان
اطــالعــات اســتــان کــردســتــان،            
صورتجلسه کشـف آالت و ادوات          
جرم از منل متهم رديف اول، اقـرار        
و اعتراف صريح هر دو مـتـهـم بـه              
اتهام بند الف با دفاعيات بـالوجـه         

متهمان در خصوص اتهام بنـد ب،        
دفاعيات بالوجه وکالي متـهـمـان،       
مــفــاد کــيــفــرخــواســت صــادره از          
ــقــالب               ــومــي و ان ــراي عــم دادس

 ۱۶۷۶شهرستان سننـدج بشـمـاره         
 و سـايـر       ۱۹/۳/۱۳۸۶مورخـه    

قرائن و امارات منعکس در پرونده      
محرز و مسـلـم اسـت لـذا دادگـاه                

 و   ۵۰۰،   ۴۷مســتــنــدا بــه مــواد       
 قانون مجازات اسـالمـي هـر      ۶۱۰

يک از متهمان را بابـت اتـهـام بـنـد            
الــف بــه تــحــمــل دو ســال حــبــس             
تعزيري با احتساب ايـام بـازداشـت         
قبلي و بابت اتهام بند ب به تحـمـل      
شش ماه حبس تـعـزيـري مـحـکـوم            

 ۲۲مي نمايد ولي با رعايت مـاده         
همان قانون بـلـحـاظ وضـع خـاص             

عـيـالـوار بـودن هـر دو            (   متـهـمـان   
شش ماه از حبس تـعـزيـري         )   متهم

متهم رديف اول و يکسال از حـبـس        
تعزيري متهم رديـف دوم را بـابـت            
اتهام بند الف به ترتيب به پـرداخـت    

بـراي  (   دو مليون ريال جزاي نقـدي        
چـهـار مـيـلـيـون         )   متهم رديف اول   
براي متهم رديف   ( ريال جزاي نقدي    

تبديل مـي نـمـايـددر اجـراي            )   دوم
 قانون مجازات اسـالمـي       ۱۰ماده  

آالت و ادوات جرم مکشوفه متـهـم        
رديف اول مـعـدوم مـي گـردد راي             
ــوده و ظــرف               صــادره حضــوري ب
بــيــســت روز پــس از ابــالغ قــابــل             
تجديد نـظـر خـواهـي در مـحـاکـم                
تجديدنظر اسـتـان کـردسـتـان مـي             

 ز%باشد
 

 طياري
دادرس شعبه اول دادگاه انقالب 

 اسالمي
رونوشت برابر با اصل و       

اداريست مدير دفتر شعبه اول      
از  -دادگاه انقالب اسالمي سنندج      

 طرف خواجوند     

  

همزمان بـا ايـن تـعـرضـات رژيـم              
اسالمي اعالم كرد كه زنان بد حجـاب        

هـزاران  .   را مورد تعرض قرار مـيـدهـد       
زن در شهرهـاي مـخـتـلـف دسـتـگـيـر                

در .   شدند و يا به آنها تـذكـر داده شـد             
موارد مـتـعـددي زنـان بـا نـيـروهـاي                 

. سرکوبگر رژيم اسالمي درگير شـدنـد      
به دنبال اين اقـدامـات دسـتـگـيـري و              

 فعالين کـارگـري، مـعـلـمـان            محاکمه
دانشجويان و روزنامـه نـگـاران شـدت          

رژيـم بـا هـمـه ايـن            .   بيشـتـري گـرفـت      
اقدامات نتوانست جامعه را مرعـوب      

براي رسيدن به هدف خود  مـوج         .   کند
ارازل " اعدامهاي دسته جمعي به اسـم        

طبـق اخـبـار      . را  راه انداخت" و اوباش 
منتشر شده در نيـمـه اول سـال جـاري              

 .  نفر را اعدام کرده است۱۰۷
مردم بايد در مقابل ايـن تـوحـش           

بـدون  .   افسارگسيخته به ميدان بياينـد    
مــهــار کــردن و افســار زدن بــه پــوزه               
آخوندها و نمايندگان خدا و سـرمـايـه           
دامــنــه ايــن کشــتــار و ســرکــوبــگــري          

ــر شــود            ــت ــع ــد وســي ــوان ــت مــردم .   مــي
ميتوانند و بايد اين جانـواران وحشـي         

 .را در قفس کنند
ــران و                  ــه داري در ايـ ــايـ ــرمـ سـ
نمايندگان و مدافعين و حاکـمـان ايـن          
طبقه با مشاهده رشد چپ و کمونيسم       
به هراس افتاده و تالش ميـکـنـنـد بـه             
انحاء مختلف جلو رشد اين جنبش را       

رژيم حاکم بر ايران با شکـار     .   سد کنند 
فعالين و رهبران جنبشهاي اعتراضـي      
بويژه جنبش کارگـري بـه ايـن جـنـگ               

در همين مدت چند ماهـه      .   آمده است 
اخير تعداد زيادي از فعالين و رهبـران        
کارگري، معلمان، دانشجويان و ديگـر     
فعالين اجتماعي زنداني و مـحـاکـمـه          

بر اساس آمار منـتـشـر شـده           .   شده اند 
 ۴۰۰تعداد زندانيان سياسي بـه مـرز          

زنـدانـيـان زيـر حـکـم           .  نفر رسيده است 
اعدام تعدادشان بيشتر و بيشـتـر شـده          

بــا گســتــرش فضــاي تــرس و           .   اســت
وحشت ميخواهند مردم را مـرعـوب         
 .کنند تا دست از مطالباتشان بردارند

اما مردم نميخواهند و نميتواننـد      
مردم بارها اعـالم کـرده       . کوتاه بيايند 

حـزب  .   اند اين رژيـم را نـمـيـخـواهـنـد             
کمونيست کارگري ايران در جـلـو ايـن         
صف حق طلب و برابري طلبـانـه بـراي           
سرنگوني رژيم اسالمي و بـرپـاي يـک           

طبعأ بـراي    .   دنياي بهتر ايستاده است   
به عقب راندن رژيم اسالمي و نـجـات         
همه فعاليني که مـورد تـعـرض قـرار             
گرفته و بـراي آزادي هـمـه زنـدانـيـان                 
سياسي مـا تـنـهـا يـک راه در پـيـش                   
داريم، آنهـم گسـتـرش اعـتـراضـات و              

 . مبارزاتمان است
در شرايطي که اسانلو و صـالـحـي         

 نــفــر ديــگــر از       ۶در زنــدان هســتــنــد       
رهبران و فعالين سـنـديـکـاي شـرکـت             
واحد را به جرم حمايت از آنها به زندان         

 نفـر از فـعـالـيـن کـارگـري               ۱۳.   بردند
سنندج از جمله شيث اماني و صـديـق         
کريمي از رهبـران اتـحـاديـه کـارگـران             
اخراجي و بيکار را به  جرم شرکـت در           
تــجــمــع اول مــه بــه زنــدان و شــالق                 

اين اوضاع را بـايـد       .   محکوم کرده اند 
در ايران و در سـطـح بـيـن             .   تغيير داد 

المللي بايد هماهنگ و يک پـارچـه بـه           
بـايـد بـا تـمـام قـوا بـراي                .   ميدان آمد 

. تغيير اين فضاي خفقان آور جـنـگـيـد         
کارگران و تشکلهاي کارگري بـايـد در         
مقابل احکام شالق و تحقير کـارگـران         

 . قاطعانه بايستند
حکم شالق برعليه کارگران تحقير     
آشکار کارگر و توهين به کل انسانيت        

جانيان اسالمي بـراي مـرعـوب        .   است
کردن کارگران و مردم به سيـاسـتـهـا و            
سنتهاي قرون وسطي متوصل شـده و         
هر آنچه بويي از قصاوت و ددمـنـشـي       

.  دارد را عليه مردم بکـار گـرفـتـه انـد             
در مقابل اين توحش اسالمي بايد بـه         

همه کارگران و فعـالـيـن    .   ميدان بيائيم 
کارگري از جمله تشـکـلـهـاي مـوجـود            
ميتوانند با صدور بيانيه، جـمـع آوري         
امضا، فـراخـوان تـجـمـع، اعـتـصـاب              

حمايت خود را از ايـن کـارگـران           . . .   و  
بـايـد در نـتـيــجـه ايــن            .   اعـالم کـنــنـد     

حمايتها و اعالم همبستگيها بتوانـيـم     
همه فعالين جنبشهاي اجـتـمـاعـي از           
جمله فعالين جنبش کارگري را از زيـر        

. تــيــغ رژيــم اســالمــي نــجــات دهــيــم         
صالحي و اسـانـلـو و هـمـه فـعـالـيـن                    
کارگري و فعالين ديـگـر جـنـبـشـهـاي             

. اجـتــمــاعـي بــايـد فــوري آزاد شــونــد           
احکام صادره عليه صديق کـريـمـي و           

 نفر ديگر از فعالين     ۱۱شيث اماني و    
 .  کارگري سنندج بايد فوري لغو شوند

 
 *  * * 

 . .  . احكام رژيم اسالمي عليه فعالين كارگري                    

 ۱ازصفحه  

 

آنچه کـه در زيـر مـي خـواهـيـد                
مــتــن تــايــپ شــده احــکــام دادگــاه             
اسالمي سـنـنـدج  در مـورد شـيـث                

 ايسکرا. اماني و صديق کريمي است

 
 *  * * 

 نفر ديگر از فعالين کارگري سنندج                   ۱۱احکام صادره عليه صديق کريمي و شيث اماني و                      
 !بايد فوري و بدون قيد و شرط لغو شوند               
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شــايــد بــراي هــر کســي کــه ايــن           
صحـنـه را ديـده بـاشـد ايـن سـئـوال                   
سطحي نگرانه مطـرح شـود کـه چـرا             
پدر اين کودک با اشتياق و رغبت اين        
پسر بـچـه را بـه کشـيـدن ايـن مـاده                   
ــد؟ و                  ــن ــق مــي ک ــگــر تشــوي ــران وي
احتـمـاالت، يـا حـدس و گـمـانـهـاي                 
متعددي را برشماردکه شايد پدر ايـن       
کودک بخواهد با به اعتياد کشانـيـدن        
فرزندچهار سـالـه اش و بـراي آيـنـده                
ــوشــت            ــيــاد خــويــش، هــمــســرن اعــت

شـايـد هـم      .   مطمئني را پـرورده کـنـد       
بخواهد شريک بي دردسري که بتوانـد       
بعدها از طريق او نياز اعـتـيـادش را         

از کـجـا     .   تامين کـنـد داشـتـه بـاشـد           
معلوم فرزندش باشد؟ واقعا آيا پدري      
مي تواند با ايـن رغـبـت ايـن طـفـل                 
معصوم را به چنين سيه روزي و آنهـم         

تـمـامـي ايـن       .   در اين سن بـکـشـانـد؟      
احتماالت را مي توان حدس زد امـا          
حرکت از زاويه اين حدس و گمان هـا          
ما را به جايي نمي رساند و بـايـد بـه              
علت و ريشه هـاي بـنـيـادي تـر ايـن                 
وقــايــع پــرداخــت  کــه چــرا چــنــيــن               
وضعيت و بساطي براي کودکان، پدر      
و مادرانشان  و عـلـي الـعـمـوم بـراي               
معتادين فراهم و مهيا شده و اصـوال        
ريشه اين درد ويرانگر اجـتـمـاعـي از           
کجا مايه مي گيرد، باني و مـقـصـر            
کيست، راه چاره چيست و  چکار بايد        

 .کرد؟
 

براي شناخت  ريشه اصـلـي ايـن           
درد احــتــمــاعــي، الزم نــيــســت بــه             
سرزنش کردن پدر اين کودک و هزاران       
پدر و مادري که به اعتياد دچار شـده         

روي شــنــاخــت   .   انــد مشــغــول شــويــم    
ريشه اين پديده که پدران و مـادران و          
خيـل بـيـشـمـاري از انسـانـهـا را بـه                    

اعتياد کشانيـده اسـت و  زيـاد هـم                
غــامــض و پــيــچــيــده نــيــســت بــايــد          

 . انگشت گذاشت
 

 علل و باني اعتياد
براي بررسي اين پديده، هـمـانـنـد          
ــه و مــعــضــل                 ــررســي هــر مســئل ب
اجتماعي ديگر در جامعه ايران و کل       
جوامع بشـري، بـايـد از سـيـسـتـم و                  
مناسبات حـاکـم بـر جـامـعـه شـروع               

آيا اگر پدر ايـن کـودک زنـدگـي             .   کرد
متعارف و نـرمـالـي مـيـداشـت، بـه                
چنين روزگاري مي افتاد؟ آيا اصـوال       
آدم ها دوست دارند به اعتـيـاد دچـار           
شوند؟ دوست دارند در فقـر و نـداري           
زندگي کنند؟ پاسخ به اين سـئـواالت       
و دهها مورد ديـگـر از ايـن آيـا هـا                  

هـيـچ انسـانـي دوسـت          .   منفي اسـت   
ندارد جسم، فکر و روان خـود را بـا                
استفاده از مواد مخدر، مختل و بـه          
نابودي بکشـانـد، هـيـچ بـنـي بشـري               
دوست ندارد و حاضـر نـيـسـت فـقـر،              
ــده               ــکــاري، و مــعــضــالت عــدي ــي ب
اجتماعي را بپذيرد و بر زنـدگـي اش           

هـيـچ انسـانـي نـمـي           .   تحميل کـنـنـد    
خواهد و دوست ندارد فرزندش را بـه          

اکـثـر   .   تباهي و نـابـودي سـوق دهـد            
قريب به اتفاق مـعـتـاديـن از بـخـش                

کسـي کـه در       .   بيکار جامعه هستنـد   
اين جامعه شغلي نداشته باشـد و يـا           
از کار اخراج شده باشد، يـا تـوانـايـي             
جسمي براي تامين زندگي اقتصـادي      
خود و خانواده اش را نداشتـه بـاشـد،           
از سر هزار و يک درد روحي و فـکـري          
و براي خالصي از عذاب وجدان خـود        
در عدم تامين نيازمنديهاي زنـدگـي        
خانواده اش هم که شده، با رجـوع بـه            
مواد مخدر که از طرف دم و دستگاه        
حاکم در جامعه ايران به وفور در همه        

جــا يــافــت مــي شــود، خــود را بــه                
فراموشي و براي فـرار از درد روحـي            
که سيستم موجود بـه آنـان تـحـمـيـل              
کرده است آنرا بعـنـوان مسـکـنـي بـر              

 . ميگزيند و به آن پناه مي برد
رژيم جمهوري اسالمي از بدو سر      
کار آمـدنـش، سـيـاسـت گسـتـرش و               
توضيع مواد مخدر را به راحـتـي در           

آيـا کسـي هسـت        .   جامعـه رواج داد     
نداند که انواع مواد مخدر از کـجـا،            
چگونـه و تـوسـط چـه کسـانـي وارد                 
زندانها مي شـود؟ آيـا کسـي هسـت             
نداند که چگونه است که اين مواد بـا          
ارزانترين قيمت و تـوسـط بـانـدهـا و             
شبکه هايي که سرشان به عـوامـل و           
دست اندرکاران حکومتي وصل است     
و در جامعه به فور بفروش مـيـرسـد،            

اگـر  .   باني و رواج دهنده اش کيسـت؟      
از همان کـودکـان خـردسـالـي کـه بـه                
اعتياد کشانيده شده اند سئوال شـود        
که عامل و بانـي تـوضـيـع و فـروش               
مــواد مــخــدر کــيــســت، ســر راســت          
انگشت خود را بـطـرف رژيـم حـاکـم               

 .نشانه مي گيرند
فــقــر، بــيــکــاري، تــوهــيــن و بــي         
حــرمــتــي بــه انســان در ســايــه يــک              
ــه                حــکــومــت ضــد انســان در ســاي
حکومتي که بـدون ضـديـت بـا بشـر               
نمي تواند معنا و مفـهـومـي داشـتـه            
باشد، به امر متعارفي تـبـديـل شـده            

در پــرتــو چــنــيــن ســيــســتــم و          .   اســت
قوانيني که از اين مناسبات حفاظت       

در .   مي کند، اعتـيـاد زاده مـيـشـود           
سيستـم مـنـاسـبـات رژيـم اسـالمـي               
تـوضــيــع، فــروش و گســتــرش مــواد          
مخدر، جزئي از سيـاسـت و بـرنـامـه             

حـکـومـت    .   اعالم شده اين نظام اسـت    
اسالمي الزم نيست براي بـه تـبـاهـي           
کشانيدن ميليونها انسان، راه و روش      
اين تباهي را با صراحت در قوانينش       

عــارضــه هــاي دردنــاک     .   اعـالم کــنــد   
زندگي ميليونها نفر در آن جامعه، از       
اعتياد و تن فروشي گرفته تـا فـقـر و             
فالکتي که سـيـمـاي واقـعـي زنـدگـي              
انسانها است، همگي نشـان از پـايـه            
ها و بنيادهاي انگل وار رژيمي اسـت        
که بدون ايجاد و تحميل چنين فاجعه        
اي بر زندگي مردم، معـنـاي ديـگـري           

کسي نميتواند در پرتـو وجـود        .   ندارد
رژيم اسالمي تجسمي از زندگي شـاد       

. و خالق براي کـودک را تصـور کـنـد             
نــمــي تــوان از اشــتــغــال بــراي هــمــه             
بيکاران تصويري مـتـعـارف داشـت،          
بـنـابــر ايــن، اعــتـيـاد، تـن فـروشــي،               
کودکان کـار و خـيـابـانـي، اعـدام و                 
زندان و سنگسـار و هـزار مصـيـبـت              
ديگر در زندگي هـر لـحـظـه مـردم و               
تحت حاکميت رژيـم اسـالمـي، جـزء           

کـه  .   جدايي ناپذير اين حکومت است    
با موجوديت نکـبـت بـارش عـجـيـن             

وجود اين فاجعـه انسـانـي        .   شده است 
در جامعه کامال مترادف بـا هـمـيـن           
نــظــام حــکــومــتــي اســت و تــا رژيــم            
جمهوري اسالمي بر سـر کـار اسـت،            
اين فالکـت و سـيـه روزي نـه تـنـهـا                   
کاهش يافتني نيست بلکه روز بـروز         
 .بر شدت و حدت آن افزوده مي شود

 
 راه حل چيست؟ 

براي مقابله با پـديـده اعـتـيـاد و             
ديگر مـعـضـالت زنـدگـي مـردم کـه               
رژيم اسالمي به ارمـغـان آورده اسـت           
دو راه حل  را همزمان و در کنـار هـم             

 .ميتوان بکار گرفت
راه حل ريشه اي و نجات واقـعـي          
مردم از ميراث حکومت اسالمـي از      
اعتياد و تمامي بالها و ديگر فاجعه       
هايي که به جامعه و مـردم تـحـمـيـل             
کرده است اين است که بايد اين رژيـم         

با حذف و    .   را انداخت و سرنگون کرد    
سرنـگـون کـردن انـقـالبـي ايـن رژيـم                 
سرطان زا توسط مردم و جايگـزيـنـي          
مناسباتي انساني که در آن حرمت و        
کرامـت انسـانـهـا سـرلـوحـه بـرنـامـه                 
حــکــومــت جــديــد بــاشــد، کــه در آن           
ــر هــر                   ــوق کــودک ب حــرمــت و حــق
مصــلــحــت ســيــاســي، اقــتــصــادي و        
اجتماعي مقدم باشـد، اعـتـيـاد، تـن           
فــروشــي، اعــدام، بــيــکــاري، فــقــر و          
فالکت از جـامـعـه رخـت بـرخـواهـد                

اين همان راهي است که حـزب       .   بست
کمونيست کارگري و براي حـل ريشـه         
اي زندگي مـيـلـيـونـهـا انسـان در آن                
مملکت پـيـش روي خـود قـرار داده              
است و سالهاست که براي تحقـق ايـن       

ايـن تـنـهـا راه حـل             .   امر مي کـوشـد    
موثر و بنيادي براي محو و نـابـودي           
جهنمي است کـه رژيـم اسـالمـي بـه               

 .مردم  تحميل کرده است
 

در کــنــار ايــن تــالش بــراي بــه              
سرانجام رسانيدن اين راه حل بنـيـادي      
و زيــرو روکـنــنــده، در عــيـن حــال و               
همزمان راه هاي ديگري را هـم مـي             
تـوان بــعــنــوان اقــدامــات عــاجــل در          
دستور گذاشت از جـملـه ايـنـکـه در               
ميان مردم و در ميان فعالين عرصـه        
هاي اجتمـاعـي و بـويـژه مـدافـعـيـن                
حقوق کودک و سازمـانـهـايـي کـه در             
اين زمينه فعاليت دارند بـايـد تـالش          
شود که با تاسيس و ايجاد مـراکـز و            
مــحــلــهــايــي کــه بــتــوان در نــهــايــت           
ــه              ــيــت نســبــت ب ــول احســاس مســئ
سرنوشت و آينده اين کودکان و بـطـور         
کلي حفاظت و مراقبت از معتاديـن،       
مراکز و نهادهايي مستقـل از دولـت        
را با کمک و مشارکت افکار عمومي       
که اينگونه فاجعه ها دل آنان را بـدرد        
مي آورد ايجاد کـرد و در امـر تـرک                

ــد             ــردارن ــدم ب ــان ق ــاد آن ــي ــن .   اعــت اي
موسسات و نهادهاي فعـاالن حـقـوق         
کودک مي تواند با پشتـيـبـانـي مـوج          
ــوز و                    ــردم دلسـ ــي از مـ ــعـ ــيـ وسـ
انساندوست، به نهادهاي حـکـومـتـي        
اعمال فشار کنند تا در اين زمينه از         
بودجه هاي کـالنـي کـه مـتـعـلـق بـه                  
همين مردم و همين کودکان اسـت و          
بدون کوچکترين دخالت دولـت درآن،       
بــه مــداوا و بــازگــردانــدن زنــدگــي و            
روحيه معتادين به موقعيت قـبـل از          

ايــن اوضــاع   .   اعــتــيــاد تــالش ورزنــد    
نبايد براي هيچکسـي قـابـل تـحـمـل             

مردم آزاده و فعالين اجتماعـي      .   باشد
در داخل کشور در قـبـال پـرپـر شـدن               

رژيـم  .   کودکان مـعـصـوم مسـئـولـنـد          
جمهوري اسالمي نه تنها هيچ گـونـه         
مسئوليتي را در قـبـال مـعـتـاديـن،              
کودکان و کـل مـعـضـالت مـردم را               
برعهده ندارد بلـکـه در طـول حـيـات              
عمر کثيف و نکبت بار خود کوشيـده        
است تا بـراي تضـمـيـن بـقـاي خـود،                
زندگي و هستي جامـعـه را بـيـش از             
پيش در باطالق گنديده خـويـش فـرو           

اين مسئوليت بر عهده همـه مـا       .   برد
است که همـت کـرده ايـم جـامـعـه و                 
زندگي کودکانمان را از وجود سرطـان       

 .  رژيم اسالمي نجات دهيم
 

    ۲۰۰۷ اوت ۱۹
 

 کودکان و اعتياد         

   

 ۱ازصفحه  
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 و ٨٥ روز زندان انفرادي دراسفند و فروردين ماه      ١٩از گذراندن   
مـاه انـفـصـال از خـدمـت             ٣ سال تبعيد به شهر ري و     ٢به   ٨٦

 .محکوم شده بود
علي پورسليمان مسئول کـمـيـتـه تشـکـيـالت سـازمـان                    -

 روز بازداشت انـفـرادي دراسـفـنـد و             ١٩معلمان پس ازگذراندن    
 سال تبعيد به شهرستان اسالمشهـر و     ٢، به   ٨٦ و   ٨٥فروردين  

 .ماه انفصال از خدمت محکوم شد٣
محمد داوري مسئول اطالع رسانـي سـازمـان مـعـلـمـان                  -

 روز بازداشت انفرادي دراسفـنـد و فـرورديـن             ١٩پس ازگذراندن   
.  ماه انفصـال از خـدمـت مـحـکـوم شـده اسـت                  ٣ به ٨٦ و   ٨٥

دادگاه بعدي او هنوز تشـکـيـل نشـده و قـرار اسـت بـه دادگـاه                         
 . احضار شود

 سال تبعيد به خراسان جـنـوبـي،       ٥نادر قديمي به     آقايان     -
 هـادي غـالمـي        �يوسف زارعي سه سال تبعيد به استان ايـالم         

يکسال انفصال از خدمت، يوسف رفاهيت کسـر دو گـروه بـراي           
 سال، عبدالرضا عمادي از اصفهان تبـعـيـد بـه اسـتـان                ٢مدت  

حـمـيـد    مرکزي، رحمتي از شهرضا تبعيد به استان مـازنـدران،             
مجيري از اصفهان اخراج از کار، محمود بهشتي، عـلـي اكـبـر                

مـحـمـدتـقـي فـالحـي، مـحـمـدرضـا                 باغاني، حميد پوروثوق،     
رضايي و رسول بداقي از تهران انـفـصـال از خـدمـت، مـخـتـار                      
دوستي نيا، عبدالصاحب نـاصـري، مـهـدي مـومـنـي و عـلـي                     

 . از ايالم انفصال از خدمت محکوم شده اند  رحيمي
سيدهاشم خواسـتـار و هـادي           مرداد   ٢٤روز چهارشنبه     -

تشـويـق    لطفي نيا از فعالين کانون معلمان مشهد تحت عنوان   
معلمان به اعتراض، تحصـن و تـجـمـع، تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام                           
جمهوري اسالمي، تبليغ براي نهضت آزادي مشهد قـرار اسـت              

 . محاکمه شوند
ايرج توبيهاي نجف آبادي از سوي هيئت بـدوي سـازمـان               -

تعطيـلـي کـالس      آموزش و پرورش خراسان رضوي تحت عنوان        
هاي درس، تحريک معلمان به تحصن وتجمع، تشويق همکـاران    
به نشست در مدارس و سازمان آموزش وپرورش مشهد مـتـهـم          

 آموزش و پرورش مشـهـد     ۶ بنا به ادعاي حراست ناحيه    شد و   
گفته شده است که ايشان به رئيس ناحيه تـوهـيـن کـرده و بـايـد                    

 . روزدفاعيه خودرا به حراست ارائه کند١٠ظرف مهلت 
اين احکام جزئي از تالش سبعانه رژيم براي بقا است که بـا              
موجي از زندان، اعدام، سنـگـسـار و شـکـنـجـه و دسـتـگـيـري                     

تهديد و فشار بر فعالين کارگري، دانشـجـويـي، مـعـلـمـان و                     و
حمالت هر روزه اوباش اسالمي به زنان و جوانان در سطح شـهـر              

حزب کمونيست کارگري هـمـه مـردم آزاده و             .   بوده است    همراه
همه سازمان هاي کارگري و سازمانهاي مترقي را فرا ميخواند          

مـا  .   تا به احکام جمهوري اسالمي عليه معلمان اعتراض کنند        
همه معلمان و دانش آموزان و خانواده هاي آنها را فراميخوانيم           
تا براي بازگشايي مدارس و موجي قدرتمند از اعـتـراض بـراي          
گرفتن خواست هاي معلمان که خواست همه ما اسـت، مـهـيـا                

ما همچون گذشته براي پيروزي معلـمـان تـا بـه آخـر در                .   شوند
 .کنار آنها خواهيم بود

  
 زنده باد اتحاد و همبستگي سراسري معلمان

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي، برابري، 

 حکومت کارگري
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۷ اوت ۱۸، ۱۳۸۶ مرداد ۲۷

 .  .  . وحشت رژيم از فرا رسيدن اول مهر                 
 ۱ازصفحه   

مردم آزاديخواه، سازمانهاي مـدافـع      
 !حقوق انسان، کارگران همه کشورها

. تصوير بـه حـد کـافـي گـويـا اسـت                
جمهوري اسالمي ايـران در تـالش بـراي            

در مـالء عـام و         ( بقاء، موجي از اعدام      
، سرکوب هـرروزه    ) نمايش آن از تلويزيون 

زنان و جوانان به بهانه حجاب و آرايـش،           
اعمال شکنـجـه هـاي وحشـيـانـه عـلـيـه                 
دانشجويان در بند و زندانيـان سـيـاسـي،           
راه انداختن نمايشات اعتراف گـيـري در          
تلويزيون، دستگيري و تـعـقـيـب رهـبـران          
کارگري، دادن حـکـم شـالق و زنـدان بـه                
کارگران به جرم برپايي اول مه و مشـتـي            

جـانـيـان    .   جنايت ديگر براه انداخته اسـت     
حاکم بـر مـردم ايـران طـي هـفـتـه هـاي                    
گذشته کـوشـيـده انـد بـا تـوسـل بـه هـر                     
جنايتي مردم را مرعوب کنند و الـبـتـه            

شواهد نشان ميدهد مـردم     !   نتوانسته اند 
ايــران در عــزم خــود بــراي ســرنــگــونــي              
جمهوري اسالمي مصمم تر ميـشـونـد و          
ــوجــه مــردم جــهــان                  از طــرف ديــگــر ت

مـردم ايـران        مبارزه عظيم و عادالنـه       به
تـظـاهـرات    .   بيش از پيش جلب مـيـشـود       

 اوت بــراي آزادي مــحــمــود          ٩جــهــانــي   
صــالــحــي و اســانــلــو کــه بــه فــراخــوان               
سازمانهاي کارگري جهاني و جـريـانـات          

 شـهـر     ٣٠سياسي چپ ايران در بيش از         
جهان در برابر سفارتخانه هاي جـمـهـوري         
اسالمي برپا شد، و برپايـي اعـتـراضـات         
بين المللي توسـط نـهـادهـاي گـونـاگـون              
عليه اعدام در ايـران، جـلـوه اي از ايـن                  

گسترش همبستـگـي جـهـانـي بـا مـردم               
بـا ايـنـهـمـه رژيـم اسـالمـي               .   ايران اسـت  

همچنان بر سـر کـار اسـت و راهـي جـز                   
کشتار بـيـشـتـر، جـز اعـدام و زنـدان و                    

بـايـد بـا      .   ارعاب بيشـتـر نـمـي شـنـاسـد            
قدرت هرچه بـيـشـتـر بـه مـيـدان آمـد و                   
همراه با مردم ايران جلو ايـن تـوحـش را              

 . سد کرد
حزب کمونيست کارگري با تمام قـوا       
در مقابل ايـن مـوج جـديـد سـرکـوب و                  
اعدام و توحش حکومـت اسـالمـي مـي            
ايستد و همه مردم آزاديخواه در سـراسـر           
جهان را بـه حـمـايـت هـرچـه فـعـالـتـر و                      

مردم .   وسيعتر از مردم ايران فراميخواند    
ايــران، کــارگــران، زنــان، دانشــجــويــان،          
معلمان و جـوانـان کـه هـر روز بـا رژيـم                   
آپارتايد جنسـي، رژيـم اعـدام و زنـدان،               
رژيم تحميل فقر مطلق به تمام کـارگـران          
و اکثريت مردم ايران در نبردند، به کـمـک     

. و حمايت گسترده تـر شـمـا نـيـاز دارنـد             
بايد دنيا عليـه سـران جـانـي حـکـومـت                 
اسالمي به حرکت درآيـد و آنـهـا را سـر                 

ما اطمينان داريـم بـا       .   جاي خود بنشاند  
کمک شما ميتوانيم موج جديد اعـدام و          
سرکوب در ايـران را مـتـوقـف کـنـيـم و                   
هجوم تازه اوباش حکومت به مردم ايران       

 . را در هم شکنيم
ــه               ــيــســت کــارگــري ب ــمــون حــزب ک
نمايندگي از طرف کارگران و مردم ايـران        
مصمم است تا در همکاري بـا اتـحـاديـه            
هاي کارگري و سازمانهاي مدافع حقـوق       

زنان و ديگر نهادهاي مترقي، نـيـروهـاي         
اپوزيسيون و ايرانيان مقيم خارج کشـور،       
افکار عمومي جهان را با تمام قوا علـيـه       
رژيم اسالمي و در حمايت از مردم ايـران      

به هر وسيله کـه مـيـتـوانـيـد           .   بسيج کند 
علـيـه مـوج اعـدام و ارعـاب در ايـران                   

دولتـهـا را تـحـت فشـار            .   اعتراض کنيد 
دهيد تا عليه جنايات جمهوري اسالمـي       

در .   رســمــا و عــلــنــا اعــتــراض کــنــنــد            
تجمعات اعـتـراضـي عـلـيـه جـمـهـوري                 
اسالمي شرکت کنيد، به سران جمـهـوري        
اسالمي و مراجع بين المللي نامـه هـاي          
دسته جمعي بنويسيد و خـواهـان تـوقـف           

. فــوري اعــدام هــا و ســرکــوبــهــا شــويــد           
اجتماعات و اعـتـراضـات ابـتـکـاري در             
محل کار و دانشگاه و مـدرسـه و شـهـر               
خود و بويژه در برابـر سـفـارتـخـانـه هـاي                
جمهوري اسالمـي بـرپـا داريـد و اعـالم               
کنيد که از تالش مردم ايران براي رهايي        
از شــر حــکــومــت آدمــکــشــان حــمــايــت         

مردم ايران با چـنـيـن حـمـايـت           .   ميکنيد
وسيع و بين المللي از سـوي شـمـا مـردم              
آزاديخواه جهان، پشتـگـرمـي بـيـشـتـري             
پيدا خواهند کرد، خود را در بـرابـر رژيـم            
اسالمي قدرتمندتر خـواهـنـد ديـد، ايـن             
رژيم را به عقب خواهند راند و سـرانـجـام           
خود و جهان را از شـر آن رهـا خـواهـنـد                

 . کرد
  

   حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٧ اوت ١٦  - ١٣٨٦   مرداد٢٥

  

 !اينجا جلوي چشم کودکان خردسال اعدام ميکنند
 ! عليه موج جديد سرکوب مردم ايران به ميدان بيائيد: مردم آزاده جهان

 

 
 !   مردم   

 ! جمهوري اسالمي را عقب برانيد                        
 عليه رژيم اعدام و سنگسار و زندان                              

 ! در داخل و خارج کشور به ميدان بياييد                                 
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 .اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است         

بـا سـالم     :   نجات از پيرانشهـر   
من چند سئوال داشـتـم مـيـخـواسـتـم             
بپرسم کمونيسم چقدر در ايران جـواب    
مــيــدهــد؟ و چــقــدر احــتــيــاجــات و            
مشکالت مردم برطـرف مـي شـود؟          
در ضمن اقليتهاي مـخـتـلـف چـقـدر             

 مي توانند بهرمند شوند؟
 

نجات عزيز بـا    :   عبدل گلپريان   
سالم به شـمـا و مـمـنـون از ايـنـکـه                    
سئوال ها  را بـا ايسـکـرا در مـيـان                  

شايد بشود سئوال اول و دو      .   گذاشتيد
شــمــا را ايــنــگــونــه طــرح کــرد کــه               
کمونيسم چقدر پاسخگوي شـرايـط و        
وضعيـت جـامـعـه ايـران اسـت و در                 
صورت به پيروزي رسيدن کمـونـيـسـم         
در ايـــران، مـــوقـــعـــيـــت مـــردم و               

. مشکالتشان تغـيـيـر خـواهـد کـرد؟           
امــيــدوارم مــنــظــور شــمــا را درســت         

معموال ايـن سـئـوال و         .   فهميده باشم 
سئواالتي شبيه آنچه که شما مـطـرح         
کرده ايد از آن رو عنوان مي شوند که          
در جامـعـه آرا، افـکـار وگـرايشـاتـي               
وجود دارد که کمونـيـسـم و بـرقـراري             
جامعه اي سوسياليستي را زود رس        

. و نا خوانا با نگرش مردم مي دانـنـد         
حــتــمــا شــمــا هــم بــا چــنــيــن درک و              

پـايـيـن تـر       .   تصوراني مواجه شده ايد   
سعي ميکنم نشان دهـم کـه  قضـيـه             

 .کامال برعکس است
کمونيسم قبل از اينکه عنـوان و        
نامي براي ساختـار يـک مـنـاسـبـات             
سـيـاسـي، اقـتـصــادي و اجــتـمـاعــي              
مــعــيــنــي بــاشــد، در واقــع صــورت           
مسئله اصلي براي برون رفت جامـعـه        
کنوني از شرايطي است که هـمـه مـا            

کمونـيـسـم بـنـا بـه           .   شاهد آن هستيم  
ماهيت مادي و واقعي خـود، پـاسـخ          
به تمامي معضالتي است کـه امـروز        

. جامعه با آن دسـت بـگـريـبـان اسـت             
کمونيسم نه تنها در ايـران بـلـکـه در              
سراسر جهان پاسخ روشن و طـبـيـعـي          

. بـراي زنـدگـي و حـيـات بشـر اسـت                 
ــان                 ــب ــري ــطــي را کــه امــروز گ شــراي
ميليونها مـردم در آن مـمـلـکـت را                
گرفته است، بـايـد تـغـيـيـر داد بـايـد                 

اگر فقر و فالکت بـيـداد       .   دگرگون کرد 
مي کند، اگر بيکاري و تـورم وجـود            
دارد، اگر امنيـت زنـدگـي و شـغـلـي               
موجود نيسـت، اگـر در جـامـعـه بـه                
انسانها توهين و بـي حـرمـتـي مـي               
شود، اگر اعدام، زندان، شـکـنـجـه و            
سنگسار بـخـشـي از سـاخـتـار رژيـم               
فعلي در ايران است و دهها اگر ديگـر         
ــقــش و رســالــت                  ــيــل، ن ــب از ايــن ق
کمونيسـم در ايـران مـي تـوانـد ايـن                 
باشد کـه بـا بـدسـت گـرفـتـن قـدرت                  
سياسي و از طريق انقالب اجتمـاعـي        

. مردم، بايد به اين وضع خاتمـه دهـد         
رئوس برنامه و اقـدامـات فـوري در             
برنامه يک دنياي بهـتـر، جـواب دادن           
به نياز واقعي ميـلـيـونـهـا انسـان در              

 . جامعه ايران است
جواب کمونيسم در ايران بـنـا بـه           
ماهيت و جوهر تعريفي که کمونيسـم   
مارکس و منصور حکمت از آن دارد        
اين است که اين کمونيـسـم اسـاس و            
بــنــيــادش نــگــريســتــن بــه انســان و            

. سرنوشت امروز و آينده انسـان اسـت        
کمونيسـمـي کـه حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري آنرا نمايندگي مي کـنـد ايـن          
است که اگر جايـگـاه انسـان را از آن             
حذف کني، ديگر معنا و مـفـهـومـي          

اين کمونيسم بـنـا بـر        .   نخواهد داشت 
اين تعريفي که از جايگاه حق حـيـات          
انسان و بخاطر موجوديت بشر دارد،       
درخود پـاسـخ اصـلـي بـه شـرايـط و                  
موقعيت امروز مردمي است که ايـن       

. حق طبيعي را ازش سلب نمـوده انـد         
وقتي پـاي حـق حـيـات و زنـدگـي و                  
کرامت انسان به ميان مي آيد، هـيـچ         
مــعــنــايــي جــز ايــن نــدارد کــه ايــن              
کمونيسم يعني ايجاد و تـامـيـن يـک           
زندگي شايسـتـه انسـان، رفـاهـيـات،            
امکانات زنـدگـي مـرفـه بـراي هـمـه               
آحاد مردم، تامين و ايجـاد اشـتـغـال           
بـراي رشـد وخــالقـيــت انسـان در آن               
جامعه، يعني تامين و ضمانت آينـده       
انسان، ارج نهادن به حقوق کـودکـان،         
بــرابــر دانســتــن زن و مــرد بــعــنــوان             
انسانهايـي کـه نـبـايـد کـوچـکـتـريـن                 
تــبــعــيــضــي در بــرابــر آنــان صــورت           

بگيرد، يعني لغـو و حـذف تـمـامـي              
نهادها و دم وسـتـگـاه  سـرکـوبـگـر،                 
يعني امحاي ارتش و پليس، يـعـنـي           
بــرداشــتــن زنــدان و لــغــو مــجــازات           

اينها حداقل اقداماتـي اسـت     .   اعدام  
که کمونيسم کارگري براي برقـراري و        
پيروزي کمونيسم در ايران  در فـرداي         
بقدرت رسيـدن ، بـه جـامـعـه اعـالم                

 .خواهد کرد
 آيا به نظر شما اينها و بسـيـاري          
ديگر از خواست و مطالـبـات مـردم،          
آروزي هر انسـانـي کـه چشـم بـر ايـن                 
جهان گشوده اسـت نـيـسـت؟ قـطـعـا               
پاسخ هر انسان آزاديـخـواه و بـرابـري            
طلب به آن مثبت اسـت و رسـالـت و              
مسئوليت کمونيسم چـيـزي جـز ايـن           

بنابر اين و اگـر بـپـذيـريـم کـه           .  نيست
همه آحاد مردم آرزويشان يک زنـدگـي        
انساني و با تامين نکاتي که در بـاال          
بـه گـوشـه هـايـي از آن اشـاره کـردم                    
باشد، در نتيجه درخواهيم يـافـت کـه          
سوسياليسم و کمونيسم همان چـيـزي       
است که بايد به اين تـوقـعـات پـاسـخ             

اگر ميليونها مردمي که تشنـه      .   دهد
يــک زنــدگــي شــايســتــه بــراي خــود             
هستند، اين تنها کمونيسم  کـارگـري        
مارکس و منصور حکمت اسـت کـه           

با توجه بـه    .   جواب مسئله خواهد بود   
آنچه که اينجـا خـيـلـي کـوتـاه بـه آن                  
اشاره کردم، تنها کمونيسم اسـت کـه          
پاسخ اوضاع جامعه و زنـدگـي بشـر            

در نتيجه  قرار نيست اندازه و        .   است  
ميزاني را براي اينکه چقدر کمونيسم      
پاسخگو اسـت تـعـيـيـن کـرد بـلـکـه                 
داروي واقعي دردي است که مردم  و         
کــل جــامــعــه را بــه دهــهــا امــراض             

 . اجتماعي دچار کرده است
پرسيده ايد که اقليتها چقدر مـي        

اگر بـه جـواب      .   توانند بهرمند شوند؟  
ــاشــيــد،                ســئــوال اول تــوجــه کــرده ب
کمونيـسـم بـراي تـحـقـق خـواسـت و                 
آرزوهاي مردم بطور يکسـان و بـرابـر           

اقليت و اقليت تراشـي     .   نگاه مي کند  
بر اساس نژاد، مليت، مذهب، زبان و       
غيره، چيزي است کـه حـکـومـتـهـا و              
دولتها و نمايندگان فکري گـرايشـات       
عقب مانده در جامعه، تاريخـا بـراي         

اگـر قـرار     .   انسانها درسـت کـرده انـد        
باشد در جامعه اي آزاد و برابر که در          
آن حقوق همه شهرونـدان جـامـعـه بـه             
يکسان برسميت شناخته شود، ديگـر      

دليلي ندارد که مقوالت و مفاهيـمـي      
که کوچـکـتـريـن تـعـلـقـي بـه هـويـت                   
انساني ندارند، بعنوان زغمي بـر تـن          

از کسـي    .   جامعه تداوم داشته بـاشـد      
که حـقـوق اقـلـيـت را بـراي خـود يـا                    
بخشي از جامعـه عـنـوان مـي کـنـد               
بــايــد پــرســيــد کــه در شــرايــطــي کــه            
ساختار يک حکومت سوسياليـسـتـي       
همه نيازها و نعمات زندگي را بـراي          
همه بطور يکسان مي خواهد عـمـلـي      
کند، در لباس اقلـيـت خـواهـي قـرار             

مـثـال   .   است چه چيزي تاميـن شـود؟       
مردم آذربايجان يا کردستان يا بـقـيـه          
مردم نقاط ديگر کشور کـه در طـول            
تاريخ به مليتهاي مختلف منـتـسـب        
شان کرده اند، آيا بجز بهـرمـنـد شـدن           
از يک زندگي برابر، از چه چيز ديگري        

در جـامـعـه      .   بايد بـهـرمـنـد شـونـد؟          
سوسياليستي که اسـاس و هـدف آن           
توجه بنـيـادي بـه زنـدگـي انسـان بـه                 
معناي واقعي کلمه است، علم کـردن        
مليت ها و يا اقـلـيـتـهـا، هـمـچـنـان                 
برقرار نگه داشتن هـمـان درد و زخـم            
تاريخي است که قرنها است بر پيـکـر         
جامـعـه وارد کـرده انـد و احـزاب و                  
جريانات حـاشـيـه اي و قـوم پـرسـت                
تالش مي کنند بـا سـهـم خـواهـي و               
بهرمند کردن خود بـعـنـوان حـاکـمـان            
چند روستا و پاسگاه محـلـي، تـحـت           
عنوان قوم و نژاد و غيـره، هـمـچـنـان             
جامعه را به قهقرا سوق دهـنـد و  از              
قبل چنين وضعي  مانع از ايجاد يـک    
همسـرنـوشـتـي انسـانـي در جـامـعـه                

 . شوند
بطور مشخص  در مورد  مسئله       
ملي در کردستان،  در ايسکرا شمـاره        

 شبيه همين سئوال شـمـا را در           ۳۷۳
پاسخ به سئوال يکي از خـوانـنـدگـان            

حـزب کـمـونـيـسـت         .   ايسکـرا داده ام     
کارگري در برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر              
بطور روشن به اين مسئله جواب داده     
است که مردم کردستان مـي تـوانـنـد           
در يک انتخابات آزاد تصميم بگيـرنـد        
و راي بدهنـد کـه آيـا مـي خـواهـنـد                  
بعنوان کشوري مستقل جدا شوند يـا       
در چهارچوب جامعه ايران و همـانـنـد     
بقيه شهروندان جامعه بمانـنـد و ايـن           
حق را برسميت مي شنـاسـد کـه اگـر             
مردم کردستان راي به جدايي بـدهـنـد         
اما در عين حال تـوصـيـه حـزب ايـن              
است که مردم کردستان در کنار بقيـه        
شهروندان جامعه و با بـرخـورداري از         
حقوق برابر و يکسان  بمانند وراي بـه         

توصيه حزب دقيقا در    .   جدايي ندهند 
راستاي يک همسرنوشتـي انسـانـي و          
طبقاتي و بـراي تـامـيـن بـيـشـتـريـن                 
همبستگي و اتحاد در جامعه اسـت،       
براي تقويت هويت انسانـي مـردم در          
جامعه است و به اين اعتبار هرکسـي    
که خود را در با معيـارهـاي انسـانـي            
تعريف کند و بـراي دوري جسـتـن از             
تفرقه و اينکه نخواهد  به نام مليت و         
غيره  تعريف و مـنـتـسـب شـود، بـا                 

. چنين توصيه اي همسو خواهـد بـود        
سرزمين و خاک و جغرافيا هيچگـونـه    

بلکـه آنـچـه کـه مـهـم             .   تقدسي ندارد 
است تامين حفـاظـت و مسـئـولـيـت             
پذيري در مقابل حق حيات و زنـدگـي         
ميليونـهـا انسـانـي اسـت کـه در آن                 

 . جامعه زندگي مي کنند
اميدوارم که توانسته باشم پـاسـخ      
به سئـواالت شـمـا را تـا حـدي داده                  

بـرايـت آرزوي مـوفـقـيـت مـي              .   باشم
همچنـان بـراي ايسـکـرا نـامـه             .   کنم  

بنويسيد و سئوالت خودتان را مطرح      
  .به آن پاسخ داده خواهد شد.  کنيد

 
 از ميان نامه ها و سئواالت

 
 عبدل گلپريان        

 

 از سايت هاي        
 حزب کمونيست کارگري ايران                

 ديدن کنيد       

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

 يک دنياي بهتر         
 برنامه حزب را بخوانيد              

 و در سطح وسيع توزيع کنيد                
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 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 جهنـمـي اسـت کـه         .   اين رسانه متعلق به کارگران و مردم ستمديده اي است که سهمي جز فقر و محروميت و سرکوب آرزوهاي انساني خود، ندارند         
ان بـه گـور 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 خواهـ   

 . 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

 

!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 ۲۴روز چهارشنبه     :  سنندج   
 گشتهاي ارشاد رژيم در  ۸۶مرداد 

خيابان ششم بهمن و در محل       
ايستگاه تاکسي اول خيابان تاج، دو        

 ساله را در اين      ۱۶ و  ۱۵دختر  
ايستگاه تحت عنوان مبارزه با       

دستگير و آنان را سوار بر         “ بدحجابي  ”
مردم   .  ماشين کرده و با خود بردند      

حاضر در محل به اين عمل وحشيانه           
مزدوران رژيم اعتراض کرده و خشم    

نسبت به اين تجاوز          و نفرت خود را     
و آدم ربايي به حريم شخصي و          

. کردند   خصوصي مردم ابراز      
 

 سالـه  ۲۲يک دختر : سردشت  
به اسم کويستان درويشي در سردشت      
با روسري خودش خود را حـلـق آويـز             

 .کرد و جانباخت
 ساله به اسـم خـديـجـه       ۶۰يک زن  

محمدپور در شهرستان سردشت خـود     
 .را آتش زد و درگذشت

 نوجوان به اسامي مـعـروفـي و          ۲
 .بارياجي در رودخانه غرق شدند

 
 مرداد يک    ۲۱روز   : پيرانشهر    

نفر کاروانچي در مسير پيرانشهر به        
عراق، بدست نيروهاي انتظامي رژيم       

همچنين در همين روز     . کشته شد
زني که از راه قاچاق به عراق بر         
ميگشت، بدست نيروهاي انتظامي      
زخمي ميشود که بعد از چند ساعت         
بدليل خونريزي شديد جان خود را از           

 مرداد در داخل    ۲۳روز  . دست داد 
شهر پيرانشهر فلکه استقالل، يک نفر        
لباس شخصي به يک جوان تير       

اين جوان دستگير      .  اندازي مي کند   
مي شود و يک نفر ديگر در اثر تير            
 اندازي زخمي مي شود    

 
 ۲۹روز  دوشنبه    : مريوان   

مرداد نيروهاي سرکوبگر رژيم در         
اين شهر دو جوان را در در درون        
اتوموبيل به سوي  دو جوان سر          
نشين اتوموبيل شخصي تير اندازي       
. کردند و آنها را بقتل رساندند          

 
 ۲۱روز يک شنبه   :  بانه    
 نيروي انتظامي رژيم      ۸۶مرداد

مستقر در پاسگاه سابادلو، مابين           
سقز، يک دستگاه خود رو         –بانه    

حامل سوخت را تعقيب مي کنند که      
در نتيجه ماشين حامل سوخت از      
جاده منحرف شده و بالفاصله دچار          
آتش سوزي ميشود که متاسفانه  دو           
نفراز  سرنشينان اين ماشين در آتش           

بدنبال اين واقعه، مردم        .   مي سوزند  
شهر بانه به اين پاسگاه حمله مي             
کنند، پاسگاه و يک دستگاه موتور          
.  سيکليت را به آتش مي کشند     

نيروي انتظامي نيز بر روي مردم          

خشمگين و معترض تير اندازي مي         
کنند ويک نفر از آنان را بقتل مي          

در جريان اين حادثه در       .  رسانند 
  نفر توسط نيروهاي     ۳مجموع 

.  سرکوبگر رژيم کشته شدند       
 ** *** ** **** 
 

حلق آويـز کـردن و خـود سـوزي               
فجايعي است کـه رژيـم اسـالمـي بـه              

سـنـت و     .   مردم تحـمـيـل کـرده اسـت          
فرهنگ قرون وسطااي  رژيم اسالمـي    
و اعمال آن بر  جوانان تا کـنـون جـان              
هــزاران انســانــي را کــه  تشــنــه يــک             

.  زندگي انساني هستند گرفـتـه اسـت        
تحميل فقر و نداري از جانب اوباشـان        
اسالمي، خودسوزيهاي بيشـمـاري را       

ديگر بـس اسـت       .  موجب گشته است 
نبايد بيش از اين به اين همه خفـت و            

اين رژيم بايد سرنگون    .   تحقير تن داد  
مردم ايران حکم به نابودي آنـرا  .     شود

براي تخقق يک زندگي بهـتـر       .   داده اند 
ــد                 ــاي ــاشــان اســالمــي را ب ــن خــف اي

برانداخت و سران ريز و درشـت آن را           
در دادگاه هاي علني مردم و بـه جـرم           

 سال جنـايـت عـلـيـه بشـريـت بـه                 ۲۸
 .محاکمه کشيد

 
رژيم اسالمي در تالش است تا       

با اقدامات سرکوبگرانه اش با         
دستگيري جوانان و تيراندازي بسوي         
مردم فضاي رعب و وحشت را بر       

اين   . شهرهاي کردستان حاکم کند  
تالشهاي وحشيانه همگي از سر      
استيصال و درماندگي ، و در هراس          
از گسترش اعتراضات کارگران،   
زنان، جوانان و مردمي است که در         

بايد اين   . صدد سرنگوني اش هستند    
اعمال ضد بشري رژيم و مزدورانش        
را با گسترش اعتراضات و تجمعات        

. وسيع و متخدانه پاسخ داد       
 
 

 ايسکرا
 
 

 اخباري از شهرهاي کردستان

 


