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 ۲صفحه  

طــبــق اخــبــار رســيــده ســازمــان         
زحمتکشان دچار انشقاق شده  و دو          
جــنــاح رقــيــب در اردوگــاه شــان در             
نزديک سليمانيه در مقابل هم سنـگـر        
گرفته و با زدو خـوردهـاي فـيـزيـکـي             
زمينه درگير نظامي را آمـاده کـرده           

اين جناحها همديگر را به دزدي       .   اند
. و استفاده از اسلحه متهم کـرده انـد          

پليس سليمانيه تعدادي از افـراد ايـن         
سازمان را بـازداشـت کـرده و تـالش             
ميکند در نقش ميـانـجـيـگـر ظـاهـر             

در چــنــيــن شــرايــطــي هــر آن           .   شــود
احتمال درگـيـري نـظـامـي بـيـن ايـن                
جناحها به رهبري عبدهللا مـهـتـدي و       

جـان  .   عمر ايـلـخـانـيـزاده وجـود دارد           
کساني که در اردوگاههاي اين جريان      
مستـقـر هسـتـنـد در خـطـر اسـت و                   

ممکن است قرباني درگيري نـظـامـي        
 .  اين باندهاي غير مسئول بشوند

سازمان زحمـتـکـشـان بـه کـمـک             
مادي و معنوي اتحاديه مـيـهـنـي و            
شخص جـالل طـالـبـانـي بـا اهـداف                

اينها .   معين سياسي سرهم بندي شد    
.  از کومله جدا شـدنـد  ۲۰۰۰در سال   

همان موقـع  مـا اعـالم کـرديـم کـه                  
اينها نه يک جريان سياسي بلکـه يـک          

جـريـانـي کـه بـا          .   باند فاالنژ هستـنـد    

 پيرامون احتمال درگيري                  
 در اردوگاه سازمان زحمتکشان                   

 
 
 
 
 
 

 
 محمد آسنگران     

ما زندانيان محکوم بـه اعـدام       " 
و زندانيان اسير در زندانهاي اوين و       
گوهردشت و سنـنـدج و ارومـيـه و             
نقده و کرمانشاه  و همـه زنـدانـهـاي         
ايران از همگان دعوت ميکنيـم در        
يــک اعــتــراض دســتــه جــمــعــي و             

 شهريور بـرابـر بـا         ١٦متحدانه روز   
 در ســراســر     ٢٠٠٧ ســپــتــامــبــر     ٧

جهان به ميدان بيايند و بـا شـرکـت           
خود در اين حرکت اعتراضي کـاري       

کنند که توجه ها در دنـيـا يـکـبـار              
ديگر به موقعيت ما جلب شده و از        
اجــراي احــکــام اعــدام جــلــوگــيــري        

اعدام ناعادالنه است و بـايـد       .   کنند
بهر طريق ممکن در ايران و در دنيا        

 ."ممنوع شود
 

 نـفـر از       ٢٦اين بخشي از نامه     
زندانيان زير حکم اعدام و زندانـيـان        

 :   هفتم سپتامبر        
 ! اقدام جهاني عليه اعدام ها در ايران                          

 ! با تمام قوا براي توقف اعدام                    

 

سازمان زحمتکشان              
 چيزي جز اين نيست             

صف اين باند سياهي              
 را ترک کنيد        

 
 قرار مصوب جلسه هيئت مديره                       

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار                               
  در باره احکام شيث اماني، صديق کريمي                          
 و يازده نفر از کارگران بازداشت شده                         
 در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج                        

 
 عبدل گلپريان     

 كارگران شركت اتوبوسراني كرمانشاه دست به اعتصاب زدند                                    

 فراخوان به اعتراض عليه موج اعدامها و فشار به زندانيان در ايران                                     

 از ميان نامه ها و سئواالت               

 اخباري از شهرهاي کردستان               

 ۲صفحه   ۲صفحه  

 ۳صفحه  

 : 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
 

 ۳صفحه  

 ۵صفحه  

 ۶صفحه  

 ۴صفحه  

 ۴صفحه   تصاويري از محمود صالحي در بيمارستان و بسته شدن او با دستبند به تخت                                
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 ۱ازصفحه  

 

حمالت رکـيـک و غـيـر سـيـاسـي بـه                  
کمونيزم و ايده هاي انساني و بـرابـري          
طلبـانـه، اعـالم مـوجـوديـت کـرد از                
همان روز اول سـرنـوشـتـش تـا حـدود              

جرياني که بـا سـو       .   زيادي معلوم بود  
استفاده از اسـم کـومـه لـه کـوشـيـد،                 
سياستهايي قومپرستـانـه را بـه اسـم            

جـريـانـي کـه در         .   کومله پـيـاده کـنـد       
جنايات احزاب حاکم در کـردسـتـان و         
امريکا عليه مـردم عـراق هـمـراهـي             

و از قبل امکاناتي که از احزاب       .   کرد
ناسيوناليـسـت حـاکـم در کـردسـتـان              
عراق و آمريکا دريافت ميکـرد و در          
مقابل اينـهـا خـم و راسـت مـيـشـد،                 

. اکنون دچار بحران عميقي شده اسـت      
بحرانـي کـه بـه اسـلـحـه کشـيـدن در                   
مقابل هم و احتمال خونريـزي نـزديـک          

 . شده است
 -ما قبال گفتـيـم بـانـد مـهـتـدي             

ايلخانيزاده با سرقت اسم کومله و سو       
استفاده کردن از تاريخ انسانهاي چـپ       
و کمونيست يک جريان بـانـدسـيـاهـي           
است که به دنبال اهدافي غير انسانـي        

گفتيم اينها يک جريان سياسـي      .   است
گفتيم سرگردنه گيري و بـاج       .   نيستند

خواهي به کمـک نـيـروهـاي اتـحـاديـه              
ميهني از هـمـان روز اول شـکـسـت                

 ..خورده و بي اعتبار است
حــقــيــقــت ايــنــســت کــه اســاســأ          
کمکهاي اتحاديه ميهنـي و شـخـص          
طــالــبــانــي ايــن جــمــاعــت را ســرپــا            

پول و اسلحه و امـکـانـات    .   نگهداشت
روابـط  .   در اخـتـيـار آنـهـا گـذاشـتـنـد              

حسنه سياسي و اقتـصـادي حـاکـمـان          
کردستان عراق با حکومـت اسـالمـي       
و خوش خدمتي به جنايتکاران حاکـم       
بر ايران، سر فصل سياست طالباني و       
بارزانـي در عـراق اسـت و سـازمـان                
زحمتکشان با اتکا به اين احزاب سـر         

حکومت اسـالمـي در     .   پا مانده است  
صدد ايجاد انشقاق و چنـد دسـتـگـي           
در بين اپوزيسـيـون و در عـيـن حـال                
اعمال نفوذ غيـر مسـتـقـيـم در بـيـن                

طــالــبــانــي ايــن     .   اپــوزيســيــون بــود       
سياست رژيم اسالمـي را در کـوملـه            

افراد  اصلي ايـن پـروژه در          .   اجرا کرد 
کومله عبدهللا مهتدي و ايلـخـانـيـزاده         

 . بودند
بدنبال اشـغـال عـراق و مسـتـقـر              
شدن آمريکا در اين کشور و منطـقـه،         
سران باند زحمتکـشـان کـه در آرزوي            
موقعيت امروزي طالباني و بـارزانـي        
بسر ميبردند، آب از دهانشـان جـاري       

شد و به مـذاکـره و بـنـد و بسـت بـا                     
ــکــا              مــقــامــات دســت چــنــدم آمــري

اشــغــال عــراق و نــقــش        .   پــرداخــتــنــد
آمريکا در عراق را شانسي براي خـود        

آنهـا  .   در کردستان ايران قلمداد کردند    
با اين افـق کـه بـه کـمـک آمـريـکـا و                     
طالباني ميتوانند در کردستان ايـران       
به نان و نوايي برسند، در خارج کشور        
در ميان افراد متفرق و حاشيه اي کـه         
نزديکي فکري و سياسي به ايـن بـانـد         
داشتنـد کسـانـي را دور خـود جـمـع                 

 . کردند
طولي نکشيد که ماشين جنـگـي       
آمريکا در عـراق بـه گـل نشـسـت و                 
اميد اينها به قدرت آمريکا در ابـهـام         

 .فرو رفت
فاکتور راديکاليسم در کردسـتـان      
ايران ضربه کاري ديگري بر پيکر ايـن        

جنبش اجتماعي گستـرده    .   جريان بود 
کارگران، زنان و جـوانـان و مـردم در              
ايران نويد تغييرات زير و رو کننـده و          

به همين دليل اميـد  .   راديکالي را داد 
طالباني و هـوادارانـش در سـازمـان             
زحمتکشان هم در ابعاد منطقه اي و         
هــم در ابــعــاد داخــلــي بــه تــاريــکــي            

بـنـابـر ايـن در صـفـوف ايـن                .   گرائيد
سازمان قومپرسـت اخـتـالفـات بـاال            

 –مـهـتـدي      ( متحديـن ديـروز    .   گرفت
به رقباي امـروز تـبـديـل         )   ايلخانيزاده

هـر کـدام ديـگـري را عـامـل               .   شدنـد 
شکست و بي آيـنـدگـي سـازمـانشـان            

اينها غافل از ايـن       .   معرفي ميکنند 
بودند که قدرت جـنـبـش راديـکـال و              
سوسياليستي در کـردسـتـان ايـران و            
نقش حزبي مثـل حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ميتواند روياهاي هـر جـريـان         
قومـپـرسـت در ايـران را بـه يـاس و                   

 . نااميدي تبديل کند
جريان زحمتـکـشـان بـا اتـکـا بـه               
عقبمـانـده تـريـن فـرهـنـگ و سـنـت                  
فرتوت جنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                
قومپرسـتـانـه تـالش کـرد جـايـي در                
جامعه باز کند امـا تـالـشـهـايـش بـه               

چنانچه اکـنـون بـا        . شکست انجاميد 
تــنــاقضــاتــي روبــرو شــده انــد کــه در           
اردوگاههايشان در زير سايه طالبانـي      
در مقابل هم سنگر گرفته و هر کـدام          

طـالـبـانـي     .   دار ودسته خـود را دارنـد        
ناچار شده است نيروي پليس بفرسـتـد        
که اين پيروان ناميد و شکست خورده       

امـا  .   و از کوره در رفـتـه را آرام کـنـد             
نمايندگان طالباني نااميد برگشتـه و       
فقط خبر اقدامشان را روي سايتشـان       

مهتدي تهديد کرده است    .   گذاشته اند 
که طالباني با آنها است و ايلخانيزاده       

ايلخانيـزاده  .   را از عراق بيرون ميکند    
با زبان گله مند از اربابش، دسـت بـه            
دامن ناسيوناليستها و قـومـپـرسـتـان         

. پراکنده در خارج کشور نشسته است     
مــنــتــظــرنــد طــالــبــانــي از بــغــداد بــه         
ســـلـــيـــمـــانـــيـــه بـــرســـد و آخـــريـــن            

را بــه ايــن جــريــان       "   رهـنــمــودهــايــش " 
 . فاالنژ بدهد

هيچکـدام نـمـيـخـواهـنـد کـوتـاه              
برگ .   هيچکدام اميدي ندارند  .   بيايند

اما هر  .   آس هر دو طالباني شده است     
کدام براي محکم کاري طرف مـقـابـل         
را به دزدي پولهاي اهدايي آمريکـا و          

هـر دو    .   مام جاللشان متهم ميکننـد    
هــمــديــگــر را بــه دزدي  وســايــل و                
استوديوي  تلويزيونشان که هم اکنون      

و .   تعطيل شده است، متهم ميکـنـنـد      
اتهامات متقابـل هـر روز بـه نـقـطـه                
 . انفجار شليک گلوله نزديکتر ميشود

اتــهــامــاتشــان عــلــيــه هــمــديــگــر      
. هر دو راست ميگوينـد    .   واقعي است 

بي پرنسيبي و فاالنژيسم لـمـپـنـيـسـم           
سر تاپاي هر دو جناح را در بر گرفـتـه           

راهي بـراي بـرون رفـت از ايـن              .   است
اختالفاتشان به هر جـا  .   اوضاع ندارند 

کشيده شود اين جـريـان نـه تـنـهـا در               
جامعه بلکه در ميان هـودارانـش هـم          

. بي اعتبار و شـکـسـت خـورده اسـت            
اين جريان فاالنژ و لمپن را بايد افشـا          

 . و منزوي کرد
در هــمــيــن چــنــد روز گــذشــتــه             
تعدادي از افراد آنها از سلـيـمـانـيـه و             
خانواده هـايشـان در ايـران بـا خـارج               
کشور تـمـاس گـرفـتـه و جـويـاي راه                   
نجات کساني که در اردوگـاه ايـنـهـا             

فراخوان ما اين   .   گير کرده اند شده اند    
است که صف اين جريان باند سياهـي        
را ترک کنـنـد و زنـدگـي و انـتـخـاب                   

. بهتري را پيش روي خود قرار دهـنـد         
سازمان زحـمـتـکـشـان يـک سـازمـان              
سياسي نيست اينها يک جريان فاالنـژ       

افـراد وابسـتـه      .   و باند سياهي هستند 
به اين سازمان تنها راه خـالـصـيـشـان           
اين است که صف آنها را ترک کـرده و           
زندگي شرافتـمـنـدانـه اي بـراي خـود              

 .جويا شوند
 

 ۱۳۸۶شهريور۲۶

 .  .  . پيرامون احتمال درگيري در اردوگاه                   

حـزب کـمـونـيـسـت         .    اوت منتـشـر شـد       ٢٥سياسي در ايران است که روز       
کارگري همه مردم آزاده در سراسر جهان و همه نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون و                   
همه سازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق انسـانـي و سـازمـانـهـاي کـارگـري را                               

 سپتامـبـر   ٧فراميخواند تا به نداي زندانيان سياسي پاسخ دهند و در روز      
هرجا که ميتوانند با برپايـي تـظـاهـرات، ارسـال نـامـه و                )    شهريور١٦( 

فکس به مقامات و سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي، اعـمـال فشـار بـر              
دولت ها و مقامات و نهادهاي بين المللي، و به هر وسيله مناسب ديگـر               
عليه اعدام ها در ايران اعتراض کنند و خواهـان تـوقـف فـوري اعـدام و                      

 . پايان دادن به مجازات اعدام درايران شوند
 

در همـه شـهـرهـاي جـهـان دسـت در                )    شهريور ١٦(  سپتامبر   ٧روز  
مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي و ميـاديـن شـهـرهـا تـظـاهـرات                
خواهيم کرد و از همه مردم آزاده جهان و از هـمـه ايـرانـيـان مـقـيـم خـارج                   
کشور و همه جريانات اپوزيسيون دعوت ميکنيم تا در اين تظاهرات هـا          
شرکت کنند تا هرچه قدرتمندتر و همصدا با اسيران سياه چال هـاي رژيـم         
اسالمي، همراه با مردم به جـان آمـده در ايـران بـه جـمـهـوري اسـالمـي                            
اعتراض کنيم و خواهان توقف فوري احکام اعدام و مـجـازات اعـدام در                 

 . ايران شويم
 

فراخوان زندانيان سياسي خطاب به مردم در ايران و در سراسر جـهـان               
همه مردم، کارگران، دانشجويان، معلمان، همه زنان و مردان آزاده           .   است

در ايران را فراميخوانيم به نداي زنـدانـيـان سـيـاسـي پـاسـخ دهـنـد و بـا                             
 شهريور را به روز اعتراض علـيـه اعـدام            ١٦هرابتکاري که ميتوانند روز     

 . تبديل کنند و هرچه رساتر خواهان توقف فوري اعدام شوند
 

  سپتامبر    ٧گسترده باد همبستگي با       
 ! روز اقدام جهاني براي توقف اعدام در ايران     

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 . .  . اقدام جهاني عليه اعدام ها                :  هفتم سپتامبر        
 ۱ازصفحه  

 

 ۵بنا به خبري كه صبح روز         
شهريور بـه حـزب رسـيـده اسـت،             
كــارگــران شــركــت اتــوبــوســرانــي       
كرمانشاه در اعتراض به پرداخت     
نشدن سه ماه دستمزدشان دسـت        

ــاب زده          ــصـ ــتـ ــه اعـ ــد    بـ در .   انـ
هاي بعدي جزييـات ايـن         اطالعيه

خبر را به اطالع عـمـوم خـواهـيـم            
 .رساند
 

حزب كمونيست كـارگـري از        
ــت             ــرك ــران ش ــارگ ــصــاب ك ــت اع

اتوبوسراني كـرمـانشـاه حـمـايـت           
ميكند و همه كـارگـران و مـردم            
ــه حــمــايــت از               كــرمــانشــاه را ب
ــرا             اعــتــصــاب ايــن كــارگــران ف

 . ميخواند
 

 آزادي، برابري، 
 حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوي اسالمي
زنده باد جمهوري 

 سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
   ١٣٨٦ شهريور ۵
  ٢٠٠٧ اوت ٢٧ 

 كارگران شركت اتوبوسراني كرمانشاه                       
 دست به اعتصاب زدند              

 !     سوسياليسم بپاخيز          
                                                                 

                                  براي رفع تبعيض                      



377شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   

بنـا بـه اخـبـاري کـه از  اروگـاه                    
سازمان زحمـتـکـشـان در کـردسـتـان             
عراق مي رسد، درگـيـري  مـيـان دو              
جناح درون  اين سازمان بـاال گـرفـتـه            
است تا جاييکه نيروهاي پليس شـهـر        
سليمانه براي جلوگيري ازهر گونه زد       
و خوردي مابين طرفين درگير در اين       
سازمان، اردوگاه آنـان را بـه کـنـتـرل               

 نـفـر را       ۸خود درآورده و تـا کـنـون             
. دستـگـيـر و روانـه زنـدان کـرده انـد                 

جناحهاي درگيـر در ايـن مـاجـرا بـه               
عبداهللا مهتدي و عـمـر       (   سرکردگي  

هر يک ديـگـري را بـه          )   ايلخاني زاده   
مصادره اموال سازمـان مـتـهـم مـي            

فضــاي حــاکــم بــر نــيــروهــاي       .   کــنــنــد
طرفين به گونـه اي اسـت کـه هـر آن                 
احتمال درگيري مسلحانـه در مـيـان          

 .آنان وجود دارد
تصويري که هم اکـنـون سـيـمـاي            
تمام عيار اين جريان باند سيـاهـي را          
در جلو چشم همگان قرار داده اسـت،         
هــمــان نــقــش و رســالــتــي اســت کــه            
جــريــانــات قــوم پــرســت نــظــيــر ايــن           
سازمان مي خواهند بر سـر مـردم و            

 .جامعه حاکم کنند
بروز ايـن وقـايـع را زمـانـي کـه                 
رهبران اين باند دسـت بـه ايـجـاد آن                
زدند و تالش کردند با استفاده از نـام          
کومه له اين سـازمـان دسـت سـاز را             

هـمـان   .   بهم ببافند، روشـن سـاخـتـيـم         
 خـاطـر نشـان        ۲۰۰۰وقت در سـال        

کرديم که اينـهـا پـيـچ و مـهـره هـاي                   
ستونهاي سناريوي سـيـاه هسـتـنـد و           
هشدار داديم که ايـنـهـا خـطـرنـاک و                

 .مضر به حال جامعه خواهند بود
ظاهر داستان و به نقل از محافل       
خودشان اين اسـت کـه گـويـا بـر اثـر                 
اخــتــالفــاتــي در مــورد چــگــونــگــي          
برگزاري کنگره و انواع توطئه هـايـي         
که هر يک در مـقـابـل ديـگـري بـراي                 
پيش بردن پروسه انتخـابـات و غـيـره            
در دستور داشته اند، اين صف آرايـي        

اما اينها و عـارضـه       .   بروز کرده است  
هاي ديگري از ايـن دسـت، صـرقـت              
امــوال و امــکــانــات تشــکــيــالتــي،          
تلويزيون و اموال نهادهاي ديگرشان،     
هنوز عمق مـاهـيـت ايـن جـريـان را                

کما اينکه نـهـايـت    .  توضيح نمي دهد 

هر گونه اختالف پايـه اي تـري بـراي             
اين جريان، بدون ترديد سر از اين نوع         
سنگر گرفتنهاي خطـرنـاک درخـواهـد        
آورد و فعال حـامـي آنـهـا طـالـبـانـي                 
تاکنون مانع از شـلـيـک گـلـوـلـه آنـان                

 .بطرف يکديگر گشته است
بعد از ايجاد سناريـوي سـيـاهـي          
که آمريکا و متحدينش در منطقه و        
بويژه در عراق ايجاد کردند، احزاب و     
سازمانهاي ناسيوناليست عشيره اي     
و قوم پرست و هـمـچـنـيـن جـريـانـات               
اسالمي در کردسـتـان عـراق تـوسـط            
آمريکا بقدرت رسيدند و تا به امـروز         
نيز به اندازه کافي زنـدگـي و هسـتـي             

.  مردم را بـه تـبـاهـي کشـانـيـده انـد                  
تکرار فاجعه عراق در ايـران خـوابـي            
بود که احزاب ناسيوناليست و قومـي     
در کردستان ايران مي ديدند و برايش       
روز شماري مي کردند تا بلکه در زير        
سايه سياستهاي آمريکا و حمايتهاي      

بارزاني، اين باند نـيـز در         _   طالباني  
انتظار تکرار اين سناريو در داالنهاي      
کاخ سفيد و در مذاکره با کـارمـنـدان           
درجه چندم آمريکايي، در کـردسـتـان         

هـمـزمـان    .   ايران به نان و نوايي برسند     
با شکست آمـريـکـا در تـحـقـق ايـن                 
استراتژي و نا کام ماند اين سـيـاسـت          
که در عـراق کشـتـي اش را بـه گـل                   
نشانده بود، چرتکه هاي اين جريانات      
باندسياهي هم بريـده شـد و تـمـامـي             
آرزوهايشان در بـجـان هـم انـداخـتـن              
مردم و بريدن شيرازه مدنيت جـامـعـه         

رويدادهاي اخـيـر در     .   نقش بر آب شد   
صف آرايي نيروهاي مسـلـح ايـن دو            
جناح در سـازمـان زحـمـتـکـشـان، را              
بايد بر بستر ايـن اوضـاع بـررسـي و               

 .جستجو کرد
همان ايام و بارها گفته بـوديـم و           
نــوشــتــيــم کــه جــريــان قــومــي بــانــد            
زحمتکشـان، نـه تـنـهـا هـيـچـگـونـه                 
تعلقي به خواست و مطالـبـات مـردم          
کــردســتــان نــدارد بــلــکــه ســرراســت          
جرياني براي تکرار فاجعه اي از نـوع          

عملکرد امروز  .   صرب و کروات است   
اين دارو دسته در تقابل با همـديـگـر،          
صحت اين ادعا را در روز روشن و در        
جلو چشم همگان بخوبـي نشـان مـي           

ــد ــداد               .   ده ــع ــت ــت و اس ــي ــرف ــه ظ ک
سازمانهاي نـاسـيـونـالـيـسـت و قـوم               
پرست براي تبديل  جامعه بـه جـنـگ         
خونين همسايه ها با همديگر در چـه         

اين دو جـنـاح حـتـي           .   مقياسي است 
همسايه همديگر نبوده اند و هـمـگـي         

اهــل  يــک ســازمــان و بــا اهــدافــي                
مشترک به چنين کارزار خطرناکي در    
گشودن آتش بر روي هـمـديـگـر قـرار             

 . گرفته اند
مردم کردستان بايد بهـتـر از هـر           
زمان ديگري ماهيت چنين جـريـانـي         
را شناخته و اهداف و عمـلـکـرد آنـان            
را در مــيــان جــامــعــه افشــا و تــرد               

وقايع اخـيـر در اردوگـاه ايـن           .   نمايند
دارو دسته قوم پرست به اندازه دهـهـا          
سال به مردم نشان داد که جامـعـه بـا            

 .چه ويروسهاي خطرناکي روبروست
کسانيکه تا کنون در شهرهاي    

کردستان نسبت به اهداف و سياست      
اين سازمان توهم داشته اند و به           
اشتباه اين صف را برگزيده اند، وقت        
آن است که در انتخابي که کرده  اند         
عميقا بيانديشند، تجديد نظر کنند          

اعمال    . و از اين جريان فاصله بگيرند         
چند روز اخير جناحهاي درگير در     
اين سازمان و نسبت به کسانيکه تا        
ديروز آنان را نزديکترين افراد خود          
مي دانستند اين را اثبات مي کند       
که در صورت تسلط آنان بر چند          
روستا و پاسگاه، چه فجايع ناگواري      
. را عليه مردم تدارک خواهند ديد      

 
   ۲۰۰۷ اوت ۲۷

 سازمان زحمتکشان چيزي جز اين نيست                          
 صف اين باند سياهي را ترک کنيد                     

 عبدل گلپريان        

ما زندانيان اسير در زنـدانـهـاي           
ايــران، از هــمــه انســانــهــاي آزاده در            
سراسر جهـان درخـواسـت مـيـکـنـيـم              

به موقعيت ما در زندانهـا تـوجـه          که
کرده و بويژه به اوضـاع فـعـلـي مـا و                
خطر انجام اعـدامـهـاي گسـتـرده در             

مـا از درون      .   ايران توجه جدي نمايند   
زندانها پيام خـود را بـه گـوش شـمـا                

بــه ايــن امــيــد کــه بــا          .   مــيــرســانــيــم
اقدامات و فعاليتهاي خودتان، مانـع      
اجراي احکام گسترده اعدام در ايـران        

 . شويد
اعدام ناعادالنه است و بايد بهـر        

طريق مـمـکـن در ايـران و در دنـيـا                   
 . ممنوع شود

در روزهــا و هــفــتــه هــاي اخــيــر           
تــعــدادي از جــوانــان و تــعــدادي از              
فــعــالــيــن ســيــاســي مــتــاســفــانــه در         

. شهرهاي مختلف ايران اعدام شـدنـد      
 نفر درکرمـان ،      ١٢هنوز خطر اعدام    

 نفر در کرج و      ٢٦ نفر در مشهد،     ٢٠
در تهـران و تـبـريـز و               ديگري   تعداد

مـا  .   شيراز و ديگر شهرها وجود دارد     
براي جلوگيري از وقـايـع دلـخـراش و            
غير قابل تصور، بـه شـمـا مـتـوسـل               

بهر طـريـق مـمـکـن کـاري             .   ميشويم
کــنــيــد کــه ايــن اعــدامــهــا اتــفــاق              

ما زندانيان محکوم به اعـدام         . نيفتد
و زندانيان اسير در زندانهـاي اويـن و           
گوهردشت و سنندج و اروميه و نـقـده         

و همه زندانهاي ايـران از       و کرمانشاه 
هـمـگـان دعـوت مــيـکـنـيــم در يــک                
اعتراض دسته جمعي و متحدانه روز      

 سـپـتـامـبـر        ٧ شهريور بـرابـر بـا          ١٦
 در سراسر جـهـان بـه مـيـدان              ٢٠٠٧

بيايند و با شرکت خود در اين حرکـت    
اعتراضي کاري کنند که توجه ها در        
دنيا يکبار ديگـر بـه مـوقـعـيـت مـا                
جلب شده و از اجـراي احـکـام اعـدام              

 . جلوگيري کنند

ما زندانيان سياسي و زنـدانـيـان          
زيــر حــکــم اعــدام چشــم بــه انــتــظــار           

اجـازه نـدهـيـد       .   اقدامات شما هستـم   
. فاجعه ديگري در ايران تـکـرار شـود         

ما احساس خطر مـيـکـنـيـم و هـيـچ               
راهي بجز متوسل به شما انسـانـهـاي         

  .آزاده نداريم
  
 ١سالن   (   مصطفي دريانورد   -۱

 )  زندان اوين ٧اندرزگاه 
 ٣سـالـن     (   رضا بـابـا تـبـار            -٢

 ) زندان اوين ٧اندرزگاه 
 ٣سـالـن     (   بابـک دادبـخـش          -٣

 )  زندان اوين ٧اندرزگاه 
ــايـــي ورزي           -٤ ــابـ ــيـــد بـ ــرشـ فـ

 ) زندان اوين ٧اندرزگاه   ١سالن( 
 ٥سالن   ( عبدالرضا نجفيان     -٥

 ) زندان اوين ٧اندرزگاه 
 ١سـالـن     (   حسين اصـغـري        -٦

 ) زندان اوين ٧اندرزگاه 

زنـدان  (   بهروز جاويد تهراني      -٧
 )گوهردشت 

عليرضا کـرمـي خـيـرآبـادي            -٨
 )زندان گوهردشت ( 

زنــدان (   افشــيــن بــايــمــانــي         -٩
 )گوهردشت 
ــدان ( ســعــيــد ســنــگــر          -  ١٠ زن
 )اروميه 
زنــدان (   ســاســان بــابــايــي        -١١
 )سنندج 
زنـدان  (   جعـفـر مـالئـکـه            -  ١٢

 )نقده 
 ٧بـنـد     (   کيوان رفـيـعـي          -  ١٣

 )زندان اوين 
محمد حسن فـالحـي زاده         -  ١٤

 ) زندان اوين ٣٥٠بند ( 
بـنـد   (   ابوالفضل جهـانـدار        -١٥
 ) زندان اوين ٣٥٠

زنــدان (   يــاســر مــجــيــدي       -  ١٦
 )بيرجند 
 ٣٥٠بند (   علي حيدريان    -  ١٧

 )زندان اوين 
 ٣٥٠بند   (   فرزاد کمانگر   -  ١٨

 )زندان اوين 
زنــدان (   اکـبـر سـنـجــابـي            -  ١٩

 )ديزل آباد کرمانشاه 
زنـدان  (   پيمان خـنـجـري           -  ٢٠

 )ديزل آباد کرمانشاه 
زنــدان  (      خــالــد هــردانــي      -٢١

 )رجايي شهر
زنـدان  (   ناصر خير الـلـهـي         -۲۲

 )رجايي شهر
ــصــوري           -۲۳ ــن ــور م ــرام پ ــه ش

 )زندان رجايي شهر( 
زنـدان  (   لطـيـف مـحـمـدي          -٢٤

 )رجايي شهر
زنـدان  (   مصطفي سلـيـمـي       -۲۵

 )رجايي شهر
فــرهــنــگ پــور مــنــصــوري     -۲۶

 )زندان رجايي شهر( 
   

اين نامه در عين حـال بـه امضـا          
تعداد ديگري از زندانيان رسيده است      
که اسامي آنها به زودي اعالم خواهد       

 . امضا اين نامه ادامه دارد. شد
  

  برابر١٣٨٦شهريور ٣
 ٢٠٠٧ اوت ٢۵ 

 بازتکثير از 
 کميته بين المللي عليه اعدام

  

 فراخوان به اعتراض عليه موج اعدامها و فشار به زندانيان در ايران                                     
 ! به نهادهاي مدافع حقوق بشر                  

 ! به همه مخالفين اعدام و شکنجه و زندان                        
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شيث امـانـي، صـديـق کـريـمـي،             
خالد سواري، يداهللا مـرادي، حـبـيـب          
اهللا کله کاني، فارس گويليان، صديق      
امجدي، صديق صـبـحـانـي، عـبـاس           
اندرياري، محي الدين رجبي،  طـيـب       
مالئي، طيب چتاني و اقبال لطـيـفـي         
هيچ جرمي مرتکب نشـده انـد، آنـان           
بنا بر بديهي ترين حقوق انساني خود        
و بنا بر سنت طبقه کارگر جهانـي در          

 ارديبهشت ماه امسال، اقـدام بـه        ۱۱
برگزاري مراسم ايـن روز در مـقـابـل              
اداره کار سنندج کرده اند و ايـن حـق            

 . مسلم آنان بوده است
يکسال از صدور حکمي در اداره       

 نـفـر از       ۳۳۲کار سـنـنـدج بـه نـفـع               
کارگران نساجي کردستان کـه شـيـث          
اماني نماينده و وکيـل قـانـونـي آنـان             
بوده است ميگـذرد، امـا ايـن حـکـم              
همچنان مسکوت گذاشته شده اسـت      
و پس از يکسال به جـاي ايـن حـکـم،              
شيث اماني را بـه  زنـدان و جـريـمـه                 

 .  محکوم کرده اند
 شيث اماني و خالـد سـواري در           
طول سالهاي گذشته نماينده منتخـب   

کارگران نساجي کـردسـتـان و شـاهـو            
بوده اند و در طول اين سالها قاطعانه        
از حقوق کارگـران ايـن کـارخـانـه هـا               

صديق کريمي و سـايـر   .   دفاع کرده اند  
کارگران محکوم شده نيز هر کـدام بـه        
نوبه خود جزو کارگراني بوده انـد کـه           
کاري جز دفاع از حقوق انسانـي شـان        

 .نکرده اند
صدور احکام زندان و جريمه براي      

 روز   ۹۱شــيــث و صــديــق و حــکــم             
 ضـربـه شـالق بـراي           ۱۰بازداشت و     

يــازده نــفــر از کــارگــران در ســنــنــدج            
چيزي جـز انـتـقـامـجـويـي صـاحـبـان                
سرمايه و عواملشان از شيث و خالـد        
و ديگر کارگران نيست، با صدور ايـن        
احکام از يـک طـرف مـي خـواهـنـد                 
انتقام کارفرماياني را که چـيـزي جـز           
سيه روزي براي زندگي کـارگـران رقـم          

. . . نزده اند از شيث و خالد و صديق و        
بگيرند و از طرف ديگر مي خواهـنـد         
کــاري کــنــنــد کــه هــيــچــگــاه، هــيــچ           
کارگري جرات دفاع از حقوق انسانـي       

 . اش را بر خود ندهد
مــا کــارگــران عضــو اتــحــاديــه           

سراسري کارگران اخراجي و بيکار بـه        
همراه صدها کارگر کارخانه نسـاجـي        

،  در برابر ايـن      . . .   کردستان و شاهو و   
احکام و اجراي آنها سکوت نخواهيـم       
ــرد، مــا اجــازه نــخــواهــيــم داد                   ک
نمايندگان و همکاران  ما روانه زندان       

 .شوند
در اين راستا اتحـاديـه سـراسـري          
کارگران اخراجي و بيـکـار بـه هـمـراه             
کارگران نساجي کردستان و شاهو که       
از صـــدور ايـــن احـــکـــام در حـــق                 
نمايندگـان و هـمـکـارانشـان بشـدت             
خشمگين هستند، طي روزهاي آينده     

 .اقدامات زير را انجام خواهيم داد
 
مراجعه به افکار عمومي از        -۱

طريق انعکاس هر چه بيشتر مسـئلـه         
احکام صادر شـده در بـاره شـيـث و                

 نفر از کارگران بازداشت     ۱۱صديق و   
 شده در مراسم اول ماه مه سنندج 

مالقات با نمايندگان استـان       -۲
کردستان و طرح خواست لغو بي قيـد        
و شرط احکام صادره در باره شيـث و          

 کارگـر بـازداشـت شـده          ۱۱صديق و     

 در مراسم اول ماه مه سنندج
مــالقــات بــا شــوراي شــهــر           -۳

سنندج  و طرح خواست لغو بـي قـيـد          
و شرط احکام صادره در باره شيـث و          

 کارگـر بـازداشـت شـده          ۱۱صديق و     
 در مراسم اول ماه مه سنندج

مــراجــعــه اعضــاي هــيــئــت         -۴
مديره اتحاديه و کـارگـران بـازداشـت           
شده در مراسم اول ماه مه سننـدج بـه      
مــجــلــس شــوراي اســالمــي و ارائــه           
امضاهاي جـمـع آوري شـده بـه ايـن                
مجلس و طرح خـواسـت لـغـو فـوري              
احکام صادر شـده در بـاره شـيـث و                

 کارگـر بـازداشـت شـده          ۱۱صديق و     
در مــراســم اول مــاه مــه ســنــنــدج و             
همچنين طرح خـواسـت آزادي فـوري          
محمود صالحي و منصور اسـالـو از         

 زندان 
مراجعه همين هيئت به دفتر       -۵

رئيس قوه قضائيه و ارائه امضاهـا و         
طرح خواسته هاي فوق با رئيـس قـوه          

 قضائيه
چنانـچـه اقـدامـات فـوق در              -۶

لغو احکام صـادره بـر عـلـيـه شـيـث                 

 نـفـر از       ۱۱اماني و صديق کريمي و      
کارگران بازداشت شده در مراسـم اول        
ماه مه سنندج مـوثـر واقـع نشـود و              
دادگاه تجديد نـظـر بـه لـغـو احـکـام                 
صادره مبادرت نـنـمـايـد مـا نـاچـار               
خواهيم شد به همراه کارگران نساجـي       

اقــدام بــه   . . .   کــردســتــان و شــاهــو و        
 . برگزاري تجمعي اعتراضي بنمايم

ما از هم اکنون اعالم مـيـداريـم،         
تبعات ناشي از اين تجمـع بـر عـهـده             
کساني است که بصورت غير قانونـي       
فرمان حمله به مراسم اول ماه مـه در          
سنندج را صـادر کـرده و در ادامـه                 
شيث و صديق را به زندان و جريمـه و            
يازده کارگر ديگر را به زندان و شـالق         

 . محکوم کردند
 
 

اتحاديه سراسري کارگران 
 ۶/۶/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 

   
com.ettehade.www 

 
gmail.com @k.ekhraji 

 قرار مصوب جلسه هيئت مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار                                                      
 و يازده نفر از کارگران بازداشت شده                            در باره احکام شيث اماني، صديق کريمي                          

 در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج                        

 

 منصور اسانلو     محمود صالحي       

 فعالين کارگري،         
 منصور اسانلو و  محمود صالحي                 

 ! بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند                      

 

 ! مردم
 ! جمهوري اسالمي را عقب برانيد     

 عليه رژيم اعدام و سنگسار و زندان         
 !در داخل و خارج کشور به ميدان بياييد        

 

حاکمان اسالمي سرمايه در وحشت از سرنگوني نظام گنديده و                             
استثمارگرشان توسط طبقه کارگر، با فعالين کارگري بدين گونه                                  

اين توحش و بربريت از سر استيصال است، رژيم                     . رفتار مي کنند        
 .  جمهوري اسالمي رفتني است اين رژيم بايد برود                     

 
تصاويري که مالحظه مي کنيد محمود صالحي را به هنگام انتقال موقت به 

 . بيمارستان و در حاليکه او را با دستبند به تخت بسته اند نشان مي دهد
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بـا تشـکـر      :   نجات از پيرانشهر    
در .   از پاسخي که به سئـوالـتـم داديـد          

ادامه همين مسئله بايد بـگـويـم کـه            
مــن مــخــالــف جــدا شــدن و ايــجــاد            

سـئـوال مـن      .   کشوري مستقل هستـم   
ايـن اسـت کـه چـرا بـايــد کــردسـتــان                 

 .مستقل شود؟
 

نـجـات عـزيـز       :   عبدل گلپريان   
ممنون از طرح سئوالي که در ادامـه          
پــاســخ بــه ســئــوالت قــبــلــي عــنــوان          

ببينيد سالهاست که احزاب و     .   کرديد
جريانات ناسيوناليست کرد بـا طـرح         
ايده خودمختاري و غـيـره در تـالش            
هستند تا مردم منتسب به مليتهـاي       
مختلف را در چهارچوب و قـالـبـهـاي        

يـکـي از     .   محلي تقسيم بندي کـنـنـد      
داليـــل ايـــن امـــر کـــه احـــزاب و                  
سازمانهاي ناسيوناليست کـرد و بـا          
ارائه اين تقسيم بنديها بدان چسپـيـده        
انـد نـاشـي از تـبـعـيـضـي اسـت کــه                    
حکومتـهـاي مـرکـزي آريـامـهـري و              
جــمــهــوري اســالمــي بــر ســاکــنــيــن           

. مختلف مردم کشور قائل شـده انـد         
اين مسئله همچنان بعنوان دردي بـر         

. پيکر جامعه بي جواب مـانـده اسـت         
همين تبعيض تاريخي در شـرايـط و          
اوضاع و احوال سياسي، اقتصـادي و        
اجتماعي امروز که خواست، مطالبـه      
و مبارزات مردم در جامـعـه هـر روز          
بيشتـر رنـگ طـبـقـاتـي بـخـود مـي                  
گـيـرد، هـمـچـنـان از جـانـب احــزاب                 
 .ناسيوناليست کرد باد زده مي شود

آنچه را کـه در ايـن مـيـان بـايـد                 
توجه کـرد ايـن اسـت کـه شـرايـط و                  
اوضاع سيـاسـي اجـتـمـاعـي در ايـن               

 سال قـبـل     ۵۰-۴۰دوره، شبيه مثال    
نيست و به هميـن اعـتـبـار خـواسـت              
مردم در سـراسـر ايـران داشـتـن يـک                 
زندگي مرفه، آزاد و بـرابـر اسـت چـرا             
که مناسبات تـولـيـدي در جـامـعـه،              
کرد يا ترک و عرب را نمي شنـاسـد و            
از  کارگران به اندازه هم استثمار مـي         
کند، اعدام، زندان، فقـر و بـيـکـاري،            
اعتياد و سنگساربراي رژيم اسالمـي      
حافظ سود و سرمايه، مـلـيـت نـمـي             

نگاهي اجـمـالـي بـه اوضـاع           .   شناسد
حداقـل بـعـد از سـرکـار آمـدن رژيـم                  
اسالمي، اين تصـويـر را در مـقـابـل              
شما قرار مي دهد که توده هاي مردم        
کارگر و زحمتـکـش جـامـعـه در هـر               
گوشه اي از جغرافياي اين مـمـلـکـت           

همانـنـد هـم بـا جـهـنـمـي کـه رژيـم                      
اســالمــي فــراهــم کــرده اســت روبــرو          

بـراي خـاتـمـه دادن بـه ايـن               .   هستنـد 
اوضــاع تــاريــک و بــراي ايــجــاد يــک            
زندگي بهتر، بايد ميليونها مـردمـي        
که با اين سيه روزي دسـت بـگـريـبـان             
هستند، براي تغيير اين وضع و بطور        
متحد و يک پارچه به مـيـدان آمـده و             
رژيم جمهوري اسالمي را از سـر راه            

 .خود بردارد
حال با توجه به نکات فشـرده اي          
که اشاره کردم، احزاب ناسيوناليسـت      
و قومي همچنان بر طـبـل خـود مـي             
کوبند و با طرح شعار و اهـدافـي کـه             
دارنــد، از يــک ســو ايــن اتــحــاد و                  
همسرنوشتي طبقاتي را مي خواهنـد      
متفرق کنند و از سـوي ديـگـر بـراي              
کسب موقعيتي براي خود و بـعـنـوان         
حاکمان گوشه هايي از شهر و روسـتـا         
ــا                     ــي ي ــل ــوان حــق م ــن ــحــت ع و ت
خودمختـاري، هـمـان نـقـشـي را در               
قدرت ايفا کنند که دولت مرکـزي تـا          

 .کنون عليه مردم ايفا کرده است
اينکه چرا مـا ايـن حـق را بـراي               
مردم کردستان قائل هستيـم کـه اگـر         
به جدايي راي بدهند امري پـذيـرفـتـه           
شده بايـد بـاشـد، از ايـن روسـت کـه                  
قائل شدن به اين حق سبب مي شـود           
که احزاب ناسيوناليـسـت از مسـئلـه           
کرد و ادعاي دفـاع از حـقـوق مـردم               
کردستان بيش از اين تغذيه نکننـد و         
آنرا بعنوان وسيله و بـهـانـه اي بـراي               
تــفــرقــه در مــيــان مــردم از آن بــهــره             

 .نجويند
براي آراي شهروندان جـامـعـه کـه          
به مليتي منتسب شده اند، ايـن حـق          
را بايد بـرسـمـيـت شـنـاخـت کـه اگـر                  
اکثريت مردم خواستنـد جـدا شـونـد،           

تـالش احـزاب     .   مي توانند جدا شوند   
ــه طــرح                ــســت در ارائ ــي ــال ــون ــاســي ن
خودمختاري يـا فـدرالـي و يـا جـدا                
شدن، همگي در راسـتـاي بـقـاي ايـن             
ــر مــردم در                    ــداوم ســتــم ب زخــم و ت
کردستان اسـت چـرا کـه بـا بـقـدرت                  
رسيدن اين احزاب، همان مناسبـاتـي       
را برقرار خواهند کرد که هـم اکـنـون             

. دولــت مــرکــزي بــرقــرار کــرده اســت        
احزاب ناسيوناليست کرد، نماينـده و       
ســخــنــگــوي بــورژوازي کــرد بــوده و           

استثـمـار و سـتـم کشـي در              .  هستند
جاي خود خـواهـد بـود، تـبـعـيـض و                
نــابــرابــري در مــيــان زن و مــرد، و                

بسياري جـنـبـه هـاي ديـگـر زنـدگـي                
مردم دقيقا شبيه آنچيزي خواهد بـود       
که اکنون دولت مرکـزي اعـمـال مـي            

 . کند
کردستان عراق از اين نظر نمـونـه         
بــرجســتــه اي از حــاکــمــيــت احــزاب           
ناسيوناليست کرد اسـت کـه تـوسـط            
آمريکا بر کردسـتـان و عـراق گـمـاره              

امروز همان وضعي را مـردم  .   شده اند 
دارنــد کــه در دوران صــدام حســيــن             
داشتند و بدتر از آن شيوع و سـرايـت            
ويـروس جـانــوران اســالمـي هـم ايــن             

. سيستم کردي را تکميل کـرده اسـت        
در کردستان عراق تـحـت حـاکـمـيـت             
ناسيوناليسـم کـرد، زنـان و دخـتـران              
سنگسار مي شوند، دفـتـر اتـحـاديـه            
کارگران و تشکلهـاي کـارگـري را بـا             
زور اسلحه مي بندند، فقـر در مـيـان            
جـامــعــه بــيــداد مــي کــنــد، بــر روي            
ــق               ــقـ ــحـ ــراي تـ ــه بـ ــرانـــي کـ ــارگـ کـ
خواستهايشان تجمع مي کـنـنـد تـيـر           

هـر انسـان واقـع        .   اندازي مي کـنـنـد      
بيني اگر بـخـواهـد مـاهـيـت احـزاب              
ناسيوناليسـت و قـوم پـرسـت را کـه                
خواب خزيدن به قدرت در کـردسـتـان          
ايران را مي بيند، دريابـد، بـايـد حـد             
اقل طي ايـن چـنـد سـال حـاکـمـيـت                  
ــيــســت کــرد در             ــال ــاســيــون احــزاب ن
کردستان عراق، اين را دريافته بـاشـد        
که اين احزاب و جـريـانـات، عـمـيـقـا              
خطرناک و مضر به حال مـردم و کـل             

 .جامعه هستند
 اوضاع سياسي و اجتـمـاعـي در         
کردستان، با اعتراضات کارگري، بـا       

 مـارس    ۸مبارزات زنان، با برگزاري      
و فستيوالهاي دفاع از حـقـوق کـودک          

ايـنـهـا سـيـمـاي         .   تعـريـف مـي شـود        
جامعه کردسـتـان اسـت کـه جـوانـان              
درآنجا با الگوهاي فـرهـنـگ غـربـي            

طـرح رژيـم     .   خود را تداعي مي کنند    
تحت عنوان مبارزه با فرهنگ غربـي       

اين حقايـق را در جـلـو           "   بدحجابي" و  
ــرار داده اســت                ــگــان ق ــم . چشــم ه

بــازداشــت و دســتــگــيــري فــعــالــيــن          
کارگري گـويـاي رشـد و جـا افـتـادن                
سيمايي طبقاتي و مبارزاتي در ايـن         

هـمـه   .   عرصه و در اين جامـعـه اسـت         
اينها گواه و داللتي بر ايـن اسـت کـه             
در چنين شرايط و موقعيت سـيـاسـي         
اجتمـاعـي در کـردسـتـان، کسـي بـه                

ما هم  .   سراغ کشور مستقل نمي رود    
آيـا زنـان را       .   اين را توصيه نميکنـيـم     

بخاطر خودمختاري بازداشت و روانه     
زندان مي کنند؟ آيا فعالين کـارگـري       
را بخاطر طرفداري از کشور مستـقـل    
مي ربايند و زنداني مي کـنـنـد؟ آيـا             

جوانان و فعالين اجتماعي را بخـاطـر        
پرچم کردسـتـان بـه زيـر شـکـنـجـه و                  
اعدام مي برند؟ پاسخ به همه ايـنـهـا           

چنانکه تـوضـيـح دادم،        .   منفي است 
براي اينکه متوجه اين امر شويـم کـه          
خواست احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت در             
کردستان چقدر خودنمايي مي کـنـد،        
بايد به فضاي اعتراضي و مبـارزاتـي        
جنبشهاي اجتماعـي نـگـاه کـرد کـه             

بـا  .   خواست و مطالبـاتشـان چـيـسـت         
توجه به اوضاع سياسي و اجـتـمـاعـي      
و مــبــارزاتــي مــردم در کــردســتــان،          
کوچکترين ترديدي نبايد کردکه بـراي      

 درصد مردم کردستان، جدايـي و        ۹۵
 . يا کشور مستقل موضوعيت ندارد

 
گالکسي از يکي از شهرهاي     

 :کردستان 
بــا ســالم ودرودفــراوان بــه شــمــا          
دوستان عزيزومـمـنـون ازپـاسـخـهـاي           

 صريح ومفيدتان 
چندتا سؤال داشتم كه مطرح مي      

 :كنم
آيابا وجودايـن هـمـه فـجـايـع            -۱

دردنــيــاي كــنــونــي ،دريــك جــامــعــه         
صـرفـاً   ( كمونيستي به وجـوداسـلـحـه         

) براي دفاع ازجامعه كـمـونـيـسـتـي             
 نيازاست؟
ــعـــه             -۲ ــامـ ــك جـ ــظـــام دريـ نـ

كمونيستي چـگـونـه اسـت؟اگـرارتـش          
انحالل يابد چه نوع نظامي جاي آن را        
ــيــــازي بــــه             مــــيــــگــــيــــردوآيــــا نــ

 وجودافرادنظامي خواهدبود؟
ــراعــدامــي             -۳ ــا ه ــا ب ــا شــم آي

مخالفيد؟مثالًباكسي كه وحشيانه به    
دختربچه كـوچـكـي تـجـاوزمـيـكـنـد              
وبــعــداورا مــيــكــشــد بــايــد چــگــونــه         
ــال            ــم ــراداع ــضــي اف ــع ــرد؟ب ــارك ــت رف
آنقدرشنيع ووحشتناكي را انجام مـي      
دهند كه حتي حيـوان قـادربـه انـجـام             
اين چنين اعمالي نيست مـتـأسـفـانـه          
ازبركت وجودجمهوري اسالمي روزبـه     
روز بــه آمــارايــن افــراداضــافــه مــي           
شودوهرروز شاهـدجـنـايـات واعـمـال          
كثيفي هسـتـيـم كـه قـلـب هـرانسـان                
مــدرن و مــتــمــدنــي را بــه دردمــي              
آوردبنظرشما با اين افـرادسـاديسـمـي        

 ومريض چطوربايدرفتاركرد؟
                                                                               

 . پيروزوسربلند باشيد     
گالکسي                                                                              

 به اميد يك دنياي بهتر      
 

گـالـکـسـي     :   عبدل گلپريان    
عزيز با درود به شما خـوشـحـالـم کـه              
پاسخ بـا سـئـواالت خـوانـنـدگـان در                

ايسکرا را صريـح و مـفـيـد ارزيـابـي               
 .کرده ايد

در پــاســخ بــه ســئــوال اول شــمــا            
بگويم که يـکـي از عـوامـل مـهـم و                 
بنيادي که اين همه فجايع در دنـيـاي          
کنـونـي را سـبـب شـده اسـت وجـود                  
اسلحه و سياسيت تسليحاتي دولتهـا      

بــعــد از    .   و قــدرتــهــاي بــزرگ اســت        
پيدايش طبقات در جوامع پـيـشـيـن،         
اسلحه فـقـط بـراي تـامـيـن مـنـافـع                  
طبقات دارا و حاکم رشد و گسـتـرش          

ميخواهم بگـويـم کـه اسـلـحـه            .   يافت
بــجــز دوران اولــيــه کــه در مــقــابــل               
حــيــوانــات بــکــار گــرفــتــه مــيــشــد،          
هيچـگـاه بـراي خـدمـت بـه بشـريـت                 

بـلـکـه بـرعـکـس         .   طراحي نشده است  
اگر به تاريخ گذشته تا به امروز نـگـاه          
کني مي بيـنـيـم کـه اسـلـحـه تـحـت                   
عنوان استفاده براي مقابله با دشمن،      
بيشترين کشتارها را از مردم گـرفـتـه         

از اين رو وجود اسلحه در اصل       .   است
ابزاري براي تامين مـنـافـع طـبـقـات             
باال دست در حاکميت مورد استفـاده       

در نتيجه براي پـاسـخ     .   قرار مي گيرد 
گويي به آنچه که شما بـدرسـت وجـود         
فجايع در دنياي کنوني نام نهاده ايد،       
براي خـاتـمـه دادن بـه ايـن فـجـايـع،                   
اســلــحــه و مــجــهــز شــدن بــه ســالح             

اما بطـور کـنـکـرت       .  پاسخگو نيست 
اين را اضافه کنم که در يـک شـرايـط             
معين انقالبـي کـه تـوده هـاي مـردم               
ــت                ــي ــم ــاک ــدن ح ــر کشــي ــزي قصــد ب
استبدادي همچون رژيـم اسـالمـي را          
خواهند کرد، داشتن اسلحه و مجـهـز        
شدن توده هاي قيام کـنـنـده بـراي بـه              
پيروزي رساندن انقالب و هـمـچـنـيـن           
براي حفظ و نگهداري از انقالبـي کـه          
صورت مي پذيرد، بـه اسـلـحـه نـيـاز              
دارند زيرا دشمن با اسلحه در مقـابـل         
مــردم قــيــام کــنــنــد از خــود دفــاع               

در اينجا استـفـاده از سـالح          .   ميکند
فقط براي شرايط خـاص در مـقـابـل             

و يـا    .   دشمن مسلح مورد نظـر اسـت       
براي دفاع از دستاوردهاي انـقـالب و         
حــفــاظــت از حــاکــمــيــتــي اســت کــه           
برخاسته از انقالب مردم و کـارگـران           

زيرا در آن هنگام هم دشمنـان و    . است
طبقات ساقط شده از قدرت، بـيـکـار         
نــخــواهــنــد نشــســت و بــراي اعــاده            
حــاکــمــيــت خــود دســت بــه اســلــحــه           

 .ميبرند
اما در يک جامعه کـمـونـيـسـتـي            
استفاده از اسـلـحـه و وجـود اسـلـحـه                
معنا ندارد زيرا نـه طـبـقـاتـي وجـود               
دارند که بخواهد با استفـاده از آن از            

 
 از ميان نامه ها و سئواالت

 ۶صفحه  
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خود دفاع کند و نه بشر نيـاز بـه ايـن              
همه انبار اسلحه و بمب و تجـهـيـزات          

اما عليرغم ميل ما تا     .   مخرب دارد 
محو طبقات، وجود اسلحه همچـنـان       
توجيه ميشود و در مقابـل دشـمـنـان           
مسلح مردم همچنان نـيـاز بـه وجـود           

الـبـتـه در يـک         .   اسلحـه خـواهـد بـود        
جامعه سوسياليستي قـبـل از مـحـو           
طبقات در جهان در مقابل کساني يـا   
دولتهايي است که بخـواهـنـد بـا زور            
اسلحه حـاکـمـيـت سـيـاسـي مـردم و                
شوراهايشان در اين جامعه را بخـطـر        
بيندازند و در جهت محـو و نـابـودي             

به هر اندازه که خطـر      .   اش گام بردارند  
دشمنان طبقاتي جامعه کمونيـسـتـي       
را تهديد نکند، خاصيـت و ضـرورت          
اسلحه هم بـتـدريـج از بـيـن خـواهـد                 

من فکر ميکنم وجود تفنگ بـه     . رفت
دولت بستگي دارد تا وقتيکـه دولـت         
وجود دارد به ايـن مـعـنـي اسـت کـه                
طبقات هنوز از بين نرفـتـه انـد و تـا               
هنگـامـيـکـه طـبـقـات وجـود دارنـد                

. وجود اسلحه هم ضروري خواهد بـود      
اما ما کمونيستها اگر بتوانيم اينقدر      
قدرت و نفوذ داشته بـاشـيـم کـه کـل               
اسلحه هاي کره زمين را از بين ببريـم         

اما واقعـيـت   .   بسيار ايدآل خواهد بود  
اين است که طبقات حـاکـم و امـروز             
بورژوازي نميخواهد خلع سـالح شـود        
ــحــه يــک روز هــم                   ــدون اســل ــرا ب زي

بـنـابـر ايـن       .  نميتوانند حاکميت کنند 
تا هنگاميکه طبقات دارا اسلحه در       
دسـت دارنــد کــارگــران و تــوده هــاي            
تحست ستم هم ناچارنـد در مـقـاطـع            
خاصي براي رسيدن به مـطـالـبـات و            
خــواســتــه هــاي خــود و يــا دفــاع از              
داستاوردهايشان در مقابل طـبـقـات        

 . دارا  از آن استفاده کنند
در پــاســخ بــه ســئــوال دوم شــمــا           
بگويم که در جامعه کمونيستي و در        
همان مراحل اوليه برقراري حکـومـت       
سوسياليسـتـي، ارتـش و نـهـادهـاي              
حرفه اي نـظـامـي بـا فـرمـان دولـت                  

. سوسياليستي مـلـغـي خـواهـد شـد            
وجود سيستم و نظام ارتش و آنچه که        
تــا کــنــون در نــظــام هــاي مــوجــود              
سازماندهي شـده اسـت، عـبـارت از            

دفاع از   " نيروي حرفه اي تحت عنوان      
که با پيشرفته ترين سالحهاي     "   ميهن

تـاريـخ   .   کشتار جـمـعـي مـجـهـز انـد             
زندگي بشر تـا بـه امـروز نشـان داده               
است که به محض هر گونه اعتراض،       
مــبــارزه و انــقــالبــي در يــک کشــور،           
بالفاصله نيروي حـرفـه اي ارتشـي و            
نظامي را به ميدان آورده انـد و تـوده            
هاي مردم معترض و قيام کـنـنـده را           

 . بشدت سرکوب کرده اند
براي يک جامعه کمونيسـتـي کـه         
اصل و هدف خـود را رشـد و ارتـقـا                 
زندگي همه شهرونـدان را  مـد نـظـر               

دارد و رشــد فــکــري و شــکــوفــايــي             
جــامــعــه را در بــرنــامــه خــود دارد،            
داشــتــن نــيــروي نــظــامــي حــرفــه اي           

 . موضوعيت ندارد
آنچه که براي ساختار مسلح يـک        
جامعه کمـونـيـسـتـي قـابـل تـعـريـف                
است، مسلح شدن و داشـتـن نـيـروي             

بـه هـر     .   نظامي توده اي مـردم اسـت        
اندازه حکومت سوسياليستي بتـوانـد      
آگاهي سوسياليستي و کمونيستي و      
ــدگــي اقــتــصــادي و             هــمــچــنــيــن زن
اجتماعي توده هاي مردم، کارگران و       
کل جـامـعـه را ارتـقـا دهـد، نـيـروي                  
مسلح توده اي يـا مـلـيـس سـازمـان               
يافته، از جامعه کمونيستي حفـاظـت    

در يک کالم مـوجـوديـت        .   خواهد کرد 
نيروي مسـلـح تـوده اي در واقـع بـا                  
استفـاده از اسـلـحـه، بـايـد از رفـاه،                  
سعادت، خـوشـبـخـتـي و از رشـد و                 
شکوفايي چنين جامعه اي در مقابـل       
هر کس يا سازمان و دولتي که قصـد          
تعرض به خوشبختي مردم را داشـتـه         

در نتـيـجـه و بـه ايـن            .   باشددفاع کند 
اعتبـار کـه در بـاال تـوضـيـح دادم،                 
تسـلــيــح تـوده اي مــردم و کــارگــران             
بصــورت ســازمــانــيــافــتــه در مــحــل        
زيست و کار خود، ساختاري است که       
مي تواند از جامعه کـمـونـيـسـتـي و              
دستاوردهاي آن دفاع کـنـد و ديـگـر             
هــيــچ نــيــاز و ضــرورتــي بــه داشــتــن           
ارتش، پليس و افراد نظامي حرفه اي       

 .نيست
در پاسخ به سئوال سوم شـمـا در           

بله ما بـا هـر اعـدامـي            .   مورد اعدم 
براي پاسخ ريشه اي   .   مخالف هستيم 

همـان نـمـونـه اي         ( به اينکه کسي که     
به دختر بچـه    )   که شما اشاره کرده ايد    

کوچکي تجاوز مي کند و بعـدا او را           
مــي کشــد، راه پــايــان دادن بــه ايــن             
تجاوز و کشـتـن، اعـدام و يـا اقـدام                 

بـا کشـتـن و        .   مقابل به مثل نـيـسـت      
اعدام کردن و تقاص گـرفـتـن، پـديـده            
هاي اين چنـيـنـي نـه تـنـهـا بـرطـرف                  
نخواهد شد بلکه افزايش هم خـواهـد         

مثال به تاريخ نـزديـک بـه سـه             .   يافت
دهه از حاکميت رژيم اسـالمـي نـگـاه          
کنيد که مناسبات، قوانين، ساخـتـار     
و نگرش حاکم بر آن، هزاران انسان را         
به همان مسيري سوق داده و ميـدهـد         
 . که به چنين اعمالي دست مي زنند

 
مــحــرومــيــت و مــحــدوديــتــهــاي     
زندگي انسان در عدم بـرخـورداري از          
يک زندگي معمـولـي و ابـتـدايـي کـه               
توسط مناسبات و نظام حاکم ايـجـاد      
و برقرار گشته اسـت، چـنـيـن نـتـايـج               
دهشتناکي را براي شـهـرونـدان خـلـق           

ــانــي چــنــيــن وضــعــي        .   مــي کــنــد    ب
حاکميت موجود است کـه در مـثـال            
شمـا دخـتـر خـردسـال و هـمـچـنـيـن                   
شــخــصــي کــه بــه تــجــاوز و اعــدام               
محکوم مي شـود هـر دو قـربـانـيـان               

خـود شـمـا      .   چنين نظـامـي هسـتـنـد        
بدرست اشاره کرده ايد کـه از بـرکـت             
وجــود نــکــبــت بــار رژيــم جــمــهــوري          
اسالمي، روز بروز به آمار ايـن افـراد           

اما اين افراد به نظر     .   اضافه مي شود  
و بـايـد   .   من در هر حال مجرم هستند   

اما اعدام و نـابـودي        .   محاکمه شوند 
فيزيکي آنها هيچ مسئله اي را حـل           

بلکه بر درد و زخـم جـامـعـه       .  نميکند
اگر ساديست و مريض انـد      .   ميافزايد

مــعــلــوم اســت بــايــد بــه پــزشــکــان              
متخصص مراجـعـه کـرد و جـامـعـه              
نبايد اجـازه بـدهـد هـمـيـن آدمـهـاي                

. مريض هم به ديگران صدمه بـزنـنـد          
اما مريضي همه گير جـامـعـه ايـران            
که همه اين نابسامانيها را گسـتـرش         
ــظــام                   ــاي ن ــق ــود و ب داده اســت وج
جمهوري اسالمي است که با اتکا بـه      
ــيــن فــوق ارتــجــاعــي و قــرون               قــوان
ــقــر                ــحــمــيــل ف ــا ت وســطــااي اش، ب
وتــنــگــدســتــي بــه مــردم، بــا اشــاعــه         
فرهنگ مردساالرانه و ضد زن و ضد        
کودک در ميان جامعه، خالق چـنـيـن          
اوضاعي است که دل هـر انسـانـي را            

 .بدرد مي آورد
در يـک جـامـعـه آزاد و بـرابـر و                   
ــدان از                 ــي کــه هــمــه شــهــرون انســان
نيازمنديهاي موجود به طور مساوي     
بهرمند شوند، ما شاهد چنين فجايع      

اگر هم چنين   .   دلخراشي نخواهيم بود  
مواردي رخ دهد استثنا خواهد بود و       
جامعه فوري بايـد راه حـلـي بـراشـي               

به يـک مـعـنـي ثـمـره يـک                .   پيدا کند 
جامعه سالم، انسانهاي سالم خـواهـد        

 .  بود
 *  * * 

     

 ادامه از ميان نامه ها و سئواالت                   

هـفـتـه گـذشـتـه در            :   سنندج   
 بـهـمـن يـک بـمـب             ۶سنندج خيابـان     

صــوتــي در زيــر اتــومــوبــيــل رئــيــس         
دادگستري اطالعات سنندج منفجـر      
شد که منجر به زخمـي شـدن رئـيـس             
دادگستـري اطـالعـات و مـعـاون او              

بدنبال اين انفجار شهـر سـنـنـدج       .   شد
تا روز بعد به حالت کـامـال نـظـامـي              

مسئوليت اين انفـجـار را تـا          .   درآمد
کـنــون کســي يـا گــروهـي بــر عــهــده              
نگرفته است و حـدس و گـمـانـهـا در               
سطح شهر سنندج از اين داللـت دارد      
که اين انفجار کار خود رژيم است تـا          
بدينوسيله ازاوضاع مـلـتـهـب و جـو             
اعتراضي کـه در سـنـنـدج و ديـگـر                 

شهرهاي کردستان عليه رژيـم وجـود         
دارد، فضاي شهر را با اين تـرفـنـدهـا           
نظامي کند و جو سرکوب و خفقان را        

 .بيشتر سازد
 

در ادامه موج سرکوب      :   سنندج
 اوت   ۲۵و اعدامهـا در ايـران، روز            

 يک نفر به اسـم      ۸۶ شهريور   ۳برابر با   
فرشيد شـعـبـانـي در زنـدان مـرکـزي               

 .سنندج اعدام شد
 اعدام و بگير و بـبـنـد رژيـم در               
سراسر ايران، موجي از تنفر و انزجـار        
عـمـومـي را در ايـران و در سـراسـر                   

ــه اســت           ــخــت ــگــي ــران ــم .   جــهــان ب رژي
جمهوري اسالمي از سر استيـصـال و         

درماندگي و براي ايجاد فضاي رعـب       
و وحشت و براي جلوگيري از سـاقـط           
شدنش توسط مردم معترض و بـجـان     

بـايـد در     .   آمده، دارد آدم مـي کشـد         
مقابل اين توحش و بربريت ايسـتـاد،         
بايد اعتراضات وسيع و گسـتـرده اي         

 .را عليه اين آدم کشي برپا کرد
 

بنا به خبر ديگري که به : بانه  
کميته کردستان حزب رسيده است         

 نفر از معلمين شهرستان بانه که         ۲۱
در اعتصاب سراسري معلمان کشور    
. شرکت داشتند از کار اخراج شدند       

سياست رژيم مبني بر اخراج        
معلمان در حالي صورت مي گيرد     
که کمتر از يکماه به باز شدن مدارس             

اين سياست در ادامه     . مانده است  

ساکت کردن معلمان و در آغاز         
بازگشايي مدارس، يکي ديگر از     
تقالهاي بي ثمر رژيم اسالمي براي        
مقابله با خواست و مطالبات      

اما از  .  معلمان سراسر کشور است   
هم اکنون  معلمان در سراسر کشور      

دارند خود را براي شروع مبارزه اي        
.   وسيع و سراسري آماده مي کنند         

 
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
۲۰۰۷ اوت ۲۸  
   ۸۶ شهريور ۶

 اخباري از شهرهاي کردستان

 يک دنياي بهتر          
 برنامه حزب را بخوانيد              

 و در سطح وسيع توزيع کنيد                

 از سايت هاي        
 حزب کمونيست کارگري ايران                

 ديدن کنيد       
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