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جمهوري اسالمـي رژيـمـي اسـت          
که از روز سرکار آمدنش تا کنون قتل        
و کشتار مخالفين را با سبعيت تمـام         

جمـهـوري اسـالمـي       .   ادامه داده است  
فقط با قدرت سرکوب و اسلحه و گلـه       
آخـونـد و حـزب اهللا تــوانسـتـه اســت                

اما در چند سال گذشتـه  .   سرکار بماند 

قدم به قدم اين رژيم نـاچـار بـه عـقـب               
نشيني شده و تعادل قوا به نفـع مـردم         

اکــنــون اوضــاع   .   تــغــيــيــر کــرده اســت    
سياسي چنان عـوض شـده اسـت کـه              
سران رژيم اسالمي رسمأ اعالم کـرده        
اند که زنـدانـيـان سـيـاسـي را اعـدام                 

؟ اگـر چـه ايـن يـک دروغ               ! نميکـنـنـد   
بزرگ است اما اين نوع دفـاع نشـانـه            
تعادل قواي معيني اسـت کـه ديـگـر             
رژيم اسالمي نميتواند تـحـت عـنـوان        

مخالفينـش  "   محارب" و "   ضدانقالب" 
ناچار شـده اسـت زبـان          .   را اعدام کند  

دروغ را بــه کــار بــگــيــرد و بــگــويــد              
 . مخالفين سياسي را اعدام نميکند

 پاسخ محکم کارگران و مردم                      
 به سياست سرکوب جمهوري اسالمي                       

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 ۸۶ مهـر مـاه       ۱۶  روز دوشنبه 
مدير کارخانه شاهو طي بخشنـامـه       
ــزايــش ســاعــت                 ــه اف ــان ــه ــه ب اي ب
استراحت کارگران در موقع نـاهـار،        
به کارگران اين کارخانه اعـالم کـرد          
که به اين منظور، از اين پـس بـايـد            

.  ساعت در روز کار کـنـنـد        ۹بمدت  
وي به کارگران اعالم کرده است مـن        
شما را دوسـت دارم و مـيـخـواهـم                
موقع نـاهـار اسـتـراحـت بـيـشـتـري               
بکنيد، به همين دليل يک ساعت به       
ساعات کاري شما اضافه مـيـکـنـم          

امـا  !   ؟! ؟! تا اين امر متحـقـق گـردد        
کارگران متحد و آگاه اين کـارخـانـه          
حاضر به پذيرش ايـن امـر نشـده و              
اعالم کردند مدير کارخانه با ترفنـد       

دلسوزي و دوست داشتن استـراحـت       
بيشتر براي کارگران در موقع ناهـار       
و به اين بهانه بـا رسـانـدن سـاعـات              

 ساعت در روز، قصد دارد       ۹کار به   
اين مدت ساعت کار را در کارخانـه        

الزم بــه يــاد     .   رســمــا جــا بــيــانــدازد    
آوريست که کارگـران شـاهـو مـدت           

 صـبـح     ۸ سال است از سـاعـت         ۲۵
 بعد  ۴شروع بکار کرده و در ساعت       

از ظهر کار را تعطيل مـيـکـنـنـد و              
 دقيقه نيز در ايـن مـدت           ۴۰مدت  

در .   صرف خوردن ناهار مـيـکـنـنـد         
که قرار بود از روز         بخشنامه جديد 

  توسط مديريت    ۸۶ مهر   ۲۱شنبه  
کارخانه به اجرا در بيايـد، کـارگـران          

 ۳۰/۷مــي بــايســتــي از ســاعــت         
صبح شروع بکار کرده و در سـاعـت         

 گزارشي از اعتراض و تجمع کارگران کارخانه شاهو                                    
 به افزايش ساعات کار               

روزاز ۱۰بعدازگذشت بيـش از       
(مــفــقــودشــدن كــودكــي خــردســال       

ساكن شهرستان اشنـويـه بـه      ) ساله۶
اسم بهروز احمديان جسـد بـي جـان            

 در   ۱۳۸۶ مــهــر      ۲۱وي درشــب     
حواشي شهر پـيـدا شـد كـه بشـدت              

. مورد آزارجسمي قرار گـرفـتـه بـود         
بطوريكه تمـام بـدن او كـبـود شـده               

. وسرش له وگلويش بريده شـده بـود        
در اطراف جسد بي جان ايـن کـودک          
آثارباقيمانده از ته سـيـگـار وكـيـك            

ظاهـر  .  وسانديس به چشم مي خورد 
امر نشان ازجنايتي رواني ميـدهـد،       
اما با اعالم اين خبركه دزديده شدن       
كودكان بـه هـمـيـن مـورد وهـمـيـن                
شــهــرســتــان خــتــم نــمــي شــود                  
ودرشهرهاي مختلـف وتـقـريـبـاً بـه            
طورهمزمان اين موارد اتفاق افتاده     
است، قضيه پيچيده تر وهولناك تـر       

بحث ازفعاليـت يـك بـانـد          .   ميشود
 .خطرناك ومافيايي ميشود

 گزارشي تکان دهنده از شهر اشنويه                          

 اگر من به جاي خدا بودم          
 سارا   

 " حکمتيست"درمورد اخراج مهرنوش موسوي از حزب 

 اقدام جالب کارگران عسلويه عليه مجازات اعدام   
 و در دفاع از کارگران هفت تپه 

 ۲صفحه   ۲صفحه  
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 بيانيه شش ماده اي کارگران نيشکر هفت تپه منتشر شد 

 ۸صفحه  
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با اين وجود جنـبـش سـرنـگـونـي            
اگر چه در ابتدا اساسأ با پـوشـش دوم           

بـه مـيـدان آمـد         "   اصالحات" خرداد و   
اما قدم به قدم و مخصوصـأ بـعـد از              
شکست دوم خرداد اين جـنـبـش دوره          
انتقالي خود را طي کرد و  روي پـاي            

مــدتــي طــول    .   خــودش قــرار گــرفــت     
کشيد تا اين دوره انتقال به جـنـبـشـي         

در ايـن    .   راديکال و سرخ تبديـل شـود       
دوره انتقالي مدتي شاهد اعتراضـات      
وســيــع و بــروز عــلــنــي اعــتــراضــات          

اما هـمـه     .   جنبشهاي مختلف نبوديم  
کسانيکه تحليل درسـتـي از اوضـاع           
سياسي داشتند ميدانستنـد کـه ايـن          
يک دوره انتقال است و فعالين عرصـه        
هــاي مــخــتــلــف بــايــد خــودشــان را            
سازمان ميدادند و راههاي ديگري را       
ــدا                ــي ــوشــش دوم خــردادي پ ــجــز پ ب

در هــمــيــن فــاصــلــه کــه       .   مــيــکــردنــد
فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي و                   
راديکال روي پاي خود قرار گـرفـتـه و           
به ميدان آمدند، کل گرايشات راسـت       
مــلــي اســالمــي و نــاســيــونــالــيــســم          
پروغرب مايوس و تا حدود زيادي از        

بـرجسـتـه تـريـن        .   ميدان خارج شـدنـد     
نـــمـــود ايـــن تـــحـــول شـــعـــارهـــاي             
سوسياليسـتـي دانشـگـاهـهـا و نـقـد               
سيستم سرمايه داري در قطعنامه ها      
و سخنرانيهاي هاي فعاليـن کـارگـري        

 .و جنبش دفاع از حقوق کودکان بود
در چــنــيــن شــرايــطــي و بــعــد از            
خــاکســپــاري دوم خــرداد عــالوه بــر            
جــنــبــش جــوانــان و جــنــبــش بــرابــري         
طلبانه زنان و جنبش دفاع از حـقـوق           
کودک، جنبش کـارگـري بـا قـدرت و             
توان و تاثير بسيار گسترده تـري وارد         

نــمــونــه شــرکــت واحــد،     .   مــيــدان شــد  
و ايـن  ...   نساجيهاي سنندج، کاشان و 

اواخر هفت تپه و صدها نمونـه ديـگـر           
در .   که اخبارش در رسانه ها درج شـد       

ــســم                   ــي ــون ــم ــروســه چــپ و ک ــن پ اي
سخنگويان و پرچمداران خودش را در      
جنبشهاي اجتماعي بيش از پيش بـه        

اوضاع به تدريـج    .   جامعه معرفي کرد  
داشت کل رژيم اسالمي و نه تنها اين        
بلکه کل سيستم سرمايه داري را زيـر         

راست پرو غـرب در      .   ضرب ميگرفت 
تلويزيونهايشان آمدند اعـالم کـردنـد         
که چپ در دانشگاه اينـقـدر هـم قـوي            

اعــالم کــردنــد کــه          .   نــبــوده اســت     
کمونيستها فـرصـت طـلـبـي کـرده و               
فقط پرچمهاي خودشان را در رسـانـه          

معلـوم نـبـود اگـر         .   ها نشان ميدهند  
اينطور است چرا آنها عکسي از پرچم       
سه رنگ  گربه نشان و يـا مصـدق و               
رضا پهلوي را نتوانستـنـد در رسـانـه            

دليل اين بود که خـط      .   ها نشان دهند  
سياسي چنيـن عـکـسـهـايـي در ايـن               

 . اعتراضات نمايندگي نشد
از جانب ديگـر دوم خـرداديـهـاي           
پراکنده و مايوس که پرچم سفيـدشـان        
در مقابل پسـرعـمـوهـاي  انـحـصـار               
ــود هــنــوز                ــبــشــان بــاال رفــتــه ب طــل
نــمــيــخــواســتــنــد در مــقــابــل چــپ و           

. کمونيستها پرچم سفيـد بـاال بـبـرنـد           
ناسيوناليسم پروغرب که ميخـواسـت      
فقط با قدرت پـول و رسـانـه هـايـش                
جامعه را به سم ناسيوناليسم مسموم       

گـفـتـنـد     .   کند آمـدنـد انـکـار کـردنـد            
چـنـد   .   کمونيستها ضعـيـف هسـتـنـد        

اين دو طيـف  .   نفري شلوغ کن هستند   
هم در رسـانـه هـاي دوم خـردادي در                
ايران و هم در راديو و تـلـويـزيـونـهـاي              
لس انجلس و رسـانـه هـاي  فـارسـي                
زبان وابسته به آمريکا اعـالم کـردنـد           

. که دانشجويان اصالح طلب هستـنـد      
افشــاري و   .   انــقــالب نــمــيــخــواهــنــد     

سازگارا و رويا طلوعي و مهـرانـگـيـز          
در همين . . .   کار و منوچهر محمدي و    

رسانه ها آمدند اعالم کردند که مردم       
ــالب                ــق ــد ان ــن ــب هســت اصــالح طــل

گـفــتــنـد کســانـي کــه        .   نـمــيـخــواهــنـد   
انقالب، انقالب ميکنند ميخـواهـنـد       

؟ گفتند تاکـتـيـکـشـان        ! خشونت کنند 
نــافــرمــانــي مــدنــي اســت و انــقــالب          

گفتـنـد مـجـلـس        . نارنجي ميخواهند 
. موسسان و رفـرانـدوم مـيـخـواهـنـد             

پـرچـم   .   کمپين رفراندوم راه انداخـتـنـد      
اعتراض به انحصار طلبـي آري ولـي           
زير ضرب بردن کل نظـام و سـيـسـتـم              
حاکم بر جامعه نـه، شـعـار کـل ايـن                

 .  طيف بود
 

آنها با اين شعار و سياست انکـار        
کمونيستها ميخواستند مـانـع رشـد         
کمونيسم و راديکاليسم جـنـبـشـهـاي          

اما عاقالن اين قـوم      .   اجتماعي شوند 
ميدانستند که با انکار نميشود کاري      

شروع کردند به نقد کمونيستـهـا       .   کرد
از زاويه دمکراسي و کمونيسـتـهـا را           
به سياستهاي مستبدانه، حـذف کـن،        

مــا .   مــتــهــم کــردنــد  . . .   ديـکــتــاتــور و   
کمونيستهايي که در زنـدگـيـمـان يـک           
روز هم از اسـتـالـيـن و مـائـو دفـاع                   
نکرده بوديم ديکتاتور لقب گرفتيـم و        

کــارگــزاران و مــدافــعــيــن ســيــســتــم           
شوروي استاليني و چـيـن مـائـوي و              

اصالح " که همگي . . .   انورخوجه اي و    
شده بودند در کنار سخنگويـان      "   طلب

اسالمي و ناسيوناليسم پروغربي يـک      
دفعه دمکرات و اهل ديالوگ با پسـر        

بـا  .   عموهاي انـحـصـار طـلـب شـدنـد            
خامنه اي ديالوگ ميـکـردنـد بـه مـا             

و .   اتهامات سخيف پرت مـيـکـردنـد        
در نهايت همه اينها طرفداران انقالب      

خطر کمونـيـسـم    .   آرام و مخملي شدند   
 . را به همديگر تذکر دادند

 
نشريات دوم خردادي تريبون ايـن       

هـنـگـام    .   طيف عليه کمونيستها شـد    
گزارش اعتراضات سـرخ دانشـگـاهـا         
رسانه هاي لس انـجـلـسـي و فـارسـي              
زبان وابسته به آمريکا در يک ائتـالف        
اعالم نشده با جريانـات دوم خـردادي          
تالش کردند کمونيستها را با القـابـي         
جنگ سردي که حـذف مـيـکـنـنـد و               
ديــکــتــاتــور هســتــنــد و دمــکــراســي        

. معرفـي کـنـنـد      . . .   سرشان نميشود و  
" بــاشــرف" ايــن رســانــه هــاي بســيــار          

جاهايي از ايـن تـجـمـعـات را نشـان                
. دادند کـه پـرچـمـهـاي سـرخ نـبـاشـد                

شعارهـايـي را از زبـان آنـهـا تـکـرار                  
کردند که در مـراسـمـهـاي چـنـد سـال             
قبل داده شده بود اما خبـري از آنـهـا             

کسـانـي   .   در اعتراضات اخـيـر نـبـود         
تحليلگر اين وقايع شدند که خودشـان       
قبأل بوسيله چـپـهـا و کـمـونـيـسـتـهـا                 

. مـنــزوي و شــکــسـت خــورده بــودنــد          
افشاري و گنجي و تحکيم وحدتي ها       

 . را ميگويم
 

را "   خطر" دفتر تحکيم وحدت اين     
جــدي گــرفــت و اعــالم کــرد کــه از                
نيروهاي ائتالف دوم خردادي فـاصـلـه        

زيرا مـيـدانسـتـنـد کـه ايـن             .   ميگيرد
دوره فقط راديکاليسم و اپـوزيسـيـون         
کل رژيم براي مردم محروم و جـوانـان          

ايـنـهـا    .   ميتواند جذابيت داشته باشـد    
اما هماهـنـگ بـا ايـن تـغـيـيـر ريـل                   
ــا                  ــر ضــديــت ب ظــاهــري اصــل را ب
کمونيستها گذاشتند و بطور برجستـه      
خطر شبح لنـيـن را بـر فضـاي ايـران                

در نقد انحصـار طـلـبـي        :   اعالم کردند 
پسر عموهايشان، گوشزد کـردنـد کـه         
اگر به آنها ميدان عـلـنـي و قـانـونـي                
فعاليت داده نشـود کـمـونـيـسـتـهـا و               
فعالين سياسي راديـکـال مـيـدان دار           

 .  ميشوند

 .   .  . پاسخ محکم کارگران و مردم                      

 

ــعــد از ظــهــر کــار را                ۳۰/۴  ب
تعطيل کنند و بمدت يک سـاعـت      
 .نيز صرف خوردن ناهار بنمايند

بدنبال ابالغ اين بخشنامه بـه     
کارگران، نمايـنـدگـان آنـان در در            

 مهر مـاه طـي       ۱۷ و ۱۶روزهاي  
مذاکراتي با مدير کارخانه موفـق      
بــه تــحــمــيــل پــس گــرفــتــن ايــن            
بخشنامه به وي نشدند و به همين       

 مـهـر     ۱۸دليل روز چهار شـنـبـه          
مــاه، کــارگــران در اعــتــراض بــه          

دسـت از        بخشنامه فـوق الـذکـر       
کار کشـيـده و در مـقـابـل دفـتـر                 
اداري کارخانـه دسـت بـه تـجـمـع              

در پي اين تجـمـع نـمـايـنـده          .   زدند
اداره کار نيز به کارخانه آمد، امـا         

مــديــر   –مــذاکــرات مــيــان وي         
کارخانـه و کـارگـران نـتـيـجـه اي                

 .نداد
 نــفــر از     ۲۵از طــرف ديــگــر       

کارگران اين کارخانـه کـه مـوعـد           
بازنشستگي آنان فرا رسيده اسـت       
در بالتکليفي بسر برده و خـواهـان     

تـامـيـن    .   بازنشست شدن هستـنـد    
اجتماعي سنندج به بهانـه بـدهـي         
کــارخــانــه شــاهــو بــه ايــن اداره،            
ــيـــدن مـــوعـــد           ــرغـــم رسـ ــيـ ــلـ عـ
بازنشستگي ايـن کـارگـران و در            
خـــواســـت مـــکـــرر آنـــان بـــراي            
بازنشست شدن، تاکنون از انـجـام       
وظايف خود سربـاز زده و تـن بـه              
بازنشستگي ايـن کـارگـران نـداده          

 .است
کارگران شاهو اعالم کرده انـد   
در اعتراض بـه عـدم بـازنشـسـت             
ــوعــد               ــه م ــي ک ــران ــارگ ــردن ک ک
بازنشستگي آنان فرا رسيده است،     

 ۹ مهر ساعـت     ۱۹روز  پنجشنبه  
صــبــح در مــقــابــل اداره تــامــيــن         
اجتماعي دست به تجمع خواهـنـد       

 صـبـح     ۱۰زد و سپس در ساعت       
در اعتراض به افزايش ساعت کار      
در مقابل اداره کـار سـنـنـدج بـه               

 . تجمع خود ادامه خواهند داد
اين کارگران بطور يکپارچه و      
متحدانه اي اعـالم کـرده انـد کـه             
چنانچه مدير کارخانه و اداره کـار       
به اعتراضات آنان توجهي ننمـوده      
و بخشنامه را پس نگيـرنـد، آنـان          
ايــن بــخــشــنــامــه را بــرســمــيــت           

 سـال   ۲۵نشناخته و طبق معمول     

ــر       ۸ســاعــت       گــذشــتــه   صــبــح ب
سرکارهايشان آمده و در مـوعـد          
هميشگي کار را تعطيل خواهـنـد       

هـمـچـنـيـن کـارگـران بـطـور              .  کرد
قاطعانه اي به کارفرماي کارخانـه      
شاهو اعـالم کـردنـدکـه چـنـانـچـه              
مدير کارخانه را بـر کـنـار نـکـنـد              
آنان بـر سـر کـارهـايشـان حـاضـر               

 . نخواهند شد
 

کارگران شاهو در تجمع خـود      
 اعالم کردند

بخشنامه افزايش ساعات کار را     
 اجرا نخواهند کرد

 
کارگران شـاهـو طـبـق اعـالم           

 مهر ماه   ١٩قبلي روز پنج شنبه       
در اعتراض بـه عـدم بـازنشـسـت             

 نفر از هـمـکـاران خـود            ٢٥کردن  
 صبح در مـقـابـل اداره           ٩ساعت  

تامين اجتماعي سنـنـدج تـجـمـع          
کرده و سپس از ساعت ده صـبـح           
در اعتراض به افزايش ساعت کار      

 ١٢در کارخانه شاهو تا سـاعـت          
ظهر در مقابل اداره کار سـنـنـدج          

در ايـن تـجـمـع کـه            .   تجمع کردند 
همه کارگران کارخانه شاهو در آن       
شرکت داشتند مذاکرات فـي مـا         

اداره تامين اجتماعي و      بين آنان، 
 . اداره کار سنندج نتيجه اي نداد

اداره تامين اجتماعي سنندج    
ــيـــدن مـــوعـــد           ــرغـــم رسـ ــيـ ــلـ عـ

 نفر از کـارگـران        ٢٥بازنشستگي  
شاهو بدليل بدهي کارخانه به ايـن     
اداره، از بــازنشــســت کــردن ايــن          
کارگران خودداري مـيـکـنـد و در           
اين تجمع به کارگران اعالم نـمـود         

 مـهـر مـاه        ٢١که روز يکشـنـبـه        
نمـايـنـده هـايـي را جـهـت ادامـه                 

از .   مذاکرات به آن اداره بفرسـتـنـد       
سوي ديگر بدنبال تجمع کـارگـران       
شاهو در مقابل اداره کار سنـنـدج        
مسئولين ايـن اداره بـه کـارگـران            
اعالم کردند که کارفرما ميتـوانـد     
با توافق نسبت به افزايش سـاعـت    
کار در کارخانه اقدام نمـايـد و بـه            
کارگران پـيـشـنـهـاد دادنـد بـراي              
حصول توافق با کارفرما، افزايـش      
ساعت کار را بمدت نـيـم سـاعـت           
بپذيرند اما کارگران اعالم نمودند     
حاضر نيستند حتـي يـک دقـيـقـه            

 گزارشي از اعتراض و تجمع               
 .  .  .  کارگران کارخانه شاهو            

 ۱ازصفحه  
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 اما همه ايـن صـف رنـگـارنـگ             
بورژوايي در مقابل قدرت اجتـمـاعـي        
چپ جامعه ناچار بـه عـقـب نشـيـنـي              

ايـن اوضـاع هـر روز بـه سـمـت                 .   شد
پالريزه شدن بيشتـر و راديـکـالـيـسـم             

سـيـر ايـن      .   اجتماعي تر پـيـش رفـت        
تحوالت چپ، جنبش کـارگـري و بـه            
ــيــســم کــارگــري را در                 ــمــون ــبــع ک ت
موقعيتي قـرار داد کـه سـکـان ايـن                
حرکت جنبـشـهـاي اعـتـراضـي را از              

ايـن  .   دست جريانات ديگر دربيـاورنـد     
تعادل قوايي فعلي جامـعـه اي اسـت           
که افقهايي متفاوت رنگ خود را بـه          

اين تعادل قوا اگر موقـتـي      .   آن زده اند  
هم باشد تا اطـالع ثـانـوي جـريـانـات              
راست، ملي اسالمي و ناسيوناليـسـم       
پرو غرب شکست خوردگان سـيـاسـي        

 . محسوب ميشوند
 

طنز تلخ تاريخ اما آنجـا بـود کـه         
" چـپ " کساني در ميـان اپـوزيسـيـون           

اين شعارها و راه حلها و ارزيابـيـهـاي          
دوم خرداديها را قورت دادند و شـروع        
کردند تکرار همان تـزهـاي شـکـسـت            

ــار             .   خــورده ــه شــع ــد ک ــردن اعــالم ک
از "   سوسياليسم براي رفـع تـنـعـيـض         " 

اعـالم  .   سوي تعداد کمـي بـوده اسـت         
اعـالم  .   کردند راست دسـت بـاال دارد        

کردند شعار دفـاع از سـوسـيـالـيـسـم               
اعـالم  .   معلمان فتوشـاپ بـوده اسـت        

کردند راست پـروغـرب و دوم خـرداد            
رهبر جنبش سرنـگـونـي بـودنـد آنـهـا              
شکست خوردند بـنـابـر ايـن جـنـبـش              

ــگــونــي هــم شــکــســت خــورد            . ســرن
 ۷مضحکتر اين بود بعد از گـذشـت            

سال که از تاريخ جنببش قدرت مـنـد         
جوانان و دانشجويان و مردم در سـال          

 که خامنه اي را وادار کرد بگويـد        ۷۸
صداي اعتراضشان را شـنـيـده، اگـر           " 

عکس او را هم پاره مـيـکـنـنـد مـهـم               
کسانـي در اپـوزيسـيـون         . . . "   نيست و 

چرتکه انداختند و در شـرايـط امـروز           
اين جنبش هـمـان سـال         " اعالم کردند   

پـس  "   اول قرباني توهمات خودش شـد     
 . جنبش سرنگوني شکست خورد

معلوم نيست اين اصحابان کهف     
 ســال تــکــرار قــدرت       ۷چــرا بــعــد از       

جـنــبـش ســرنـگــونـي طــلـبــي اکــنــون            
. اين امـر شـده انـد        "   شکست" متوجه  

در ايــن صــف شــکــســت خــورده                  
هنگـامـيـکـه پـيـش نـمـاز شـکـسـت                  
جنبش سرنـکـونـي طـلـبـي را اعـالم               

اعـالم  "   راديـکـالـتـر    " کرد، پس نمازان    

کردند اصأل جنبش سرنگـونـي وجـود         
نداشته است بلکه اين ساخته ذهنيـت       
چپ بوده است کـه آرزوهـايـش را بـه               

نـوشـتـنـد     .   جاي واقعيت گذاشته است 
 ۶۰جــمــهــوري اســالمــي از دهــه              " 

شمسي هم محکمتر و قـدرتـمـنـد تـر             
نـو  "   رهـبـران  " از اين بدتـر      " .   شده است 

ظهوري که خـيـلـي تـئـوري و کـتـاب                
شده انـد اعـالم       "   کمونيست" خوانده و   

کردند اين جنبـش سـرنـگـونـي اصـأل             
. بيخود وارد ادبيات چـپ شـده اسـت          

چنين اصطالحي در کتاب هاي مورد      
مطـالـعـه ايشـان نـيـسـت پـس غـيـر                   

در مـتـن چـنـيـن         !   مارکسيستي است 
شرايطي که راست به هزيمت افتاده و        
هذيان ميگفت جـنـبـش کـارگـري بـه             
ميدان آمد و  خواب هـمـه را بـه هـم                 

 . زد
 

از طرف ديگرجمهـوري اسـالمـي        
در مقابل رشد و قـدرت جـنـبـشـهـاي             
انقالبي و فعالين چپ و کمونيست از        

 تا کنون سـيـاسـت    ١٣۸۶ابتداي سال  
سرکوب و ارعاب را بـا شـدت تـمـام               

اعدامهاي دسته جمعي،   .   بکار گرفت 
دستگيري و صدور احکام زندان بـراي       
ــاســي، شــکــنــجــه و                ــيــن ســي ــعــال ف
بازداشتهاي وسيع، تعرض به جنـبـش       
برابري طلبانه زنان و  جنبش خالصي       
فرهنگي جوانان، اقـدام بـه سـرکـوب            
شديد جنبش کارگري، دستگيريـهـاي      
خياباني و ايجـاد فضـاي وحشـت در            

جـمـع کـردن و        " جامعه تحت عـنـوان       
اجراي سيـاسـت    "   اعدام اراذل و اوباش   

" بـدحـجـاب   " تحقير و تعرض به زنـان         
تحقيرکردن جوانان بـا نـمـايـش هـاي             

انـداخـتـن    " وحشيانه و قرون وسطايـي       
بـراي شـکـسـتـن        "   آفتابه به گردن آنـهـا   

کرامت و شـخـصـيـت انسـانـيـشـان،                
صدور احکام تحقير آميزو بيشرمـانـه       

عــلــيــه نــاراضــيــان و بــويــژه         "   شــالق" 
فعالين کارگري، دستگيري و صـدور        
احکام زندان عليه فـعـالـيـن کـارگـري            
شناخته شده مثل مـنـصـور اسـانـلـو،           
مـحـمــود صــالـحــي، شــيـث امـانــي،            

اين سياسـتـهـا و       . . . .   صديق کريمي و  
به ميدان آوردن گله بسيج و حزب اهللا    
همگـي قـرار بـود بـه ايـجـاد فضـاي                  
قبرستاني در جـامـعـه ايـران خـدمـت             

 . کنند
 

قــرار بــود احــمــدي نــژاد و تــيــم             
قاتلين هـيـئـت دولـت  کـه در طـول                  

تاريخ رژيم اسالمي بيش از بـقـيـه در           
کشتن مخالفيـن قـاطـعـيـت از خـود              
نشان داده بودند،  فضاي دهه شـصـت      

. را در ايران دوباره زنده و حاکم کـنـنـد       
آنها فکر ميکردند کـه سـنـاريـوي از             
ميدان بـدر کـردن دوم خـرداد مـثـل                 
فراري دادن بني صدر در دهه شـصـت         
است و سرکوب مخالفين و شـمـشـيـر          
را از رو بستـن مـيـتـوانـد آن دوره را                 

قرار بود بيرحـمـي خـدا و          .   تکرار کند 
شمشير خونين علي درمـقـابـل مـردم          
به نمايش گذاشته شود کـه سـاکـت و            

قــرار بــود ايــن     .   خــانــه نشــيــن شــونــد    
سياستها مردم را مرعوب و مـطـيـع           
دستورات نمايندگان خـدا بـکـنـد کـه            

قـرار  .   سرمايه کارش را ادامـه بـدهـد         
بود اينـبـار انـرژي هسـتـه اي هـمـان                 
سناريوي تسخير سفارت آمـريـکـا را         
در اذهان تداعي کند و نـعـمـات دهـه            
شصت را براي رژيم اسـالمـي داشـتـه           

اما اين حسابـگـريـهـا از پـايـه             .   باشد
 . غلط بود

در همين ايام بـود کـه جـغـدهـاي            
اپوزيسيون بر بام ويرانه هايي که ايـن         
رژيم در جامعه ايجاد کرده بود شـروع        

تــعــدادي اعــالم   .   بــه خــوانــدن کــردنــد    
کردند جنبـش سـرنـگـونـي شـکـسـت              

گـفـتـنـد جـنـبـش سـرنـگـونـي                .   خورد
طلبانه مردم از همان اول هم رهبريش       
در دست جناح راسـت بـورژوازي پـرو           

و .     غرب بوده و شکست خورده اسـت      
البته همـه ايـنـهـا کشـفـيـات تـازه و                  
کاالهايي بود که اين چند سـال اخـيـر           

تـــعـــدادي  .   بـــه بـــازار آورده شـــد              
اعالم کردند جنبـشـي بـه        "   راديکالتر" 

اسم جنبش سرنگونـي آرزوهـاي چـپ          
بوده واقعيت نداشته اسـت، تـعـدادي          
که خيلي ميخواستند در تحلـيـلـشـان         

شوند اعالم کردن اصـأل ايـن       "   عميق" 
تـــرم جـــنـــبـــش ســـرنـــگـــونـــي ضـــد          
مارکسيستي است و چـاره در خـانـه             

 ... نشين شدن همگان است و
 

اما جامعه اي که در تـب و تـاب           
ميسوزد و ميليونها مردمي که نه از    
سر عـافـيـت طـلـبـي و  تـئـوريـهـاي                     
آنچناني بلکه از سر معضالت واقعي      
زنــدگــي روزمــره، مــجــبــورنــد عــلــيــه       
حکومت فاشيست اسـالمـي مـبـارزه         
کنند راه مقابله با سيـاسـت سـرکـوب           

در اين مبارزه واقـعـي     .     را پيدا کردند  
به تئوريهاي راهگشاي کمونيستـي و       

 .   .  . پاسخ محکم کارگران و مردم                      

 

 .افزايش ساعت کار را نيز بپذيرند
بدنبال اين وضعيت و مقاومـت      
کارگران شـاهـو در بـرابـر افـزايـش               
ساعت کار، از سويي قـرار بـر ايـن             
شد تا عباسي رئـيـس اداره روابـط           
کار سنندج روز يکشنبه براي ادامه      
مذاکرات به کـارخـانـه بـيـايـد و از               
سوي ديگر مديريت کارخانه اعـالم     

 مـهـر     ٢١نمود از روز يـکـشـنـبـه             
سرويس رفت و برگشت کارگـران را        
بر اساس بخشنامه افزايش ساعات     

امـا  .   کار سامان دهي خواهـد کـرد       
کــارگــران اعــالم کــردنــد از اجــراي          
ــزايــش ســاعــات              ــه اف ــام ــخــشــن ب

خودداري کرده و روز يکـشـنـبـه          کار
 صبح طبق مـعـمـول       ٨راس ساعت   

بر سر کارهاي خود حاضر خواهـنـد        
 . شد

کارگران شاهو بخشنامنه افزايش    
 ساعات کار را اجرا نکردند 

و مسئله افزايش ساعات کار  بـه        
 شوراي حل اختالف موکول شد

 
 مــهــر مــاه کــارگــران         ۲۱روز   

کارخانه شاهو بـر اسـاس تصـمـيـم             
مجمع عمومي خود به بخـشـنـامـه         
افــزايــش ســاعــات کــار از ســوي             
کارفرما تن نداده و طبق معمول بـر        

 . سر کارهاي خود حاضر شدند
در همين روز بنا بر قرار قـبـلـي          
عــبــاســي رئــيــس اداره روبــط کــار         
سنندج به همراه جهان بـيـن بـازرس          
کار بـه کـارخـانـه شـاهـو آمـدنـد و                  
جلسه مشترکي بين آنان، نـمـايـنـده         
کارفرما و چهار نفر از نـمـايـنـدگـان           

در ايـن جـلـسـه       .  کارگران برگزار شد 
نماينده هاي کارگران هـمـچـنـان بـر           

تصميم قبلي خـود اصـرار کـرده و             
اعالم نمودند که ما حتي يک دقيقه       
افزايش ساعـت کـار را نـخـواهـيـم              
پذيرفت و طبق روال هميشه بـر سـر          

 . کارهاي خود حاضر خواهيم شد
بدنبـال ايـن وضـعـيـت و عـدم               
حصول توافق در اين جـلـسـه، قـرار            
شد کارفرما نيز دادخواست خود را       
در بــاره افــزايــش ســاعــت کــار بــه            
شوراي حل اختالف ارائـه دهـد تـا            

الزم .   مسئله در آنجا پيگيري شـود      
به ذکر است که قبال کارگران شاهـو        
در باره بخشنامه افـزايـش سـاعـت           

 سـاعـت در       ۹ ساعت بـه       ۸کار از   
ــه اداره کــار                ــه شــاهــو، ب کــارخــان
شکايت کرده و تا کنون از اجراي آن        

 . خودداري کرده اند
در پايان اين جلسه مسـئـولـيـن         
اداره روابط کار به کـارگـران شـاهـو           

شما دست بـه تـجـمـع         :   اعالم کردند 
نزنيد و مطمئن باشيد با تـوجـه بـه            
قوانيـن مـوجـود  در شـوراي حـل                
اختالف راي بـه نـفـع شـمـا صـادر                

 . خواهد شد
کــارگــران شــاهــو نــيــز  اعــالم          
نمودند ما طبق معمول هميشـه بـر         
سر کارهاي خود آمده و بخشـنـامـه         

 . را اجرا نخواهيم کرد
 

بر گرفته از  سايت اتحاديه 
 سراسري کارگران اخراجي و بيکار

 
 باز تکثير از 
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۸۶ مهر ۲۴
 ۲۰۰۷ اکتبر ۱۶

 گزارشي از اعتراض و تجمع               
 .  .  . کارگران کارخانه شاهو            

 ۲ازصفحه  

 ۲ازصفحه  

 ۴صفحه  
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. به منصور حکمت مـراجـعـه کـردنـد          
اين اتفاقي است که در مـقـابـل چشـم            
ــا وحشــت ســران               ــوام ب مــتــحــيــرو ت
حکومـتـي ، در مـقـابـل چشـمـهـاي                 
نگران اصالح طـلـبـان حـکـومـتـي و               
راستها  و همچنين چـپ هـاي خـانـه              
نشين و جـغـدهـاي کـنـونـي جـنـبـش                 
 .  انقالبي مردم در حال پيشروي است

 
مــهــر مــاه امســال و شــعــار                  
دانشجويان در تـهـران کـه بـا صـداي               

" مرگ بر ديکتاتـور  " رسا اعالم کردند    
. . . و"   حکومت فاشيست نميخوايم  " و  

نقطه آغاز دور ديگري از تعميق و بـه          
ميدان آمدن جنبشهاي اجتـمـاعـي را         

قــبــل از اعــتــراض      .   نشــان مــيــدهــد   
کوبنـده دانشـجـويـان اعـتـصـابـات و               
اعتراضات قدرتمند کـارگـران هـفـت          
تپه و ديگر بخشهاي کارگـري فضـاي         
ملتهب جامعه را بـه هـمـگـان نشـان              

به ميدان آمدن صف وسـيـع       .   داده بود 
مدافعين حقوق کودک و مـراسـمـهـاي         
چند هزار نفره در روز جـهـانـي کـودک            
در شهرهاي تهران و سنندج و اهواز و        
يزد و تبريز و پيرانشهر و کاميـاران و          
ــران جــواب                ــگــر اي دهــهــا شــهــر دي
محکمي به سياستهاي سرکوب رژيـم      

 . اسالمي بود
 

پرچم اين مـبـارزات، شـعـارهـا و            
ــدرت                 ــهــا و ق ــامــه هــاي آن ــطــعــن ق
سازماندهي و درايـت فـعـالـيـن ايـن               
جنبشها يـک بـار ديـگـر جـامـعـه را                  
متوجه يک جنبش عـمـيـقـأ انسـانـي،            

. راديکال و سوسياليستي کـرده اسـت       
جنبشي که در جامعه در جريان اسـت        
اکنون با مختصات ويژه خود جنـبـش        
سرنگوني طلبانه را هر چه بيشـتـر بـه           

. يک جنبش انقالبي تبديل کرده اسـت      
 تـا    ۱۳۷۸اگر در ابـتـدا و سـالـهـاي              

 پرچم و شعار جنبشهاي ديگر      ۱۳۸۳

در اين اعتراضات اينجا و آنجا قـابـل     
مشاهده بود در سه سال اخير اسـاسـأ          
اين جنبش با نقد عميق نظام سرمايـه     

اين جنبش بـا     .   داري شناخته ميشود  
شعار سوسيـالـيـسـم يـا بـربـريـت، بـا                 
سرود انترناسيـونـال، بـا نـقـد دنـيـاي               
وارونـه و بــا نـقــد نـاســيـونــالــيـســم و                
فدراليسم و مذهب خـود را تـعـريـف             

شـکـسـت طـلـبـان فـکـر             .   کرده اسـت   
هـاي کـم     "   فاکت" ميکنند اينها فقط    

اهــمــيــتــي هســتــنــد و قــابــل اتــکــا             
 !!  نيستند
 

واضح است که تحليـل شـکـسـت          
ــعــکــاســي از شــکــســت               ــبــان ان طــل
جنبشهاي ديگري است که در باال بـه         

هـر چـنـد خـود ايـنـهـا              .   آن اشاره شـد   
نماينده هيچ جنبشـي نـيـسـتـنـد امـا              
شکست جنبشهاي ديگر را منعکـس      

حقيـقـت ايـن اسـت کـه نـه               .   ميکنند
عقب نشينيهاي رژيم اسـالمـي و نـه            
شکست و منزوي شـدن جـنـبـش دوم            
خرداد و ناسـيـونـالـيـلـسـم پـرو غـرب                

ايـنـهـا در يـک         .   اتفاقي نـبـوده اسـت       
جنگ و جدال اجتماعي به عقب رانده       

همچنانکه شکست طـلـبـان       .   شده اند 
اخير در اپوزيسيون اتفاقي و از سر نـا        
آگاهي و يـا الابـالـي گـري نـبـوده و                   
نيست که پرچم ياس و نـا امـيـدي را              

هـمـه ايـن تـحـوالت در            .   برداشته اند 
پس يک جدال عميق اجتماعي اتـفـاق        

در چنين شـرايـطـي چـپ         .   افتاده است 
جامعه، جنبـش کـارگـري ، جـنـبـش              
برابري طلبانه زنان و جنبش جوانان و        
جنبش دفاع از حقوق کودک و حرکـت        
عظيم انساني عليه مـجـازات اعـدام          

بيش از هـمـيـشـه نشـان داد کـه               . . .   و
کمونيستها لياقت و توان و پتانسـيـل        

اين جنبشـهـا   .   رهبري جامعه را دارند  
اکنون بيش از هـمـيـشـه خـود را در                 
صف حرکت و افق عـظـيـمـي شـريـک              

ميداننـد کـه تـحـوالت قـابـل تـوجـه                 
. سالهاي گذشته را ممکن کرده اسـت     

بنابر اين حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            
بيش از هميشه با اعتماد به نـفـس و            
بي تخفيف پـرچـمـدار و رهـبـري ايـن               

. جنبشهـا را وظـيـفـه خـود مـيـدانـد                
کمونيسم کارگري در ايـن جـنـبـشـهـا            

. حضور قدرتمند خـود را ديـده اسـت           
تاثير و نفوذ سياستها و جهت و افـق           
خــود را در تــمــام زوايــاي جــامــعــه              
مــيــبــيــنــد و در صــف اول ايــن                      
اعتراضات و براي تغييرات بـنـيـادي         
در نظام و سيستم ظـالـمـانـه مـوجـود              

 .    ايستاده است
 

 اما نکته مهم و واقعـيـت خـيـره            
کننده در ايران اين است که درست در     
ســرزمــيــنــي کــه  حــکــومــت قــرون             
وسطايي و ضد انساني اسالمي حاکم      
است، مردم، کارگران، زنان و جـوانـان        
چاره را در زيـر و رو کـردن نـظـام و                     
سيستم حاکم ميبينند و با هزار زبـان        
اعالم کرده اند که آلترناتيو خود را در        

و ايــن   .   سـوســيــالــيــســم مــي جــويــنــد     
سوسياليسم چين و شـوروي بـعـد از             
شکـسـت بـلـشـويسـم، نـيـسـت، ايـن                 
سوسـيـالـيـسـم مـنـصـور حـکـمـت و                  
کمونيزم کارگري است کـه اسـاسـا در           
نقد اين تجارب گذشته شکل گرفته و       
پاسخي است بـه مـعـضـالت دنـيـاي              

مردم ايـران مـيـرونـد کـه ايـن             .   امروز
بـا هـمـه ايـن         .   پاسخ را تجربه کـنـنـد       

اوصاف جنبش انـقـالبـي مـردم و در             
پيشاپيش آن جنبش کـارگـري نـيـروي        
قـدرتـمــنـدي اســت کــه راه پــيـشــروي             
خودش را پيدا کرده است و بـه پـيـش             

 .ميرود ما اين را تضمين ميکنيم
 
 

 ۲۰۰۷اکتبر   
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بنا به اخباري که بـه کـمـيـتـه             
ــيــســت           کــردســتــان حــزب کــمــون

 شنـبـه    ۵کارگري رسيده است روز     
، دو نفر بـه اسـامـي          ۸۶ مهر   ۱۹

کيومرث احمدي و نـادر احـمـدي          
توسط رژيم اسالمي در سـنـنـدج          

کـاربـدسـتـان رژيـم        .   اعدام شـدنـد    
ادعا کرده اند که ايـن دو نـفـر بـه               
همـراه نـفـر سـوم بـه اسـم شـاهـو                   
فاتحي در قتل ناصر بـيـگـلـري از           
مسئولين سپاه پاسـداران شـرکـت        

الزم به ذکـر اسـت کـه          .   داشته اند 
چند ماه قبل شاهو فاتحي بعد از      
واقعه کشته شدن ناصر بـيـگـلـري          
دستگير و زير شکنجه مـامـوران        
وزارت اطالعات رژيم جـان خـود         

خبـرهـاي رسـيـده       .   را از دست داد   
حاکي از آن است که اين سـه نـفـر             
هيچ گونه دخالتي در قتـل نـاصـر          
بيگلري نداشته و خـود آنـهـا هـم              

 .اين اتهام را رد کرده اند
ناصر بيگلري يکي از مـهـره          
هــاي ســپــاه پــاســداران رژيــم در            
سنندج بود که در فروش و تـوزيـع          
مواد مخـدر نـقـش بـرجسـتـه اي              
داشت و به وسيله افرادي ناشنـاس    

 .کشته شد
کميته کردستان حزب ضـمـن       
محکوم کردن اعدام کـيـومـرث و         
نـــادر احـــمـــدي تـــوســـط رژيـــم            
جنايتکار جمهوري اسـالمـي، بـه        
خانواده و بستگان آنـهـا تسـلـيـت            

ما از مردم آزاديخـواه و    .   ميگويد
برابري طلب سنندج مي خـواهـيـم        
که به هر شکل ممکـن اسـت ايـن          
عمل وحشيانه و قـرون وسـطـايـي           
رژيم را محکـوم و نسـبـت بـه آن               

بايد  جنبش عليه    .   اعتراض کنند 
اعدام در ايران براه انداخت و مانع       
از آن شد که رژيـم هـار اسـالمـي              
بيش از اين مردم را به جوخه هاي        

 .مرگ بسپارد
 :سنندج

 ۸۶ مهر مـاه       ۲۱ روز شنبه   
ماموريـن نـيـروي انـتـظـامـي بـه               
تعقيب يک خود رو شـخـصـي کـه            

سرنشينان آن يک زن و يـک مـرد              
در جــريــان ايــن     .   بـودنــد پــرداخـت    

تعقيب و گريز، خـودرو شـخـصـي          
در محله کـارآمـوزي مـتـوقـف و             
رانــنــده آن از مــاشــيــن پــيــاده و             
متواري مي شود و خانمي کـه در       
داخل ماشين بود توسط نيروهاي     
انتظامي تعقيب کننده دسـتـگـيـر        

پليس با کتک کـاري و       .   شده است 
اعمال خشـونـت قصـد بـردن ايـن             
خانم را داشت که مـردم نـاظـر در            
صحنه به حمايت از او پرداختـه و         
بــا حــملــه بــه پــلــيــس و نــيــروي              
انتظامي، او را از چنگ آنان رهـا         

. ساخته و از مـحـل دور کـردنـد              
مردم خشمگين در صدد برآمـدنـد     
که ماشين نيروهاي انـتـظـامـي و          
پاسگاه آنان را  کـه در مـجـاورت            
بازار تانـاکـورا قـرار داشـت آتـش             
بزنند اما نيروهاي مزدور رژيم بـا        

 .تيراندازي متوسل شدند
 

کمـيـتـه کـردسـتـان حـزب بـه               
جســارت مــردم مــبــارز ســنــنــدج        
درود مي فرستـتـد و از هـمـگـان              
مي خواهد که براي ايجاد امنيـت       
و آسايش شهـرونـدان، در شـهـردر           
مقابل دست درازي جـيـره خـواران         
رژيم  متحد و مـتـشـکـل شـده و               
خــود امــنــيــت و حــراســت از                 

 .شهروندان را بر عهده بگيرند
 

 :سنندج
 ۸۶ مهر مـاه      ۲۰ روز جمعه   

قبل ازطلوع بامداد تعدادي افـراد      
مســلــح بــه پــاســگــاه نــيــروهــاي           
انتظامي در مـحلـه عـبـاس آبـاد             
حمله کرده و دو نفـر از نـيـروهـاي             

تا رسـيـدن     .   اين پاسگاه را کشتند 
اين خبر هـنـوز از هـويـت حـملـه                
کنندگان به ايـن پـاسـگـاه خـبـري             

 .بدست ما نرسيده است
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۸۶ مهر ۲۱
۲۰۰۷ اکتبر ۱۴  

 اخباري از سنندج          

 برنامه حزب را بخوانيد و در سطح وسيع توزيع کنيد         يک دنياي بهتر   

 

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

 ۳ازصفحه  
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هنوزهيچ سرنخي از عاملين اين     
جنايت وانگيزه آنها بـدسـت نـيـامـده            
وبجز بهروز کوچلو تكليف هـيـچ يـك          

معـلـوم   ) زنده يامرده(از كودكان ديگر 
خانواده هـا دراضـطـراب        .   نشده است 

كالـبـد   .   وتشويش بيشتر بسرمي برند   
شكافي استان هنوزهيچ نظري مبني     
براينكه آيا هيچ يك از اعضـاي بـدن            
كودك بيرون آورده شده و يا مورد آزار        
جنسي قرارگرفته و يـا دقـيـقـاً قـتـل               

. چگونه انجام پـذيـرفـتـه نـداده اسـت             
 مهر جنازه بهروز بـه خـانـواده          ۲۳روز

اش تـــحـــويـــل وعصـــرهـــمـــان روز           
درگورستان شهردرميان اشك وخشـم      

 .همگان به خاك سپرده شد
قراربود درمـراسـم خـاك سـپـاري           
مســؤلــيــن دولــتــي شــهــر اشــنــويــه            
نيزحضورداشته باشند كه هيـچ کـدام        

دولـت  .   از آنها درمحل حاضـرنشـدنـد      
در پي كوچك ومعمـولـي جـلـوه دادن            

اما نماينده كميـتـه     .   اين جنايت است  
دفــاع ازحــقــوق كــودكــان و انــجــمــن           
دوستداران محـيـط زيسـت اشـنـويـه            
بنام كامران اخشـنـي ضـمـن عـرض              

. تسليت به ايراد سخنـرانـي پـرداخـت         
كامران اخشني درميان سخنان خـود       
مسؤلين امنـيـتـي شـهـر را خـطـاب               
قرارداده وآنها را بدليل بـي كـفـايـتـي            
ــي                ــت ــي ــي مســؤل ــرل وب ــت ــن وعــدم ك
دربروزچنين حوادثي مقصردانستـه و      

پـس چـرادرعـرض      " با اشاره به اينكه      
ــيــش                 ــن ب ــال كشــت ــك س ــرازي ــت ــم ك

نـــــفـــــرازكـــــارگـــــران مـــــرزي       ۲۰از
درمرزپيرانشهر وسركـوب و وحشـت        
انــدازي درمــيــان مــردم بــراي آنــهــا            
ازاولويت ها بـوده  اسـت وكـم نـمـي                 

ــد ــوچــك             .   آورن ــر ك ــك شــه ــي دري ول
نفري جسد گنديـده كـودكـي      ۵۰۰۰۰

بايد بعد از دو هفته درحواشـي شـهـر           
آنهم بطور اتفاقي پيدا شود؟ آيا نبايد       
ــودرا               ــن خ ــرازاي ــت ــش ــي ــيــن ب مســؤل

 دربرابرجامعه متعهدبدانند؟؟؟
 

بــعــد ازايــن واقــعــه تــلــخ يــكــي           
ازروحانيون مـرتـجـع شـهـراز فضـاي             
احساسي وخشمگين حـاكـم بـرجـمـع           
حـاضـردر مـحـل خـاک سـپـاري ايــن                
ــول را بــه                   ــواده مــقــت ــودک، خــان ک
خونخواهي وقصاص واعدام رهنمـون     
شد و با ذكر اين مسئلـه كـه مـقـتـول           

. . . كودك بوده وهيچ گناهـي نـدارد و         
روانه بهشت ميـشـود و بـه حـال وي               

اظـهــارنــمــود  . . .   غـبــطــه مــيــخــورد و     
خوش بحال چنين انساني كه اينگونـه     
لطف وكرم خداوند شامل حالش مـي        

 ؟.!شود
اين آخوند مرتجع انگارجنـايـتـي       
اتفاق نيفتاده و انساني کشـتـه نشـده           

او اين جنايت را رحـم خـدا در            .   است
. حق به اين بچـه تـوصـيـف مـيـکـنـد               

طبق گفته اين آخوند، قـاتـل مـامـور           
خدا بوده و در حق اين بچه مرحـمـتـي           

اوبجاي پرداختن بـه اليـه        .   کرده است 
هاي امنيتي واجـتـمـاعـي وتـربـيـتـي             
قضيه، مردم را بـه حـفـظ سـنـتـهـاي               

 . غلط وارتجاعي فراخواند
 

مراسم خاكسپاري با سـخـنـرانـي         
يكي از اعضاي كانون دفاع ازحـقـوق        

ــام           ــن ــر ب ــرانشــه ــي ــان پ ــودك ــق  " ك ــاي ف
كـــه درمـــراســـم تـــدفـــيـــن        " رســـولـــي

حضورداشت مبني براينكه موضـوع     
ــه صــرف                ــهــروز يــك مســئل قــتــل ب
خانوادگي وشخصي نبـوده و بـه يـك            
زنجيـره كـودك ربـائـيـهـاي احـتـمـاالً                
سازمان يافته ومرتبط وصل است آن       
را دربعدي اجتماعي نشان داده وهمـه      
آحاد جامعه را جـهـت جـلـوگـيـري از              
بــروز چــنــيــن جــنــايــاتــي فــراخــوانــده         

 .ومراسم پايان پذيرفت
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمـن مـحـکـوم کـردن            
اين جنايت هولناک به خانواده بـهـروز       
احمديان تسليت ميگويـد و از هـمـه           
مردم و مدافعين کودک ميخواهد کـه      
براي جلوگيري از تکرار اين جـنـايـات     

مـردم  .   اقدامات الزم را انجام بدهـنـد      
نــبــايــد هــيــچ تــوهــمــي بــه دولــت و             

. مــقــامــات دولــتــي داشــتــه بــاشــنــد       
شرايطي که اين جـانـيـان بـر جـامـعـه              
حاکم کرده انـد ايـن نـوع جـنـايـت را                 

مردم بايد بـه خـيـابـان        .   توليد ميکند 
بيايند اعتراض کنند، تجمع کننـد و        
دولت را تحت فشار قرار بـدهـنـد کـه            
امکانات ايمني الزم براي حفاظت از     
کودکان و شرايط مـنـاسـب پـرورشـي           

 . کودکان فراهم کند
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۷ اکتبر ۱۶

 ۱۳۸۶ مهر ۲۴ 
——————— 

 
 بيانيه انجمن حمايت از 
 کودکان کار اروميه

 
در حمايت از بيانيه کميته دفاع از 
حقوق کودکان انجمن محيط زيست 

 اشنويه
    

کودکان به شيوه هـاي گـونـاگـون           
مورد سـوءاسـتـفـاده و بـي تـوجـهـي                 

کارخيـابـانـي    . جامعه قرار مي گيرند     
،کار در کوره پزخانه ها نـمـونـه هـاي             
عيني از وضعيت استثما ر کـودکـان         

نقـض حـقـوق کـودکـان بـه             . مي باشد 
اينجا ختم نـمـي شـود،بـلـکـه آزار و                
اذيت جسمي و سوءاستفاده جـنـسـي          

از آنان براي کار در امـور نـا مشـروع          
نيز به امري مرسوم در جامعه متـمـد         

فجيع ترين  .   ن امروز تبديل شده است    
ووحشيانه ترين اين برخـوردهـا دزدي        

قـتـل کـودک      . و قتل آنـهـا مـي بـاشـد           
در شهرسـتـان    ) بهروزاحمديان( ساله  ۶

اشنويه تعرضي وحشيانـه بـه حـقـوق            
ربـودن  .   جهانشمول کودکان مي باشد   

و دزديدن چـنـد کـودک در شـهـرهـاي              
مــخــتــلــف ادامــه حــوادث نــاگــوار و         
وحشيانه اي مي باشد کـه بـه شـيـوه               
هاي مختلف در حق کودکان اعـمـال         

ما اين جـنـايـات سـازمـان           . مي شود 
يافته در حق کودکـا ن را بـا چـنـيـن                 
شيوه هاي غير انساني محکوم کـرده        
و ازانجمنهـا و نـهـا دهـاي دفـاع از                 
حقوق کودکا ن خـواسـتـار واکـنـش و           
محکوم کردن اين جنايات وحشـيـانـه        

و بـر نـهـادهـا ي دولـتـي              .   مي باشيم 
واجب است که در جـهـت بـرگـردانـدن            
امنيت رواني بـه کـودکـان اقـدامـات            
الزم را انــجــام داده بــاشــنــد کــه بــا               
اقــدامــات انســانــي و حــمــايــت  از              
ارزشهاي انساني کـودکـان  دنـيـايـي             
مملو از صلح و امنيت و آسـايـش را         

 .برايشا ن به ارمغا ن بياوريم
 

 انجمن حمايت از 
 کودکان کار اروميه

 ۱۳۸۶مهر  ۲۳ 
 

******************* 
 ي دفاع از  ي كميته بيانيه

 حقوق كودكان
 انجمن دوستداران محيط زيست اشنويه

 
 .اند كودكان فرشتگان روي زمين

ماجراي دزديده شدن و كشتن يـا        
اي به نام بهروز      ساله  مرگ كودك شش    

احمديان باعث تاسف و تأثر تـمـامـي         
اينكه چه كس يا    .   اهالي شهرمان شد  

اي دسـت بـه          كساني، با چـه انـگـيـزه        
انـد،     انجام چنين عمـل شـنـيـعـي زده           

آزاري    كودك. هنوز بر ما روشن نيست    
، سرقت كودكان و سوءاستفاده به هـر        
شيوه، از آنـان مـوضـوعـي اسـت كـه               
ــا و               ــه ــان ــازم ــا،س ــاده ــه ــامــي ن ــم ت

بـه     هاي طرفدار حقوق كودكان     انجمن
نــحــوي خــواهــان جــلــوگــيــري از آن             

بــا اســتــنــاد و اشــاره بــه            .   هســتــنــد 
كنوانسيون حقوق كـودك مـبـنـي بـر             
اينكـه كـودك بـه دلـيـل عـدم بـلـوغ                   
جــنــســي و روانــي خــود، نــيــازمــنــد           
حمايت ويژه حقوقي قـبـل و بـعـد از               

بــاشــد، مــا خــواســتــار و           تــولّــد مــي  
خواهان توجه بـيـشـتـر بـه وضـعـيـت                
كودكان هسـتـيـم، زيـرا بـروز چـنـيـن                
فجايعي بر ذهن كودكان تأثير فـراوان       

گذارد و فضاي ناامن رواني بـراي          مي
مهمتـر  .   آورد  آنان و والدين بوجود مي    
ي اين فاجعه     از آن، فرونكاستن دامنه   

ــواده                     ــانـ ــر و يـــك خـ ــفـ بـــه يـــك نـ
ــدان و            مــي ــاشــد،تــمــامــي شــهــرون ب

نهـادهـاي اجـتـمـاعـي،از خـانـواده و               
جامعه تا دولت در مقابل آن مسئـول        

و    همانطور كـه مـاده سـي        .   باشند  مي
پنج كنوانسيون حقوق كودك نـيـز بـه           

حكـومـتـهـاي عضـو        « آن اشاره دارد    
پيمان با بكارگيري تمامي امكانـات       

اي و     موجود داخلي و خارجي،منطقه   
المللي از سرقت و خريد و فـروش            بين

ــظــوري كــه                    ــر مــن ــه ه ــان ب ــودك ك
الزم اسـت    .   » باشدجلوگـيـري كـنـنـد       

تمامي آحاد جـامـعـه در بـرگـردانـدن             
امــنــيــت روانــي بــه كــودكــان تــالش          
نموده، تا ديگر شاهد تـكـرار چـنـيـن             

ما ضمن تسليت به    .   جناياتي نباشيم 
ــهــروز             ــواده داغــدار خــردســال ب خــان
ــداري              ــانــ ــرمــ ــان ،از فــ ــديــ ــمــ احــ
محترم،نيروي انتظامي و مـقـامـات         
قضايي شهرستان اشنويـه خـواسـتـار         
پيگيري مجدانه و مجازات عامل يا      

اميد كـه    . عاملين اين جنايت هستيم   
دنــيــاي لــبــريــز از امــنــيــت،صــلــح و          

 .آرامش براي كودكان بوجود آوريم
 
 

 انجمن دوستداران 
 محيط زيست اشنويه

 ي دفاع از حقوق كودكان كميته
 

 ۸۶ مهر ۲۲ 

 
 گزارشي تکان دهنده از شهر اشنويه                         

 

 :   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

 

 ۱ازصفحه  



384شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

آيا بـا لـغـو       :   نجات از پيرانشهر  
مجازات اعدام، درجـه جـنـايـات در            
جامعه باال نخواهد رفت؟ و بـا لـغـو             
مجازات اعدام، جنـايـتـکـاران قـاتـل           

 چگونه مجازات مي شوند؟
 

نـجـات عـزيـز قضـيـه           :   گلپريان
يعني با لـغـو     .  دقيقا عکس اين است 

مجازات اعدام درجه قتل و آدم کشي       
که ميراث مناسبات حاکم بر جامعـه       
است، بسـوي کـاهـش و مـحـوشـدن               

شما لحـظـه اي بـه ايـن            .   خواهد رفت 
مسئله دقت کنيد که چرا شخصي در       
صدد کشتن کسي ديگر بـرمـي آيـد؟          
دليل اين قـتـل چـه بـوده اسـت؟ آيـا                  
انسانهايـي کـه دسـت بـه قـتـل مـي                  
زنند، در بدو تولد قاتل زاده شده انـد؟     
آيا اساسا کسي دوست دارد شـخـص        
ديگري را بـکـشـد و خـودش هـم در                
انــتــظــار قصــاص و اجــراي قــوانــيــن          

. ارتجاعي حکومت اسالمي بـاشـد؟      
ميدانم که پاسـخ شـمـا و هـر انسـان                
آزاده و واقع بينـي بـه ايـن سـئـواالت             

 . منفي است
فقر و تنگـدسـتـي، در جـامـعـه،              
يکي از عـوامـل اصـلـي بـروز قـتـل                 

عدم تامين اجتماعـي زنـدگـي        .   است
شهروندان جامعه، دليل ديگري بـراي      

حتما .   رشد و نمو اينگونه قتلها است     
ميدانيد که کسانيکه بـعـنـوان قـاتـل            
خطاب قرار مي گـيـرنـد، البـد بـراي              
تامين زندگي مادي خود و برون رفت       
از بحران اقـتـصـادي نـاچـارنـد مـثـال               
دســت بــه دزدي بــزنــنــد و در حــيــن              
ارتکاب به دزدي، بـا طـرف مـقـابـل              
درگير و گالويز مي شود و يـکـي از             

يـا مـثـال      .   طرفين به قتـل مـي رسـد         
کسانيکـه اعضـاي نـزديـک خـانـواده             
نظير همسر، دختر و يا خـواهـر خـود           
را بخاطر افکار عقب مانده ناموسـي       
و افکار خرافي و عـهـد عـتـيـق رژيـم             

شـمـا اگـر      .   حاکم به قتل مي رسانـنـد      
دست روي هر قتلي بـگـذاريـد، نـمـي             
توانيد باني اصلي آنرا که منـاسـبـات         
سياسـي، اقـتـصـادي، اجـتـمـاعـي و               
فرهنگي حاکم بـر جـامـعـه اسـت را               

پاسخ بوجود آمدن يـک قـتـل        .   نبينيد
قتـل قـتـل      .   انتقام گرفتن از آن نيست    

مي آفريند و مـدام بـاز تـولـيـد مـي                 
همانگونه که از مقطع پيدايـش      .   شود

حکومت اسالمي شاهدش هسـتـيـم،       
عالرغم رسميت داشتن حـکـم اعـدام         

در قوانين اسالمي اين رژيم، و تـمـام          
 دهـه    ۳فقر و فالکت موجود در ايـن         

از حاکميت جمهوري اسـالمـي، ايـن          
مسئله سير صعودي داشته و ايران را       
ميتوان در رديف اوليـن کشـورهـايـي          
ثبـت کـرد کـه اعـدام در آن بـه حـد                     

 . اعالي خود رسده است
در کشورهاي غربي از آنجا که تا       
حــدودي زنــدگــي مــردم از يــک ســرو           
ســامــان نســبــي بــرخــوردار اســت و            
هــمــچــنــيــن مــجــازات اعــدام وجــود        
ندارد، بـنـدرت شـاهـد بـروز قـتـل و                  
کشتن کسي بـدسـت کسـي ديـگـري             

 .هستيم
و اما در مورد پـاسـخ بـه بـخـش              
دوم سئوال شما بگويم که، اوال قـبـل           
از هر چيز بايد با مبـارزات وسـيـع و             
دائمي کاري بکنيم کـه رژيـم فـعـلـي              
جمهوري اسالمي مجازات اعـدام را        

ايـن امـر شـدنـي         .   از قوانينش بردارد  
است وميتوان با فعاليت گستـرده اي        
در داخل کشور و هـمـچـنـيـن افـکـار               
عمومي بين الملـلـي و وادار نـمـودن             
کشــورهــاي اروپــايــي، جــمــهــوري            
اسالمي را تحت فشـار گـذاشـت کـه             
اين قانون وحشيانه و ضـد بشـري را             

اين يکـي از امـور هـر           .   کنار بگذارد 
روزه مــاســت کــه تــا حــدود زيــادي              

در .   توانسته ايم در آن پيشروي کـنـيـم        
داخل کشور نيز بايد حرکت و جنبـش        
عليه اعدام و لغو آن، در دستـور کـار           
فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي و انســانــهــاي         

 .آزاديخواه و برابري طلب قرار گيرد
راه حل جلو گيـري از هـر قـتـلـي              
اين است که عوامل و داليل آن قـتـل           
را شناخت، مورد بررسي قـرار داد و          
ريشه اين عـوامـل و داليـلـي را کـه                 

. موجب قتل گشتـه اسـت خشـکـانـد           
پيداست که کسي که مرتکب قـتـلـي          
شده است نبايد گذاشت راست راسـت        
در خيابان و محله قدم بزند بايد او را          

اما چنـيـن کسـانـي را         .   محاکمه کرد 
بايد از مـحـيـط اجـتـمـاعـي زنـدگـي                
مردم دور نگه داشت و بـا تشـخـيـص            
علت قتل، آنها را در مراکز درمانـي،       

ايـن گـونـه      .   آموزشي نگـهـداري کـرد      
افراد مـمـکـن اسـت و مـي تـوانـنـد                   
دوباره و بدنبال از سر گـزرانـدن دوران          
آموزش و درمـان و بـا تشـخـيـص و                
ــخــصــصــان امــور             ــد مــت صــالحــدي
روانشناسي اجـتـمـاعـي و درمـانـي،            
مي توانند به ميان جامعه باز گردنـد        

و انسانهاي مفيدي نيز بحـال خـود و           
ايـن را بـايـد اضـافـه            .   اجتماع باشند 

کنم که چنين انـتـظـاري از يـک رژيـم             
بشدت قاتل و جنـايـتـکـار را نـبـايـد               

تا هم اکنون رژيـم اسـالمـي،          .   داشت
خود يـکـي از بـزرکـتـريـن قـاتـالن و                  
جنايتکاران تاريخ مـعـاصـر اسـت و            
بايد در يک دادگـاه بـيـن الـمـلـلـي بـه                  

بـراي مـهـره      .   محاکمه کشـيـده شـود       
هاي اصلي و سـردمـداران ايـن رژيـم             
نيز نبايد حکـم مـرگ در مـوردشـان              

همينقدر کافي است که بـه  .   اجرا شود 
جنايات سه دهه از حاکـمـيـتـشـان در          
پـيــشــگـاه افــکــار عــمــومــي  جــهــان           
اعتراف کنند آنگاه و بـدنـبـال چـنـيـن          
واقعه اي، بشريت دنـيـاي امـروز بـار            
ديگر نخواهنـد گـذاشـت کـه چـنـيـن               
جانوراني در هيچ گـوشـه گـيـتـي بـار              

ايـن بـزرگـتـريـن        .   ديگـرسـر بـر آورنـد        
دستاوردي خواهد بود کـه هـيـچـگـاه            

بـه امـيـد آن        .   تاريخ بخود نديده است   
 . روز که چندان هم دور نيست

در مورد سـئـوال سـوم شـمـا کـه               
پرسيده ايد کمونيسم يعنـي چـي؟ تـا           
کنون و در فرهنگ سياسي احـزاب و         
جريانات سـيـاسـي چـپ سـنـتـي کـه                 

 بـر    ۵۷پيشينه آن به قبل از انـقـالب          
مـيــگـردد، تـعــاريـف کـلــيـشــه اي و               

و .   منجمدي از کمونيسم داده ميـشـد      
اهداف و آرمانهاي کمونيستي را بـه          
گونه اي تعريف و ترسيم ميکردند که       
رسيدن به آن فقط در رويا قابل ديـدن           

بــحــث در مــورد تــعــاريــف و             .   بــود
تصويري که پيشتر از کمونيسم و يک        
جامعه کمونيستي داده ميشد، خـود       
احتياج به يک بررسـي تـاريـخـي تـري           
دارد که آنرا به وقت ديـگـري مـوکـول            
مـيــکــنـم امــا در پــاســخ بـه ســئــوال              
مشخص شما از کمونيسم، در اينجـا       
به اين جنبه از نـکـات دخـيـل در آن                

در يـک جـملـه اگـر           .   اکتفا مـي کـنـم      
بخواهم يک تعريف زميـنـي و مـادي          
از کمونيسم را اشاره کنم اين است که        
سعادت، رفـاه، امـنـيـت، آسـايـش و              
خوشبختي براي هر تـک انسـانـي بـر             
روي اين کره زميـن، تـمـام اهـداف و              
آرمانهاي کمونيستي را توضيح مـي       

براي دست يابي به يـک زنـدگـي          .   دهد
شايسته انسان که در آن نـه جـنـگـي               
بــاشــد نــه زوري، بــرچــيــدن کــامــل              
استـثـمـار انسـان از انسـان، وسـايـل                
توليد در جامعه بـه جـاي ايـنـکـه در               
اختيار مشتي انگـل و سـرمـايـه دار             

. باشد، در اختيار جامعه قرار بگـيـرد       
اين امر نيز ساختار و مکانـيـزمـهـاي        
روبنايي خود را نـيـز خـواهـد داشـت              

نظير نماينـدگـان شـوراهـاي مـردم و             
کارگران که در سامانـدهـي اقـتـصـاد           
سوسياليستي و بر اساس منافـع کـل      
جامعه انتخاب مي شوند و تصـمـيـم          

آزادي در جامعه کـه     .   گيري مي کنند  
هر کسي و با استفـاده از سـازمـان و            
تشــکــلــهــاي مــخــتــلــف در رشــد و             
شکوفايي  زندگي فکري، اجتـمـاعـي        
و علمي شـهـرونـدان جـامـعـه دخـيـل               

بـرابـري   .   است و حـرفـش را مـي زنـد            
کامل زن و مـرد، در اولـويـت قـرار                 
داشــتــن حــقــوق کــودک، احــتــرام بــه           
حرمت و کرامت انسان، بي نياز شدن       
انسانها در تمام شئون زنـدگـي، و در           
يک کالم سعادت و خوشبخـتـي بـراي          

تـحـقـق ايـنــهـا مـعـنـايـي جــز                .   هـمـه  
شـايـد ايـن سـئـوال          .   کمونيسم نـدارد   

مــطــرح شــود کــه خــوب ايــن هــمــه              
سعادت و خوشبختي چـگـونـه قـابـل            
حصول است؟ آيا مـي گـذارنـد بـه آن              

 . دسترسي پيدا کنيم؟
تمامي ابزار و امکاناتي که مـي        
تواند يک جامعه کمونيستي را يعنـي       

سعادت و خـوشـبـخـتـي و رهـايـي              (   
را )   انسان از قيد بردگي و استـثـمـار           

. موجب شود، هم اکنـون وجـود دارد         
کليد اصلي آن لغو مالکيت سرمـايـه        
داران بر وسايل توليد و لغو حاکميـت        

براي تحقق ايـن     .   شان بر جامعه است   
امر متشکل کـردن و سـازمـانـدهـي             
طبقه کارگر بـعـنـوان نـيـروي اصـلـي              
توليد در جـامـعـه و تصـرف قـدرت                
ازدست سرمـايـه داران حـاکـم کـاري             
است که سالـهـاسـت حـزب مـا بـراي               

عـالوه بـر     .   تحقق آن تالش مـي کـنـد        
نکات پايه اي و مـادي کـه فـوقـا و                  
تيتر وار اشاره شد، بنياد نـهـادن يـک            
جامعه کمونيستي ابتدا مستلزم يـک       
حزب جـدي کـمـونـيـسـتـي اسـت کـه                 
رهبري و هدايت بـه تـحـقـق رسـانـدن              
مـــبـــارزه طـــبـــقـــاتـــي را از نـــظـــر              
سازماندهي انقـالب اجـتـمـاعـي کـه            
طبقه کارگر در راس آن باشد و اتخـاذ         
سياست و تاکتيکهاي مناسـب بـراي        
به پيروزي رساندن آن، يکي ديـگـر از        

کسانـيـکـه    .   مولفه هاي اين امر است    
خود را در پيشبرد و به ثمر رسـانـيـدن       
اين امر سهيم و دخـيـل مـي دانـنـد                 
کمونيستهايي هستـنـد کـه ضـرورت          
پاسخ به نياز بشريت امروز را وظيـفـه       
 .عاجل و همين امروز خود مي دانند

 
. چنـد تـا سـئـوال داشـتـم            :   برابر

چکار بايد کرد تا از دخالـت مـذهـب            
در مــدارس بــويــژه مــهــد کــودکــهــا            
جلوگيري کرد؟ دوم اينکه من در يـک        

خانواده با باورهاي مـذهـبـي زنـدگـي           
مي کنم و تا بحال در خانواده مـا در            
مورد نـقـد مـذهـب بـحـثـي صـورت                 
نگرفته است، چگونه مي تـوانـم وارد         
نقد از مذهـب شـوم؟ و سـئـوال آخـر                 
اينکه آيا فيدل کاسترو يک کمونيست      
است؟ چرا هوگو چاوز که خود را يـک       
سوسياليست ميداند مـدام بـه ايـران           

 .نزد سران اين رژيم سفر مي کند؟
 

برابر عزيز با تشکر از      :   گلپريان
سمـوم  .   ارسال سئواالتت براي ايسکرا   

مذهب را بايد از تـمـامـي گـوشـه و                
امـا  .   زاواياي زندگي مـردم پـاک کـرد        

شما روي نکته بسيار مهمي انگشـت       
گذاشته ايد آنهم مـدارس کـودکـان و            

راههاي مختلفـي  . مهد کودکها است 
را بايد اتخـاذ کـرد تـا از دخـالـت و                  
حضور مـذهـب در زنـدگـي کـودکـان              

 .جلوگيري کرد
يــکــي از ايــن راهــهــا تــالش و              
مبارزه مردم، پدر و مادرها، فعالـيـن      
دفاع از حقوق کودک و در يـک کـالم              
مبارزه اجتـمـاعـي مـردم مـبـنـي بـر                
خواست جدائي مذهب از آمـوزش و          

بايـد خـواسـت جـدائـي          .   پرورش است 
مذهب از آموزش و پرورش و محيط       
مدارس، بعنوان خواستي عمـومـي و       

. همگاني تـقـويـت و گسـتـرش يـابـد              
فــعــالــيــن حــقــوق کــودک و والــديــن            
کودکان مي توانند در خـنـثـي کـردن            
آنچه که در مدارس و مهـد کـودکـهـا            
در زمره تعاليـم مـذهـبـي قـرار دارد              

 . عمل نمايند
اما ريشه اي ترين اقـدام در ايـن            
زمينه، سرنگون سـاخـتـن ايـن رژيـم             

 .ضد انسان و ضد کودک است
در مورد سئـوال دوم  پـيـرامـون             
نقد مذهب بايد بگويم که آنچه را کـه          
امروز مردم را به نيـسـتـي و نـابـودي              
کشانيده است نقش مـذهـب و اسـالم         
سياسي و قوانين عهد حـجـري رژيـم            
اسالمي است کـه کـمـک بـزرگـي در               

. حفظ نظام نابرابر مـوجـود مـيـکـنـد           
امروز در ايران هيچ اموري از زندگـي        
مردم نيست که مذهب در آن دخـالـت         

تحميل قـوانـيـن و سـنـتـهـاي              .   نکند
مذهب بر زندگـي مـردم کـه شـرايـط              
بشدت سخت و دشـواري را بـر آنـان               
حاکم کرده است، سوژه مناسبي براي       

از مدارس گرفتـه  .   طرح و نقد آن است  
تا جدا سازي ها، از حجاب گرفته تـا          
فرهنگ و سنتهاي پوسيـده مـذهـب،         
از اعدام و شکنجه و سنگسار گرفتـه         
تا بـي حـقـوقـي مـردم در جـامـعـه،                   

 
 از ميان نامه ها و سئواالت                 

 ۷صفحه  
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 درمورد اخراج مهرنوش موسوي
 " حکمتيست" از حزب 

طبق گـزارشـي کـه بـه حـزب کـمـونـيـسـت                     
کارگري ارسال شده است، تـعـدادي از کـارگـران             

 اکتبر روز جهاني عليه     ١٠عسلويه به مناسبت    
ــد و                      ــبــي زدن ــکــار جــال ــت ــه اب اعــدام دســت ب

 : پالکاردهائي که روي آنها نوشته شده است
 مـهـر     ١٨ اکتبر برابر بـا       ١٠اعدام نه، روز    

در برخـي نـقـاط شـهـرک          روز جهاني عليه اعدام  
کـارگـران عسـلـويـه در          .   عسلويه نصب کرده اند   

نيز چند پالکارد )    شهريور١٦(  سپتامبر   ٧روز  
 ١٣نه به اعدام، زندان و شکنجه بـراي         :   با شعار 

نخـل      در مسير جاده عسلويهکارگر سنندج نه 
 ساعـت تـوسـط      ١٠تقي نصب کردند که پس از    
 . نيروهاي رژيم برچيده شد

  
کارگران عسلويه همـچـنـيـن پـالکـاردي در             

دفاع از کارگران نيشکر هفت تپه در سـه نـقـطـه              
اين شهرک نصب کرده و با اعـتـصـاب کـارگـران              

   .نيشکر اعالم همبستگي کرده اند
  

حزب کمونيست کارگري اقدامات کـارگـران    
عسلويه عليه احکـام و مـجـازات اعـدام و در                 
دفاع از مبارزه کارگران نيـشـکـر هـقـت تـپـه را               
پاس ميدارد و دسـت فـعـالـيـن ايـن حـرکـت را                    

فعالين اين حرکت در واقع خواست و   .   ميفشارد
نظر هزاران کارگر عسلويه را با اين ابـتـکـار بـه               
نمايش گذاشتند و بدينطريق هـمـراه بـا هـزاران              
آزاديخواه ديـگـر در داخـل کشـور و در سـطـح                    
جهان روز جهاني عليه اعدام را گرامي داشتـنـد          

  . و به همبستگي با کارگران نيشکر پيوستند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران

 اقدام جالب کارگران عسلويه عليه مجازات اعدام 
 و در دفاع از کارگران هفت تپه 

   

 ساله اي اسـت کـه در           ٣٢اختر محمدي زن    
زندان گوهردشت به انتظار اجـراي حـکـم اعـدام              

 ١۶قرار بود امروز سه شنبه      .   خود نشسته است  
اين خـبـر از     .   ، اختر را اعدام کنند۲۰۰۷اکتبر  

طريق تعدادي از کساني که در جريان اين واقـعـه           
قرار گرفته بودند، براي کميته بين المللي عـلـيـه            
اعدام ارسال شـد و مـا از صـبـح روز گـذشـتـه                       

 اکتبر فعاليتهاي را براي نجات جان       ١۵دوشنبه  
تـمـاس بـا پـارلـمـان اروپـا و                .   اختر آغاز کـرديـم    

تماس بـا نـمـايـنـدگـان پـارلـمـان از کشـورهـاي                     
مختلف اروپايـي و  نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق                    
انساني و همچنين تـمـاس بـا خـانـواده اخـتـر و                   
کمک کردن براي اينکه سـرگـذشـت او در سـطـح                
نهادهاي مدافع حـقـوق انسـانـي مـطـرح شـود،                 

 . مجموعه فعاليتهايي بود که ديروز انجام شد
طبق خبري که از اتـحـاديـه اروپـا دريـافـت                 
کرده ايم، ديروز با سفارت جمهوري اسالمـي در           
شهر بروکسل تماس گرفته و همچنين با سفـارت       
تعدادي از دولتهاي اروپـايـي در تـهـران تـمـاس                
گرفته شده و فعاليت براي نـجـات جـان ايـن زن                  

امروز طـبـق خـبـري کـه بـه مـا                 .   جوان آغاز شد  

رسيده است اجراي حکم اختر يک هفته به تعويـق        
افتاده است و وکالي او در تالش هستند کـه وي            

 .را از اعدام نجات دهند
اختر محمدي بعد از طالق گرفتن از همـسـر          
اولش بـا مـادر و پـدرش در شـهـريـار زنـدگـي                       

آنها با صاحبخانه مشکالتي داشـتـه و          .   ميکرد
بعد از يک دوره جر و بـحـث روزي پسـر کـوچـک                   

آنـهـا   .    ساله بود، به قتل ميرسد۴صاحبخانه که   
ادعا ميکنند که اختر اين جنايت را انـجـام داده          

 .  اما اختر اين اتهام را رد کرده است. است
جمهوري اسالمي ايران قصد اعدام اختـر را         

کميته بين المللي عليه اعدام ، مـخـالـف       .   دارد  
اعدام است اعدام  بهر دليل و بهانه اي مـحـکـوم      

 . و مردود است
اکنون يک هفته وقت داريم کـه بـهـر طـريـق                 

کـمـک   .   ممکن جلوي اجراي اين حکم را بگيـريـم        
 . کنيد اختر محمدي را از اعدام نجات دهيم

 
 كميته بين المللى عليه اعدام

 ٢٠٠٧ اکتبر ١۶
 

Tel. +46 494 917 704ــ 
com.yahoo@manochermasori 

 net.adpi.www 

بــا پــايــان کــنــگــره غــيــر عــلــنــي حــزب             
حکمتيست، قبل از اينکـه حـتـي اطـالعـيـه              
پاياني کنگـره، مصـوبـات و حـتـي اسـامـي                 
اعضاي ارگانهاي رهـبـري ايـن حـزب اعـالم              
شود، طـي اطـالعـيـه اي اخـراج مـهـرنـوش                   
موسوي عضو کميته مرکزي اين حزب اعالم       

ظاهرا تنها نکته اي کـه رهـبـران            .   شده است 
حزب حکمتيست تا اين لحظه بـر آن تـوافـق              

حــزب !   کــرده انــد هــمــيــن اخــراج بــوده اســت          
کمونيست کارگري اين دست بـردن بـه حـربـه              
تشکيالتي درمقابل بحث سياسـي مـخـالـف          
را محکوم ميکند و آنرا نمونه مسـلـم عـدول            
از پـرنسـيـپ هـاي تشـکـيـالتـي کـمـونـيـسـم                     

. کارگري و رفتار سيـاسـي انسـانـي مـيـدانـد              
بکارگيري اهرم تشکيالتي در بحث سـيـاسـي        
و مبارزه نظري، بکـار گـرفـتـن حـربـه اخـراج                 
عليه کسي که با جـديـت کـوشـيـده اسـت از                  
گردش به راست حزب متبوعـش جـلـوگـيـري            
کند، بکارگيري حربه اخراج در برابر کسي که        
نتوانسته اند جـواب بـحـث سـيـاسـي اش را                  

بدهند، اقدامي از سـر اسـتـيـصـال اسـت کـه                
فقط ميتوان با راست روي هاي ديـگـر حـزب            

مـا قـبـال طـي         .   حکمـتـيـسـت تـوضـيـح داد           
اطــالعــيــه اي در مــورد ايــن راســت روي و               

 سقوط به دامن سياست هاي نظم نـويـنـي            
قومي هشدار داده بوديم و اکنون ايـن تـنـهـا              
تصميـم اعـالم شـده بـعـد از کـنـگـره حـزب                      

نشان ميدهد که اين نگـرانـي و     "   حکمتيست" 
 . هشدار کامال بجا بوده است

 
حزب کمونيست کارگري بار ديگـر هـمـه          
کمونيست ها و از جمله کادرهاي متعهـد بـه           

را فـرا    "   حـکـمـتـيـسـت      " کمونيـسـم در حـزب          
ميخواند تا عليه اين راست روي ها مـحـکـم            
بايستند و به اخراج مهرنوش موسوي کـه بـه           
جــرم انــتــقــاد از ايــن ســيــاســت هــا صــورت              

 . ميگيرد، اعتراض کنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٦ مهرماه ٢٢، ٢٠٠٧ اکتبر ١٤

همگي اينها مسائل و موضوعاتي هستند کـه        
رژيم اسالمي و قوانين اسالمـي حـاکـم بـر آن،               
بايد در محيط خانواده و در ميان جامعه و در            
هر جمع و مـحـفـلـي مـورد نـقـد و تـنـد تـريـن                        
تعرضات هر انسان آزاديخواه و بـرابـري طـلـب              

شمـا در مـيـان اطـرافـيـانـتـان مـي                  .  قرار گيرد 
توانيد مثال در ايـن زمـيـنـه شـروع کـنـيـد کـه                    
شرايط و موقعيت تحميل شده توسط قوانين و        
حکومت اسالمي، در تضاد شـديـد بـا حـقـوق               

شما مي توانيد بعنـوان     .   انسان و انسانيت است   
مدافع انسانيت و حقوق برابر انسـانـهـا بـا يـک                
ديگر،، مذهب و قوانين، فرهنگ و سنتهـايـش         
را نقد کنيد که در مغايرت و ضديت کـامـل بـا       

بايستي بر روي يـک سـکـو           .   حقوق انسان است  
پاي شما کامال محکم و اسـتـوار قـرار داشـتـه               
باشد آنهم سکوي دفاع از حقوق انسان، دفاع از         
حقوق برابر زن و مرد، دفـاع از حـقـوق کـودک،                
دفاع از آرمان و آرزوي انسانهـايـي کـه تـوسـط               
اسـالم و قــرآن و رژيـم حــامـي آن بــه نــابــودي                    

از مشکالت زندگي همـيـن   .   کشانيده شده است  
 .امروز آدمها بايد به سراغ نقد مذهب رفت

اما در مورد فيدل کاسترو، ما کاسـتـرو را           
بعنوان کمونيست نمي شناسيم و جامعه کـوبـا          
هم هيچوقت جامعه اي سوسياليـسـتـي نـبـوده            
است اما کاسترو طي حاکميت خويش در کوبـا         
و عالرغم تهديدات چندين ساله آمريکا عـلـيـه          
اين حکومت، بدنبال بقدرت رسيدنش تـوانسـت      
در آن جامعه طب را مجاني کند، رفـاهـيـات و             

امکاناتي براي مردم را در برنامـه دولـت خـود             
بگنجاند و در مقابل تهديدات و سرنگوني اش         

هوگو چاوز هم با    .   توسط آمريکا مقاومت کند   
از نـوع بـورژوايـي آن بـه            "   سوسياليستي" شعار  

جمع آوري راي پرداخت و به رياسـت جـمـهـوري             
اين را بايد در نظر داشـت کـه مـردم در             .   رسيد

کشورهاي آمريکاي التين به جامعه اي آزاد و           
بـر ايـن     .   برابر و سوسيالـيـسـتـي تـمـايـل دارنـد              

اساس در مقطع انتخابات رياست جـمـهـوري و           
يا احزاب پارلـمـانـي، افـراد و احـزاب بـخـاطـر                   
کسب آرا و براي رسيدن بقدرت بـا شـعـارهـا و                
دادن وعده رفرم و اصـالحـات بـا هـمـديـگـر بـه                

امـا هـمـيـنـکـه بـقـدرت             .   رقابت مـي پـردازنـد       
رسيدند دمار از روزگار کارگر در مملـکـتـشـان           

نمونه عيني و عملي آنهم ايـن        .   را در مي آورند   
است که شما اشاره کـرده ايـد کـه ايشـان بـجـز                   
کاسه ليسي و چـاپـلـوسـي بـراي جـانـيـان رژيـم                   
اسالمي و تحت لواي سهيم بودن در تقابـلـشـان           
با آمريکا، مدام با سران جنايـتـکـار ايـن رژيـم               

 . مشغول الس زدن هستند
مالک سوسياليستي بودن يک جامـعـه ايـن          
است که ابزار توليد در يک جامعه در حـيـطـه و              
مالکيت جامعه باشد و کـار مـزدي لـغـو شـده                

فعال در هيچ کجاي دنيـا از ايـن خـبـري              .   باشد
امــيــد و تــالش مــا بــعــنــوان حــزب             .   نــيــســت

کمونيست کارگري اين است که بـا سـرنـگـونـي              
رژيم جمهوري اسالمي تـوسـط انـقـالب مـردم              

 .    چنين امري را متحقق کنيم 

 از ميان نامه ها و سئواالت                 

 
 ! اجراي حکم اعدام اختر محمدي يک هفته به تعويق افتاد                             

 ۶ازصفحه  
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

اين بار مي خواهم درموردآرزوي     
دوران كودكيم بنـويسـيـم آرزويـي كـه            
هميشه روي كاغذ مـي نـوشـتـم امـا             
بعدا آن را پـاره مـي كـردم از تـرس                   

 .اينكه مبادا كسي آن را ببيند
 وقتي كـودك بـودم آرزو داشـتـم            
خدا بـاشـم آخـه مـي دونـيـد بـه مـن                    
يادداده بودند كه خدا دنيـا را درسـت           
كرده ومن فكر ميكردم اگـر بـه جـاي          
او من خدا بودم دنياي زيباتري خـلـق          
مي كردم من هميشه تو نوشته هـايـم         

ايـن  !   به او مي گفتم آخه خداي احمق        
چه دنيايي اسـت كـه درسـت كـردي؟             
باور كن اگر من بجاي تـو خـدا بـودم           
بهتـر از تـو خـدايـي مـي كـردم وبـه                    
هــركــس هــر چــي كــه مــي خــواســت           
ميدادم دنيايي سرشار از مـهـربـانـي           
وشادي درست مي كردم دنـيـايـي كـه           
درآن همه انسانهابه حقوق هم احـتـرام        

ميگذارند وكسي را بـركسـي بـرتـري           
ــي كــه درآن هــمــه                  ــاي ــي ــيــســت دن ن
خوشبخت اند، دنـيـايـي كـه درآن از              
كشت وكشتار خبري نيسـت چـرا كـه           

از .   كسي اسـلـحـه اي نـمـي شـنـاسـد               
لحظه لحظه رنگ عوض كردن خبـري       
نيست چرا كه هـمـه پـاك ويـك رنـگ               
هستند، از نابرابري خبري نيست چـرا       
كه همه باهم برابرند، از دروغ خـبـري           
نيست چرا كه كسي واژه دروغ را نمي        

همه چيزهاي خوب وقشنـگ     .   شناسد
را درست ميكردم واجـازه نـمـي دادم           

دنـيـايـي    . كسي با زشتيها آشنـا شـود       
درست مي كردم كه از زشتيـهـاعـاري      
وپاك بـاشـد وچـيـزهـاي زشـت حـتـي                
درتصور هم نيايند  اما بعدا افسـوس        
مي خوردم كه چرا نمي توانـم چـنـيـن            
ــاره شــروع              ــيــايــي را بســازم؟ دوب دن

كـه  !   ميكردم به شكوه وگاليه  از خـدا       

چرا من را بـه ايـن دنـيـاي مسـخـره                   
آوردي من نمي توانم اين دنـيـا را بـا              
اين ويژگيهاي كنوني اش تحمل كـنـم        

امـا  .   ونمي توانم بي اهميت نيز باشم       
بعدها كه بزرگ شدم وبابرنـامـه هـاي          
يك دنياي بهتر آشنا شدم فـكـر كـردم           
ــدان هــم دوراز                 كــه آرزوي مــن چــن

حقيقت نيست ومن مـي تـوانـم خـدا             
باشم اصالً همه ما مي تـوانـيـم خـدا             
باشيم ودنيايي زيبا خلق كنـيـم هـمـه            
ما مي توانـيـم بـا پـيـاده كـردن ايـن                  
برنامه هـا در سـراسـر دنـيـا، آرزوي                
چندين هزارساله انسان را به واقعـيـت        
برسانيم تا شرمنده نسلـهـاي بـعـد از            

هـمـه مـابـا هـم مـي             .   خود نباشـيـم      
توانيم بـراي سـاخـتـن دنـيـايـي زيـبـا                 

به اميد روزي    .   عزممان را جزم كنيم     
كه همه انسـانـهـا درسـراسـردنـيـا بـه                

 . واقعيت انساني زيستن برسند
 

 به اميد يك دنياي بهتر
۸۶مهر   

 اگر من به جاي خدا بودم                 
 سارا  

کارگران نيشکر هفت تپـه امـروز        
بيانيه اي در شش ماده منتشر کردند       
و بــار ديــگــر بــر خــواســتــهــاي خــود            

در واقع کارگـران بـا       .   پافشاري کردند 
برکناري شفيعي، مدير عامل قـبـلـي        
کارخانه نيشکر، عزم و اراده خـود را          
براي پيگيري همـه مـطـالـبـات خـود             
خطاب به مدير عامـل جـديـد اعـالم            

 . کرده اند
مــا بــه مــديــريــت جــديــد آقــاي            
مطيعي اعالم ميکنيم که کماکان بـر      

. خواستهاي خود پافشاري ميـکـنـيـم       
 : خواستهاي ما عبارتند از

شــوراي اســالمــي را مــانــع           -١
ــم           ــي ــدان ــي ــود م ــا در    .   تشــکــل خ م

انتخابات شـوراي اسـالمـي شـرکـت            
نميکنـيـم و شـوراي اسـالمـي بـايـد                

 . منحل شود
 تا ١ما هر پنجشنبه ساعت    -٢

 عصر جمع مـيـشـويـم و در مـورد               ٢
ــم                ــي ــان تصــم ــودم ــار خ ــط ک ــراي ش

و مجمع عمومي خودمـان    .   ميگيريم
مجمع عمـومـي    .   را تشکيل ميدهيم  

مـا  .   تشکل واقعي مـا کـارگـرانسـت         
تشکيل سنديـکـا را حـق خـود مـي               

 .شماريم
ما خواهان انعقاد قرارداد بـا        -٣

همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها     
 .به کار هستيم

ما خواهـان پـرداخـت فـوري            -٤
همه طلبهايـمـان بـابـد پـاداش و بـن                

 هستيم
مــا خــواهــان اجــراي طــرح            -٥

 طبقه بندي مشاغل هستيم
ما خواهان برشمردن کار مـا      -٦

 .بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم
ما تا رسيدن به خواستهايمان بـه        
اعتراضات خود ادامه ميدهيـم و از         
مــديــريــت جــديــد مــيــخــواهــيــم بــه           

 .خواستهاي ما فورا پاسخ دهد
 

الزم به توضيح است که کارفرمـا       
ــران                  ــارگ ــا ک ــرارداد ب ــاد ق ــق ــع از ان

ــراردادي کــه حــدود           ــر    ٢٠٠٠ق ــف  ن
ميشوند خودداري کرده و عمال آنـهـا         

معـمـوال هـربـار       .   را اخراج کرده است   

سه روز قـبـل از انـقـضـاي قـرارداد،                 
کارگران قراردادي اخراج ميـشـدنـد و         
مجددا به استخدام درميـامـدنـد ايـن          

 روز قـبـل از انـقـضـاي              ١٢بار اما      
قرارداد آنها را اخراج کردند و قرارداد       

خـواسـت   .   تازه اي با آنها منعقد نشـد      
عــقــد قــرارداد و بــازگشــت بــه کــار             
کارگران قـراردادي اکـنـون در صـدر             
خواسته هاي کارگران نـيـشـکـر قـرار            

 . گرفته است
 

حزب کمونيست کارگري از هـمـه       
مــطــالــبــات بــيــانــيــه شــش مــاده اي         
کارگران نيشکر هفت تـپـه قـاطـعـانـه            
پشتيباني ميکند و از هـمـه مـراکـز             
کارگري در سراسر کشور مـيـخـواهـد         
که با صدور قطـعـنـامـه و يـا ارسـال                
نامه هائي به کارگران نيشکر از ايـن          
بــيــانــيــه پشــتــيــبــانــي کــنــنــد و بــر             
هــمــبــســتــگــي طــبــقــاتــي خــود پــاي        

 . فشارند
 

 زنده باد همبستگي کارگري 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 آبان مـاه     ٢٤،  ٢٠٠٧ اکتبر   ١٦
١٣٨٦ 

بيـانـيـه شـش مـاده اي            :   ضميمه
 کارگران هفت تپه  

 
 بيانيه کارگران نيشکر هفت تپه

برکناري مدير طرح نيشکر هفـت      
تــپــه يــک پــيــروزي ديــگــر بــراي مــا             

 کارگران
 

 مهر مطلع شـديـم کـه         ٢٤امروز  
مديريت طرح نيشکر هفت تپـه آقـاي       

بـرکـنــاري   .   شـفـيـعـي بـرکـنـار شــدنـد            
مديريت يک خواست ما کارگران بـود       
و اين را يک موفقيت ديگر براي خـود         

 . ميدانيم
مــا بــه مــديــريــت جــديــد آقــاي            
مطيعي اعالم ميکنيم که کماکان بـر      

. خواستهاي خود پافشاري ميـکـنـيـم       
 : خواستهاي ما عبارتند از

شــوراي اســالمــي را مــانــع           -١
ــم           ــي ــدان ــي ــود م ــا در    .   تشــکــل خ م

انتخابات شـوراي اسـالمـي شـرکـت            
نميکنـيـم و شـوراي اسـالمـي بـايـد                

 . منحل شود
 تا ١ما هر پنجشنبه ساعت    -٢

 عصر جمع مـيـشـويـم و در مـورد               ٢
ــم                ــي ــان تصــم ــودم ــار خ ــط ک ــراي ش

و مجمع عمومي خودمـان    .   ميگيريم
مجمع عمـومـي    .   را تشکيل ميدهيم  

مـا  .   تشکل واقعي مـا کـارگـرانسـت         
تشکيل سنديـکـا را حـق خـود مـي               

 .شماريم
ما خواهان انعقاد قرارداد بـا        -٣

همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها     
 .به کار هستيم

ما خواهـان پـرداخـت فـوري            -٤
همه طلبهايـمـان بـابـد پـاداش و بـن                

 هستيم
مــا خــواهــان اجــراي طــرح            -٥

 طبقه بندي مشاغل هستيم
ما خواهان برشمردن کار مـا      -٦

 .بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم
ما تا رسيدن به خواستهايمان بـه        
اعتراضات خود ادامه ميدهيـم و از         
مــديــريــت جــديــد مــيــخــواهــيــم بــه           

 .خواستهاي ما فورا پاسخ دهد
 

 کارگران نيشکر هفت تپه
 ٨٦ مهر ٢٤

 بيانيه شش ماده اي کارگران نيشکر هفت تپه منتشر شد 

 عكس زني در حال فرار از دست مامورين مبارزه با بی حجابي                                

 


