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 ۳صفحه  

 از ميان نامه ها و سئواالت          

دولت ترکيه اخيرأ در پـارلـمـان         
ــظــامــي و               خــود مــجــوز حــملــه ن
لشکرکشي به کـردسـتـان عـراق را            

حزب اسالمي حـاکـم      .   دريافت کرد 

در ترکيه همراه بـا احـزاب مـلـي و              
نــاســيــونــالــيــســت ايــن کشــور در           
پارلمانشان تصويـب کـردنـد ارتـش          

ک . ک. اين کشور به بهانه حمله به پ      
مـجــاز اســت بــه کــردســتــان عــراق          

ما هر نوع لشکر    .   لشکر کشي کند  
کشي و جنگ دولـت اسـالمـگـراي          
ترکيه عليه مردم کردستان عـراق و        
مخالفين سياسي اش را مـحـکـوم          

مـردم کـردسـتـان تـرکـيـه            .   ميکنيم
همانند ديگر بخشهـاي مـردم کـرد          
نشين سالهاي سال است که قربانـي        

 
 
 
 
 
 

 
 محمد آسنگران     

 مينا عزيز
انتخاب تو بعنوان  سکوالريست     
ســال از جــانــب جــامــعــه ســکــوالر             

. انگليس را صميمانه تبريک ميگويم    
اين انتخابي کامال بجا و شايسـتـه و          
نشاندهنده اهميت و جايگاهي اسـت       

که فعاليتهاي خسـتـگـي نـاپـذيـر تـو              
عليه اسالم سياسي، در مقام مسئول      
کميته بين المللي عليه اعدام، کميته      
عليه سنگسار و کمپين اکس مسلم،      
ــان و                  ــواهــ ــخــ ــان آزاديــ ــيــ در مــ

اين .   سکوالريستهاي دنيا يافته است   

انتخاب براي تو، بـراي رفـيـق مـريـم              
نــمــازي کــه دو ســال قــبــل بــعــنــوان             
سکوالر سال انتخاب شد و براي کليه       
رفقائي که در اين کمپينها  و نهادهـا         
عليه اسالم سياسي و علـيـه دخـالـت           
ــي                   ــدگ ــت و در زن ــذهــب در دول م
اجتماعي انسانها فعاليت ميـکـنـنـد         
يک دسـتـاورد ارزشـمـنـد و يـک گـام                 

اين موفقيت را بـه       .   ديگر بجلو است  
همه شما عزيزان تبريک مـيـگـويـم و            

 . دستتان را به گرمي ميفشارم
 بــا امــيــد پــيــشــرويــهــا  و                     
موفقيتهاي بيشتر در مبـارزه عـلـيـه          

 .  مذهب در ايران و در سراسر جهان
 

 حميد تقوائي، دبير کميته مرکزي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ۲۰۰۷ اکتبر ۲۲

 پيام تبريک حميد تقوايي دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري  
 ۲۰۰۷به مينا احدي سکوالريست سال                      

 

 دانشجويان پلي تکنيک با شعار 
زنداني سياسي آزاد بايد گردد، مرگ بر 

 ديکتاتور و سوسياليسم يا بربريت 
 به مقابله با تعرض حکومت اسالمي برخاستند 

 اخبارشهرهاي کردستان            

 

 پيام اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 
 به کارگران نيشکر هفت تپه

 ۵صفحه  

 ۶صفحه  

 :فراخوان حزب کمونيست کارگري
 !عليه ترور يک فعال کارگري در سنندج قاطعانه بايستيم

 ۴صفحه  
 

 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري    

 

 ها ها و آدم اعدام

 ۲صفحه  

 ۲صفحه  

 ۴صفحه  

 تهديد ترکيه عليه مردم کردستان                     
 عراق را محکوم ميکنيم                

 مينا احدي به عنوان سکوالر سال برگزيده شد                      

  پيام تبريک شوراي مرکزي سازمان ايکس مسلم  اسکانديناوي 
  ۲۰۰۷به مينا احدي سکوالريست سال 

 ۳صفحه  

 ۳صفحه  
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رقــابــتــهــا و جــنــگــهــاي قــومــي و مــلــي احــزاب                 
ناسيوناليست کرد و دولتهاي سرکـوبـگـر حـاکـم در            

 . ترکيه هستند
ک و دولـت     . ک. جنگ نيروهاي ناسيوناليست پ   

 مـيـالدي تـا        ۸۰سرکوبگر ترکيه از اواسـط دهـه            
ک . ک. شبهه نظامـيـان پ    .   کنون در جريان بوده است 

هم در تمام اين سالها در مرزهاي عراق و تـرکـيـه و               
ايران و سوريه مستقر بوده انـد و در مـنـاطـق کـرد                   
نشين اين کشورها و حتي در بـغـداد هـم مـقـراتـي                  

ارتش ترکيه به بهانه جنگ با نـيـروهـاي           .   داشته اند 
ک سالهاي گذشته بارها  به مـنـاطـق          . ک. پارتيزان پ 

کرد نشين عراق وارد شده  و روستاهاي اين منطـقـه    
اما دولت ترکيه هيچ وقت به      .   را به توپ بسته است    

اين اولين بـار    .  صرافت چنين تصميمي نيافتاده بود 
است که دولت ترکيه قانونأ تصميم گرفته اسـت کـه             

 .به مناطق کردنشين کشور عراق حمله کند
 اين تصميم ترکيه در شرايط خاصـي رسـمـيـت            
قانوني پيدا کرده است که معادالت مـنـطـقـه خـاور         

. ميانه دستخوش تحوالت قابل توجهي شـده اسـت        
ک  نميتواند سياستهـاي  . ک. تنها فاکتور جنگ با پ  

هـنـگـامـيـکـه       .   اخيردولت ترکيه را تـوضـيـح دهـد           
اکثريت قواي اجرايي و قانونگذاري دولت ترکيـه بـه           
دست جـريـانـات اسـالمـگـرا افـتـاد، هـمـکـاري و                      
نزديکي ترکيه با جمهوري اسالمي و سـوريـه بـيـش             

 . از پيش تقويت گرديد
اين سياستهاي دولت ترکيه در شرايطي مـطـرح         
ميشود که در ماههاي گذشته جـمـهـوري اسـالمـي             
هم بارها مناطق کردنشين در کردستان عراق را بـه           
بهانه حضور جريان شبهه نظامي پـژاک تـوپ بـاران             

هـمـچـنـيـن سـوريـه بـا تـوجـه بـه روابـط                       . کرده بود 
نزديکش با ايران و ترکيـه از ايـن تصـمـيـم تـرکـيـه                     

بنابر اين اقدامات هماهنگ سه     .   حمايت کرده است  
کشور ايران، تـرکـيـه و سـوريـه بـيـش از آنـکـه بـه                          

ک ربط داشته باشد قدرت نـمـايـي و امـتـيـاز           . ک. پ
 . طلبي آنها در مقابل آمريکا را نشان ميدهد

همگرايي اين سه کشور را بايد در چهـار چـوب            
سياستهاي نظم نويني و تحوالت منطـقـه تـوضـيـح          

شکست آمريکا در عراق و گسترش تـروريسـم          .   داد
اسالمي در اين کشور بعالوه بحران اتمي جـمـهـوري      
اسالمي و  تشـديـد اخـتـالفـات دولـت آمـريـکـا و                      
جمهوري اسالمي و احـتـمـال جـنـگ آنـهـا بـاهـم،                     
دولتهاي ترکيه، ايران و سوريه را بـه هـم نـزديـکـتـر                 

 .کرده است
 در اين ميان کمکهـاي مـالـي و تسـلـيـحـاتـي                  

ک مـحـسـوب    . ک. آمريکا به پژاک که شاخه ايراني پ      
بـعـالوه در     .   ميشود به دامنه اين بحران افزوده است     

دستور قرار گرفتن قتل عام ارمينها به دست دولـت          

عثماني که اخيرأ آمريکا آنرا به عنـوان فشـاري بـه              
دولت ترکيه به جلو صـحـنـه رانـده اسـت، هـمـگـي                    
فاکتورها و تحوالتي هستند که همگرايي دولتهـاي       
ايران، ترکيه و سوريه را بيش از پيش به حـرکـت در         

 . آورده است
 

بنا بر اين سياست اخـيـر، دولـت تـرکـيـه را در                   
دولــت .   مـتـن تــحـوالت عــمـومـي تــري بـايــد ديـد                 

اسالمگراي ترکيه در مـتـن ايـن اوضـاع سـيـاسـي                  
فرصتي يافته است که به هـمـپـيـمـان ديـريـنـه خـود                 
يعني آمريکا فشار بياورد دست از کمکهاي مـالـي          

ک بـردارد، طـرح قـتـل عـام              . ک. و تسليحاتي بـه پ    
ارمينها در دوران عثماني را مثل قـبـل مسـکـوت              
بگذارد و مهمتر از همه با ايـن سـيـاسـتـهـا  پـيـام                      

. همسرنوشتي خود را به جريانات اسالمي مـيـدهـد         
دولت ترکيه بر خالف تاريخ قبلـي کـه هـمـيـشـه بـا                   
سياستهاي دولت آمـريـکـا هـمـاهـنـگ بـوده اسـت                  
اکنون گرايش به سمت جنبش اسالمي را امـتـحـان            

در عين حـال اوضـاع بـهـم ريـخـتـه عـراق                   .   ميکند
فرصتي ايـجـاد کـرده اسـت کـه دولـت تـرکـيـه بـه                         
اپوزيسيون خود و حاکمان کـردسـتـان عـراق فشـار               
بياورد و احزاب ناسيوناليست حاکـم در کـردسـتـان             

. ک را از خـود دور کـنـنـد            . ک. عراق را وادار کند پ 
اين فشار دو جانبه به آمريکا و حاکمـان کـردسـتـان              

 . عراق است
اما با اين وجود جنگ حاضر و رقابتـهـاي ايـن             
دولتها تا کنون به ضرر مردم و باعث توپ بـاران و              
نا امن کردن زندگي مردم در کردستان عـراق تـمـام              

ما ضمن محکوم کردن تهديـدات دولـت     .   شده است 
ترکيه براي لشکر کشي بـه کـردسـتـان عـراق، ايـن                  
تحرکات و تـحـوالت سـيـاسـي را در چـهـار چـوب                     
سياستهاي نظم نويني ارزيابي ميکنيم و همه مردم        
آزاديخواه و برابري طلب را به مقابله و افشـاي ايـن          
سياستهاي ضد انساني دولتهاي منطـقـه و احـزاب            

مــا .   حــاکــم در کــردســتــان عــراق فــرا مــيــحــوانــيــم          
همچنين هشدار ميدهيم نـبـايـد اعـتـراض بـر حـق                 
مردم عليه لشـکـرکشـي تـرکـيـه بـاعـث تـوهـم بـه                       

. حاکمان ناسيوناليت کرد در کردستان عـراق بشـود         
زيرا اين احزاب بيش از هر جريـان ديـگـري در ايـن                 
منطقه عامل گسترش سـيـاسـتـهـاي نـظـم نـويـنـي                  

. آمريکا و تحميل فقر و فالکت بـه مـردم هسـتـنـد                
لشـکــر کشـي آمــريــکـا و اشـغــال عــراق يــکــي از                   
پيامدهايش اين تـهـديـدات تـرکـيـه و تـوپ بـاران                    

 . جمهوري اسالمي عليه مردم کردستان است
 

 *  * * 

 مهر دانشگاه پلي ۳۰روز  دوشنبه     
تــکــنــيــک صــحــنــه اعــتــراض پــرشــور             
دانشــجــويــان عــلــيــه ســيــاســت زنــدان و         
شکنجه و سرکـوب حـکـومـت اسـالمـي             

دانشچويان دانشگاه پلي تـکـنـيـک         .   بود
به همراه تعدادي از دانشـجـويـان سـايـر              
دانشگاه ها که تـعـدادشـان بـه بـيـش از                

 نفر مي رسيد امروز در دانشـگـاه          ۵۰۰
پلي تکنيک و اطراف آن دست به تـجـمـع       
اعــتــراضــي زدنــد و بــار ديــگــر عــلــيــه             
سياست هـاي سـرکـوبـگـرانـه حـکـومـت               
شعار دادند و با پالکاردهائي مطالبـات     
 . آزاديخواهانه مردم ايران را برافراشتند

تجمع که از ساعات اوليه ادوشـنـبـه         
شروع شده بود حوالـي ظـهـر بـا ازديـاد                
جمعيت دانشجويان با باال بردن عـکـس         
دانشجويان زنداني بعالوه پالکاردهـايـي      

دانشـجـويـان زنـدانـي را          "   با شعار هاي    
يــاران !   احــمــدي نــژاد     " ،   " آزاد کــنــيــد     

.  ادامـه يـافـت       " دبستاني ما را آزاد کـن     
در ادامــه تــظــاهــرات دانشــجــويــان از            
دانشگاه هاي محتلف به خواندن بيانـيـه      
هايي از دانشگاه هاي تـهـران، شـريـف،            

فـعـاالن و دانشـجـويـان          " خواجه نصير و    
در  . پرداختـنـد  "   چپ دانشگاه هاي تهران   

ــلــي                   ــان پ ــوي ــکــي از دانشــج ــه ي ادام
ــيـــک  ــنـ ــکـ ــان       "  تـ ــويـ ــجـ ــه دانشـ ــيـ ــانـ ــيـ بـ

بـا     را قـرائـت کـرد کـه           " سوسيـالـيـسـت    
در .   استقبال دانشجويان مواجـه گـرديـد       

ادامه اين تظاهرات دانشجويان خواهـان    
برچيده شدن بسيج دانشجويي از محيط      

ــد       ــدنـ ــاه شـ ــگـ ــرات       .   دانشـ ــاهـ ــظـ در تـ
ســوســيــالــيــســم يــا   " پـالکــاردهــاي ســرخ      

زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد              " ،   " بربريت
دانشـجـوي زنـدانـي آزاد بـايـد             " ،   " گردد
جنبش " ، " اتحاد مبارزه پيروزي  " ،  " گردد

دانشجويي متـحـد جـنـبـش کـارگـري و               
پيش به  " ، و همچنين شعار     " جنبش زنان 

" ســوي تشــکــل مســتــقــل دانشــجــويــي         
برافراشته شد و در ادامه تـجـمـع شـعـار             

 . سرداده شد  " مرگ بر ديکتاتور"

دانشجويان از دانشگاه هـاي ديـگـر          
به قصد پيوستن به جمع معتـرضـيـن در        
بيرون پلي تکنيک حضور داشتند که بـا         
مانع نيروهاي انتظـامـي بـراي ورود بـه             

دانشــجــويــان .   دانشــگــاه مــواجــه بــودنــد    
داخل پلي تکنيک و دانشجـويـان بـيـرون          
براي شکستن درب دانشگاه تـوانسـتـنـد         
صفوف نيروهاي حراست و انتظامات و       
نيروهاي انتظـامـي بـيـرون دانشـگـاه را              
بشکنند و به در ورودي دانشگـاه حـملـه           
کنند کـه بـا حـملـه گـارد ضـد شـورش                    
مواجه شدند و موفق به شکـسـتـن درب           

  . نشدند
بنا به گزارش وبالگ آواي دانشگـاه،       
در تــجــمـــع دوشــنــبـــه دانشــجــويـــان                

 : پالکاردهايي با شعارهاي
جـنـگ   " ،   " اتحاد، مبارزه، پـيـروزي    " 

دانشـجـو، کـارگــر مـعـلـم اتـحــاد              " ،   " نـه 
محمود صـالـحـي و مـنـصـور             " ،  " اتحاد

هـر گـونـه      "   ،   " اسالـو آزاد بـايـد گـردنـد           
پـيـش   "   ،   " دخالت خارجي محکوم اسـت    

" ،   " به سوي تشکل مستقل دانشجـويـي      
و در کــنــار آن هــا             " نــان صــلــح آزادي     

: چندين پالکارد سرخ ديگر با شعارهـاي      
سوسياليـسـم يـا      " و   " مرگ بر ديکتاتور  " 

  . حمل ميکردند "بربريت
ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت از          

 سراسر کشور مـي خـواهـد          دانشجويان  
با پيوستن به اين اعـتـراضـات صـفـوف             
مــبــارزه و تــعــرض بــه ســيــاســت هــاي              
سرکوب جمهوري اسالمي را قـدرتـمـنـد          
تر کنند و به دفاع از مـطـالـبـات بـحـق                 
دانشــجــويــان پــلــي تــکــنــيــک و ســايــر             
مطالبات دانشجوئي و نيـز مـطـالـبـات           

 . آزاديخواهانه مردم ايران برخيزند
  

 زنده باد مبارزات دانشجويان 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 سازمان جوانان کمونيست 

  ۲۰۰۷ اکتبر ۲٢ ، ۸۶ مهر ٣٠

 دانشجويان پلي تکنيک با شعار 
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد، مرگ بر ديکتاتور 

 و سوسياليسم يا بربريت 
 به مقابله با تعرض حکومت اسالمي برخاستند 

 

 ۱ازصفحه   .  .  . تهديد ترکيه عليه مردم کردستان                     

 از سايت هاي  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ديدن کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 
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اقدام به ترور يـک      
 فعال کارگري در سنندج

 ۱۸طبق اخـبـار رسـيـده روز             
 ۹ صـبـح سـاعـت           ۲۰۰۷اکـتـبـر      

،مجيد حميدي از فعالين کـارگـري       
سنندج و عضـو کـمـيـتـه دفـاع از               

در خيابان مـورد        محمود صالحي 
هــجــوم افــراد مســلــح جــمــهــوري          

 .اســـــالمـــــي قـــــرار گـــــرفـــــت          
مهاجمان که سه موتور سوار بـوده        
و چهره خود را بـا نـقـاب پـوشـانـده               

 هفت گـلـوـلـه بـطـرف ايـن               . بودند  
حـال  .فعال کارگري شـلـيـک کـردنـد         

 گـزارش مجيد حميدي بسيار وخيم     
است و قرار اسـت از بـيـمـارسـتـان               
سنندج به بيمارسـتـانـي در تـهـران            

  .متقل گردد
 

 :پاوه
طـبـق خـبـري کـه بـه کـمـيـتــه                  
کردستان حـزب رسـيـده اسـت يـک             

" ماکوان مـولـودزاده    " کودک به اسم  
 ۱۳متهم  شده اسـت کـه در سـن               

ــالــگــي بــا پســر ديــگــري از                   س
همکالسي هايش رابـطـه جـنـسـي           

 ۱۸ماکـوان در سـن         .   داشته است 
سالگي به اين اتهام در زندان ديـزل         

در .   آباد کرمانشاه زنداني مـيـشـود     
 سالگي ماکـوان از طـرف         ۲۰سن  

دادگاه جزايي کرمانشـاه بـه اعـدام          
 ماه قبل ايـن     ۴.   محکوم شده است  

وکـيـل   .   حکم به او ابالغ شده اسـت       
ماکوان به اين حکم اعتراض کـرده        

. و خواستار تجديد نظر شـده اسـت        
با وجود اينکه شاکي شکايتـش را        
پس گرفـتـه اسـت از طـرف ديـوان               
عالي کشـور حـکـم اعـدام دوبـاره              
تاييد شده و هر آن احـتـمـال اجـراي            
حکم ماکوان مـمـکـن اسـت اجـرا             

 . شود
 

 :اشنويه
 ۱۷طبق اخـبـار رسـيـده روز             

 در باغهـاي حـاشـيـه         ۲۰۰۷اکتبر  
 جـنـازه پـيـدا شـده            ۴شهر اشنويه    

کشته شدگان هـمـگـي مـرد          .   است
هستند و هنوز معلوم نيست دليـل      

در .   کشته شدن آنها چه بـوده اسـت        
شهر شايع شده است که پژاک آنـهـا          
 . را به جرم معتاد بودن کشته است
 ۶چند روز قـبـل يـک کـودک               

ساله در اين شهر جنازه مثلـه شـده           
اش پيدا شد و مـردم اشـنـويـه در               

 . شوک عميقي بسر ميبرند
 

ايــن جــنــايــت تــنــهــا بــخــش            
کوچکي از اتفاقاتي است که در دو       
روز اخير خبرش به دست ما رسيده       

قطعأ جنايات مشابـهـي کـه      .   است
در جامعه اتفاق افتاده است دهـهـا        

سـوال ايـن     .   برابر اين اخـبـار اسـت        
است چرا جان انسان تا اين حد بـي          

جامعه در مقابـل    .   ارزش شده است  
اين همه فاجعه چه عکس العـمـلـي         
بايد انجام بدهد؟ واقعيت اين است      
کــه کشــتــار و اعــدام و قــتــل و                  
خونريزي چنان در جامعه گسـتـرش    
يافته است که اخبار آن دارد به يـک         

انـگـار   .   امر عادي تبديل مـيـشـود      
رژيم جمهـوري اسـالمـي آگـاهـانـه            
قــتــل و کشــتــن را در جــامــعــه                

در هـمـيـن      .   ميخواهد عادي کـنـد     
ــعــداد                يــکــي دو مــاه گــذشــتــه ت
اعداميها به سرعت گسترش يافته     

چند هفته قبل هـمـزمـان در         .   است
 ۹ نـفـر  و در مشـهـد                 ۱۲تهران   

نفرحلق آويز شدند همين ديـروز در         
هفـتـه   .  نفر حلق آويز شدند۳شيراز  

گذشته در سنندج دونـفـر اعـدام و            
شبانه به وسـيلـه خـود رژيـم خـاک               

دهها نمونه ديگر که    .   سپاري شدند 
اخبارش در رسانه هـاي مـخـتـلـف           
درج شده است فضاي قتل کشـتـار         

سـوال ايـن     .   را تشديـد کـرده اسـت        
ــه بشــري                  ــع ــام ــا ج ــه آي اســت ک
ميخواهد به اين جنايات نگاه کنـد       
و کاري انجام بـدهـد يـا رويـش را               
برميگرداند؟ ما تالش ميکنم کـه       
وجدانهاي بيدار را متوجه کنيم کـه       
بايد جنبيد و کاري کرد و بـيـش از           
ايــن اجــازه نــدهــيــم ايــن مــاشــيــن          
کشتار رژيم اسالمي بـيـش از ايـن         
خون بريزد و اجازه ندهـيـم کـه ايـن             

 . جامعه را به قهقرا سوق دهد
ما ضمن محـکـوم کـردن ايـن           
جنايات ضد انساني رژيم جمهوري     
اسالمي که باني اين همه جنـايـات        
است همـه مـردم آزاديـخـواه را بـه               
اعتراض عليه اين ماشين کشـتـار        

 . فرا ميخوانيم
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۷ اکتبر ۱۸

 اخبارشهرهاي کردستان             

 در   ۲۰۰۷ اکـتـبـر    ٣٠روز شنبه    
ــنـــدن     ــا        ,   شـــهـــر لـ طـــي مـــراســـم بـ

مينا احدي بعنوان سکـوالر       شکوهي
 . سال برگزيده شد

جامعه سکوالر انگليس هر ساله     
از ميان شخصيتهاي جهاني يک نـفـر         
را به عنوان سـکـوالر سـال انـتـخـاب              

امسـال هـم طـبـق روال هـر              .   ميکند
ساله از ميان شخصيتهاي جـهـانـي و          

 نـفـر را کـانـديـد            ۱۰سکوالر ابـتـدا       
 ۵سکوالر سال کرده و از ميـان آنـهـا            

 نفـر  ۵از ميان اين    .   نفر انتخاب شدند  
 اکتبر ميـنـا احـدي بـه           ۲۰روز شنبه   

دو .   عنوان سکوالر سال برگـزيـده شـد        
سال قبل مريم نـمـازي از طـرف ايـن               
نهاد به عنوان سکوالر سـال بـرگـزيـده        

 .شد بود
 ۲۰در مراسم امسال روز شـنـبـه          

" کـيـت پـارت شـيـوزوود         " اکتبرابتـدا    
مسول جامعه سکوالرهاي انـگـلـيـس       
به حاضرين خوشامد گفت و بـعـد از            
اجراي چند آهنگ از طـرف يـکـي از             
هــنــرمــنــدان و اجــراي چــنــد بــرنــامــه         
تفريحي، جايزه سکوالر سال از طـرف       
نويسنده سر شـنـاس انـگـلـيـس جـان               

بـه مـيـنـا       john smith اسميـت    
 .احدي تقديم شد

در اطــالعــيــه رســمــي جــامــعــه          
: سکوالر در ايـن مـورد آمـده اسـت              

منيا احدي سـالـهـاي سـال اسـت در               
ــارزه                ــاع از حــقــوق انســانــي مــب دف

تشــکــيــل کــمــيــتــه عــلــيــه     .   مــيــکــنــد
 و هـمـچـيـن        ٢٠٠١سنگسار در سال    

فعاليت بعنوان سخنگوي کميته بـيـن       
" المللي عليه اعدام و فـعـالـيـت در               

عليه تبعيض سازمان دفاع از حـقـوق        
ــان و تشــکــيــل ســازمــان اکــس            "   زن

در آلمان از جمله فعـالـيـتـهـاي           مسلم  
ــاع                 ــا احــدي در دف ــن ــي درخشــان م

در .   ازسکوالريزم و حقوق انسان اسـت    
بـراي  :   پايان ايـن بـيـانـيـه آمـده اسـت              

جامعه سکوالرانگلـيـس جـاي بسـي           
خوشحالي است که مينـا احـدي ايـن           
فعال پيگير و خستگي نا پذيـر را بـه            
عنوان سـکـوالر سـال انـتـخـاب مـي               

 . کند
ريـچـارد داو کـيــنـز نـويسـنـده و                
منتقد سر شناس عـلـيـه مـذهـب کـه            
قرار بود اين جايزه را به مـيـنـا احـدي            
بدهد، متاسفانه به دليل بـيـمـاري در          
اين مراسم نـتـوانسـت حضـورداشـتـه            

امــا او طــي پــيــامــي از                 .   بــاشــد 
فعاليتهاي مينا احـدي قـدر دانـايـي            
کرد و او را ليدر مبارزه عـلـيـه اسـالم           

 . سياسي دانست
ريچارد داوکينزدر بخشي از پيـام      

براي ايـنـکـه     :   " خود چنين نوشته است   
ــروريســم اســالمــي را             ــتــارهــاي ت رف
متوقف کنيم کليد ش ايـن اسـت کـه            

و مـيـنـا احـدي بـه            .   زنان آگاه شـونـد     
عنوان يک ليدر پـر شـور در ايـن راه                
فعاليت مي کند و مي خـواهـد آن را            

اکس مسلم هاي کـه در       .   خاتمه بدهد 
مقابل اينها ايستاده اند شايسته ايـن        
هستند که به خـاطـرفـعـالـيـتـشـان از               
طــرف مــا بــيــشــتــريــن قــدردانــي را            

دريافت کنند و در جـلـوي ايـن صـف             
داو " .   پرافتخار مينا احدي قـرار دارد      

کينز مينا احدي را رهبر يک جـنـبـش          
مترقي و انساني و مدافع حقوق زنـان        
ناميده و بر گزيده شدن او را بـعـنـوان             

او .   سکوالر سال تبريـک گـفـتـه اسـت           
هــمــچــيــنــيــن دفــاع کــامــل خــود از           
فعاليتهاي سازمان اکس مسلم را در       

 . اين پيام اعالم کرده است
دريـافـت      مينا احدي در مـراسـم      

اين جايزه طي سـخـنـان کـوتـاهـي از               
جامعه سکوالر انگليس تشکر کرد و      
اعالم کرد که سـکـوالريسـم در اروپـا            

او گفت در کشـورهـاي      .   در خطر است  
در    اروپايي کليسا و مذهب کـمـاکـان      

دولت و آموزش و پرورش دخالت مي       
جنبش سياه اسالم سياسي هـم    .   کنند

وارد مــيــدان شــده و در مــقــدرات و             
ــراري از                     ــردم فـــ ــي مـــ ــدگـــ زنـــ

اســالم زده دخـالــت مــي           کشـورهـاي  
 .کنند
مينااحدي گفت مذهب بـايـد از         

. دولت و آموزش و پرورش جـدا شـود         
همه مذاهـب و بـطـريـق اولـي اسـالم                
سياسي بعنوان يک جنبش تروريستـي      
و ضد انساني نبايد در زنـدگـي مـردم           

ــاشــنــد          ــتــي داشــتــه ب ــنــا  .   دخــال مــي
در پايان از ضرورت هـمـکـاري         احدي

و فعاليت هاي گسترده سکوالرها در       
دنيا در دفاع از سکوالريسم صحـبـت        

ايــن ســخــنــان بــا تشــويــق                 .   کــرد 
پرشورحاضرين روبـرو شـد و بـعـد از              
پايان مراسـم بسـيـاري از حـاضـريـن              
مينا احدي را در آغوش گرفته و براي        
او و فعاليت هايش آرزوي مـوفـقـيـت           

  .کردند
انــتــخــاب مــيــنــااحــدي بــعــنــوان       
سکوالر سال يک موفقيت مهـم بـراي         
فعالين ضد مـذهـب و سـازمـانـهـاي              

 . اکس مسلم محسوب ميشود
  

 آلمان –سازمان اکس مسلم 
 ۲۰۰۷ اکتبر ۲۱

de.muslime-ex.www://http/ 
۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳ 

 

 ميناي احدي عزيز،
انتخاب تـو، بـعـنـوان سـکـوالر            

، تــوســط جــامــعــه           ۲۰۰۷ســال    
سکوالرهاي انگلستـان را بـه شـمـا            

 .تبريک ميگوئيم 
اين انتخاب که در پي تالشهـاي       
خستگي ناپذير تو در دفاع از حقوق       
ــاي                  ــاع از ارزش ه ــي و دف انســان
سکوالردر برابر دخالـت مـذهـب در          

زندگي مردم و ارتـجـاع اسـالمـي و            
حاميـان بـيـن الـمـلـلـي آن صـورت                 
گرفته است، باعث خوشحالي هـمـه        
مبارزيـن، بـراي يـک دنـيـاي بـهـتـر                 

 . است 
اين انتـخـاب، مـايـه مـبـاهـات             
همه مبارزين راه آزادي و بويـژه، مـا          
اعضـاي  ســازمـان ايـکــس مسـلــم             

 .دراسکانديناوي است

اميـدواريـم کـه ايـن انـتـخـاب،              
دستمايه پيشرويهاي بيشتر شـمـا و         
سازمان ايکس مسلم، در مبارزه بـا       
ارتجاع اسالمي و دفـاع از حـقـوق             

 .زنان و همه مردم ايران شود
 

 شوراي مرکزي 
 سازمان ايکس مسلم  اسکانديناوي

۲۰۰۷ سپتامبر ۲۳  

  پيام تبريک شوراي مرکزي 
  ۲۰۰۷سازمان ايکس مسلم  اسکانديناوي به مينا احدي سکوالريست سال 

 مينا احدي به عنوان سکوالر سال برگزيده شد                         
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 مـهـر مـاه        ۲۶روز پـنـجـشـنـبـه          
مجـيـد حـمـيـدي يـکـي از فـعـالـيـن                    
کارگري در شهر سننـدج مـورد سـوء           
قصد عوامل نقاپ پـوش جـمـهـوري           
اســالمــي قــرار گــرفــت و بــه شــدت             
مجروح شد و اکنون در بـيـمـارسـتـان            

. امــيــر اعــلــم تــهــران بســتــري اســت         
مشروح خبر ايـن تـرور بـه نـقـل از                 ( 
کـه  "   کميته دفاع از محمود صالحي" 

مجيد حميدي عضو آن است  در زيـر         
 .)آمده است

حزب کمونيست کـارگـري اعـالم        
ميکند که با تمام قوا عليه اين سـوء          
قصد مي ايستد و امکانات خـود را          
در داخل و خارج کشور بسيج ميکند       
تا اعتراضي هرچه قدرتمند تر عـلـيـه         

. اين جنايت رژيم اسالمي برپـا گـردد       
حزب تمام کـارگـران، تـمـام  زنـان و                 
مردان آزاديخواه را به اعتراض قاطـع       

 . عليه اين جنايت فرا ميخواند
بکارگيري تروريست هاي نـقـاپ       
پوش عليه کارگران را بايد  در ادامـه      
تالشهاي شکسـت خـورده و  از سـر               
ــراي              ــم اســالمــي ب ــصــال رژي ــي اســت
مرعوب کردن جامعه و بويـژه طـبـقـه          
کارگري است که در پيشاپيـش مـردم      
ايران بپاخاسته است و حکم به رفـتـن          

موج وسيع اعدام  .   اين رژيم داده است   
و سنگسار توسط جمهوري اسالمي،     
موج حمله به زنان به بهـانـه حـجـاب،            
تعرض به فعالين کارگري، معلمان و       
دانشجويي، صدور احکام شالق بـراي      
کارگران و شـکـنـجـه و حـبـس کـردن                
دانشجويان پلـي تـکـنـيـک و  غـيـره                 
هيچکدام نتوانسته اسـت مـوقـعـيـت          
رژيم اسالمي را در برابر مردم به جان        

برعـکـس،  ايـن        .   آمده بهبود ببخشد  

اقدامـات بـه اعـتـراض وسـيـع بـيـن                 
المللي و  گسترش حمايت جهانـي از         

ــجــر شــده اســت                ــن ــران م . مــردم اي
 اوت امسـال کـه بـراي            ۹تظاهـرات    

دفاع از محمود صالحي و مـنـصـور           
اسانلو در دهها شـهـر جـهـان بـرگـزار              

 ٧ر   گرديد، اعـتـراضـات گسـتـرده د           
 اکتبر و رسـوا شـدن          ۱۰ و     سپتامبر

جمهوري اسالمي به خاطر اعـدام هـا      
و جنايات بيشمارش جوابي است  که       
رژيم در سطح جهانـي دريـافـت کـرده            

در داخل کشور پاسخ مردم بـه        .   است
موج اخير سرکوب و جـنـايـت حـتـي             

هـو کـردن     .   قاطعـانـه تـر بـوده اسـت           
 مـهـر در        ۱۶مجدد احمدي نژاد در       

دانشگاه، مـارش پـرقـدرت کـارگـران           
هفته تپه براي گـرفـتـن حـقـوق خـود،              
اجتماعـات و تـظـاهـرات وسـيـع در               
ــويــژه                دفــاع از حــقــوق کــودک کــه ب
بزرگترين اجتماع آن در سننـدج بـود،         
اعالم اين حقيـقـت مسـلـم اسـت کـه               
رژيم عليرغم وحشيـگـري هـايـش بـا            
موج روبه گسترش اعتراضات مـردم       

اعـتـراضـاتـي     .     عليه خود روبرو است   
که دمـبـدم چـپ تـرو راديـکـالـتـر و                   
سازمانيافته تر  ميشود و مهر طبقـه     

رژيـم اسـالمـي      .   کارگر را برخود دارد   
في الحال اين نبرد را در وجه سياسـي         
آن باخته است و تنها راه بقاء خـود را           
در ابداع اشکال نوين و وحشـيـانـه تـر            
سرکوب و ارعاب جـامـعـه جسـتـجـو            

 . ميکند
 ترور يـک فـعـال کـارگـري شـهـر               
سنندج، در اين متن مبارزه کـارگـران        
و مــردم بــراي رهــايــي از شــر رژيــم              

و در   .    شـود   بـايـد قـرار داده       اسالمي  
همين متن مقابله قاطع با آن اهميـت    

بايد به جـمـهـوري      .   عملي زيادي دارد  
اسالمي نشان داد که بکارگيـري ايـن       
حربه نيز تـنـهـا مـوج وسـيـعـتـري از                 

همه زنـان  .     اعتراض را دامن مي زند  
و مردان آزاداه در همه جا و بـويـژه در            
سنندج بايد به اين جنايـت اعـتـراض          
کنند، جمهوري اسالمي را مـحـکـوم       
کنند و خانواده مجيد حميـدي را در          

 فـعـال  آغوش حمايت و همـبـسـتـگـي           
جــوانــان و بــويــژه       .   خــود بــگــيــرنــد       

دانشجويان در سراسر کشور بـايـد بـه          
ترور مجيد حميدي اعتراض کننـد و        
ــگــيــري و              ــه خــواهــان دســت مصــران

. مجازات عامالن اين جنايت شـونـد       
بايد به عيادت او در بيمارستان اميـر        
اعلم تهران رفت و فعاالنـه نشـان داد           
که  اين ترور با موج وسيع اعـتـراض            

کـارگـران سـراسـر       .     پاسـخ مـيـگـيـرد       
کشور بايد با صدور اطالعيـه هـا  و           
بيانيه ها و برپايي مجامع عـمـومـي          
خود ترور مجيد حميدي را مـحـکـوم          
کنند و خواهان آزادي فوري مـحـمـود         
صالحي و هـمـه زنـدانـيـان سـيـاسـي                

جمهوري اسالمي بايد بـبـيـنـد        .   شوند
که ترور يک فعال سياسي و کـارگـري           
نه رعب و وحشت که  موج وسيعتري        
از اعــتــراض و تــعــرض را  دامــن                 

اين تنها راه مـقـابلـه بـا تـرور           .   ميزند
 . اين حربه کثيف رژيم اسالمي است

حزب کمونيست کارگـري ضـمـن        
آرزوي بهبودي براي مجيد حميـدي و        
اظهار همدردي با خانواده و دوسـتـان         
او، در جهت برپايي اعـتـراض هـرچـه           
وسيع تـر عـلـيـه ايـن تـرور و عـلـيـه                     

حـزب   .   جمهوري اسالمي مـيـکـوشـد       
هــمــه مــردم آزاده و  تشــکــل هــاي               
کارگري و مترقي در جـهـان، و هـمـه             

نيروهاي سـيـاسـي آزاديـخـواه را فـرا              
ميخـوانـد تـا فـعـاالنـه بـه تـرور روز                   

در سـنـنـدج      )   پـنـجـشـنـبـه      ( گذشـتـه     
 .اعتراض کنند

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۸۶ مهر ۲۷، ۲۰۰۷ اکتبر ۱۹

    
کـمـيـتـه     " ضميمه، متن اطالعيه    

 "دفاع از محمود صالحي
 

سوقصد به جان مجيد             
حميدي از فعالين کارگري              

 در کردستان       
  

روز پـــنـــجـــشـــنـــبـــه مـــورخ               
 صــبــح   ٩ ســاعــت     ٢٦/٧/١٣٦٨

مجيد حميـدي فـعـال کـارگـري و از               
کميته هماهنگي براي ايـجـاد      " اعضا  

کـمـيـتـه دفـاع از          " و  "   تشکل کارگري 
مـورد سـوء قصـد        "   محمود صالحـي  

  .قرار گرفت
ماجرا از اين قرار اسـت کـه سـه             

که دو نفر از آنـهـا       نفر لباس شخصي    
و    سوار بر يک موتور سيـکـلـت بـوده          

هر سه نـفـر صـورت خـودشـان را بـا                  
جوراب نازک پوشانده بودند، مـجـيـد         
حميدي را در نزديکي خـانـه خـودش            
ــه ســر کــار صــدا                   در حــال رفــتــن ب

به مـحـض ايـنـکـه مـجـيـد               .   ميزنند
حــمــيــدي ســرش را بــه طــرف آنــهــا              
برميگرداند، وي را مورد تـيـرانـدازي         

مـجـيـد حـمـيـدي هـم            .   قرار ميدهنـد  
براي نجات جان خود فرار ميکند کـه        

هـفـت      در حين دور شـدن از واقـعـه،           
به او اصابت ميکند که بيشتر       گلوله  
ها به بـازوي راسـتـش بـرخـورد               گلوله

 .کرده است
گفتنـي اسـت کـه شـخـصـي کـه                
مجيد حـمـيـدي را صـدا زده اسـت،                

 .لري داشته است -لهجه کردي
مردم بعد از شنيدن صـداي تـيـر           
اندازي در محل حـاظـر مـيـشـونـد و               

 ٩:٣٠مجيد حميدي را در سـاعـت           
صبح به بيـمـارسـتـان شـهـر سـنـنـدج                

از آنجا کـه يـکـي از          .   انتقال ميدهند 
ها بـه گـردن مـجـيـد حـمـيـدي                   گلوله

اصابت کرده است و بنا به پيـشـنـهـاد           
 بعد  ٢:٣٠پزشکان، وي را در ساعت      

در    " امير اعلـم " از ظهر به بيمارستان     
هم اکنـون  .   شهر تهران انتقال ميدهند   

مــجــيــد حــمــيــدي در بــيــمــارســتــان          
بستري است و حـال     "   اميراعلم تهران " 

به .   وي کامال وخيم گزارش شده است     
ايـن  "   گفـتـه خـود مـجـيـد حـمـيـدي                  

کوچکترين بهائي است که کارگران و       
فعالين کارگري در ايران تا رسيدن بـه        
خواستها و مطالبات خـودشـان بـايـد          

 ."پرداخت کنند
الزم به ذکر است کـه در هـمـيـن              
راســتــا، روز چــهــار شــنــبــه مــورخ              

ــبــاس           ٢٥/٧/١٣٨٦ ــر ل ــف  يــک ن
شخصي به جـلـوي درب خـانـه آقـاي              
ــعــال کــارگــري،              ــهــزاد ســهــرابــي ف ب

کميته دفـاع از مـحـمـود          " سخنگوي  
کميته هماهـنـگـي    " و عضو  "   صالحي

رفتـه کـه     "   براي ايجاد تشکل کارگري   
بر حسب اتفاق بهزاد سهرابي در خانه       

 .نبوده است
ما ضـمـن مـحـکـوم کـردن ايـن                
حرکت، خواهان شناسائي و محاکمـه      
عاملين آن شده و از هـمـه کـارگـران،             
ــهــاي                ــري و انســان ــارگ ــن ک ــي ــال ــع ف
عدالتخواه و برابري طلب در سـراسـر          

ميخواهيم که ضمن مـحـکـوم       جهان  
کــردن ايــن حــرکــت غــيــر انســانــي،            
خواستار پايان يافتـن ايـجـاد فشـار،           
رعــب و وحشــت عــلــيــه کــارگــران و           

 .فعالين کارگري شوند
  

 کميته دفاع از محمود صالحي      
 ١٣٨٦ مهر ماه   ٢٦

www.kdmahmods
alehi.blogfa.com 

 :فراخوان حزب کمونيست کارگري
 !عليه ترور يک فعال کارگري در سنندج قاطعانه بايستيم

 روز اعـتـراض      ٢٠٠٧ اكتبر   ١٠
اما اعتراضـات   .   به اعدام آمد و رفت    

ــه ارعــاب جــمــهــوري                ــه اعــدام، ب ب
اسالمي، به زندان بزرگي به نام ايـران         
را پايانـي نـيـسـت، مـگـر مـجـازات                

جمـهـوري اسـالمـي       .   اعدام لغو گردد  
به قدرت انـقـالب و اعـتـراض مـردم              
سرنگون شـود و نشـانـي از بـربـريـت                

 .اسالمي نماند
يادآوري بربـريـت اسـالمـي بـراي           

كساني كه به نسبت به اعدام حسـاس        
چــرا كــه ايــن     .   نــيــســتــنــد الزم اســت     

حكومت اسالمي كه اكنون نان شـب        
مردم را هم به گروگان گـرفـتـه اسـت،            
بـدون اعـدام و ارعــاب يــك روز هــم               

 . تواند دوام بياورد نمي
)١( 
پــرويــز عــكــس پســر بــچــه دو            " 
كرد و به ديـگـران        اش را نگاه مي     ساله

داد كه ببينيد چـه بـچـه            هم نشان مي  
. قشنگ، تپل و دوست داشتني است     

و الحق كه قشنگ و دوست داشتـنـي         
هر بار كه پرويز اين عكس را بـه         .   بود

هـا در       داد درياي اشـك      من نشان مي  

خواستم از او      مي.   شد دلم سرازير مي 
مشكـل زنـدان بـه انـدازه           .   دوري كنم 

هر آن امـكـان       .   كافي برايم بزرگ بود   
اما پرويز بـه    .   اعدام باالي سرمان بود   

نوعي تمام حواسم را به طرف خودش       
 . جلب كرده بود

پرويز قبال با هر سازماني بـود و         
هر كاري كرده بود، بـعـد از بـه دنـيـا                
آمدن پسرش و به بـن بسـت رسـيـدن              

هاي سازمانش، دسـت از كـار          تحليل
امـا ايـن بـراي        .   سياسي كشيـده بـود     

 .اعدام كنندگان كافي نبود
پرويز را بـدون مـحـاكـمـه اعـدام              

اش هنوز بـعـد       داغ عكس بچه  .   كردند

 ." سال هر روزه با من است٢۵از 
وقتـي كـه اصـغـر ايـن را بـرايـم                  

هـاي     كرد، مـتـوجـه اشـك          تعريف مي 
بــدون .   گــرد آمــده در چشــمــانــم بــود         

رژيم كثيـف و قـاتـلـي          :   " اختيار گفتم 
! " كـش    قـاتـل و آدم      !   قاتل است!   است

. خــواســت گــريــه كــنــم              دلــم مــي    
خواسـت عـكـس بـچـه پـرويـز را                  مي

ببينم و تنفرم را نسبت بـه جـمـهـوري            
 .قتل و جهالت اسالمي صدباره كنم

)٢( 
علي مسئول چاپخانـه سـازمـان        " 

كرد كـه حـداكـثـر           بود و فكر مي   )   ؟( 
دو سه سالي بـه وي زنـدان خـواهـنـد               

من كه چند ماهـي زودتـر از او            .   داد
دانســتــم كــه اعــدام        زنـدان بــودم مـي      

توانستم بـگـويـم كـه           نمي.   خواهد شد 
بــا يــك زبــان     .   ايــنــقــدر ســاده نــبــاش     

هـاي     زباني خواسـتـم بـگـم كـه آدم              بي
. انـد    زيادي اين چند مدت اعدام شـده      

 . به فكر يك راه حل جدي باش
مـرا بـه     .    نفر در يك بند بـوديـم       ٩

مـوقـع   .   زندان ديگـري انـتـقـال دادنـد          
هايم، حسـابـي       بندي  خداحافظي از هم  

علي تعجب  .   مثل يك بچه گريه كردم    
كرده بـود كـه چـرا ايـنـجـوري گـريـه                   

توانستم بهش بگويم كـه       نمي.   كنم  مي

 ها ها و آدم اعدام
 

 ناصر اصغري     

 ۶صفحه  
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ــارا آن روز وقــتــي نشــريــه         :   س
ايسكرا به دستم رسيد وعكس بهـروز       
را كه با آن شيوه فـجـيـع ووحشـتـنـاك              
بقتل رسيده بود ديـدم احسـاس مـي            
كردم درآن لحظه اصالً در دنيا نيستـم     
حس مي كردم من جاي بهروز هستـم        
ودردهاي بهـروز را حـس مـي كـردم              
شكنجه تن نحيف ولطيف وكودكـانـه       
اش جلوي چشمانم بود فقط براي يـك        
لحظه اين جنايت وحشتناك را نـگـاه          
كردم ولي از فكرم بـيـرون نـمـي رفـت              
همه اش فكر مي كـردم درآن لـحـظـه             
ــي                 ــالـ ــه حـ ــو چـ ــولـ ــوچـ ــروز كـ ــهـ بـ

 ...چقدر ترسيده ...داشته 
هنوز ايـن مسـئلـه بـرايـم سـوال               
است كه چطور مـي شـود كـودك بـي            
گناهي را با اين شيوه فجـيـع كشـت؟         
اصالً اين افراد رواني كه دست به ايـن      
جنايات كثيف مـي زنـنـد را چـطـور              
مي شود انسان نامـيـد؟ چـرا روز بـه              
روز به آمارجـانـيـان وقـاتـالن اضـافـه             

 مي شود؟
موقع خوانـدن نشـريـه هـمـه اش             
سعي مي كردم عـكـس را بـپـوشـانـم              
وصورت پاك ومعصوم ايـن مـوجـود          

هــر وقـت ايــن      .   بـي گـنــاه را نــبــيـنــم         
جنايات را مي بينم آرزو مي كنم اي         
كاش هيچ وقت به اين دنياي مسخـره        
نمي آمدم و ايـن جـنـايـات وفـجـايـع                

 .           راهم نمي ديم 
با ديدن ايـن جـنـايـات احسـاس             
مي كنم در جـنـگـلـي هسـتـم پـر از                   
حيوانات وحشي كه قصـد تـكـه پـاره            

احساس امنيت هم   . كردن هم را دارند   
از من سلب مي شود حتي بـه مـردم            
عادي با ديد نفرت نگاه مي كنـم واز          

از زمين وزمـان    .   آنها متنفر مي شوم   
بــدم مــيــاد از هــمــه آدمــهــا، زنــهــا              

 …ومردها بدم مياد 
امــروز هــمــه تصــويــرهــايــي از           
جناياتي را كه قبالً ديده بـودم بـرايـم             
تــداعــي شــدنــدكشــتــن وســنــگــســار        

،كشـتـن   “   يزيدي” فجيعانه دعا دختر    
وحشيانه مادردوفرزند را كـه تـوسـط         
برادرش كشتـه شـد، زنـي كـه بـاالي               
داراعدام دست وپا مي زد و بـا زجـر             
اعدام شد ويا پدري را كه با آتش زدن    
خانه اش باعث سوختن چهارفرزندش     
ــه                     ــمل ــورد ح ــه م ــي ك ــا زن شــد وي
اطرافيانش واقع شد وتمام بـدنـش را          
با چاقو تكه پاره كردندومردم بعـنـوان    
تماشاچي اين تراژدي وحشتناك فقـط    

نگاه مي كردند و بعضي هاكشتن آن        
زن بــدبــخــت را تــحــت نــام نــامــوس            

ايـن نـمـونـه       .   پرستي تأييد مي كردند   
ها فقـط تـعـداد بسـيـارمـعـدودي از               
انســانــهــايــي هســتــنــد كــه تــوســط           
انســانــهــاي ديــگــر تــحــت نــامــهــاي          
مسخره مثل نـامـوس پـرسـتـي و بـا               

بـا  . . . توصل به ايدئولوژي ومـذهـب و       
وحشيانه ترين روشها به قتل رسيدنـد       
ايــن تــعــدادرا كــه تــابــحــال ديــده ام             
وهــردفــعــه بــا ديــدن جــنــايــتــي تــازه           
جنايتهاي گذشته هـم بـرايـم تـداعـي            
مي شوند و زندگي را همانند مـرگـي          
ــت                 ــخــ ــم ســ ــرايــ ــي بــ ــجــ ــدريــ تــ

روزي نيـسـت كـه از         . ودشوارميكنند
ايــن جــنــايــات نــبــيــنــيــم ونــخــوانــيــم        

 .!!!ونشنويم 
اما چرا؟ به راسـتـي چـرا؟چـطـور            
مــي شــود جــلــوي ايــن فــجــايــع را               
گرفت؟درهرجـا ومـكـانـي شـكـنـجـه             
وكشتن انسان تـوسـط انسـان بـيـداد             

 .مي كند
باخودم فكر ميـكـنـم كـاش االن           
ميشد كه چشمانم را روي هم بـگـذارم     
وبعدازبازكردن چشمانـم دنـيـايـي كـه           

 .هميشه آرزويم بوده نمايان شود 
 درآخرچند سؤال دارم

آيا بعد از سركارآمدن يك جامعه      
كمونيستي درايران وبا شيوه بـرخـورد      
انساني با قاتلين وكساني كه كشـتـن         
انسان برايشان تفريح است وكامالً بـه       
كشتار عادت كرده اند وهمانطوريكـه      
درايران حكومت حاكم بيست وهشت     
سال است كه فضا ومحيـط ارتـكـاب        
جرم وجنـايـت را فـراهـم مـيـكـنـد و                   
بعضي ها واقعاً ازنظررواني مشـكـل        
دارنــد وبــه نــحــوي کــه از اذيــت                    
وآزارديگران لذت مـي بـرنـد بـه ايـن               
ترتيب بايد درهرگوشه وكنارخيابانها    
ــاره           ــازپــروري وپــرورش دوب مــراكــز ب

 ؟.انسانها گذاشت
آيا شخصي كه درگذشتـه قـتـلـي          
مرتكب شده وبـعـداز مـحـاكـمـه ويـا              
براي مدتـي دورمـانـدن از جـامـعـه،              
دوباره به جامعه آمده است آيـا مـردم          
اورا به عنوان يك انسان  عادي وبدون        
توجه به گذشته اش قبول مي كنـنـد؟         
ومــردم دركــنــارآن شــخــص احســاس        

 رعب ووحشت نميكنند؟
چرا درهرقتلي كه اتفاق مي افتـد      
افراد فرصت طلب وسودجو به نـحـوي    
جاي پاي زن را درآن قـتـل جسـتـجـو               

مي كـنـنـد وآن رادر ارتـبـاط بـا زن                  
وروابط جنسي ارزيابي مـي كـنـنـد؟           
واگر مـوردي از ايـن قـتـلـهـا بـه زن                    
مربوط باشد فرصتي به آنان داده مي       
شود تابه اصـطـالح از آب گـل آلـود               
ماهي بگيرنـد و درنـتـيـجـه بـاز هـم                 
افكار غـلـط وارتـجـاعـي خـودرا بـه                

 ديگران تزريق كنند؟
بيشتر افراد وقتي رابطه جـنـسـي        
ــر                      ــان را امـ ــارج از ازدواج زنـ خـ
خصوصي آنها بيان مي كنيد،  فـكـر          
مي كنند ايـن يـعـنـي گسـتـرش بـي                

رابطه اين موضوع با اخـالق      .   اخالقي
چيست ؟آيا درست است بگويـيـم كـه          
اخالق وقتي معنا مي دهد كه چه زن        
 وچه مرد درروابط با هم آزاد باشند؟

نظرتان درمورد آندسته از مـردم         
كه اعتقاددارند اگر زن بـه اصـطـالح            
آنها بي ناموسي كـرد حـتـمـاً سـزاوار             
كشتن است چيست؟حتي اين اعتقاد      
بسياري از خودزنان است زناني كه بـه    
بسياري از ستمهايي كه درمـوردشـان       
اجرا ميشودوآنها را درحـق بـه خـود             
مي دانند وبه آن تـمـكـيـن كـرده انـد                 

 چطورمي شود آنها را آگاه كرد؟
 

سارا عـزيـز احسـاس        :     گلپريان
پاک، لطيف و انسـانـي شـمـا را درک              

ايــن نــمــونــه احســاس و         .   مــي کــنــم   
نگراني ميليونها انساني است که در       
جامعه ايران هـر روز شـاهـد چـنـيـن                

ديـن عـکـسـهـا و          .   فجايعي هسـتـنـد    
بســيــاري از جــنــايــات رژيــم خــدا و            
ــنــاک و شــوک               اســالم، بشــدت هــول

 . برانگيز است
 اکـتـبـر      ۱۰هنگامي که در روز       

نمايشگاه عکـس اعـدامـهـاي اخـيـر            
توسط رژيم اسالمي را در مرکز شهر       
برپا کرده بوديم، مراجـعـيـنـي کـه بـا              
امضاي تومار به محل چادر مراجعه      
ميکردند، همين احسـاسـي را بـيـان            

.  مي کردند که تو به آن اشـاره کـردي           
ديدن ايـن تصـاويـر  بسـيـار دردنـاک                

اما بايد افکار عمومي و بيـن       .     است
الـمـلــلـي را مـتــوجـه ايـن وضــعـيــت                

 .ساخت
 .چند سئوال مطرح کرده بودي

در ايسکرا شماره قبل و در پاسخ       
به يکي از خوانندگان نشريه در مورد        
اين مسئله تـوضـيـح داده ام امـا در               
اينجا چند نکته اي  را در پـاسـخ بـه               

 .سئوال شما اضافه مي کنم
شما بدرستي به اين مسئله اشاره      

 ۲۸کرده ايد که رژيم حاکم بـر ايـران             
سال است که فضا و محـيـط زنـدگـي            
مردم را به جرم و جنايـت آلـوده کـرده             

باني اين وضعيت همـيـن رژيـم      .  است
جمهوري اسالمي است که انسانها را      

. بسوي چنين اعمالي سوق مي دهـد       
با .   بايستي درد را از ريشه عالج کرد      

ســرنــگــون ســاخــتــن رژيــم کشــتــار و          
جنايت و برقراري جـامـعـه اي آزاد و             
برابر و سـوسـيـالـيـسـتـي، مـي تـوان                 

 . امنيت شهروندان را تضمين کرد
چه آنهايي که پابه پاي ايـن رژيـم          
و براي حفاظت از آن و چه آنهايـي کـه      
ــن                 ــي در کشــت ــراض روان ــار ام دچ
انسانها دست به اين فـجـايـع زده انـد            

در شـمـاره     .   بايستي محاکمـه شـونـد      
قبل ايسکرا اشاره کردم که بايد علت        
انجام اين اعمال را روشـن کـرد و بـر              
اساس علل مـوضـوع، بـه درمـان آن             

اگــر اشــخــاصــي بــخــاطــر       .   پــرداخــت
مشکالت رواني دست به اين کار زده       
اند بايد در مراکز روان درماني مـورد       

بـازگشـت آنـان      .   معالجه قرار بگيرنـد   
به جامعه، در صالحديد متخصصين     
 .و روانشناسان و روانپزشک ها است

شايد هم مواردي پيش بيايد کـه        
شخص بيمار همچنان از جامعـه دور        

 .نگاه داشته شود
اگر نخواهيم چنيـن اعـمـال ضـد           
انساني را صرفـا بـه بـيـمـاري روانـي               
خالصه کنيم بايد به اين هم معطـوف        
شد که بيشتر قتل و کشتن ها از سـر           
شرايط فالکتبار اقتصادي، ياس و نـا    
اميدي، ايجاد آنچنان موقعيـتـي کـه         
حتي کسـانـي هسـتـنـد کـه بـه جـاي                  

آيـا  .   ديگران خود را از ميان مي برنـد    
شما پديده خودکشي را چـه نـام مـي             
گذاريد؟ بالخره يک نفر کشته ميشود      
يا بـدسـت خـود يـا بـدسـت شـخـص                   

تمـام خـودکشـي هـا از سـر              .   ديگري
فــقــر، نــداري، فشــارهــاي جســمــي و         

مي خواهم بگويـم کـه       .   روحي،  است  
امراض رواني انسانها نيزمستـقـيـمـا        
به شرايط و موقعيتي مرتـبـط اسـت          

. که بر زندگـي آنـان حـاکـم کـرده انـد                
هيچ انسـانـي، روانـي و جـنـايـتـکـار                

 . متولد نمي شود
دائر نمودن مراکز روان درمـانـي         
يــکــي از وظــايــف  حــاکــمــيــت                    
سوسياليستي است و بايد جامعه اي       
سالم را پايه ريزي کند بايد به مقـابلـه     
با هر گونه تخلف و جرمي از طـريـق            
حذف فيزيکي يا تنـبـيـه بـدنـي بـراي              

 .هميشه خاتمه داده شود
چرا درهـرقـتـلـي كـه          :   پرسيده ايد 

اتفاق مي افتد افـراد فـرصـت طـلـب              
وسودجو به نـحـوي جـاي پـاي زن را               
درآن قتل جسـتـجـو مـي کـنـنـد؟ در                
جوامع سرمايه داري و در مناسـبـات        

ماقبل سرمايه داري که هـمـيـشـه بـا            
کمک و همياري مذهب و سـنـتـهـاي             
عقب مانده همراه بـوده اسـت، زن را            
بعنوان کاال و از جنس درجـه دوم بـه             
حساب آورده و همچنان با اين نگرش       
بر زن در جـوامـع امـروز و بـويـژه در                 
شرق آنرا باد مـي زنـنـد و از طـرفـي                 
فرهنگ و سنتهاي مرد ساالر در اين       
جوامع که از طرف سيستم حاکم بـاز         
توليد مي شود، به زن، به ايـن شـيـوه            

اگر در قتلي تـالش     .   برخورد مي کند  
ميشود کـه پـاي زنـي را بـه مـيـدان                  
بکشانند، دقيقا به ايـن خـاطـر اسـت            
که قوانين موجـود و فـرهـنـگ مـرد              
ساالر در مناسبـات سـرمـايـه داري،           
در ضديت با زن و دادن تصويري کاال        
گونه به زن، اين شرايط را فراهم مـي          
سازد که مثال اگـر قـاتـل مـرد بـوده                
باشد آنرا مي توانند به راحتي بـه زن           

در آيه هاي قـرآن زن را        .  نسبت دهند 
بعنوان شيطاني معرفي ميـکـنـد کـه          

. مي تواند مسبب هر اتفـاقـي بـاشـد          
قوانين اسالمي برگرفـتـه از قـرآن بـه             
اين مسئله دامن ميزند و شرايطي را       
فراهم مي کند که حـتـي در صـورت             
بي گناه بودن زني در يـک مـاجـرا، او             
را بعنوان مسبب  عـامـل يـک قـتـل               

اينها جز فـرامـيـن ضـد         .   معرفي کند 
بشري قرآن در سوره النساء اسـت بـه           
شما توصـيـه مـي کـنـم کـه تـرجـمـه                   
فارسي آنرا بخوانيد تا متوجه شـويـد         
که چه کثافتي از آن بر عليه زن رديف         

 .شده است 
قبل از اينـکـه بـه بـخـش ديـگـر                 
سئوال شـمـا بـپـردازم بـايـد تـعـريـف                  

ــاهــي از     ــوت ــامــوس ” ک ــدکــي    “   ن را ان
 . توضيح داد

 ناموس در فـرهـنـگ لـغـت بـه                
مـعـنـي    )   شرف، عفت و عصـمـت        (   

قـاعـدتـا و در فـرهـنـگ             .   شده اسـت   
جوامع شرق و اسالم زده، زن را جزئي        
از شرف، عفت و عصمـت مـرد مـي            

فعال بدون آنـکـه وارد هـيـچ           .   شمارند
بحث ديگري در اين رابطه بشويم مي       
بينيم که زن نه بعنوان يک انسان و بـه         
اعتبار خود، بلکه اين سيستم فکـري       

ــع مــادي            ــاف ــتــصــادي،  ( کــه مــن اق
معيني را نمايندگي مـي      )   فرهنگي  

کــنــد، زن را شــرف يــا عــفــت مــرد               
معرفي مي کند و از همين تـعـاريـف          
و نگرش بخوبي پيدا است کـه زن نـه            
تنها به عنوان کاال و از جـنـس درجـه        
دوم بلکـه شـرف، و عـفـت مـرد هـم                  
هست و اين در يک کالم يـعـنـي بـرده             
اي در اختيار مرد، يعـنـي مـايـمـلـک             

 
 از ميان نامه ها و سئواالت                 

 ۶صفحه  
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کارفرماي نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                 
بدليل قاطعيت و اتـحـاد شـمـا بـراي             
رسيدن به خواسته هايتان مجبـور بـه         

اين عقب نشـيـنـي       .   عقب نشيني شد  
از سوي کارفرما همانگونه کـه خـود           
نيز به خـوبـي مـي دانـيـد اخـتـيـاري                  
نبود، بلکه اين فشار مبارزه شما بـود     
که کارفرما را در اين مرحله وادار بـه        

اين عقب نشـيـنـي    .   عقب نشيني کرد  
پايان تهاجم کارفرما به شما نـبـوده و         

کارفرما از طـرفـي، دو       .     نخواهد بود 
ماه از دستمزد معوقه شما و بخـشـي         
از مزايايي را که طـلـبـکـار بـوده ايـد              
پرداخت کرد، اما همزمان از سـويـي          
اقدام به جابجايي مديريت نموده و از        
ســوي ديــگــر از تــمــديــد قــرار داد                

چه . ( کارگران موقت پرهيز کرده است    
بسا که جابجايي مديـريـت بـا هـدف            
مقابله بهتر و کاراتر کارفرما با شـمـا        

 )صورت گرفته باشد
ــپــه             ــيــشــکــر هــفــت ت شــرکــت ن

همانگونه کـه خـود اطـالع رسـانـي             ( 
مدت دو سـال اسـت دچـار          )   کرده ايد 

بحران شده  و در اين مدت کـارفـرمـا            
تالش نموده است  تا با عدم پرداخـت         
بموقع دستمزدها، نپرداختـن مـزايـا،        

بار اين  . . .   عدم طبقه بندي مشاغل و    
بحران را بر دوش شمـا بـيـانـدازد، تـا             
قادر شود در پـروسـه طـرحـي کـه در               
پس اين بحران بدنبال آنست، نه تنـهـا         
هيچ ضرر و زيانـي را مـتـوجـه خـود               
نسازد بلکه بيشترين سود و چپاول را       

 .  نصيب خود گرداند
دوسـتـان، ايـن اتـفــاقـي تـازه در               
ــيــســت،             ــيــدي کشــور ن ــول مــراکــز ت
سالهاست که اين اتـفـاق در صـنـايـع             
نساجي رخ داده اسـت و دهـهـا هـزار              
کارگر اين صنايع آواره خيابانها شـده        

ترديد نداشته باشيد کـه در پـس          .   اند
بحران دو ساله در نيشکر هفت تپـه و         
عدم پـرداخـت بـمـوقـع دسـتـمـزدهـا،               
همان طرحهايي نهفـتـه اسـت کـه در             

 . کارخانجات نساجي اعمال کردند
به تعطيلـي کشـانـدن          -۱:  يعني

کامل کارخانه طي روندي چند سـالـه         
ــنــدهــاي               (  ــرف ــاره ت ــر در ب ــيــن ت ــاي پ

کارفرمايان در ايـن رابـطـه تـوضـيـح              
تصـاحــب کــامــل      -۲)   خـواهــيــم داد   

باقي مانده ثروتي که توسط کارگـران       
در طول دهها سال تولـيـد شـده اسـت             

سـرمـايــه گــذاري ايـن ثـروت در               -۳
بخشهاي ديگري  با سودهي بـيـشـتـر           
و يــا در بــهــتــريــن حــالــت، ايــجــاد               
صنايعي در همان رشته تـولـيـدي بـا            
تکنولوژي روز با  کارگراني کمتـر  و         

 .تماما از طريق قراردادهاي موقت
کارفرمايان در صـنـايـع نسـاجـي           
در راستاي رسيدن به اهـداف فـوق از           

 :ترفندهاي زير استفاده کردند
عدم پرداخت بموقع دستـمـزد   )   ۱

کارگران بصورت مداوم و تحميل يـک       
مبارزه فرسايشـي بـر آنـان و خسـتـه               
کــردن کــارگــران تــا جــايــي کــه آنــان            
بتـدريـج بـه عـدم تـمـديـد قـرار داد،                   
بازخريـد و بـازنشـسـتـگـي پـيـش از                 

امري کـه مـدت     .    موعد تن در دادند 
دو سال است در نيـشـکـر هـفـت تـپـه                

وارد کردن کالن شکـر  .   اعمال ميشود 
و پايين آمدن سود نيشکر هفـت تـپـه       
و به اين بهانه عدم پـرداخـت بـمـوقـع              
دستمزد کارگـران امـري نـيـسـت کـه              
بدون اجازه دولـت و مـراجـع اصـلـي               

 .  تصميم گيري اعمال شده باشد
دستگيري، تهديد، اخـراج و       )   ۲

يا منفعل کردن  آندسته از کارگـرانـي         
در جـلـوي     . . .   که به عنوان نمايـنـده و       

صف اعتراضات کارگران نسـبـت بـه         
عدم پرداخت بموقع دستمـزدهـا قـرار         

 . داشتند
عدم تمديد قرار داد کـارگـران   )  ۳

موقت از طريق عمده کـردن مسـئلـه           
بحران و ورشکسـتـگـي کـارخـانـه در             
ميان کارگران دائـم و مـوقـت و جـا                
انداختن ترس از تعطيلي کارخانـه در         
مـيـان آنــان، بـا هـدف بـه  سـکــوت                   
کشاندن  کارگران دائم در برخـورد بـه          
عدم تمديد قرار داد کارگران موقت و       
به اين تـرتـيـب دسـتـيـابـي بـه هـدف                  
تضعيف مقاومـت کـارگـران در دور           

 .  بعدي تهاجم از سوي کارفرما
عمده کردن مسئله بحران در      )   ۴

اينگونه مراکز و  طـرح آن در مـيـان              
کارگران از سوي کارفرما   بـا هـدف            
ايجاد  نوميدي در ميان کـارگـران بـه        
لحاظ سر پا ماندن کارخانه و بـه ايـن        
ترتيب تالش براي قانع کردن بـخـشـي       
ــا                 ــازخــريــد و ي ــراي ب از کــارگــران ب

 . بازنشستگي پيش از موعد
کارفرمايان در صنايعي همـچـون    
نساجي موفق شـدنـد بـا تـرفـنـدهـاي              
فوق در هر مرحله بتـدريـج از تـعـداد             
کارگران بکاهـنـد و بـه ايـن تـرتـيـب                 
قدرت مقاومت آنان را در برابـر خـود          

به عـنـوان     .   به حداقل ممکن برسانند   
يک نمـونـه از مـيـان صـدهـا نـمـونـه                   
موجود، کارفـرمـاي فـرش الـبـرز بـا              
شگردهاي فوق تعـداد کـارگـران ايـن           

 نـفـر     ۱۷۰ نفر به   ۶۰۰کارخانه را از    
رساند و پس از رسانـدن کـارگـران بـه             

 نفر شـرکـت را مـنـحـل اعـالم               ۱۷۰
هر چند که مـقـاومـت کـارگـران           .   کرد

باقي مانده در شرکت فرش البرز و يـا         
شرکتهاي مشابه همچنان ادامه دارد     

 کـارگـر     ۱۷۰ کارگر کجا و ۶۰۰اما  
 کجا؟؟

 دوستان گرامي
ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخـراجــي و بـيــکــار ضــمـن حـمــايــت             
قاطعانه از مـبـارزات بـر حـق شـمـا،               
عدم تمديد قرار داد کارگران موقت و       
دستگيري و احضار فريدون  نيکو فـر        

را در راستاي دور تازه اي از تـهـاجـم             
ــراي در هــم                  ــرمــا ب ــه کــارف دو ســال
شــکــســتــن مــبــارزات بــر حــق شــمــا           
ارزيابي کرده و از شـمـا مـيـخـواهـد                
همچنان کـه تـاکـنـون مـتـحـدانـه در                
مقابل ترفندها و وعده هاي تـوخـالـي       
کارفرمـا ايسـتـادگـي کـرده ايـد، بـا                 
قدرت اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي خـود                  
اجازه ندهيد حتي يک نفر از کـارگـران         
قراردادي از کار خود اخراج شـونـد و           
يا نماينده اي مورد تهديد قرار گرفتـه    

. و بازداشت و از کار خود اخراج شـود      
اهميت اين مسئله تحـت وضـعـيـتـي           
که في الحال با آن درگير هستيـد، نـه           
تنها کمتر از اهـمـيـت مـبـارزه بـراي               
دريافت دستمزد معـوقـه و يـا سـايـر              
مطالباتتان نيست بلکـه حـتـي از آن           

امروزه برخي مـراکـز     .   هم بيشتر است  
توليدي وجود دارند که کارگران باقـي       

 مـاه اسـت       ۲۰مانده آن نـزديـک بـه            
. دستمزد خود را دريافت نـکـرده انـد          

ايجاد اين وضعيت و عـدم پـرداخـت            
 مــاه از دســتــمــزد کــارگــران در             ۲۰

اينگونه مراکز ميسر نميـشـد، مـگـر        
با اخراج کارگران موقت و  باز خـريـد          
ــا                 بــخــشــي از کــارگــران دائــمــي  ب
ترفندهاي مختلف و به ايـن تـرتـيـب            
رساندن تـعـداد کـارگـران بـه حـداقـل               

 . ممکن و شکستن مقاومت آنان
ما کارگران در اتحاديه سـراسـري       
کارگران اخراجي و بيـکـار بـه قـدرت            
مقاومت، قاطعيـت و هـمـبـسـتـگـي             
شما هم طبقه اي هايمان در نـيـشـکـر           
هفت تپه درود مي فرستيم، دستـتـان         
را به گرمي مي فشاريم  و پـيـشـروي            
تا کنوني تان را صمـيـمـانـه بـه شـمـا                
تبريک ميگوئيم و يقين داريم شما بـا        
اتــکــا بــه قــدرت مــتــحــدانــه خــود و            
حمايت کارگران ايران و سراسر جـهـان        
خواهيد توانست به تمامي خـواسـتـه          

 .هاي خود دست پيدا کنيد
 زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه سراسري کارگران 
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 . روحي و رواني مرد
اگر بخواهيم کوچـکـتـريـن تـره          
اي براي ايـن فـرهـنـگ و ادبـيـات                
پــوســيــده و ضــد انســانــي خــورد            
نکنيم، دستگيرمان مي شـود کـه         
ناموس يعني چي يا عفت و شـرف     

از نظـر   .   به چه چيزي گفته مي شود     
ما برقراري رابطه آزاد و داوطلبـانـه        
جنسـي حـق انـکـار نـاپـذيـر هـمـه                  
کساني است کـه بـه سـن قـانـونـي                
بلوغ رسيده اند و تمانـي افـراد چـه            
زن و چه مرد در تصميم گـيـري در            
مورد روابط جنسي خود بـا سـايـر           

ــد           ــزرگســال کــامــال آزادن . افــراد ب
روابط جـنـسـي داوطـلـبـانـه افـراد               
بــزرگســال بــا هــم امــر خصــوصــي         

آنهاست و هيچکس و هيچ مقامي      
حق کـنـکـاش و دخـالـت در آن و                  

 . اعالن عمومي آنرا ندارد
براي آگاه ساختن کساني که بـه   
اين نابرابري ها تمـکـيـن کـرده انـد             
بايد تالش کرد حقوق اجـتـمـاعـي،          
انساني، اقتصادي و سياسـي آنـهـا         

مـي تـوان از سـر          .   را توضيـح داد    
شرايط و موقعيت فرو دسـتـي کـه           
مناسـبـات حـاکـم، قـوانـيـن رژيـم               
اسالمي و آيه هاي قرآني ضـد زن،         
سنت و فرهنگ مردساالر، به زنـان    
الصاق کرده است برشمرد و ضديت      
و مغايرت آنرا با حقوق انسـانـي و           

 .   برابري طلبانه آنها بيان داشت
 

 ادامه از ميان نامه ها و سئواالت                    

امكان اينكه همديگر را يكبار ديگـر      
يا من اعدامم، يـا     .   ببينيم صفر است  
 .او، يا هر دومان

علي را بـعـد از دو سـه مـاهـي                  
گويـا بـعـد از شـنـيـدن             .   اعدام كردند 

گفته .   شد  حكم اعدامش، باورش نمي   

داند چرا اصغـر گـريـه          بود كه االن مي   
 ."كرد مي

چنين وقايعي در رمانـهـا اتـفـاق          
امـا در زنـدگـي واقـعـي            .   افـتـنـد     نمي

در دهـه شـصـت        .   اند  اتفاقات روزمره 
شمسي هزاران، ده هزار انسـان دچـار          

صـدهـا و     .   چنين سـرنـوشـتـي شـدنـد          
هزاران و دهها هزار انساني كه صرفـا        

خـواسـتـنـد        جمهوري اسالمي را نمـي    

 . اين چنين جانشان را از دست دادند
 *** 

آن زمان دهها هزار نفر را به جـرم          
امــروز هــم   .   سـيــاســت اعــدام كــردنــد     

بســاط قــتــل و جــنــايــت بــه بــهــانــه              
ــائــي           "  ــم جــن ــه جــرائ ــكــاب ب راه "   ارت

اند كـه جـامـعـه را مـرعـوب                 انداخته
آن دوره جـامـعـه را بـراي يـك               .   كنند

. دوره بسياري كوتاهي ساكت كـردنـد      

امروز جامعه را به يك قهقراي كامـل        
قهقـرا از لـحـاظ فـقـر و              .   اند  فرو برده 
چتر فـقـر را بـر ايـن جـامـعـه                 .   نداري

خواهند كسـي هـم        اند و مي  گسترانده
" جـنـايـتـي    " از نداري مرتـكـب هـيـچ           

  ها هم هـمـان انـدازه          اين اعدام .   نشود
. اعدامهاي دهه شصت سياسي است    

بايد سياسي ببينيم و سياسي جـواب        
 .آن را بدهيم

 اكـتـبـر گـوشـه كـوچـكـي از                ١٠
پتانسيلي است كه جامعه براي دست      
رد زدن بر هر گونه اعدام و ارعابي از          

در جواب به ارعاب و   . خود نشان داد 
اعدام و سركوب رژيم، هـر روز بـايـد             

 . اكتبري بشود١٠يك 
 

  ٢٠٠٧ اكتبر ٢٢

 ها ها و آدم اعدام

! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی     
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