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) پـدرم ( اولين باري که بـيـاد دارم        
 ۷۴محمود صالحي زنداني شد سـال        

همـراه بـا     .   بود يعني دوازده سال پيش    
يکي از دوستانش دستـگـيـر ومـدتـي           

 بـود    ۷۹ و  ۷۸بار دوم     !   در زندان بود  
که همراه با چـنـد نـفـر از دوسـتـانـش                 
مدت دوماه ونيم در سـلـولـهـاي اداره           

پاييـز هـمـان       !اطالعات ماندگار شد  
 بــار ديــگــر دســتــگــيــر و             ۷۹ســال   
اول ماه مـه    .   ماه زنداني شد    ۸   مدت
 همراه با دهـهـا نـفـر از کـارگـران                ۸۳

دستگير ونزديک به دو هفـتـه زنـدانـي           
ــد    ــگــر           !   اش کــردن ــار دي حــاال هــم ب

دستگير ونزديک به هفت ماه است در        
زندان سننـدج زنـدانـي و دارد مـدت              

  !محکوميتش را ميگذراند
در اين سالها تفريح وايـام شـادي          
من وبرادرم يا مالقاتهاي چند دقيـقـه        

 

 محمود صالحي       
  فراموش شدني نيست           

 !  فراموشش نکنيد         

 
 
 
 
 
 

   سامرند صالحي    
 اخبار کارگري از کردستان

 مصاحبه سامرند صالحي با راديو برابري در مورد وضعيت محمود صالحي      

 ساراآنچه از دل برآيد الجرم بردل نشيند                

 !  يکشنبه با کاپيتال مارکس ۸چرا خواندن  کاپيتال الزم است ؟ به رسم ياد بودي از   

در روزهاي اخير شيرين عـبـادي         
همراه با تعداد ديگري از شـخـصـيـت           

 يهاي ملي مذهبي و دو خردادي هـا        
خــارج از حــکــومــت، و بــا حــمــايــت            

، طـرحـي     " اکثريت" سازمان آبروباخته   
" شوراي مـلـي صـلـح      " تحت نام ايجاد   

اين صف يـکـبـار      .   را اعالم کرده است   
شکست خورده اپوزيسيون پرو رژيمي     
حاال قرار اسـت بـه بـهـانـه جـنـگ و                   

جنگ نـه، صـلـح و حـقـوق             " شعار     با
بارديگر سر و سـامـانـي بـه           "   بشر آري 

تــالش کــنــد تــا يــک           خــود بــدهــد و    
، " خــوش خــيــم  " جــمــهــوري اســالمــي     

را "   دمــکــراتــيــک " و   "   حــقــوق بشــري   " 
 !بعنوان راه نجات به مردم عرضه کند

  
حضـرات در    "   صلح خواهـي  " تمام  

اين خالصـه مـيـشـود کـه جـمـهـوري                
انرژي هسته اي حق    " اسالمي با حفظ    

، از لـگـد پـرانـي هـاي             " مسلم ماست 
اسالمي و مـزاحـمـت بـراي غـرب و                
آمريکا دست بردارد و کـمـي عـطـر و           

بـه خـود بـزنـد، و           "   حقوق بشر " گالب  
درعوض آمريکا و غرب هم دسـت از         
تهديد جنگ و تحريم و فشار سياسـي     

جـمـهـوري اسـالمـي        " بردارند و با اين     
. در صلح و صفا زنـدگـي کـنـنـد         "  دوم

اين ادامه پروژه هاي شکسـت خـورده         
و "   سيـد خـنـدان     " و  "   گفتگوي تمدنها " 

زن مسلمان بـرنـده جـايـزه صـلـح           "بعد  
است که حـاال  "   خاتمي مونث"و "  نوبل

در شرايـط جـنـگـي بـا بسـتـه بـنـدي                   
. عرضه مـيـشـود   "   صلح و حقوق بشر   " 

 دوم خرداد         " :  شوراي ملي صلح            ”
 !در شرايط جنگي           

 ۵صفحه  

 ۲صفحه  

 کارگران نيرو رخش سنندج همچنان در اعتصاب بسر مي برند     

 ۶صفحه  

در آغاز حمله ارتـش تـرکـيـه بـه              
نيروهاي پ ک ک و حتي ورود آنها بـه          
کردستان عراق  ناسيونالـيـسـتـهـا دو         
عکس الـعـمـل هـم زمـان بـا هـم را                   

استراتژي بـنـد   .   آگاهانه به پيش بردند   
و بست در باال و عـوامـفـريـبـي قـوم                

ايـن اسـتـراتـژي       .   پرستانه در پـايـيـن       
 :بدين نحوء بروز يافت که

اولين بـرخـوردي کـه تـوسـط            .   ۱
مسئولين و حاکمان کردستـان عـراق        
و جريانات نزديـک بـه آنـهـا در بـانـد                 

زحــمــتــکــشــان، حــزب دمــکــرات و          
ديگران فرموله شد اين بود کـه پ ک         

در "   کـردهـا  " ک دارد حـق حـاکـمـيـت            
عراق را با نـگـه داشـتـن خـودش در                

. بلنديهاي قنديل به خطر مي انـدازد       
خطاب اين سياسـت، تـوده مـردم در            

. کردستان عراق و يـا ايـران نـبـودنـد             
مخاطب اين سياست دولت آمريکـا،      
تــرکــيــه، ايــران و شــبــکــه حــاکــمــان           

صـالح  .   مفتخور کردستان عراق بـود     
مهتدي رسما از اين سخن گـفـت کـه           

آنچه در ماجراي حمله ارتـش تـرکـيـه           
اقليـم کـردسـتـان       " ارجح است، منافع    

ايـنـهـا گـرچـه مـنـتـظـر              .   است"   عراق
نشستند ببينند دقيـقـا آمـريـکـا چـه             
خواهد کرد، ولي برايشان روشـن بـود         

 استرداد مسئولين پ ک ک                   
و شکاف در صفوف ناسيوناليسم و قوم                          

 ! پرستي کرد       

 
 
 
 
 
 
 

 مهرنوش موسوي       

 ۲صفحه  

 !و سراسري آذر سرخ ۱۶زنده باد 
 !"آزادي، برابري، هويت انساني"

 

 ۳صفحه  

 بيانيه مشترک تعدادي از کارگران مجتمع هاي پتروشيمي هاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر و      
 اخباري از شهرهاي کردستان 



390شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

اگــر جــمــهــوري اســالمــي و غــرب          
ــهــمــه خــرج و               ــا آن ــتــوانســتــنــد ب ن
تبليغات، اين پروژه هـا را در دوره           

دوم خـرداد بـه مـردم          "   گل و بلـبـل    " 
بفروشند، حاال سعي مـيـکـنـنـد بـا            
تهديد جنگ و مخاطراتش زمـيـنـه        

هـنـوز   .   مقبوليتش را فراهم کـنـنـد       
" برکات الـهـي    " جنگي شروع نشده،    

آن براي جمهوري اسالمي از آسمـان       
قرار است مـردم دسـت     ! فرو ميريزد 

از مبارزه و حق طلبي و سرنـگـونـي          
طلبي بردارند و به سـيـاهـي لشـكـر            
صلح و سازش حكومت آمريـكـا و         
حكومت اسالمي عـلـيـه خـودشـان          

   ! تبديل شوند
زمـيـنــه ايــن ابــتـکــار جــنـگــي           
اپوزيسـيـون مـلـي اسـالمـي، بـاال              
گرفتن اختالفات و جدالهاي درونـي      
جمهوري اسالمي ناشـي از بـحـران          
همه جانبه اين رژيـم و در آسـتـانـه               
مضــحــکــه انــتــخــابــات و تــحــرک          
ــي و                 ــمــي و کــروب ــاســي خــات ســي
رفسنجاني در مقابل احمدي نژاد و       

بي دليل نيست كه    .   خامنه اي است  
شوراي صلح كذايي با يـك دو قـلـو            

، كـه    " كميته انـتـخـابـات آزاد        " بنام  
مبتكر آن هم شيرين عبادي اسـت،       

شـوراي مـلـي      .   " متولـد شـده اسـت       
نهايتا تالشي بـراي احـيـا و           "   صلح

متحد كردن نيـروهـاي اپـوزيسـيـون          
از نهضت آزادي گرفته تا     ( پرو رژيم   

جمهـوري خـواهـان      " اکثريت و انواع   
جـنـاح تـمـامـيـت         " بر عليـه     " )   ملي
رژيم اسالمي با پا درمـيـانـي        "   خواه

. مــردم مــنــزجــر از جــنــگ اســت           
به يـک مـعـنـي        "   شوراي ملي صلح  " 

ستاد انتخـابـاتـي خـانـم عـبـادي و               
شرکا براي حمايت از سر کار آمـدن         

و "   حـــقـــوق بشـــري   " آخـــونـــدهـــاي    
مثل رفسـنـجـانـي و       "   دمکراتيکي" 

  . خاتمي است
  

تا وقتي جمهوري اسـالمـي بـر          
چه هنگام مناقشه و       -سرکار است 

جــدال و جــنــگ تــروريســت هــاي            
اسالمي و تروريسم دولتي غرب، و       
چه در دوره مصـالـحـه و سـازش و               

سـهـم مـردم        -همکاري ايندو با هم   
ايران جز فقر و فـالکـت و زنـدان و                
اعــدام و ســنــگــســار و حــجــاب و             
آپـارتــايـد جـنــســي و بـي حـقــوقــي              

همين مردم اما يکبـار دوم       .   نيست

خرداد و همه پروژه هاي نجات رژيم       
از خاتمـي تـا عـبـادي و            ( اسالمي  

 تيرها و کنـفـرانـس    ١٨را با   ) غيره
برلين ها و اعـتـصـابـات کـارگـري              

نـه فـقـط      .   خود شـکـسـت داده انـد          
" ســونــامــي " شــکــســت دادنــد کــه         

احمدي نژادي اش را هم عقب رانـده        
اند و اکنـون هـر روز بـيـش از روز                 
ــســم و                 ــي ــال ــبــل چــپ و ســوســي ق
راديــکــالــيــســم و آزاديــخــواهــي در       

بــه .   جــامــعــه ســر بــلــنــد مــيــکــنــد        
حضرات مدافع حفظ و نجات رژيـم       
اسالمي اطمينان ميدهيم کـه ايـن         
مردم و اين جنبش بـالـنـده آزادي و            
برابري که يکبار ايشان را شـکـسـت         
ــديــدات                ــه داده اســت، در دوره ت
جنگـي و عـربـده کشـي دو قـطـب                 
تروريستي اسالمي و دول غـربـي،          
مصمم تر و محکـم تـر بـه مـيـدان               

به ميدان خـواهـد آمـد        .   خواهد آمد 
عليه جنگ و تـحـريـم اقـتـصـادي،             
عليه جمهوري اسالمي و تـروريسـم       
اسالمي، عليه مـيـلـيـتـاريسـم دول           
غربي، عليـه سـيـاسـت هـاي نـظـم               
نويني، عليه هر نوع ناسيوناليسـم،       
عليه هر تالشي که بخواهد بـه نـام            
جنگ يا صلح مردم را پس بـزنـد و            

مـا بـه     .   جنايتکاران را توجيه کـنـد      
اين دوستان اپـوزيسـيـون پـرو رژيـم            
توصيه ميکنيم که از شکسـت دوم        
خرداد درس بگـيـرنـد و از تـوجـيـه               
رژيم اسالمي و تقالي احيا و ثبـات        
و تقويت جمهوري اسـالمـي دسـت          

ــد  ــردارن ــران از جــنــگ           .   ب مــردم اي
مــتــنــفــرنــد و از بــانــيــان جــنــگ و           
عوارض فضاي جنگي هم منزجرند     
و حاضر نيستند به سياهـي لشـكـر          

بـراي  .   دشمنـانشـان تـبـديـل شـونـد           
پايان دادن به خطر جنگ و ناامـنـي         
و فالكت، كـارگـران و مـردم ايـران              
ميدانـنـد كـه راهـي جـز گسـتـرش                
مبارزه راديكال بـراي بـه شـكـسـت            
كشاندن سياستهاي جنگ طـلـبـانـه        
دو قطب تروريسـتـي و سـرنـگـونـي             

  .جمهوري اسالمي وجود ندارد
  

 آزادي، برابري،
  حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

٢٠٠٧ نوامبر ٢٠  
١٣٨٦ آبان ماه ٢٩   

 ". . .شوراي ملي صلح”
 ۱از صفحه   

که آمريکا ميخواهد رسـمـا پ ک ک            
آمريکـا  .   را وسط زمين و هوا ول کند      

منافعش را در هم پيمـانـي بـا دولـت             
ترکيه به سرويس گرفـتـن از پ ک ک              

لـذا صـداي زمـيـن         .   ترجيح داده است  
خوردن پ ک ک را جـالل طـالـبـانـي و              
مسعود بارزاني شنيدند و بـه هـمـيـن           
خاطر ابتداء با مالحظه و بـه تـدريـج             
صراحتا از ايـن دم زدنـد کـه حضـور               
نيروهاي پ ک ک در بلنديهاي قنـديـل     

وقــتــي بــرايشــان   .   بــه ضــرر آنــهــاســت    
مسجل شد که پ ک ک افتـاده اسـت،           
ــه               ــوران ــخ ــاســت الش ــي ــد س ــن ــان ــم ه
هميشـگـيـشـان، آمـدنـد تـا سـهـمـي                 

طبق اخـبـار رسـمـي مـنـتـشـر              .   ببرند
شده، مقامات اتـحـاديـه مـيـهـنـي و              
حزب دمکرات کردستان عراق اعـالم      
کرده اند که بزودي مسئولين پ ک ک         
را که به اسارت گرفتـه انـد، تـحـويـل              

شايع اسـت    .   دولت ترکيه خواهند داد   
که پاره ايـي از افـراد پ ک ک بـراي                   
انتقامجويي از اين سياست، اقدام بـه      

. تــرور مســعــود بــارزانــي کــرده انــد           
اتحاديه ميهـنـي و حـزب دمـکـرات             
کردستان عراق اين شايعه را تکـذيـب        

خود اين واقعه نشان داد کـه  .   کرده اند 
بند و بست کردن جزو انـتـگـره کـلـيـه               
جــريــانــاتــي اســت کــه ايــن جــنــبــش           
ناسيوناليستي و قوم پرستي را شکـل       

اينها حاضرند با هـر کسـي     . .   داده اند 
دولـت ايـران     .   فرق نـمـيـکـنـد      .   بسازند

بـاشـد، دولـت تـرکــيـه بـاشــد، دولــت               
آمريکا باشد، پ ک ک بـاشـد، راسـت           
جنبش ناسيوناليستي در ايران باشـد،      

معامله کردن  .   فرقي ندارد .   چپ باشد 
راه امرار معـاش ايـنـهـا و پـيـشـبـرد                 

. سياستهايشان در اين منطـقـه اسـت        
چرا کـه افـق سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                   

تــحــرک ســيــاســي    .   بــاثــبــاتــي نــدارنــد   
طبقات اجتماعي وجود آنها را ضرور      

اعـالم رسـمـي اسـتـرداد          .   نکرده است 
مسئولين پ ک ک صرفنـظـر از عـدم            
نزديکي مردم به اين حـزب در مـيـان            

هم .   آنها نفرت و انزجار ايجاد ميکند     
در کردستان عراق، هم در کـردسـتـان           
ترکيه، هم در کردستـان ايـران بـاعـث           
ايــجــاد نــفــرت و انــزجــار عــمــيــق از            
فرعونهاي حاکـم و مـعـاملـه گـر در               
کردستان عـراق و هـم پـيـمـانـانشـان                

 . ميشود
 
دومين برخورد، عوامفـريـبـي      .   ۲

قوم پرستانه و مذبـذب ايـنـهـا رو بـه               
اينها  رو بـه مـردم تـالش            .   مردم بود 

کردن جو احساسات ناسيونـالـيـسـتـي        
به نفـع  "   همبستگي ملت کرد  " را براي   

ارتش تـرکـيـه را      .   پ ک ک دامن بزنند    
يـک شـبـه      .   جنايتکار خطـاب کـردنـد      

در چهار پـارچـه بـا هـم            "   کردها" همه  
يــک شــبــه    .   شــدنــد"   هــم ســرنــوشــت    " 

سرنوشت جالل طالـبـانـي و مسـعـود            
بارزاني، عبداهللا مهتدي و مصطـفـي       
هجري با سـرنـوشـت کـارگـر شـاهـو،               
کارگر نفت کرکوک، کارگـران سـقـز و           

هـمـه و     . . .   بانه و موصل و مـريـوان و        
همه در يک سـبـد ريـخـتـه و بـه اسـم                   

در بــازار   "   مــظــلــومــيــت مــلــت کــرد     " 
اينطور وانمود کردند کـه    .   فروخته شد 

هميشه مورد ستم و بـنـد        "   ملت کرد " 
و بست باالييها و دول و ارتـش هـاي             

نــگـفــتــنـد کــه     .   (   شـويــنـيــســت اســت    
خـودشــان هــم جـزو صــورت مســئلــه           

اين تبليـغـات بـويـژه       !).   مردم هستند 
بــراي اتــحــاديــه مــيــهــنــي و حــزب              
دمــکــرات کــردســتــان عــراق حــائــز           

چــرا کــه رونــد جــديــد       .   اهــمــيــت بــود  
جــامــعــه عــراق گســســت و حــتــي               
رودررويي طبقه کارگر در کـردسـتـان          
عراق را با حـاکـمـيـت ايـنـهـا و درک                 

حاکميت ناسيوناليسم  " مفهوم واقعي   
واقـعـيـت ايـن       .   نشان داده اسـت    "   کرد

است که در کردستان عـراق مـردم بـا            
گوشت و پوست خود تجربه کردند کـه        
مــعــنــي زنــدگــي تــحــت حــاکــمــيــت          

اتـحـاديـه    .   ناسيوناليستها کدام اسـت    
ميهني و حزب دمـکـرات کـردسـتـان           
عراق از مجراي ايجاد سمپاتي و هـم         
سرنوشتي قومي در واقع دنبال ايجـاد    
حياط خلوتي براي آبروي باختـه شـان         
بوده، اين مسئله ايي است کـه در آن            

هـم  . . .   عبداهللا مـهـتـدي، هـجـري و             
آخــر نــمــيــشــود کــه بــانــد       .   شــريــکــنــد

. . . زحمتـکـشـان، حـزب دمـکـرات و            
مــدام بــراي پــيــشــبــرد ســيــاســتــهــاي        

تـقـدس   " ارتجاع قـومـي خـود دم از              
بـزنـنـد و بـه جـريـانـي کـه                 "   ملت کرد 

درست نسخه برابر اصل خـود ايـنـهـا            
درســـت شـــده اســـت، هـــدفـــش،                 
سياستهايش، تاکتـيـکـهـايـش، روش         
مبارزه اش، کارگر سـتـيـزي اش، زن            
ستيزي اش، کمونيست ستـيـزي اش،        
ارتجاعي، قومي و ناسيوناليستي در     
جنبش کردستان هست پشـت بشـود،        
دستـگـيـر و مسـتـرد بشـونـد  و بـه                     

ســادگــي آن را بــتــوان در نــزد مــردم             
در داالنهاي تعويض دالر    .   توجيه کرد 

بــا خــون کــارگــر گــرســنــه اربــيــل و               
سليمانيه مـيـشـود کـه طـالـبـانـي و                 

بـا  . . .   بارزاني و حـاج آقـا بـخـتـيـار و              
امثال صالح مهتديها و بـا پـادويـي             

بـا هـم     . . .   عبداهللا مهتدي و هجري و     
در اين باره گپ بزنند امـا در دنـيـاي              
واقع اينها مدام سعي کـرده انـد روي            
ستم ملي همين دولتهاي شوينيـسـت        
منطقه سرمايه گذاري کـرده بـه اسـم            
مقابله با آن، فداراليسم، قوم پـرسـتـي         
و ارتجاع ناسيـونـالـيـسـتـي را دامـن              
زده، آن را دستمايه به قـدرت رسـيـدن           

وجود سـتـم مـلـي بـراي            .   خود بکنند 
بـراي  .   اينها يک مائده آسمـانـي اسـت        

" فـدرالـيـسـم    " همين هم ميخواهند با      
تصــورش را   .   نــهــاديــنــه اش بــکــنــنــد    

بکنيد اگر ستم ملي و بهانه کـردن بـه           
نبود کي ميتوانستند در شـمـال   "   قوم" 

عراق کاخهاي فرعوني بسازند، جايي     
که به طبقه کارگر کردستـان يـک دور           
جــديــدي از اســتــثــمــار و بــازتــولــيــد           
سرمايه ها را با يـک فـقـر بـيـسـابـقـه                  
درست وسط سناريوي سياه در عـراق        

کجا ميتوانستند از   .   تحميل کرده اند  
قبل آوارگي مردم به قـدرت بـرسـنـد؟           
اينها وجـود مـبـارزه مشـروع مـردم              
علـيـه شـويـنـيـسـم و سـتـم مـلـي را                      
دستمايه باال رفتن خود از نردبانـهـاي        
ترقي در کردسـتـان عـراق کـرده انـد،              
آرزويي که هجري و مـهـتـدي وغـيـره             

ايـنـهـا    .   خوابش را فعال مـي بـيـنـنـد           
کاري کرده اند که در شهر سلـيـمـانـيـه            
در يک طـرف خـيـابـان دالالن فـروش              

مـلـت   " اطالعات و جاسوسي به اسـم         
ايسـتـاده انـد، طـرف ديـگـر آن               "   کرد

کارگران گرسنه کـردسـتـان عـراق کـه            
کردستان ايران را هم به خود به خاطـر         

اينهـا  .   فقر و فالکت ملحق کرده است     
براي توجيه حاکميت کثيـف خـود بـه           
ستم ملي و دست آويـز قـرار دادن آن              

هم از ايـن جـهـت در ايـن             .   محتاجند
دوره نيز با وجوديکه خـودشـان پشـت          
درهاي بسته زد و بند مـيـکـردنـد کـه             
نيروهاي پ ک ک و شـريـک دزدي و                
غافله شان را با کمک ارتش ترکيـه از          
سويي و نيروهاي ايران از سوي ديـگـر         
بفروشند و با آنها معامله بکنـنـد، از          
سوي ديگر با رياکاري تمام در رسـانـه      

مـلـت   " هاي کرايه ايشان دم از ستم بر        
در تـرکـيـه و نـاچـاري پ ک ک                  "   کرد

ايــن ســيــاســت بــه نــفــس          .   مــيــزدنــد 
تناقضي که دارد در نـزد تـوده هـاي              
مردم با نفرت و انزجار بيشتر مـواجـه         

 . . .استرداد مسئولين پ ک ک و شکاف در 
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 ! دانشجويان سراسر کشور 
  

 آذر   ۱۶   سه چهار سال گـذشـتـه،      
، " آزادي و بـرابـري    " با برافراشتن شعار    

و "   نــــان و آزادي بــــراي هــــمــــه                " 
ــريــت         "  ــرب ــيــســم يــا ب ــا   " ســوســيــال ، ب

شعارهايي عليه حجـاب و آپـارتـايـد           
جنسي، براي آزادي زندانيان سياسي،     
ــيــت                 ــال ــع ــراي آزادي تشــکــل و ف ب

با تاکيد بـر هـمـبـسـتـگـي                سياسي،
دانشجـويـان بـا جـنـبـش کـارگـري و                 
جــنــبــش رهــايــي زن، زبــان گــويــاي           
خواست ها و تمايالت جامـعـه ايـران          

در اوضاع خـطـيـر امسـال       .   بوده است 
 آذر بايد وسيع تر و پرقدرت تـر و           ۱۶

ــده                 ــن ــمــاي ــيــشــه ن ــر از هــم ــت ــاف شــف
 . مردم ايران باشد  اعتراض

  
جوهر تحوالت کنوني بـر خـالف        

بااليي ها و اپوزيسيـون        هياهويي که 
" صـلـح  " و   "   جنـگ " غير کارگري حول    

راه انــداخـتــه انــد، در واقـع تـعــيـيــن               
. تکليف با جمهوري اسـالمـي اسـت          

دو راه حل اصـلـي بـراي حـل بـحـران                 
جمهوري اسالمي در برابر هـم صـف          

راه حل کـارگـري، راه       .  آرايي ميکنند 
حل بورژوايي، راه حل انسـانـيـت، راه          

کسـانـي مـيـخـواهـنـد          .   حل بـربـريـت     
جـمـهـوري اسـالمـي را تـحـت لــواي                

تطـهـيـر کـنـنـد،         "   صلح و حقوق بشر   " 
عـمـال   "   نه جنـگ  " کساني تحت شعار    

مردم را به تمکين به وضع موجـود و          
رژيم موجـود فـرا مـيـخـوانـنـد و يـا                  
کساني بند پوتين هايشـان را سـفـت           
ميکنند که اگر جـمـهـوري اسـالمـي            
نوع دوم افاده نکرد، زيـر بـاران بـمـب             

وارد "   رژيـم چـنـج     " ها و کروزها بـراي       
در بـرابــر ايــن صــف            . عـمـل شـونــد     

بــربــريــت، صــف انســانــيــت ايســتــاده       
کارگران و زنان و جـوانـانـي کـه       .   است

نه رژيم اسالمي را مـيـخـواهـنـد، نـه            
وضع موجود را تحمل ميکـنـنـد، نـه           
جــنــگ و رژيــم چــنــج حضــرات را               
ميخـواهـنـد و نـه حـاضـرنـد بـه زور                   
هياهوي ضد جـنـگ بـا رژيـم صـلـح               

در دنياي واقعي تمـام کسـانـي      .  کنند
که از جـمـهـوري اسـالمـي حـمـايـت                 

حــل بــحــران       مــيــکــنــنــد، خــواهــان     
جمهوري اسالمي از باالي سـر مـردم         
هستند، تمام کساني که با هـيـاهـوي         

و "   ســنــاريــو ســيــاه  " و   "   ضــد جــنــگ  " 
مردم را به عقب صـحـنـه مـي               غيره

فرستند، خود يا بدترين جنگ طلبـان       
از ميدان بدر کـردن مـردم           اند و يا با   

به جنگ طـلـبـان و دشـمـنـان مـردم                 
تا وقتي جـمـهـوري       .   خدمت ميکنند 

اســالمــي و تــروريســم اســالمــي در           
يکسو و آمريکا و ميليـتـاريسـم دول          
غربي در سوي ديگر هسـتـنـد، خـطـر         
جنگ وجود خواهد داشت و بـايـد بـا           

اما کسـي کـه واقـعـا          .   آن مقابله کرد  
" صـلـح  " اسـت و بـراي         "   ضد جـنـگ    " 

تالش ميکند بايد صدبـار قـاطـع تـر            
براي مـتـشـکـل کـردن مـردم عـلـيـه                  
جــمــهــوري اســالمــي، بــراي آزادي و         
برابري و براي سرنگوني انقالبي رژيـم     
ــوري               ــهـ ــمـ ــراري جـ ــرقـ ــم و بـ ــاکـ حـ
سوسياليستي تالش کند و بـه صـف          

 . انسانيت بپيوندد
  

ــايــد عــرصــه            ۱۶  آذر امســال ب
برافراشتن شعارها و مطالبات صـف       
انسانـيـت، صـف آزادي و بـرابـري و                
سوسياليسم در برابـر وضـع مـوجـود            

هم اکنون نيروهاي راست و پرو     .   باشد

ميکـوشـنـد تـا در            رژيم در دانشگاه  
پناه تهديد خطر جنگ و هياهويي که       
اپوزيسيون غير کارگري راه انـداخـتـه         

چه بطـور فـيـزيـکـي و چـه از                   است،
 آذر   ۱۶لــحــاظ ســيــاســي در بــرابــر          

امـا  .   سوسياليستي صف آرايي کننـد    
مــا قــبــال هــم ديــده ايــم کــه چــپ و                
راديکاليسم در دانشـگـاه دسـت بـاال           

 ۱۶امسال با توجه به اتفاقات         . دارد
اعــتــراض در بــرابــر حضــور         ( مــهــر   

تـظـاهـرات    (  مهر   ۳۰و  )   احمدي نژاد 
بـا     و)   براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي        

توجه تحرک چشمگير دانشجويـي در        
و بـا تـوجـه بـه              شهرهاي مـخـتـلـف،     

اوضاع سياسي جـامـعـه و گسـتـرش            

اعتراضات کارگري و توده اي عـلـيـه          
جمهوري اسالمي، انتظار ميـرود کـه      

 آذر حـــتـــي پـــرقـــدرت تـــر و                  ۱۶
ما .   سوسياليستي تر از هميشه باشد    

دانشـــجـــويـــان ســـراســـر کشـــور را           
فراميخوانيم کـه بـا تـمـام قـوا بـراي                

 آذر سوسياليستـي تـدارک     ۱۶برپايي  
بــبــيــنــنــد و زمــيــنــه يــک اتــحــاد و              
هــمــبــســتــگــي و تشــکــل ســراســري          

 . دانشجويان را فراهم آوردند
  

  آذر سرخ و سراسري۱۶زنده باد 
نه جمهوري اسالمي، نه جنگ، 
 !زنده باد جمهوري سوسياليستي

 ۲۶سازمان جوانان کمونيست 
 ۲۰۰۷نوامبر 

در خــــود صــــفــــوف         .   مــــيــــشــــود
ناسيوناليسم کرد هم در عـراق و هـم            
در ايران شکاف و بحران را عـمـيـقـتـر            

 . ميکند
امروز نميـتـوانـنـد جـلـو روئـيـت              
کردن اين تناقض را جلو چشـم مـردم          

نـمـيـشـود آن را الپـوشـانـي              .   بگيرند
خود اين تناقض جدا کردن تـوده  .   کرد

مردم در کردستان عراق را از بـخـتـک          
شـکـاف   .   ناسيوناليسم آسانتر ميکند  

منفعت و سياسـت طـبـقـه کـارگـر و               
تقابل آن را با اين احزاب ارتجاعـي و          
حکومت ساخته و پـرداخـتـه شـان را            

. تعميق يافته تر و آسـانـتـر مـيـکـنـد              
براي طبقه کارگر در کردسـتـان ايـران          
ديگر امروز مثل خورشيد حـقـيـقـتـي          
غير قابـل انـکـار اسـت کـه مـديـنـه                   
حکومت فدراليستي امثال طالبـانـي      
و بارزاني بجز يک حکـومـت عشـيـره           
ايي، قومي و بچاپ بچاپ و فاسـد و          

. معامله گـر چـيـز ديـگـري نـيـسـت                
 سال پيـش در اربـيـل و            ۲کساني که   

سليمانيه با پول و حمـايـت خـود ايـن             
حقـوق زن    " مرتجعين سمپوزيوم براي    

مــيــگــرفــتــنــد، "   در کــردســتــان ايــران    
درسـت در    .   آبرويشان پاک رفته اسـت     

زماني که مسئولين پ ک ک را خـود          
اينها ميگيرند، کـت بسـتـه تـحـويـل            
ارتــش تــرکــيــه خــواهــنــد داد، جــالل          
ــراي آزادي              ــبــانــي خــودش را ب طــال
تروريستهاي ايراني در عراق بـه در و         

ــوار زد    ــه           .   دي ــي ک درســت در زمــان
تصميم گرفتند پ ک ک را از قـنـديـل            
بيرون کننـد، بـه اسـارت بـگـيـرنـد و                 
رويشان معامله بکنند، بعوض بـراي       
ــران           ــتـــهـــاي اســـالمـــي ايـ تـــروريسـ

اين دو بـا هـم         !   سفارتخانه باز کردند  
بـا حـمـايـت       .   کامال در ارتباط اسـت     

مستقيم جالل طالـبـانـي، بـارزانـي و            
احزاب مرتجعشان و در همـراهـي بـا          
دولت جنايتکار ايران بنا بـه طـرحـي           
که منوچهر متکي در نشست ترکـيـه        
ــار دســت ســازمــان                ــن ــه داد، ک ارائ
زحمتکشان، حزب دمـکـرات، حـزب        

کمونيست کـارگـري عـراق، رهـبـري            
ويالن و سرگردان حزب حکمتـيـسـت،        
حزب کمونيست ايران، النه جاسوسي     

جـالـب   .   تروريسم اسالمي گشوده شد   
است که اينـهـا خـودشـان عـلـيـه بـاز                 

ــم            ــارت رژي ــه " کــردن ســف " اطــالعــي
به کي؟ مگر امروز فهميـده      .   ميدهند

اند که دست طالبانـي و بـارزانـي در             
دست سپاه پاسداران و قدس و آقازاده       
هاي آنها در کردسـتـان عـراق اسـت؟            

براي هـمـيـن      .   اينها خودشان ميدانند  
هــم حــتــي جــرئــت نــمــي کــنــنــد کــه            

مسـتـقـيـم اعـتـراض         !   اعتراض کنند 
. شير آب را به رويشان ميبندد     .   کنند

براي همـيـن بـه جـاي مـحـکـومـيـت                 
صــريــح جــالل طــالــبــانــي، بــارزانــي،        
اتحاديه ميهـنـي و حـزب دمـکـرات             
ــي                ــت ــدس ــم ــان عــراق در ه ــت ــردس ک
آشکارشان با رژيم ايران به اين اکتفاء       
ميکنند که بـا زبـان سـنـتـي قـوم و                  
قبيله ايي با غمزه و کنـايـه بـگـويـنـد              

ــزاب               "  ــاي احـ ــت آن پـ ــيـ ــولـ ــئـ مسـ
اين سياست هم در درون       ! "   اينجاست

خود صـفـوف اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                  
ناسيونـالـيـسـم کـرد شـکـاف ايـجـاد                
ميکند و هم احزاب منتظر نشـسـتـه          

دره زرگويز و حاشيه سليمانـيـه را بـا            
بحران و شکاف ميان رهبري و بـدنـه           

. تشــکــيــالتشــان مــواجــه مــيــکــنــد        
ناسيوناليسم کرد بايـد جـوابـي پـيـدا            
کند که چگونه هم با دول و ارتشـهـاي          
شوينيست، ضد کارگر و ضـد مـردم          
ميسازد و هم به تن سياستهاي خـود         

و مـبـارزه بـراي        "   همـه بـا هـم       " لباس  
کرده است؟ چگونـه    "   ملت کرد " حقوق  

ميشود با رژيـم اسـالمـي سـاخـت و              
برايش النه جاسوسي باز کرد و هم بـا         

" اپوزيسـيـون  " راه و جا دادن به احزاب       
بود؟ يـا    "   خلق کرد" مدعي حمايت از    

اين اپوزيسيون بودن غلـط اسـت، يـا           
 !!آن حمايت و يا هردو

ايـــــن شـــــکـــــاف در افـــــق                 
ناسيوناليستي، در تصوير و کاراکـتـر       
اين احزاب آنها را با درگيري و بحـران      

خـود ايـن     .   بيشتر مواجه خواهد کـرد    
تناقض هم باعث ضعيفتر شدن آنـهـا      
و هم لذا مجرايي براي عـروج طـبـقـه            
کارگر و آلـتـرنـاتـيـو کـمـونـيـسـتـي و                  

. کارگري در اين منطقه خـواهـد بـود          
آلترناتيوي که از رهبران سـازشـکـار،         

. بند و بستي و مرتجع عبور خـواهـد         
مدتهاست که طبقه کارگر بويژه     .   کرد

در کردستان عراق در تب عـروج يـک           
جريان راديکال، رهبري کاريسماتيـک     
انقالبي و راديکال که بـاجـي بـه ايـن              

ــمــي دهــد مــيــســوزد            . وضــعــيــت ن
متاسفانه به رسم سنتي اين جريانـات       
قومي، ماتريال انسـانـي کـمـونـيـسـم            
کارگري که ميتوانسـت پـاسـخـي بـه            
اين خواست تاريـخـي طـبـقـه کـارگـر              
باشد خود در معامله و بنـد و بسـت             
با طالباني، بارزاني و مـال بـخـتـيـار             

سر بـلـنـد کـردن مـجـدد            .   فروخته شد 
کمونيسم کارگري در عـراق فـقـط و             
تـنـهــا بـا نـقــد صـريــح ايـن پـروژه و                    
رودررويي آشکار با احزاب ارتجاعـي      

سـهـم بـانـدهـاي        .   کنوني مقـدر اسـت     
ــاع                  ــجــ ــزاب ارتــ ــي و احــ ــومــ قــ
ناسيوناليستي در ايران از هم اکـنـون         

ايــنــهــا در   .   ايــزوالســيــون بــوده اســت    
چمبره خـود شـکـاف صـفـوفشـان بـه               
تحليل خواهند رفت و فـرو خـواهـنـد            

امروز فقط  دالر آمريکايي و      .   پاشيد
رفت و آمدهايشان آنها را سر پا نـگـه          
داشته اسـت، نـه ايـنـکـه ضـروريـات               
مبارزه اجتماعي طبقات در جـامـعـه        

 .وجود آنها را موجه کرده باشد
 *  * * 

 ۲از صفحه  

 . . .استرداد مسئولين پ ک ک و شکاف در 
 

 !و سراسري آذر سرخ ۱۶زنده باد 
 !"آزادي، برابري، هويت انساني"
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متني کـه مشـاهـده مـيـکـنـيـد               
 ٣گفتگوي راديو برابري بتاريخ شنبه      

 نوامبـر بـا سـامـرنـد عـزيـز               ٢٤آذر،  
 سـالـه مـحـمـود صـالـحـي              ۱۷فرزند  

 که توسط ناصـر     ۰فعال کارگري است  
 . احمدي تايپ و پياده شده است

 يک توضيح کوتاه
  هــر جــا کــه ايــن عــالمــت                  

را ميبيند به اين معنـي      ) )   ،،،،،  ( (   
است که من نتوانسته ام خوب بشنوم       
و امانت دارانه پياده و تـايـپ کـنـم و              
کلماتي هم که در داخل ايـن پـارانـتـز            
ها و در البالي کاماها مـي بـيـنـيـد،            
بدين منظور نوشته ام که شايـد خـود          
شــمــا خــوانــنــدگــان عــزيــز بــتــوانــيــد         
محتواي خوب شنيده نشده را از روي       

 .آن بهتر حدس بزنيد
 با تشکر ناصر احمدي

 
ــ سالم گرم دارم بـه      راديو برايري   
اخيرا شمـا نـامـه       .   شما سامرند عزيز  

اي خــطــاب بــه مــردم، خــطــاب بــه              
آزاديخواهان و خطاب به دوسـتـداران        
آزادي نوشته ايد و در آن اشـاره کـرده            
ايد به وضعيت پـدرتـان، اشـاره کـرده            
ايد به سالهايي کـه در زنـدان بـوده و               
مشــکــالتــي کــه کشــيــده اســت و از           
وضعيت خودتان و مـادرتـان نـوشـتـه           

ميخواستم از زبان خـودتـان ايـن         .   ايد
اکنون اگر لـطـف      .   شرح حال را بشنوم   

کنيد و از آخـريـن وضـعـيـت پـدرتـان               
براي ما بگوييد من خيلي خـوشـحـال         

 .ميشوم، ممنونم
ـــ سـالم، بلـه مـن در                   سامرند  ـ

 بله همانطوري که در نـامـه          ۰خدمتم
هم شـرح داده ام، خـطـاب بـه مـردم                 
آزادي و برابري خواه، براي افرادي کـه         
براي طـبـقـه کـارگـر و بـراي بـهـبـود                   
زندگي بشر تالش ميکنند شرح داده       
ام، من از همان وقتي که بياد دارم و           
از همان وقتي که بـه دنـيـا آمـدم، از               
همان اول حداقل هر چهار سال يکبـار        

ــدرم را          ــمــدت     ( (   مــن پ ،،،حــتــي ب
در زنـدان ديـده ام، و از             ) )   يکسـال    

همان وقتي که چشم به دنـيـا گشـودم           
شاديـهـا   !   از همان زمان، چجوري بگم 

وخوشيهاي من همه اش وقـتـي بـوده          
که به مالقات بابام ميرفتم و با بـابـام          
حــرف مــيــزدم، چــون مــن بــيــشــتــر            
وقتهايي که با بابام بودم لحظه هـايـم          
بيشتر در زندان بود بجاي ايـنـکـه بـا             

بابام باشم و همانطوري کـه در نـامـه            
 کـه يـادم       ٧٤هم نوشـتـه ام از سـال             

ميايد ايشان توي زندان بـودنـد و در            
بند رژيم و هر دفعه هم به يـک دلـيـل              

 کـه    ٧٤خاصي بوده، حتـي در سـال           
ايشان را گـرفـتـنـد، نـه دادگـاه و نـه                   
دادستان هيچکدام از ايـن وضـعـيـت           
مطلع نبودند و فـقـط اطـالعـات بـه              

 روز   ١٤حــکــم خــودش ايشــان را             
 روز آزاد     ١٤زنداني کرد، که بعد از        

 هم دوباره به همـان  ٧٨در سال .  شدند
 ايشـان را گـرفـتـه          ٧٤جرمي که سال    

بودند، بدون اينکه کسي مطلع بـاشـد        
بنا به هـمـان جـرم ايشـان را بـمـدت                  
يکسال به زندان انداختند، در حـالـي          
که پدرم از مسئولين وقت اطـالعـات        

 شکايت کرد، حتـي کـار بـه           ٧٤سال  
آنجا کشيد که حکم بازداشت آنهـا را         

،، که ديگـه از آنـهـا        ( (   صادر کردند   
،، بين چند نفر مـردم، چـنـد نـفـر از                 
کارگران ،، اعتراف کردند کـه ايشـان         

 بازداشـت کـرده بـودنـد و            ٧٤را سال   
 روز در زندان بوده ،،، و بـرايشـان         ١٤

همـانـطـوري کـه       ) ) .   رضايت دادند،،  
 با چند نفـر از       ٨٣مطلع هستيد سال    

دوســتــان بــا چــنــد نــفــر از دلســوزان            
کارگري در کردستان و در کـل ايـران            

،، ( (   خواستـنـد کـه يـک مـراسـمـي                
ــمــنــاســبــت روز کــارگــر ،،، ولــي                ب

قبل از اينکه مراسـم را    ) )   متاسفانه  
اجرا کنند همه آنها با چند نفر، بـا ده           
ها نفر درگير شدند، کـه هـمـان شـب              

 نفر ماندند، که    ٧يکسري آزاد شند و     
 نفر هم اولـيـن دفـعـه اي کـه                ٧از آن   

،، زنـدان و حـکـم          (( حکم بابام اومد  
که با تـالش    ) )   تبعيد و تعليق ،، بود    

وکالي ايشان و اعتراضـات مـردمـي         
به چهار سال حبس محکوم شـدنـد و           

،، بــه حــکــم ســه ســال           ( (   االن هــم     
) ) تبعيدي و سه سـال تـعـلـيـقـي ،،                

 . محکوم هستند
ــ ميدانم کـه بـرايـتـان يـاد            راديو  

آوري ايــن خــاطــرات اصــال راحــت             
نيسـت ولـي االن وضـعـيـت پـدرتـان                
چطور است، چه بيماريهاي مختلـفـي       
دارند؟ چند روز پيش خبـري شـنـيـدم            
که وضعيت ايشان دوبـاره بـدتـر شـده            

 !است
ــ بلـه وضـعـيـتـشـون کـه              سامرند  
اصال ايشان قرص فشـار  !   بهتر نميشه 

خوني که در آن وقت عادي در بـيـرون           

،، اثر مـيـکـرد،،      ( (   زندان ميخوردن   
ولي االن ديگه با وضعي که در زنـدان         

 ميلـي،،، و در کـنـار           ٢٠٠دارن ،،،   
ايـن، تــازه بــايــد قــرص ديــگــري هــم            
بدهند تا فشار خون ايشـان حـداقـل،           

 اما ،،، نميايـد     ١٨حداقل بيايد روي    
، اصال اين مـريضـي فشـار          ) ) پايين  

خون و قلب و کبد و ايـنـهـا مـريضـي              
نبوده که ايشان داشتن، ايـنـهـا فـقـط            
بخاطر کلـيـه هـاي ايشـان اسـت کـه                
اينجوري شده، چونکه اصال يـکـي از         

، و   ٦٥کليه هاشون را درآوردن سـال         
يکي ديگه هم االن پـنـج درصـد کـار             
مــيــکــنــد، بــهــمــيــن خــاطــر االن بــه           
مريضي قلب ايشان فشار اومده و بـه     
کبدشان هم فشار اومـده بـطـوري کـه            
اگر با سوند نباشه نميتـونـن ادارشـان          
را انجام بدن، و بايد حتما عمـل بشـه           
ــراي عــمــل             ــروســتــاتشــون، ولــي ب پ
پروستات هم حداقل بايد يک هفته در       
بيمارستان باشـن ، ولـي دادسـتـانـي             

) ) ،،،   ( (   اصــال اجــازه نــمــيــده کــه          
 ۰بياين بيرون و ببرنشون بيـمـارسـتـان       

االن مطمئنم که به ايشان ايـن اجـازه           
را نـمـيـدن، مـا مـنـتـظـريـم کـه ايـن                     
حکمشون تمام بشـه و بـتـونـيـم ايـن                

 . کارها را انجام بديم براشون
ـــ حـاال وضـعـيـت پـرونـد               راديو   ـ

ايشان چطوره؟ آيا در اين روزهاي آخر       
 هيچ مالقاتي داشتيد؟ 

ــ تعادل حالشون که بـهـم     سامرند  
يکوقت ميبيـنـيـد کـه فشـار           .   خورده

خونشون ميره باال، البته هـر روز بـه            
درمانگاه بيمارستان زنـدان مـراجـعـه         
ميکنن و در اونـجـا فشـار خـونشـون             
تحت نظره، ولي يک وقتهايي مـيـشـه         

،، و   ( (   که فشار خون مـيـره بـاال و              
اصال ديگه ،،، و بايد حتما بـبـرن بـه             

 )).  بيمارستان
ــ ميروند به بيمارستـان يـا        راديو  

 ؟؟۰۰بهداري  يا اينکه
اگه حالشون خـيـلـي     !   ــ نه سامرند  

 !بد باشه ميبرن بيمارستان
ــ وضعيت روحـي پـدرتـان         راديو  

 چطوره سامرند جان؟    
ــ وضـعـيـت روحـيـشـون           سامرند  

اصــال ) )   ،،،   ( (   طــوري هســت کــه       
شايد بگويم اگر بيرون هـم بـودن ايـن            

ايشـان  ) )   ،،،   .   ( (   روحيه رو نداشتـن   
اصال از لحـاظ روحـي هـيـچـوقـت و               
هيچ جا ناراحت نبودن و کم نـداشـتـن          
و هميشه يک روحيه بااليي داشتن تو       
زندان، يعني اگه اين مـريضـي نـبـود            
ما هـيـچـکـدامـمـون واقـعـا بـراشـون                
ناراحت نبوديم چونکه روحيه بـااليـي        
در زندان دارن، اصـال روحـيـشـون بـا              

 !!همه کسان فرق ميکنه
ــ متوجه هسـتـم سـامـرنـد          راديو  

شما يک برادر ديگري هم داريـد    .   جان
که در نـامـه تـان بـه او و وضـعـيـت                     
مادرت اشاره کرده اي و به نگرانـيـهـا          
و زحمتهايي که مادرتـان مـيـکـشـد،           
چطور اداره ميکنند، زندگي چجـوري      

 ميگذرد براي شما سه نفر؟ 
ــ زندگي براي ما سه نـفـر   سامرند  

ــرادرم کــه داره درس           ۰) ) ،،،   ( (     ب
ميخونه و هنوز چند سـال ديـگـه هـم             
داره که درسشو تـمـوم کـنـه، او سـن                

 او هـم بـايـد        ۰) ) ،،، (( زيادي نداره  
 منو مامانم هم که     ۰به درساش برسه  

سنگيني بيشتر زحماتي که اونمـوقـع       
بابام براي ما ميکـشـيـدن افـتـاده رو             
دوش مامانم، بجاي اينکه تـو خـونـه          
باشن کـار بـيـرون مـا رو هـم انـجـام                   
ميدن، بـيـشـتـر کـارهـاي مـارو هـم                  
مامانم انجام ميدن و کار ايشون هـم         

 !! االن دوبرابر شده
ــ سامرنـد جـان مـيـتـوانـم            راديو  

 بپرسم شما چند سالت است؟
  .١٧ــ سامرند
و ! !    سـال داري     ١٧ــ هنوز   راديو  

شما در بخشي از نامه تون نـوشـتـيـن           
کـه پــدرم را، مــحـمــود صـالــحـي را               

چرا فکر مـيـکـنـيـد         !   فراموش نکنيد 
که محمود صالحي فـرامـوش شـده؟          
در هر حال در تـمـام اعـالمـيـه هـاي                
نهادهاي بين الـمـلـلـي و نـهـاد هـاي                
کارگري که بيرون داده مـيـشـود اسـم            
آقاي محمود صـالـحـي حـذف نشـده             
است، ولي باوجود اين شما گفتيد کـه    
! محمود صالحي را فراموش نکنـيـد      

 !چرا چه علتي داشته؟
ــ مـن مـيـخـواسـتـم کـه              سامرند  

 در ايــن مــدت کــال               ۰) ) ،،،   ( (   
فشــارهــايــي کــه بــراي آزادي ايشــان          

اصـال  !   ميامـده خـيـلـي کـمـتـر شـده              
يکماه قبل، دو ماه قبل در رسانه هـا          
همه اش حرف ايشون بـود، هـر شـب             
برنامه و صحـبـت ايشـان را داشـتـن              
ولي االن کم شده، نامه هـايـي کـه بـه             
ايران ميـاد اصـال کـال کـم شـده، از                 

ــراد              خــب، .   طــرف هــمــه و هــمــه اف
، ) ) ،،،   ( (   فراموش شدن که نه ولي       

هيچوقت فراموش نميـشـه ولـي مـن           
بنظرم اين فشارها براي آزادي ايشـون       
کال کم شده، يعني آن حدي نيست کـه    

 !!قبال ها بود
ـــ بـهـر حـال اظـهـارات و                راديو   ـ

فشارها از طـرف مـردم و نـهـاد هـا                 
،،، ايـــنــــقـــدر زود تـــاثـــيــــر                 ( (   

و يکمرتبه  ترتـيـب اثـر      ) )   نميگذارد  
داده نميشود، يک بخش دلـيـلـش هـم           

اينست، يعني شما اگر بـبـيـنـيـد، از             
جنبش کـارگـري و از جـنـبـش هـاي                
مختلف اجتماعي، افراد مـخـتـلـفـي          

 . االن توي زندان هستند
ــ اين درسـتـه ولـي چـنـد            سامرند  

يک نفري، يک مسئولـي  ((   هفته قبل  
بـه ايـنـجـا اومـد، بـه             ) )   از طرف ،،،  

ديــدن خــانــواده اقــاي اســانــلــو، ولــي          
ايشان هيچوقت پيش ما نيومـدنـد و         

ايـنـهـا    ! ! ما هيچکدممان او را نديديم    
فقط با جـمـهـوري اسـالمـي و خـانـه                
کارگر نشـسـتـنـد و ديـدار کـردنـد و                 

واقعا اصال بـراي مـن قـابـل           ! !   رفتند
درک نيسـت کـه وقـتـي ايشـان بـراي                
ديدن خانواده هاي اين دو نـفـر آمـده             

، در حالي که مـيـرونـد         ) ) ،،،  ( (   اند  
خـانـه کـارگـر       .   با اينها بحث ميکنند   

که هيچ ربطي به کارگر نداره و هـمـه            
 . اش به ضرر اينها بوده

بهرحـال شـمـا بـايـد          !! ــ بلهراديو  
هرچه بيشتر و رسـاتـر صـحـبـتـهـاي               

، و من خواسته هاي شـمـا         ) ) ،،،  ( (   
و صدايتان را شنيدم و خوشحال شـدم        
که اين صحبـتـهـا را بـا راديـو طـرح                 

ما حتما صحبـهـاي شـمـا را           .   کرديد
سـامـرنـد عـزيـز،        .   پخش خواهيم کرد  

اگر صحبت ديگري داريد، اگر حـرف        
ديـگـري داريـد تـريــبـون در اخـتـيــار                

ــا مــادرتــان          .   شــمــاســت  قــبــال هــم ب
صحبت کرده بودم اما اولين بار است       

هـرچـي   .   که با شما صحبت مـيـکـنـم         
بنظرتان ميرسد و فکر ميکـنـيـد کـه           

 . الزم است بگوييد
ــ ممنون از اينکـه شـمـا           سامرند  

با من تماس گرفتين و اين گفتگو را         
من فقط ميخوام بـگـم      .   با من کردين  

که تمام مردم و تمام زحـمـتـکـشـان و             
تمام آنهـايـي کـه هـم طـبـقـه کـارگـر                   
هستن هميشه از همـديـگـر حـمـايـت            
کنن، هيچوقت پشت همديگر رو ول        
نکنن، هميشه باهم متحد بـاشـن تـا           
بتونن به يک چيزي بـرسـن، نـه تـنـهـا                
االن بخاطر پدر من و يا بخاطر آقـاي       
اسانلو بلکه واسه تمام کارگران دنـيـا،     
و نه تنها در ايران و در اينـجـا بـلـکـه               
کال در تمام دنيا و براي تمام کارگـران      

من ميخوام که متـحـد بشـن و           .   دنيا
تشــکــل کــارگــري تشــکــيــل بــدن و            

 .هميشه باهم متحد باشن
ــ ممـنـونـم از شـمـا، زنـده              راديو  
 شــمــا هــم ســالم مــرا بــه              ۰بــاشــيــد

مــادرتــان و بــه تــمــام دوســتــانــتــان             
 . برسانيد

ــ منهم از شـمـا خـيـلـي             سامرند  
 .ممنونم

 *  * * 
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هفته بسيج است و رژيم درتمام شـهـرهـا           
پــالکــارد و پــوســتــرهــايــي کــه گــفــتــه هــاي            
ضدانساني نمايندگان خدا روي آنهـا نـوشـتـه           
شده را در باالي ميادين وامـاکـن عـمـومـي              
ودولتي نصب کرده، شعارهاي چـنـدش آوري         

. که باعث تشديد تنفر و انزجـار مـردم اسـت            
اجازه بدهيد چندتا از آن شعـارهـا را ايـنـجـا               

 .ذکر کنيم
ــهــوري اســالمــي              "  مــحــورحــفــظ جــم

بسـيـج لشـکـر       " احادميليونـي بسـيـج اسـت،        
مردان ايران مـردجـهـادنـد،       " مخلص خداست، 

بسيج يعني مغز مـتـفـکـر و دل بـاايـمـان،                  " 
حاال که اين شعـارهـا را يـادآوري مـيـکـنـم                " 

حيفم مي آيد که کاغذ را بـا ايـن جـملـه هـا                   
 ...سياه کنم واقعاً حيف کاغذ

حاال برويم سراغ شعارها و از مـاهـيـت             
ضــدبشــري آنــهــا بــگــويــيــم کــه تــا چــه حــد               

هـنـوز   .   درتناقض با معيارهاي انساني است    
نمي دانم منظور از احادميليوني بسـيـج کـه           
قرار است محور حفـظ جـمـهـوري اسـالمـي              

، البد آنهايي را مـي گـويـد        ! ! !   باشد چيست؟ 
که درمدارس  به اميد وعـده دروغ امـتـيـاز               

که رفتن به دانشگاه و      ( قبولي براي دانشگاه    
را )   ادامه تحصيل حق مسلم هر کسي اسـت       

مجبور ميکند که کارت بسيجي بگيرند يـا         
آنهايي که بخاطر اينکه از گرسنگي نمـيـرنـد          
و بتوانند از فروشگاههاي بسيجي خـوراکـي         
بخور ونمير را براي خانواده شان تهيه کـنـنـد            
درکمال سرافتادگي وضديـت بـا وجـودشـان،           
سم نويسي کرده اند، يا کارمنداني را کـه از            
ترس اخراج شدن واز کاربـرکـنـارشـدن آنـهـارا             
مجبور به داشتن کارت بسيجي مي کند، يا        
البد آنهايي را مي گويد که کارت بسيجي را         
که دراماکن دولتي حکم پـاسـپـورت را دارد            
کارت را با خجالت نشان ميدهـنـد تـا افـراد             
دوروبرشان متوجه نشوند که شـخـص کـارت          
بسيجي دارد و تنفر مردم را از خـود بـاعـث              

 .   نشوند
اما امروز براي هر کسي مشخص اسـت        
که با وجود اين ترفند ها هم کسـي بـرايشـان             

همه مي دانند کـه کـارت         .   تره خرد نمي کند   
بسيجي کارتي کامالً فرماليته وبراي نـمـردن     

اگر منظـورش ايـن افـراد         . از گرسنگي  است   
هستند که واقعاً خوش خيال است اگـر فـکـر            
ميکـنـد ايـن افـرادمـحـور حـفـظ نـظـامـش                     
هستند، افرادي که درتـمـام دوره حـاکـمـيـت              
ننگينش چماق سرکوب واختناق آنـهـا بـوده،         
حــاال بــه خــيــال اومــحــورحــفــظ نــظــام                     

اما بـراي هـمـه مـردم روشـن            ! ! ! ! !   اوهستند؟
است که هرگز اينـهـا بسـيـجـي نـيـسـتـنـد و                    
ــمـــــهـــــوري اســـــالمـــــي               ــار جـــ ــنـــ درکـــ

ــرفــت     ــدگ ــن ــخــواه ــرارن ــدادي      .     ق ــع ــج ت بســي

ازپاسـدارهـا و جـانـوارانـي هسـتـنـد کـه در                    
زيرحاکميت خدا و نمايندگان او، انسانيت را        
ازياد برده اند و مشغول سرکوب مردم و آزار          
 . و شکنجه آنها طبق دستورات الهي هستند

حاال که معني بسيـج روشـن شـد سـراغ            
بسـيـج لشـکـر       " شعـارديـگـرشـان مـي رويـم             

، بله بسيج لشـکـرمـخـلـص         " مخلص خداست 
هــمــان خــدايــي اســت کــه طــبــق دســتــورات           
اسالمي با زور و شکنجه و شمشير به جنـگ     
انسان و انسانيت برخاسته اسـت و مـاهـيـت             

. کثيف خودرا به همه دنيـا نشـان داده اسـت          
خوب مسلم اسـت ايـن خـداي خـونـخـوار و                  
اسالم خونخوار به لشکري مخـلـص و آمـاده         
براي کشتار انسانها و سر بريدن و دسـت وپـا            
قطع کردن و رفتارهاي شنيع ديگر که امـروز         
تنها از اسالم و امثـال او  بـرمـي آيـد نـيـاز                   

 .دارد
مـردان ايـران مـرد        " واما شعار ديگـرش      

طبق معمول در فرامين ايـن حـاج          " جهادند،  
آقاهاي اسالمي،  زن که آدم به حساب نـمـي             
آيد و تازه مرد هم براي جهاد وکشت وکشتار         

بسـيـج يـعـنـي        "   شعار ديگـرش ! ! ! ! ! ! !   .   است  
اين بسيجيهايـي   "   مغز متفکر ودل با ايمان،      

که مـردم مـي بـيـنـنـد مـغـز مـتـفـکـرشـان                        
تنهامبتکر  روشهاي شکنجه وکشتن انسـان       
بوده است و چيزهايي از اين قبيل وحقـيـقـتـاً             

سـال  ۱۴۰۰از تاريخ انقضاء مغزمتفکـرشـان     
واما منظور از ايمان، ايـمـان بـه            ! !     ميگذرد

 !!!!!!همان خدايي که در باال ذکر خيرش بود
شعارها وفرمايشـات نـمـايـنـدگـان خـدا             
ماهيت شان همين است  و حتي از ايـن هـم           

 .ضدانساني تر
باتوجه به همين شعارها وپالکـاردهـا ي          
ميدان شهر مي توان واقعيت ايـن شـعـارهـا             
راديد که تا چه حـد بـا اوضـاع فـالکـت بـار                    

در کـنـار يـکـي از           .   امروز مردم تطابق دارد    
اين پالکاردها مادري که در اين سرمـا بـچـه            
دو ساله اش بدون لباس وکامالً لـخـت را در             
آغوش گرفته بود وسعي ميکرد با انـداخـتـن        
گوشه چادرش او را بپوشاند، درحالـي کـه از         
سرما وگرسنگي ميلرزيد به هر کـس کـه از             
کنار او رد ميشد الـتـمـاس مـيـکـرد و مـي                  

بچه ام گـرسـنـه اسـت وسـردش اسـت                " گفت  
در حالي که مبالغ هـنـگـفـتـي         " .   کمکم کنيد 

صرف مـراسـم گـرامـيـداشـت هـقـتـه بسـيـج                   
ميشود چند قدم آن طـرف تـر وکـنـار يـکـي                 
ديگر از اين پالکاردها پيرمردي پاهاي الغر       
وضعيفش را دنبال خود ميکشيد تمام تنـش        
در اثر باران خيس بـود دسـتـهـايـش را روي                 
زمين گذاشته بود و با کمک دستهايـش مـي           
توانست خود راکمي جابجـا کـنـد او هـم بـه                 
همين تـرتـيـب چشـم بـه راه کسـي بـود کـه                      

ديدن اين صحنه ها دقت نـمـي     .   کمکش کند 
خواهد فقط کافـي اسـت کـه اولـيـن قـدم را                   
ازدرب منزل به بيرون برداري و در اولين قـدم          

هـرکـس کـه      .   اين صحنه ها را خـواهـي ديـد          
بخواهد درخيابانهاي شـهـر گشـتـي بـزنـد و                
مردم را نگاه کند، اوج فالکت و بدبـخـتـي را          
که مسبب آن حکومت اسـالمـي اسـت مـي             

تا جايي که چشم کارمي کند انسـانـهـا    .   بيند
دربدترين حالت ممکن هسـتـنـد وانسـانـيـت            

بسيجي لـه شـده     ! ! !   زير لگد مغرهاي متفکر   
مردم دارند خودرا براي بقا در فصـلـي          .   است

آماده ميکنند که بخاطر سرما وگـرسـنـگـي           
وحتي نداشتن سوخت هيـچ لـذتـي بـرايشـان             
ندارد ومشغول جمع آوري سـوخـت زمسـتـان           

ليتر نفت مدتها بايد بدونـد  ۲۰براي .   هستند
تا باالخـره بـا هـزارخـواهـش و تـمـنـا آن را                      

در حاليکه خودشـان صـاحـب        .   دريافت کنند 
ذخاير عظيمي هسـتـنـد کـه دردسـت مـغـز                 

بسيجيها است و بنا بـه      ! !   متفکر ودل باايمان  
دستورنمايندگان مخلص خدا از آن مـحـروم          
اند چون سرنوشت آنها را خدا ايـنـگـونـه رقـم              

اکنون که رژيم اسالمي مشغـول  ! !   .   زده است 
شاخ و شانه کشيدن دربرابر امريکاست، اگـر         
چشم داشتش به اين افراداست کـه در کـنـار              
اوقراربگيرند، واقعـاًبـا  خـيـال خـوشـي سـر                  

اوميخواهداين بـارهـم پـايـه هـاي           ! ! .   ميکند
قدرتش را به بهانه جنگ با آمريکا تـثـبـيـت             
کـنــد و مـي خـواهــد تــجـربــه ســالـهــاي اول                  
حکومت فاسدش را تکـرارکـنـد زمـانـي کـه              
جنگ عراق را وسيله اي براي تثبيت قدرتش        
کرد وبه بهانـه دفـاع از آب وخـاک و وطـن،                   
مردم را روي مين فرستاد و بـه آنـهـا شـربـت                

داد و هـمـزمـان بـا آن مشـغـول                 ! !   شهادت   
سرکوب و ارعاب مردم شـد و بـا کشـتـار و                 
اعدام و سرکوب ، انقـالب سـوسـيـالـيـسـتـي               

 . مردم را به بيراهه برد
اما حاال ديگر اين ترفندها قديمـي شـده       
ومردم به حقـيـقـيـت سـيـاسـي بـودن شـربـت                   

امروز دست آنـهـا بـراي        .   شهادت پي برده اند   
مردم رو شـده اسـت ومـردم از تـاريـخ درس                  
گرفته اند و هرگز خود را وارد جنگ ايـن دو             

راه مـردم از      .   قطب ترور و وحشت نمي کنند     
اکنون آنها با پـرچـم سـرخ بـه             .   اينها جداست 

ميدان آمده اند و سـوسـيـالـيـزم و بـرابـري را                 
رهـنـمـونـهـا وشـعـارهـاي           .   فريـادمـي زنـنـد         

انساني چپ وسوسياليزم ودر راس آن حـزب           
کمونيست کارگري را براي رهايي از چنـگـال         

شعارهايي کـه    .   اين خون آشام ها برگزيده اند     
از انسانيت و رفاه و آسايش سخـنـهـا دارد و              
مردم با شنيدن آنها خيلي زود زودتر از آنکـه          
رژيم فکرش را بکند بر دل مردم مي نشـيـنـد        
 .و واقعاً آنچه از دل برآيد الجرم بردل نشيند

 
 

 به اميد يک دنياي بهتر

 آنچه از دل برآيد الجرم بردل نشيند                      
 سارا 

اي بوده و يا زماني بوده است که از سالمتي محمود           
 .مطلع شده ايم) پدرمان) صالحي

هميشه با دلداريهاي مادرمان اين زن مبـارز بـه            
آينده اميدوار شده ايم و دوري از پدر بـرايـمـان قـابـل                 

مادري که مدت زيادي از زنـدگـي         .   تحملترشده است 
مشترکش را صرف تالش براي آزادي و کسب خبر از          
وضعيت شـريـک زنـدگـي اش و پـدر فـرزنـدانـش در                      

 !شده است  زندان
ما ، فرزندان ، محمود صالحي درک کرده ايم کـه   

همراه با مليونهـا نـفـر        !   چرا پدرمان زنداني شده است    
از کارگران جهان که همبستـگـي خـود را بـا ايشـان                   
اعالم کرده اند به وجود ش افتـخـار و بـرايـش آرزوي                

 !موفقيت مي کنيم
ما خوب ميدانم پدرمان تنها متعلق به اعضـاي         
خانواده اش نيست بلکه متعلق بـه هـمـگـي کسـانـي             
است که براي حـق انـکـار نـاپـزيـر کـارگـران مـبـارزه                      

 !ميکنند
با اين وجود ما نگران شرايط دردناکـي هسـتـيـم          

محمود صالحي تا بـه  .   که پدرمان در آن بسر مي برد 
حــال نــزديــک بــه هــفــت ســال زنــدانــي شــده اســت و                  

سالمتي ايشان را به شـدت بـه خـطـر انـداخـتـه                      اين
حاال از درد تـنـهـا کـلـيـه اش ، پـروسـتـات و                    .   است

رنج مي برد همين بـاعـث شـده             نارسائي شديد قلبي  
است بار ديگر از اتحاديه ها ، سنديکاها ي کارگـري           
در سطح جهان و از شما، کارگران، جوانـان ، زنـان و                
مردان آزاديخواه بخواهيم که مـحـمـود صـالـحـي را                

چـنـيـن کـارگـر مـبـارزي فـرامـوش                !   فراموش نکنيد 
پدر ما هيـچ جـرمـي بـه جـز دفـاع از                  !   شدني نيست 

حقوق هم طـبـقـه اي هـايـش و تـالش بـراي ايـجـاد                        
 تشکلهاي آزاد کارگري نداشته است

ما، از شما ميخواهيم بار ديگر همـه بـا هـم بـا                 
 تمام توان براي آزادي اش از بند تالش کنيم 

 
 ويالگ کارگر
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 محمود صالحي      
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 فعالين کارگري،               
بايد فورا و بدون                 

 قيد و شرط          
 ! آزاد شوند        

 !سوسياليسم بپاخيز
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 ايسکرا     برنامه اي از يدي محمودي
 شما مي توانيد از طريق تلويزيون کانال جديد             

 روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و يک شنبه        
   بعدازظهر به وقت تهران       ۵  تا ساعت   ۴ :  ۳۰ از ساعت  

 . برنامه هاي ايسکرا را نگاه کنيد       
 بعدازظهر    ١ تا   ١٢:٣٠ اين برنامه ها روز بعد از ساعت         

 . تکرار خواهد شد  
برنامه هاي ايسکرا را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد و                

 . براي ايسکرا گزارش و خبر بفرستيد      

   ٨ماهواره هات برد : مشخصات فني
  مگاهرتز ١٢٣٠٣فرکانس 

   ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
  ٣/٤اف اي سي 

  Vertical -پالريزسيون عمودي 
         com.gmail@tamas.nctv : ايميل  

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تلفن تماس

کارگران کارخانه نيرو رخـش     
در سنندج فردا دست به اعتـصـاب        

 خواهند زد
 

کارفرماي کارخـانـه نـيـرو رخـش           
مدت سه ماه است که دسـتـمـزدهـاي           
کـارگـران ايــن کـارخـانــه را پـرداخــت              

از طرف ديگـر بـا وجـود        .  نکرده است 
سرماي شديد در سنـنـدج، کـارفـرمـا           
تــاکــنــون از تــعــبــيــه دســتــگــاهــهــاي        
گرمايشي در سالني که کـارگـران در          
آن مشغول بکـار هسـتـنـد خـودداري            

کارگـران نـيـرو رخـش در           .   کرده است 
اعـتـراض بــه ايـن وضـعـيــت و عــدم                
پرداخت دستمزدهايشان، روز شـنـبـه         
اعالم کردند که از يـکـشـنـبـه صـبـح               

 . دست به اعتصاب خواهند زد
ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخراجي و بيکـار ضـمـن حـمـايـت از               
اعتصاب کارگران نيرو رخش، اعـالم       
ميـکـنـد کـه عـدم پـرداخـت بـمـوقـع                   
دستمزد کارگران يک دزدي آشکـار از        
سوي کارفرمايان از دستمزدهاي زيـر       
خط فقر کارگران اسـت و بـايـد عـدم               
پرداخت بموقع دستمزدها به هر بهانـه    

 .اي که باشد قانونا جرم تلقي گردد
 

اعالم تعطيلي کارخانه شاهو از     
 سوي کارفرما
 آذر مـاه کـارفـرمـاي         ۳روز شنبه   

کــارخــانــه شــاهــو ضــمــن تــرخــيــص           
سرويس اياب و ذهاب اين کـارخـانـه،        
بــطــور شــفــاهــي از کــارگــران شــاهــو          

 آذر بمـدت سـه       ۴خواست از يکشنبه    
روز بر سر کارهاي خود نيايـنـد،  وي            
به کارگران اعالم کرد که مي خـواهـم          
کارخانه را تعطيل کنم و پـس از سـه             
روز آنرا طي بخشـنـامـه اي بصـورت            

در پـي ايـن      .   رسمي اعالم خواهم کرد   
وضــعــيــت کــارگــران شــاهــو ضــمــن           
اعتراض به کارفرما اعالم کردنـد کـه         
ما بر سر کارهايمان حاضـر خـواهـيـم           
شد و از سرويسـهـاي ايـاب و ذهـاب              
خود خواستند که طبق معمول آنان را       

 .به کارخانه بياورد
کارگران شاهو اعالم کرده اند کـه     
به شگردهاي کارفرما براي تعـطـيـلـي       
کارخانه تن نداده و اجـازه نـخـواهـنـد             
داد پس از عـمـري زحـمـت و تـالش                 
کارفرما براحتي کارخانه را تعطيل و       

 .آنان را اخراج کند
 

 نفر از کـارگـران       ۲۸اخراج  
 کارخانه کارا صنعت

 نـفـر از       ۲۸کارخانه کارا صنعت    
کارگران اين کارخانه را که هر کدام از        
آنها، از شش تا هشت سال سابقه کـار        

 .دارند اخراج کرد
کارفرماي اين کارخانـه از زمـان         
استخدام اين کارگران، فـقـط يـکـبـار            
آنهم در زمان شروع بکار، بمـدت سـه          
ماه بصورت موقـت بـا آنـان قـرارداد             
نــوشــتــه و پــس از آن تــاکــنــون ايــن               
کارگران بدون قرار داد در اين کارخانه       

 . کار کرده اند
کارگران کارخانه کارا صنـعـت از       

 تا کـنـون در ايـن کـارخـانـه                ۸۵سال  
 ساعت کار کرده انـد، امـا         ۱۲روزانه  

 ۸کارفرما دستمزد آنان را بر اسـاس           
 ۴ساعت کار پرداخت کرده و بـيـمـه             
 ۴نفر از اين کارگران را نـيـز بـمـدت                

سال رد نکرده است و هم اکنون بـدون           
 نفـر  ۲۸حق و حقوقي دست به اخراج       

 .از اين کارگران زده است
در پي ايـن وضـعـيـت، کـارگـران              
اخراج شده به اداره کار شهرستان قروه       
شکايت کرده و اداره کار طي مـذاکـره         
اي عـلـت تـعـطـيـلـي کـارخـانـه را از                    

کـارفـرمـا    .   کارفرما جويا شـده اسـت       
علـت تـعـطـيـلـي کـارخـانـه را نـبـود                    
سرمايه براي تامين مواد اولـيـه ذکـر          
کرده و عليرغم اعـالم آمـادگـي اداره           

 ميـلـيـون تـومـان         ۲۸۰براي پرداخت   
وام براي تامـيـن مـواد اولـيـه جـهـت                
شروع بـکـار کـارخـانـه، کـارفـرمـا از                

 .پذيرش آن خودداري کرده است
کارگران اخـراجـي ايـن کـارخـانـه            
مي گويند مشکل کارخـانـه تـامـيـن           
مواد اوليه نيست، بلکه کـارفـرمـا بـا           
خريد مواد اوليه به قـيـمـت کـيـلـويـي            

 تومان آنـرا در بـازار آزاد بـه              ۱۰۰۰
 . مي فروشد۲۰۰۰قيمت 

کارفرماي کارخانه شاهو پـس از       
اعالم شفاهي تعطيلي ايـن واحـد بـه            

 ۳۰/۸/۸۶کــارگــران، در مــورخــه       
طي نامه اي به اداره کـار از مـورخـه              

 رسما کارخانه را تعطـيـل       ۱/۹/۸۶
و خواهان اقـدامـات الزم          اعالم کرده 

اداره کار براي قطع رابطـه کـاري ايـن            
 .کارگران با کارخانه شاهو شده است

کارفـرمـاي کـارخـانـه شـاهـو بـه               
دنبال ارسال اين نامه به اداره کـار از            
طرف ديگر سرويسهاي اياب و ذهاب      

 .کارگران را نيز مرخص کرده است
بدنبال اين وضعيت طي روزهـاي       

خـود راسـا        گذشته کـارگـران شـاهـو        
سرويسهـاي ايـاب و ذهـاب شـان را               
بکار گرفته و بطور مرتب به کارخـانـه         
آمده اند و از طرف ديگر نماينده هاي        
آنان طي مراجعات مکرر به اداره کار       
و اســتــانــداري کــردســتــان خــواهــان           
رسيدگي به وضعيت خـود شـده انـد،            
اما تاکنون کسي به آنها جواب قـانـع          

به هميـن دلـيـل       .   کننده اي نداده است   
ــه                ــورخـ ــروز مـ ــران ديـ ــارگـ ــن کـ ايـ

 طي نـامـه اي بـه مـديـر              ۵/۹/۸۶
اداره کار و امـور اجـتـمـاعـي اسـتـان               
کردستان که رونوشـت آن را بـه اداره             
اطــالعــات، اســتــانــداري کــردســتــان،     
نيروي انتظامي ، اداره کل صنـايـع و          
اداره روابط کار نيز داده اند، خـواهـان         
رسيدگي به مشـکـالت خـود شـده و              
اعالم کرده اند تا حل مشکالت خـود        
و احقاق حق شان از پـاي نـخـواهـنـد               

 .نشست
 

اگر تا روز شنبه به  خواستهـای        
کارگران شاهو رسيدگي نشـود،      
آنان دست به راهپيمايي خواهنـد      

 زد
 آذر مـاه نـيـز          ۶روز سـه شـنـبـه          

کارگران تمامي کـارگـران شـاهـو کـه             
 نفر است در محل کـار     ۶۳تعداد آنان   

خود حاضر شدند و نماينده هاي آنـان         
به اداره کار و اسـتـانـداري کـردسـتـان              
مراجعه کردند اما جواب مشـخـصـي        
به اين نماينده ها داده نشد و فقـط بـه         
آنان اعالم گـرديـد، مسـئلـه شـمـا را                

 .پيگيري خواهيم کرد
از طرف ديـگـر  در هـمـيـن روز                 

 صـبـح مـامـوريـن اداره            ۱۱ساعـت    
اطالعات سنندج به کارخانـه آمـده و          
با مدير کارخانه بمدت يک ساعت بـه         
مذاکره پرداختند و پس از مذاکـره بـا          
مدير کـارخـانـه، بـه کـارگـران اعـالم                

کتبي مسائـل    کردند که طي نامه اي 
آنان را به استانداري کردستان منتقـل       
کرده و به خواسته هايشـان رسـيـدگـي          

کارگران نيز اعالم کـردنـد     .   خواهد شد 
که اگر تا روز شنبه به خـواسـتـه هـاي             

و جـلـوي اخـراج           آنان رسيدگي نشـده   
شان گرفته نشود با در دسـت داشـتـن           
پالکاردهايي از مـحـل کـارخـانـه بـه              
طرف شهر راهپيمايي خواهند کرد تا       
عموم مردم را در جـريـان وضـعـيـت               

اين مسئله را امروز    .   خود قرار بدهند  
نماينده هاي کارگران بـه اطـالع اداره          
کار و استانداري کردستان نيز رسانـده       

 .اند
اتحاديه سراسري کارگران 

 ۶/۹/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 
com.ettehade.www 

 
k.ekhraji@gmail.com 

 اخبار کارگري از کردستان
 

 برگرفته از سايت اتحاديه        

کارگران کارخانـه نـيـرو رخـش          
در ادامه اعـتـصـاب خـود در روز              

 آذر مـاه      ۵يکشنبه، روز دوشنبه       
 .نيز به اعتصاب خود ادامه دادنـد       

کارگران نـيـرو رخـش  در سـاعـت               
کاري در محـل کـار خـود حـاضـر              
شدند اما از انجام کـار خـود داري           

نــمـايــنــدگــان کــارگــران در      .   کـردنــد 
خصوص خواستـهـاي کـارگـران بـا           
مديريت کارخانه مذاکره کردند کـه      
در نتيجه مديـريـت کـارخـانـه قـول             
داده است تـا جـنـد روز آيـنـده بـه                  
خواستهاي کـارگـران نـيـرو رخـش            

امـا کـارگـران ايـن         .   رسيدگي کـنـد   
کــارخــانــه اعــالم کــرده انــد تــا بــه            
خواستهايشان پـاسـخ داده نشـود،          
در مــحــل کــار حــاضــر شــده امــا            
همچنان از انـجـام کـار خـودداري             

 .خواهيم کرد
ــه تــوضــيــح اســت کــه              الزم ب

 -۱خواست کارگران نيـرو رخـش،         
تعبيه دستگاههاي گـرمـايشـي در        
سالنـي اسـت کـه کـارگـران در آن                
مشغول بکار هستنـد و مـديـريـت           

کارخانه تا کنون از انجام آن سـربـاز    
پـــــرداخـــــت   -۲زده  اســـــت                

دستمزدهاي به تعويق افتـاده آنـهـا         
 ماه اسـت بـه کـارگـران         ۳که مدت  

ســلــف   -۳.   پــرداخــت نشــده اســت     
 بـه صـورت       کـه سرويس کـارخـانـه       

 .منظم و بهداشتي دائر باشد
ــان حــزب              ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کارگـري از خـواسـت و           
مطالبات کارگران کـارخـانـه نـيـرو          
رخش قاطعانه حمايت مي کـنـد و         
از همه کارگران مي خواهد کـه بـا            
اتکا به مجمع عمومي بـه مـبـارزه       
خود براي رسيدن به خواستهايشـان      

مــا از کــارگــران       .   ادامــه بــدهــنــد    
بخشهاي مختلف توليدي و مـردم        
آزاديخواه سنندج مي خواهـيـم کـه         
از مبارزه کارگران نيرو رخش بـراي       
تحقق مـطـالـبـاتشـان پشـتـيـبـانـي              

 .کنند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

۱۳۸۶ آذر ۵  
۲۰۰۷ نوامبر ۲۶  

 کارگران نيرو رخش سنندج                
 همچنان در اعتصاب بسر مي برند                   
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روز شـنـبـه گـذشـتـه             :   سننـدج 
دادگاه انقالب سنندج محـمـد احـمـد          
نژاد معلم و ساکن شهرستان بـانـه را           

پـيـش   .    سال حبس محکوم کـرد      ۴به  
از اين نيز ايشان را به اتهام فـعـالـيـت            
سياسي و توسط نيروهاي امنيـتـي و      

 ۲۰اطالعاتي دستگير و بـه مـدت            
روز در بـازداشـتـگـاه تـحـت فشـار و                
بازجويي قرار داده بودند که با وثـيـقـه        

او .    ميليون توماني آزاد شده بـود  ۳۰
همچنين جز چندمين معلم بازداشـت      

 .شده در شهرستان بانه است
مـامـوران لـبـاس       :   کاميـاران    

شخصي رژيم با مراجعه بـه يـکـي از            
مدارس اين شهر، اسماعيل رشـيـدي        
از معلمين اين مـدرسـه را در بـرابـر               
چشــمــان دانــش آمــوزان و در عــيــن            

. تدريس به مکان نامعلـومـي بـردنـد         
نحوه دسـتـگـيـري، دسـتـبـنـد زدن و                 
توهين به اين معلم، از جـانـب دانـش           
آموزان و ديگر معـلـمـان مـدرسـه بـا              

ايشـان نـيـز جـز         .   اعتراض روبرو شـد    
چــهــارمــيــن مــعــلــمــي اســت کــه در           

 .کامياران دستگير شده است
 معلم ديگر به اتهام     ۳قبل از او،    

همکاري با احزاب و انجام فـعـالـيـت           
فــرزاد .   ســيــاســي دســتــگــيــر شــدنــد       

کمانگر يکي از اين معلمين دستگير      
شده مي باشد که يـک سـال اسـت در              
بازداشت نيروهاي امنيـتـي و تـحـت           

دو هـفـتـه      .   فشار و شکنجه قرار دارد    

قبل فرزاد کمانگر را براي دومين بـار        
 .به زندان اوين انتقال دادند

در سنندج يکـي ديـگـر        :   سنندج  
از فعاالن زن به اسم نيشتمان احـمـدي       

نـيـشـتـمـان احـمـدي را            .   دستگير شد 
چهار شنبه گذشتـه بـه هـنـگـام تـرک               
منزل يکي از دوستان خود دسـتـگـيـر      
کردند و تا کنون از محل نگهداري و         
 .وضعيت او اطالعي در دست نيست

ايشــان هــم ســومــيــن فــعــال زن           
دستگير شـده طـي دو هـفـتـه اخـيـر                  

قبل از او رونـاک صـفـارزاده و            .   است
هانا عبدي از فعالين دفاع از حـقـوق          

 .زنان دستگير شده بودند
همچنين چنور فتحي نويسنـده و       

 سـال حـبـس        ۵مترجم نيز بـا حـکـم          
در حال حـاضـر هـر چـهـار            .   روبرو شد 

نفر در وضعيت نامشخصي بسر مـي       
 .برند

اين در حالي اسـت کـه هـنـوز از              
سرنوشت و وضعيت دستکم دو فعـال       

 مــعــلــم ديــگــر در          ۶حــقــوق زن و        
بازداشتگاه هاي رژيـم در شـهـرهـاي            
مختلف کردسـتـان خـبـري در دسـت             

 .نيست
ــيــتــي و              ــهــادهــاي امــن ــدام ن اق
اطالعاتي رژيـم در هـمـاهـنـگـي بـا                
مراجع قضايي، ادامه همان سيـاسـت       
سرکوب، ايجاد فضاي خفقان، رعـب       
و وحشتي است که حکومت اسالمي      
در ماههاي اخـيـر عـلـيـه کـارگـران،               

معلمان، زنان و دانشجويان و ديـگـر          
بخشهاي مختلف مردم براه انـداخـتـه        

اين سياست سياستي شکـسـت   .   است
خورده است که از سر زبـونـي و بـراي             
تداوم و بقاي حکومت به ميدان آورده       

بــايــد بــا تــمــام تــوان در         .   شــده اســت  
مقابل اين سياست ايستاد و آنـرا بـه           

با تـجـمـع و        .   شکست کامل کشانيد  
اعتراض دسته جمعـي و مـتـحـد در             
مقابـل آمـوزش و پـرورش و ديـگـر                
نهادهاي حکـومـت، نسـبـت بـه ايـن              
دســتــگــيــريــهــا اعــتــراض کــنــيــد و           
خواستار آزادي فعاليـن حـقـوق زن و            

. ديگر معلمان بازداشت شـده شـويـد         
دستگير شده گان بايد فـوري و بـدون           

 قيد و شرط آزاد شوند
کشته شدن يک     :   پيرانشهر   

 کاروانچي ديگر بدست نيروهاي رژيم       
 آبان ماه يک کـاروانـچـي         ۲۶روز  

 ساله،  داراي    ۳۰ديگر به اسم محمد     
هــمــســر و دو فــرزنــد، در کــوهــهــاي           

پشـت  (   اطراف پيرانشهر معـروف بـه      
مورد اثابت گلولـه مـزدوران       )     کانال  

رژيم قرار گرفت و  بعد از دو روز در             
 آبان  ماه جـان خـود را از دسـت                ۲۸
 .داد

 ماه گدشته تا کنون بـيـش        ۳طي  
 نــفــر از کــارگــران مــرزي                 ۱۵از   
در مناطق مـخـتـلـف       )  کاروانچيها(  

مرزي در اطـراف پـيـرانشـهـر مـورد               
اثابت تير اندازي نيروهاي رژيم  قـرار         
گرفته و جـان خـود را از دسـت داده                

 .اند

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ضمن تسليت بـه خـانـواده و            
بستگان مـحـمـد، ايـن حـرکـت ضـد                
بشــري مــزدوران رژيــم را بشــدت                
محکوم مي کند و از مردم آزاديخواه       
و شرافتمند پـيـرانشـهـر و شـهـرهـاي              
اطراف مي خواهـد کـه مـتـحـدانـه و               
يکپـارچـه، نسـبـت بـه ايـن  اعـمـال                   
وحشيانه اعتراض کرده و با اعتـراض       
خود مانع از ادامه جنايات نيـروهـاي        

 .مزدور رژيم شوند
احضـار مـجـدد يـک         :   سنندج   

دانشجوي سابق دانشگاه کردستان بـه    
 . دادگاه

عبـيـد زارعـي، از دانشـجـويـان             
فعال سـابـق دانشـگـاه کـردسـتـان از                

ي اول دادگــاه انــقــالب        ســوي شــعــبــه  
ســنــنــدج بــراي بــار دوم بــه داداگــاه             

وي بايد در تـاريـخ       .   احضار شده است  
 آذرماه خود را به دادگاه مـعـرفـي       ۱۷
اتهامات اين دانشـجـو هـنـوز         .   نمايد

ــده اســــــت               ــخــــــص نشــــ  .مشــــ
شايان ذکر است که عبيد زارعي، در        

 مردادماه سال جاري نيز از      ۲۱تاريخ  
 دادگـاه مـريـوان بـه           ۴ي    سوي شعبـه  

اتهام تبليغات عـلـيـه نـظـام احضـار              
ي وي متعاقباً به دادگـاه       شده و پرونده  

 .سنندج احاله شده بود
 درگيري جوانان  اشنويـه      : اشنويه  

بــا اوبــاش بســيــجــي در تــاريــخ                   
 شماري از بسيـجـيـان       ۵/۹/۱۳۸۶

رژيم که به مناسبت هفتـه بسـيـج در            
اشنويه در حال انجام مـانـور بـودنـد،            

فشار روانـي مـردم مـجـبـور بـه                تحت
دادن به مـانـور خـود شـده و از                  پايان

نيروهاي انتظـامـي تـقـاضـاي کـمـک             
پس از ايـن اقـدام نـيـروهـاي              .   کردند

رژيم، جـوانـان اشـنـويـه و نـيـروهـاي                 
انتظامي با هم درگير شده و به دلـيـل          
مقاومت شـديـد جـوانـان، نـيـروهـاي             
رژيم مجبور به ترک مـحـل درگـيـري            

 .شدند
اعتصاب غذا و دوخـتـن      :   مهاباد  

  زنداني در زندان مهاباد۴لبهاي 
 زنــدانــي کــه در زنــدان شــهــر             ۴

مهاباد به سر مي برند در اعتراض به        
احکام صادره و يا بالتکـلـيـفـي خـود            
دست به اعتصاب غذا زده و لـبـهـاي           

 .خود را دوخته اند
تبعه عـراق   ”   مال مامند محمد  “ 

که به اتهـام قـاچـاق اسـلـحـه و ورود                 
 سـال و نـيـم          ۳غيرقانوني به ايران به     
 مـاه اسـت       ۱۴زندان محکوم شده و       

که در زندان مهاباد به سـر مـي بـرد،             
تبعـه عـراق کـه        ”   نوزاد عزيز محمد “ 

به ورود غيرقانونـي بـه ايـران مـتـهـم               
 مــاه اســت در        ۵شــده و بــيــش از           

تـوفـيـق    “ بالتکليفي به سر مي بـرد،         
اهل پيرانشهر که بـه اتـهـام       ”   گودرزي

اغتشاش به زنـدان مـحـکـوم شـده و              
که به اتهام نگـهـداري      ”   عزيز افشين “ 

مواد مخدر ماههاسـت بـالتـکـلـيـف           
 فردي هستند کـه اقـدام        ۴مي باشد،   

به اعتصاب غـذا و دوخـتـن لـبـهـاي               
 .خود نموده اند

 مرکز خبري کميته کردستان

 اخباري از شهرهاي کردستان

ــام            ــدر امـ ــنـ ــي بـ ــمـ ــيـ ــروشـ ــتـ  پـ
ــمـــــي فـــــن آوران               ــيـــ ــروشـــ ــتـــ  پـــ
 پــــــتــــــروشــــــيـــــــمــــــي ارونـــــــد            
ــارون            ــي مــــ ــمــــ ــيــــ ــروشــــ ــتــــ  پــــ
ــر           ــجــــ ــي فــــ ــمــــ ــيــــ ــروشــــ ــتــــ  پــــ
 پـــــتـــــروشـــــيـــــمـــــي فـــــارابـــــي             
ــارون             ــي كــــ ــمــــ ــيــــ ــروشــــ ــتــــ  پــــ

 پتروشيمي غدير 
 –عليه جنگ و فضاي سيـاسـي         

اقتصادي جنگي ايجاد شده از طـرف     
 دولت هاي ايران و امريکا 

هـمـه احـزاب و سـازمـانـهـا              :   به  
کارگري و انساندوسـت ، سـايـتـهـاي            
اينترنتي و وبالگهاي فارسي زبـان در        

 ايران و جهان ُ 
ــا ســالم      ب

ما تعدادي از کارگران مجتـمـع هـاي       
باال ، بديـنـوسـيلـه صـداي اعـتـراض              
خودمان را به جنگ و فضاي جنـگـي         

ايجاد شده از طرف دولتُ هـاي ايـران          
و امريکا بلند کرده و بيانيه مشـتـرک         
زيــر را بــراي اطــالع عــمــوم اعــالم              

 .ميکنيم  
جنگ يک سياست کثيف و شوم    –  ١

عليـه بشـريـت ، عـلـيـه کـارگـران و                   
تـجـر   .   زحمتکشان و همه مردم است      

 سال جنگ ايران و عـراق نشـان            ٨به  
داد که براي حاکمان هـر دو کشـور ،             
اين جنگ طوالني نعـمـت بـوده ولـي            
براي مردم ، دست اوردي جز کشـتـار          
، فقر و فالکت و استبداد و خفـقـان و            

 . ويـــرانـــي و ســـرکـــوب نـــداشـــت               
قربانيان جنگ ها هميشه مـردم    –  ٢

عادي هستند و در سـت بـه هـمـيـن                
دليل ، ما کارگـران هـيـچ نـفـعـي در                

ــم                     ــداريــــــ ــگ نــــــ ــنــــــ  .جــــــ
سياست تحريم هـاي اقـتـصـادي            -٣

بين المللي اعمال شده تـا کـنـونـي و              

تحريم هاي در حال اعـمـال از طـرف             
امــريــکــا و دول غــربــي و مــتــقــابــال           
سياستهاي اماده سازي جامعه بـراي       
مقابله با تحريمها که از طرف دولـت         
ايران به مردم تحميل ميشود ، هـمـه          
مستقيم و غير مسـتـقـيـم بـر عـلـيـه                

 .کارگران و مردم عـمـل مـيـکـنـنـد                
تالش براي ايجاد فضاي جنگي       –  ٤

از هر دو طـرف مـخـاصـمـه ، تـالش                
براي حمله بيشتر به مبـارزات جـاري         
کارگران و زحمـتـکـشـان و حـملـه بـه                
سـطـح مـعـيـشـت مـردم و کـارگـران                  

بطوريکه هنوز هيچ گلولـه اي      .   است  
از سالحها شلـيـک نشـده ، اقـتـصـاد               
جنگي دارد شکل ميگيرد و گراني و       

ــد                  ــنــ ــکــ ــيــ ــداد مــ ــيــ ــورم بــ  . تــ
در شرايطي که مردم ، کارگران و     -٥

دانشجويان در ايران در حـال مـبـارزه           
و بر عـلـيـه       ,   عليه بي عدالتي و ظلم      

هرگونه فشار اقـتـصـادي و سـيـاسـي             
هستند و همه روزه گوشه اي از ان را           
در مبارزات کارگران نيـشـکـر هـفـت           

تپه ، کاغذسازي کارون ، دانشجويان      
ــر                   ــر و ســاي ــي ــب ــر ک ــي دانشــگــاه ام

ايجاد .   دانشگاههاي ايران مي بينيم     
فضاي جنگي باعث خواهـد شـد کـه           
دولت به هـمـه خـواسـتـهـاي بـحـق و                  
انساني ما کارگران و دانشجـويـان بـا          

ــيــشــتــر جــواب دهــد                 . ســرکــوب ب
از همه کارگران ايران ميخواهيم   –  ٦

که متحدانه به اين شرايـط اعـتـراض          
کنند و هر دو طرف جنگ را محکوم        

مـا  .   نبايـد سـاکـت نشـسـت            .   کنند  
همينجا اطمينان ميدهيم که با عـزم        
بيشتري به تالش و مبارزه براي دفـاع     
از زندگي ادامه دهـيـم و از حـرمـت               

 . انساني مـان دفـاع خـواهـيـم کـرد                 
از همه کارگران جهان ، از هـمـه          –  ٧

ــهــا و احــزاب کــارگــري و               ســازمــان
انساندوست ميخواهيم کـه در دفـاع          
از زندگي ميليونها انسان ، بر عـلـيـه         
جنگ و فضاي جنگي ايجاد شـده از          
طرف دولتين ايران و امريکا مـوضـع        
بگيرند و صداي اعتـراضـشـان را در           

ــلــنــد کــنــنــد                  ــا مــا ب  . هــمــراهــي ب
اطميـنـان داريـم کـه در جـهـان                 –  ٨

امروز ، کـارگـران و مـردم جـهـان و                  
بشريت متمدن قادر است ، با اتـحـاد      
عمل ، از وقـوع فـجـايـع جـنـگـي و                   
امروز مشخصا از وقوع جـنـگـي کـه           
احـتـمـال دارد رخ دهـد، جـلـوگـيـري                 

ــنـــد      ــنـ  .کـ
 فوريه سالهاي گذشته ، کـه      ١٥اينرا  

بشريت مـتـمـدن در جـنـبـش عـلـيـه                  
جنگ و حمله امريکا و متحدانش به       
عراق و همچنين حمايت هاي جهانـي       
از کارگران ايران را به نمايش گذاشـت        

ــمــــوده اســــت                          . ، ثــــابــــت نــ
دست همه انسانهاي شريف و انسـان         

 . دوست را ميفشاريم 
 

زنده باد اتحاد کارگران جهان و 
 مردم متمدن عليه جنگ

  ٢٠٠٧ نوامبر ٢٥ - ١٣٨٦ آذر ٢

بيانيه مشترک تعدادي از کارگران مجتمع هاي                           
 پتروشيميُ  هاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر                           
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

بــرگــزاري جــلــســات بــازخــوانــي        
کاپيتال براي ما از چند جنبه اهميـت        
داشت، اول ايـنـکـه مـا ايـن کـتـاب                  
بسيار مهم را نخوانده بوديم، دو سـه          
باري هم که سراغش رفتيم، درهـمـان         

. بخش اول مانديم و پـيـيـش نـرفـتـيـم            
انگار اين طلسمي شده بود کـه نـمـي            

واقـعـا اگـر      .   توانستيـم بـازش کـنـيـم         
کســي از مــا مــي پــرســيــد کــتــاب              
کاپيتال يا بقـول مـنـصـور حـکـمـت،              

؟ ! انــجــيــل کــارگــران را خــوانــده ايــد         
راســتــش مــانــده بــوديــم چــه جــوابــي          

 !بــدهــيــم، بــگــويــيــم ســخــت اســت           
؟ بگوييم چندبار سـراغـش       ! نميفهميم

 ؟ !رفتيم اما نشد ادامه بدهيم
باور کنيد ترجـمـه جـديـد کـه بـه               
همـت و تـالش تـحـسـيـن بـرانـگـيـز                   
جمشيد هاديان  مـنـتـشـر شـد، نـور               

ترجمه جـديـد    ٠اميدي در دل ما تابيد    
و مقدمه جالبي که مـتـرجـم نـوشـتـه              

مـطـمـيـن     .   بود حسابي ما را گـرفـت        
شديم که حتما فهم مطالب راحت تـر         

اما از شما پنهان نباشد،     .   خواهد شد 
عليرغم اينها، بخـش اول هـنـوز هـم             

يعنـي راسـتـش      .  براي ما سنگين بود 
ما متد مـارکـس را خـوب مـتـوجـه               

 . نمي شديم
تا اينکه اطالعيـه بـرگـزاري بـاز           
خواني کاپيـتـال درشـهـر اسـتـکـهـلـم               

خـوب ايـن ديـگـر يـک            .   منتشـر شـد    
سبک کار جلـسـات   . فرصت جديد بود 

که کار گـروهـي و شـرکـت فـعـال در                 
. مباحث بود، بيشتر ما را جلب کـرد    

مــخــصــوصــا يــک جــملــه اي درآخــر           
اطالعيه بود کـه عـيـن آنـرا از خـود                

 :اطالعيه اينجا نقل ميکنيم
 فرامـوش نـکـنـيـد کـه            

کتاب کاپيتـال کـلـيـد حـل مـعـمـاي                
سرمايه داري است، مارکـس در ايـن        

سرمايـه کـار مـرده        « :   باره مي گويد  
است، کار مرده اي که مانند خـفـاش          
خــون آشــام تــنــهــا بــا مــکــيــدن کــار            
ميتواند زنده بماند و هـرچـه بـيـشـتـر              

 .»کار بمکد بيشتر زنده مي ماند
؟ کـار    ! راستي سرمـايـه چـيـسـت        

 ؟!مرده يعني چه
همين جمله باال خـودش سـبـبـي           
شد، چرا که اگر يکي از مـا بـپـرسـد               
سرمايه چيست، کار مرده يعني چـه،        

بـه  .   جواب دقيق و تئوريکي  نداشتيم     
هر حـال مـا اسـم نـويسـي کـرديـم و                   

 .جلسات شروع شد
 يکشنبه پي در پي، کالسـهـاي   ۸

بازخواني کاپيتال مارکس مثـل بـرق        
و باد گـذشـتـنـد، امـا شـروع کـالس                 
جالب بود و آن اينکه ما کـاپـيـتـال را        
بجاي آنکه از اول  شروع کنيم، از آخر         
و از دو ضميمه اي که در آخـر کـتـاب          
چــاپ شــده اســت شــروع کــرديــم و               

. بحثهاي جالبي هم بين ما در گرفـت       
سراغ تزهاي مارکس در باره فوئربـاخ       
رفتبم، با کتاب ايـدئـولـوژي آلـمـانـي            

 .آشنا شديم
 کالس به چند گروه تقسـيـم مـي          
شد و همه گروهـهـا بـعـد از بـحـث و                
تبادل نظر مـوضـوع مـطـرح شـده را               

 .توضيح ميداند
توصيه ما بجز اينکه اين کـتـاب        
را حتما بخوانيد، يکي هم ايـن اسـت          
که حتـمـا اول، دو ضـمـيـمـه آخـر را                   

 . بخوانيد
مســئلــه مــهــم درفــهــم مــطــلــب         
مخصوصا بـخـش ارزش، انـتـزاع و             
تــجــريــدي اســت کــه مــارکــس بــراي          

. توضيح مقوالت مجـرد بـکـار بـرده          
مفاهيمي مثل ارزش، کـار مـجـرد،           

ما اين روش را درجلسات بـاز       .   .   .   و  
خواني کاپيتـال فـهـمـيـديـم و بـارهـا                
تمرين و تجربه کرديم که آبستـراکشـن        

مشـخـص،   .   واقعي و علمي چـيـسـت       
مجرد، مشخص و از خـاص بـه عـام            

 .رفتن واقعا يعني چه
از مــوارد بســيــار مــهــم درايــن           
جلسات، از جمله اين بود کـه کـتـاب          
کاپيتال يک نقد سلبي ــ انـقـالبـي بـه               

ايــن .   کــارکــرد ســرمــايــه داري اســت       
کتابي در باره اقـتـصـاد بـطـور کـلـي                

به لحاظ مضمونـي يـک نـقـد         .   نيست
جـدا از    .   کمونيستي و پراتـيـک اسـت       

جنبه اثباتي و مسـتـدل آن کـه جـاي               
ترديدي بـراي خـوانـنـده بـاقـي نـمـي                 

جنبه سـلـبـي آن، دريـچـه اي             .   گذارد
است که از منظر آن، جهان و مفاهيـم   

 .اساسي آن بکلي دگرگون ميشود
 جلساتي کـه در آن، ايـن اصـل              
پايه اي علم مارکسيسم که زير بـنـاي       
اقتصادي هر جامعه شعور اجتماعـي    
آن جامعه را ميسازد عـمـيـقـا بـحـث             

مـقـوالتـي کـه بـراي شـنـاخـتـن                .   شد
جــامــعــه مــوجــود ضــروري اســت و           
ويژگي هاي جامعـه سـرمـايـه داري،             
يعني کارمزدي، و مفاهيـم پـايـه اي           
چون کاال و پول، انباشت سرمايـه، از         
خود بيگانگي انسان، فـيـتـيـشـيـسـم            
کااليي، ارزش اضافي، تئوري بحـران      
سرمايه داري و  گرايـش نـزولـي نـرخ             

مورد بحث قـرار گـرفـت و          .   .   سود و   

حقيقتا براي ما مفهوم شد که مـازاد        
ــه اصــلــي               ــاي ــه پ مــحــصــول چــگــون
مناسـبـات تـولـيـدي اسـت و دولـت                

.  روبناي سياسي اين مناسبات اسـت      
خوب است اين را هم تاکيد کنيم کـه           
نبـض بـرنـامـه يـک دنـيـاي بـهـتـر و                     
منصور حکمت با خوانـدن کـاپـيـتـال           

 . هر لحظه درکنار آدم ميزند
اينکه چرا کارگر، نظام سـرمـايـه         

. داري را از خود ابدي تر مي بـيـنـيـد            
اينکه اگر کاپيتال و نقـد مـارکـس را         
فرانگيريم،  سوساليسم ما رنگ نـقـد        

به اشکـال   .   طبقات ديگر را مي گيرد    
 .متنوعي مورد بررسي قرار گرفت

 يادگيري مضمون کاپيتال حـتـي      
ديــد مــا را از مســايــل ســيــاســي و              
اجتماعي و برداشت ما را از مفاهيـم        
مختلف که همه رنگ سرمـايـه داري         

. را به خود دارنـد، تـغـيـيـر مـيـدهـد                 
مــفــاهــيــمــي چــون آزادي بــيــان،                 
اخــتــالفــات فــرهــنــگــي، تــبــعــيــض،       
دموکراسي، عدالت  و غيره و غـيـره           
براي يک مارکسيست که کاپيـتـال را         
فرا گرفته و آن که اين اثر جاودانـي را           
نخوانده فرق ميکنند و همان معنا و        

کـاپـيـتـال آن       .   مفهوم عميق را ندارند   
دريچه اي است که درک طـبـقـاتـي از            

اين امر  .   اين مفاهيم را مهيا ميکند    
را ما بعنـوان فـرد تـجـربـه کـرديـم و                  
آنـوقـت بـراي مـثـال درک فـروپـاشـي                 
سرمايه داري دولـتـي شـوروي سـابـق           

بــه حســب ايــنــکــه     .   ســاده مــي شــود    
حاصل  بـکـار نـگـرفـتـن کـدام نـقـد                    
اســاســي بــه ســرمــايــه داري اســت و           
چگونه مالکيـت دولـتـي بـر وسـايـل              
توليد بجاي آرمان مالکيت جمعي و       
اشتراکي و از بين بردن کـار مـزدي و            
مالکيت خصوصي بـيـش از هـفـتـاد           
سـال تســمــه از گـرده کــارگــر روســي             
ــقــر و                     ــبــوهــي از ف ــا ان کشــيــد و ب
درماندگي و شکسـت انـقـالبـش، در           
 . دريايي از مصائب غوطه ورش کرد

در اين هشت هفته آن که کاپيتال       

را خوانده بود بـا عـالقـه بـه عـمـيـق                  
کردن آموخته هايش پرداخت و آنـکـه       
نــخــوانــده بــود بــا شــرکــت فــعــال در            
بحثها، پي برد که از بدست گرفتن آن     

کاپيـتـال را     .   و خواندنش نبايد بترسد   
ميشود و بايـد خـوانـد و بـيـشـتـر از                  

 .خواندن بايد فهميد و بکار بست
در خاتمه ضمن تشکـر از رفـيـق           
سيامک بهاري که با ابتکار و همتـش        
اين کالسهاي پربار و پر از فـراگـيـري           
ممکن شد، با آمـادگـي و تسـلـطـش             
مقوالت را برايـمـان سـاده کـرد و بـا                
کارگروهي، شرکـت فـعـال مـا را در              
مـبـاحـث مـمـکـن کـرد و الــبـتـه بــا                    
امتحانهاي کتبي و شفاهي که اصـال       

حـال مـا     " هم آسان نبود، هر يکشنبه    
 ". را جا آورد

او به يادمان آورد که به سراغ اين        
 اثر جـاودانـه کـه بـه مـا مـي آمـوزد                  

دارى چگونـه کـار مـيـکـنـد،              سرمايه
بنيادش برچه اسـتـوار اسـت و وجـوه              
 مشخصات آن کـدام اسـت بـرويـم و              
کاربست عملي نقـد مـارکـس را فـرا             

 .گيريم
جاي آن هم هست که اشاره کنيم،       
دوستان ديگري هم درکالـسـهـاي مـا          
شرکت کـردنـد کـه پـيـشـتـر آنـهـا را                    
نميشناختم، دوسـتـانـي کـه شـيـفـتـه              

بعنوان نـمـونـه     .   انديشه مارکس شدند  
دوســت عــزيــزي بــه نــام جــعــفــر کــه             
درآخرين روز کالس شعري در وصـف        

مارکس سرود و به يادگار پشت قـاب        
عــکــســي کــه بــه رســم تشــکــر بــراي           
رفيقمان سيامک بهـاري تـهـيـه کـرده            

بـا اجـازه خـودش ايـن           .   بوديم نوشـت  
 .شعر را هم درآخر اضافه مي کنيم

ــن               ــن اي ــت ــوش ــا ن ــم ب ــدواري ــي ام
سطورتوانسته باشيم تشويقي بـاشـيـم       

هنـوز بـه سـراغ ايـن           هم براي آنها که     
کتاب نرفـتـه انـد و هـم ايـنـکـه ايـن                    
کالسها اميدواريم ادامه پيدا کـنـد و         
رفيق سيـامـک بـازهـم بـرگـزاري ايـن               

 .کالسها را ادامه دهد
 

 با تشکر و سپاس
 محمد اميري، افسانه وحدت

 ۲۰۰۷نوامبر ۲۲
 

اين هم شـعـر دوسـت عـزيـزمـان              
 :جعفر
 

دوباره جاني گرفتـه ام از کـتـاب            
 مارکس

يــاران بــخــوانــيــد هــمــه کــارهــاي       
 مارکس

سرمايه اش کـه سـر مـايـه هـاي              
 اوست

ــامــه رنــج چــهــل ســال               آن کــارن
 مارکس

هم اقتصاد و سياست، هم تاريـخ       
 و فلسفه

آميخته شد به پويـايـي درکـتـاب          
 مارکس

چون با نگاه مارکسي بـه تـاريـخ           
 بنگري

در بند مانده آزاد ميشود از نگاه       
 مارکس

 نيرو گرفته اند رنجبران جهان،
از دانشي کـه پـراکـنـده در پـنـاه                

 مارکس
يــاران دلــم گــرفــتــه اســت از                  

 ستمگران هنوز
فصـــلـــي دگـــر بـــخـــوانـــيـــد از            

 شاهکارهاي مارکس
 همدالنه مي رويم به پايان رنجها

با صد درود به ياران و يـار نـيـک             
 مارکس

 
 

تقديم بـه يـار نـيـک و آمـوزگـار                 
دلسـوز سـرمـايـه و آثـار انـقـالبـي و                   

 زندگي ساز، رفيق سيامک بهاري
 

١١/١١ /۲۰۰۷ 
 جعفر جعفر نژاد

 چرا خواندن  کاپيتال الزم است؟
 ! يکشنبه با کاپيتال مارکس۸به رسم ياد بودي از 

 


