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يکي از مشخصه هـاي  :   ايسکرا
 آذر امسال گستردگي مراسم آن      ۱۶

بود در اکثـر دانشـگـاه هـاي بـزرگ              
مراسمي براي اين روز برگزار شـد و         
ــا شــعــارهــاي              اعــتــراضــات هــم ب
سوسياليستي همراه بود، از طـرفـي        
ســـال هـــاي قـــبـــل اعـــتـــراضـــات          
دانشجويان بيشتر حول و حوش ايـن       
روز آغاز مي شـد، ولـي امسـال از             
هــمــان روزهــاي اول مــهــر مــاه و              
مشخصا با حضور احمدي نـژاد در         
دانشـــگـــاه تـــهـــران اعـــتـــراضـــات        
دانشجويان شروع شد، بستر اصـلـي       

 اين اعتراضات چيست؟
 

مـبـارزات و     :   عبدل گلپريـان  
اعتراضات دانشجويي از سـه الـي          

چهار سال قبل به اين سـو، رنـگ و           
شمايل ديگري بخود گـرفـتـه اسـت،         

دلـيـل   .   هم از نظر کمي و هم کـيـفـي       
اين تفاوت به نظر مـن قـبـل از هـر               
چيز نشاندهنده انعکاس خواسـت و       
مطالبات چپ و سوسياليـسـتـي در         

مبارزات معلـمـان بـا      .   جامعه است 
شعار منزلت معيشـت حـق مسـلـم          
ماسـت، بـيـان ديـگـري ازخـواسـت              

اعـتـصـابـات     .   آزادي و برابري اسـت     
کارگري و مـبـارزات هـر روزه ايـن              
جنبش مبني بر خواسـت نـيـازهـاي          
رفاهي، تقويت و گسترش اتـحـاد و         
هــمــبــســتــگــي آنــهــا بــراي کســب           
مطالباتش، به شکـسـت کشـانـيـدن         
طرح مبارزه با بـدحـجـابـي تـوسـط             
جنبـش زنـان و جـنـبـش خـالـصـي                 

فرهنگي جوانان، همگي داراي يـک       
پيام مشترک و متفاوت از سالـهـاي        
گذشته است آنهم خـواسـت آزادي و          

در چنين مـوقـعـيـتـي        .   برابري  است  
است کـه دانشـگـاه و دانشـجـويـان               
بعنوان بخشي از جامعه که بـنـا بـه            
مـوقــعــيــت خــود در دانشــگــاه، بــه          
دانــش و دســتــاوردهــاي مــدرن،              
مترقي و سوسياليستـي و انسـانـي          
مي انديشند و چـنـانـکـه ديـديـم بـا               
شعارهاي  سوسياليسم يا بـربـريـت،        
يک نژاد يک کره،  نشـان داد کـه بـا               

 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان                     
  آذر   ۱۶مروري بر وقايع             

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان     
حزب کمونيست کارگري بـنـا بـه          
رسالتش هميشه اعالم کرده است کـه        
امرش تغيير اين دنياست نه تـفـسـيـر           

و با سازمان دادن جامـعـه و بـاال            .   آن
بردن توقع و تعميق بـخـشـيـدن بـه نـه               
مـردم و ســازمـان دادن جــنـبـشـهــاي              
اعتراضـي گـونـاگـون و بـا اتـکـا بـه                   
عظمت و قدرت جـنـبـش کـمـونـيـسـم              
کارگري به رهبر جـنـبـش سـرنـگـونـي             

تا ايـنـکـه بـتـوانـد         . طلبي تبديل شود 
يروزي برسـانـد   پ کمونيزم را در ايران به     

و جمهوري سوسياليستي و حکـومـت       
شوراها را اعـالم دارد و يـک دنـيـاي               

آنچه مسلم اسـت در       .   بهتر را بنا نهد   

اين زمينـه حـزب نـه فـقـط از هـيـچ                   
تالشي دريغ نکرده بلکه با تـمـام قـوا            
در داخل و خارج کشور در تمـام تـنـد             

يچ ها و برآمدها و اتفاقات جـامـعـه           پ 
دخالـت گـر و بـه عـنـوان يـک حـزب                    

. مسول نقش خود را ايفـا کـرده اسـت        
از عدم سازش و مـمـاشـات بـا هـمـه                
جناحهاي رژيـم اسـالمـي گـرفـتـه تـا               
مبارزه و تقابل با اسالم سـيـاسـي در            
سطح کشوري و بين المللي سياسـتـي        
بوده است که حزب مدام دنـبـال کـرده            

 .است
افشا و به شکسـت کشـانـدن دوم           

 مردم انتخاب خود را کرده اند                     
اين رژيم را نميخواهند و با پرچم سرخ                           

 به ميدان آمده اند            
 خسرو شاد

 ســال قــبــل مــردم       ۶تــقــريــبــاً از     
پيرانشهر از گاز استفـاده مـي کـنـنـد            
قبل از آن هم نفت را حکومت بسـيـار          
گران در اختيار مردم قـرار مـيـداد و              
مردم در فصل گرما مشـغـول ذخـيـره           
سوخت زمستان ميشدند در جائي که      
اين همه منابع سوختـي وجـود دارد،          
سوخت هميشه از دسترس مردم بـدور       

قبالً کـه هـر خـانـواده اي             .   بوده است 
کـارت سـوخـت داشـت و بـا آن مـي                   
توانست نفـت را آن هـم بـه قـيـمـتـي                   
بسيار باال تهيه کـنـد، بـعـد از لـوـلـه                 
کشي گاز شهري و لوله کشي گـاز بـه           

منازل، شرط استفاده از گاز ، منـوط        
به باز پس دادن کارتهـاي سـوخـت بـه           

بعد از آن هم  مـردم       .   اداره سوخت بود  
به خيال اينکه حاال ديگر دارند از گاز        
طبيعي استفاده مي کنند، کـارتـهـاي        

اما مثل اينکـه    .   سوخت را پس دادند   
استفاده از گاز هم از هـمـان سـالـهـاي             
اول پروژه رسـانـدن گـاز طـبـيـعـي بـه                  

هـر سـال     .   شهر،  از مـردم دريـغ شـد           
قطع گاز باعث دامن زدن بيـشـتـر بـه            
اوضاع سخت و فالکت بـار مـردم در            
اين منطقه بسيار سرد و کوهسـتـانـي         

 قطع گاز و سرماي هوا                  
 و  بهانه افت فشار گاز               

 ۱صفحه  

 ۴صفحه  

 ۳صفحه  

 بيانيه اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار  
 در باره وضعيت محمود صالحي   

 اخباري از شهرهاي کردستان 

 تهديد دانشجويان توسط کميته هاي انظباطي را    
 با اعتراض گسترده پاسخ دهيم  

 ! براي افزايش دستمزد، عليه بي مسکني، عليه بيکاري     
 اخبار اعتراضات كارگري در چند روز گذشته 

 ۵صفحه  
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 ۱ازصفحه  

اتکا به سوسياليسـم انسـانـي دنـبـال            
 . آزادي و برابري است

متفاوت بودن امسال با سالـهـاي       
گــذشــتــه از اوايــل مــهــر مــاه  و در               
اعتراض به يک تير خالص زن که نـام          
رئيس جمهور را بر خود دارد بيش از         

ــرد                ــان ک ــي ــيــش خــود را ع ــن .   پ اي
اعتراضات بر اين بستر رنگ سـرخ و         
اميد بخش خود را به جامعه و ديگـر         
جنبشهـاي اجـتـمـاعـي مـتـرقـي زده               

در يک جمله مي توان گفت کـه    .  است
امروز ديگر هدف اعتـراضـات مـردم         
ايران، رسيدن به خواست و مـطـالـبـه            
برابري طلـبـانـه و يـک دنـيـاي بـهـتـر                   

ــت ــت و                  .   اس ــي ــم ــر مــن اه ــظ بــه ن
برجستگي جـنـبـش دانشـجـويـي در             
دوره اخير اين اسـت کـه مـطـالـبـات               
اجتماعي را مطرح ميکند کـه حـرف       
اکثريت مردم جـامـعـه اسـت  و ايـن                
ــراي کــل جــنــبــش                ــقــطــه قــوتــي ب ن

 . سرنگوني در ايران است
 

ــرا  ــک  آذر امســال       ۱۶:   ايس
مشخصا با سالهاي گذشته حتـي در         
ظاهر تظاهرات و نيروهاي دخيـل در        

بـه عـبـارتـي  ايـن            .   آن تفاوت داشـت   
تفاوت ها حاصـل جـدا شـدن چـپ و               

ايـن جـدايـي      .   راست در دانشگاه بـود     
حاصل چه پروسه هـايـي در جـامـعـه             
بوده است؟ چه فاکتـورهـايـي در ايـن            
جدايي موثر بوده اند؟ و تـاثـيـر ايـن              
جدايي و جبهـه بـنـدي هـا در ادامـه                
مبارزات مردم با جمهوري اسـالمـي        

 چيست؟
 

مـبـارزات و     :   عبدل گلپـريـان   
اعتراضات دانشجويي تـا جـايـيـکـه           
تحت تـاثـيـر دوم خـرداد و تـحـکـيـم                  
وحدت بعنـوان اليـه دانشـگـاهـي دو             
خرداد بود، همان نقش و رسـالـتـي را           
ايفا مي کرد که خاتمي و دو خـرداد            
در درون حاکميت  ايفا مي کردنـد بـا        
اين تفاوت که تحکيم وحـدت رسـمـا           
دستي در قدرت و حاکميت نداشت و        
همان شکوه و گاليه هاي دو خرداد را        
با اندکي تعرض که اين هم نـاشـي از            
خصـــلـــت مـــحـــيـــط دانشـــگـــاه و            
دانشجويان راديکال بود از خود بـروز        

بتدريج و بعد از ذوب شـدن         .   مي داد 
دو خرداد شکست و ناکامي تحـکـيـم        
وحدتي ها و ديگر گـرايشـات راسـت           

در دانشــگــاه هــم دچــار ســرخــردگــي          
شدند چرا که افقي مجزا از دو خـرداد         

در هـمـان     .   را نمايندگي نمـي کـردنـد       
ــپ و                 ــان چـ ــويـ ــجـ ــع دانشـ ــطـ ــقـ مـ
سوسياليست بويژه با تمام شـدن دوره        
خاتمي، تالش و مبارزات خود را در        
دانشگاهها از موضـعـي راديـکـال و           
چپ، از موضـع مـنـافـع اجـتـمـاعـي               
مــردم و در نــقــد جــنــاحــهــاي درون              
حکومت و همچنين در نـقـد هـمـيـن             
شاخه هاي راسـت و دو خـردادي در              

 . دانشگاه تقويت و به پيش بردند
حزب ما در اين روند و اين تغيير        
متحول کننده، نقش بسزايي از خـود         

از آنجا کـه چـپ دانشـگـاه          .   نشان داد 
خــود را مــتــحــد جــنــبــش کــارگــري،         
متحد و مدافع جنبـش بـرابـري زن و            
مرد و در تقابل با سياستهـاي دولـت           
و بسـيـاري نـکـات ديـگـر مـيـدانـد،                  
توانست در ميان دانشجويان اعتبار،     

. مقبولـيـت و اتـوريـتـه کسـب کـنـد                
اکنون و بويژه بعد از اعتراضات مهـر        
ماه دانشجويان در دانشـگـاه تـهـران،          
ــپ و                       ــش چـ ــرايـ ــک گـ ــا يـ ــا بـ مـ
سوسياليستي قوي و بـا اعـتـمـاد بـه             
نفس در دانشگاه  مواجه هستيـم کـه          
نه تنها مي تواند قويتر و گسترده تـر          
شود، بلکه بدرست بايد نـقـد خـود را            
از گرايش راست در دانشـگـاه  هـمـه              
جانبه پيـش مـي بـرد و ايـن کـار را                   

 ۱۶در اين پروسه اعتـراضـات        .     کرد
آذر  نقطه مهمي در تقابل با راست و          

گـرايـش   .   نشان دادن قدرت چـپ بـود        
چپ و سوسيـالـيـسـتـي در دانشـگـاه               
هاي ايران بـه هـيـچـکـسـي بـدهـکـار                

ايـن گـرايــش بــدرسـت دارد          .   نـيـســت  
اعتراض اجتماعي را نمايندگي مـي       
کند و در ميان دانشجويان زيادي هـم        
مورد استـقـبـال و پشـتـيـبـانـي قـرار                 

گرايش راست يا متوهـم     .   گرفته است 
در دانشگاه، راهي جز اين نـدارد کـه           

بـراي اعـتـبـار       .   شکـسـت را بـپـذيـرد         
خودش بهترين راه اين است که پشـت        
سر چپ بايستد در غير ايـن صـورت           
راست مضمحل و بي اعتبارتر از اين       

 .که هست خواهد شد
بي مناسبت نيـسـت کـه بـه ايـن              
مسئلـه اشـاره کـنـم کـه راسـت هـا،                  

چـپ ،    "   خـطـر  " اينجا و آنجا دارند از        
. شبح لنين و مارکس حرف مي زننـد       

خالصه کنم که اين صـف بـنـديـهـا و              

اين جبهه بنديها در دانشگاه بـه نـظـر        
من ابر و مـه تـاکـنـونـي در جـنـبـش                  
دانشجويي و کـال در مـقـابـل چشـم               
مبارزات و اعتراضات مـردم عـلـيـه           

اگـر تـاثـيـر       .   رژيم را کنار خـواهـد زد       
مثبتي در اين جدايي صف راسـت و          
چپ در دانشگاه  وجود داشتـه بـاشـد           
ايــن اســت کــه شــفــافــيــت و اهــداف            
جنبشهاي متـفـاوت مـورد قضـاوت          

 .عمومي قرار ميگيرد
 

ــرا ــک ادامــه مــبــارزه و       :   ايس
اعتـراضـات اجـتـمـاعـي و بـالـطـبـع                 
دانشجويان بر چه مـحـورهـايـي بـايـد            
تاکيد کند؟ چه تحلـيـلـي از جـامـعـه              
مي تـوانـد خـط روشـن و صـريـح و                   
راديکالي به اعتراضات بدهد؟ شـمـا        
چه افقي را درمـقـابـل جـامـعـه مـي                

 گذاريد؟
 
تـا هـمـيـنـجـا         :   عبدل گلپريـان   

اعتراضات اجتمـاعـي و حـرکـتـهـاي            
اعتراضي دانشجويان، مهر خـواسـت      
و مــطــالــبــات انســانــي، چــپ و                   
سوسياليستي خـود را بـر حـرکـت و              

. مبارزات سرنگوني طلبانه زده اسـت     
نبايد در هيچ ايستگاهي توقف کرد،      

. نبايد به هيچ دستاوردي اکتـفـا کـرد         
خوشبختانه اعتراضات جـنـبـشـهـاي         
اجتماعي، خود را بـا روز دانشـجـو،            

 مــارس   ۸ تــيــر و       ۱۸روز کــارگــر،     
محدود نکرده و تنها به ايـن روزهـاي          
تــقــويــمــي و تــاريــخــي در جــنــبــش            

 تـيـر     ۱۸.   اجتماعي بسنده نمي کـنـد     
 آذر وصـل اسـت و           ۱۶به اول مهر و     

هر روز به روز اعتراض و مبارزه براي        
کسب خواست و مطـالـبـات جـامـعـه           

طرح هاي شکـسـت     .   تبديل شده است  
خورده سران حکومت تـحـت عـنـوان           
مبارزه با بد حجابي يـا بـهـتـر اسـت               
بگويم مبارزه رژيم با سکـوالريسـم ،          
نشان از وجود هر روزه هشـت مـارس          

اعــتــصــاب و اعــتــراضــات و        .   اســت
تجمعات مـداوم کـارگـران، بـه نـوبـه               
خود نشـان مـيـدهـد کـه مـطـالـبـات                 
مطرح شده در روز جهاني کارگر براي       
مبارزه عليـه سـرمـايـه و حـکـومـت               
حامي آن بـه امـر روزمـره کـارگـران                

به ايـن اعـتـبـار بـه           .   تبديل شده است  
نظر من بـايـد جـنـبـش چـپ در ايـن                  
حرکتهاي اعتراضي بتواند اتوريتـه و       
رهبـري خـود را بـر جـامـعـه تسـري                  

شــعــار ســوســيــالــيــســم يــا     .   بــبــخــشــد
ــري، آزادي              ــراي ــريــت، آزادي و ب ــرب ب
زنـدانـيــان ســيـاســي، مـبــارزه عــلـيــه            
آپــارتــايــد جــنــســي در تــمــام شــئــون          

مختلف آن در جامعه، مـبـارزه بـراي          
ايجاد تشکلهاي مستقل کـارگـري از        
دولت، مي تواند محورهاي تـالش و        

. مبارزه جنبشهاي اجتـمـاعـي بـاشـد         
در دانشگاه چپ مي تواند شعـارهـاي       
سوسياليستي اين جـنـبـش را هـرچـه            

 . بيشتر گسترده کند
در مورد سـئـوال دومـتـان بـايـد              
بگويم که تنفر و انزجار عـمـومـي در           
جامعه از حکومت اسـالمـي، حـد و           

جنبشهاي اجـتـمـاعـي      .   حصري ندارد 
در جامعه و بويژه در سـالـهـاي اخـيـر             
مــردم بــه ســتــوه آمــده از شــرايــط و             
اوضاع امروز در ايـران، در صـدد بـه             
زير کشيدن اين رژيم لـحـظـه شـمـاري            

کــافــي اســت يــک روز        .   مــي کــنــنــد   
نيروهاي سـرکـوبـگـر رژيـم دسـت بـه               
سرکوب، بازداشت و زندان، اعـدام و         
شــکــنــجــه نــزنــنــد، ايــن روز يــعــنــي           

کافـي اسـت     .   سرنگوني رژيم اسالمي 
 ۸يک روز تـمـام زنـان يـا مـثـال در                     

مارس يا هر روز ديگري، حجابهـا را         
زير پا له کنند و ديگر تن به اين ذلـت          
و خــاري حــکــومــت اســالم و اســالم           
سياسي ندهند، اين يعني آغـاز بـزيـر          
کشيدن اين رژيم باني فقر، بـيـکـاري،         
نداري، اعـتـيـاد، تـن فـروشـي، عـدم               
پرداخت دستمزدهاي بتعويـق افـتـاده        
کارگران و اعتراض هر روزه اين طبقه       
که ديگر به امري روزمره تـبـيـل شـده           

 .است
ناتواني رژيم از پاسـخـگـويـي بـه           
اوضاع اجتماعي موجود در جـامـعـه        
را بايد با انـقـالبـي سـوسـيـالـيـسـتـي                 

بلقوه اين اميد و ايـن آرزو        .   پاسخ داد 
در ميان توده هاي ميليوني مردم در        
ايران که خواهان يک زندگي انساني و     

. يک دنياي بهتر هستـنـد وجـود دارد          
حزب کمونيست کارگري هم چنانـکـه       
سالهاست نشان داده است، امر خـود        
را به فعل درآوردن اين نيروي عـظـيـم           
اجتماعي که براي خالصي از اوضـاع       

حـزب  .   موجود است، قرار داده اسـت      
کمونيـسـت کـارگـري افـق بـرابـري و                
آزادي انسان، رفاه و امنيـت، قـرب و           
منزلتش، لغو استثمار و فـرودسـتـي،        
برچيدن تمام دم و دستگاه ضد بشـري        
رژيم سرمايه داري جمهوري اسالمـي      
و در يک کالم برپايي جامعه اي آزاد،         
برابر و سوسياليستي را بعنوان افـقـي        
روشن، ممکن و مقـدور، در مـقـابـل            

خواست و  .   جامعه قرار داده و ميدهد    
مــطــالــبــه جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي        
آزاديخواهانه و بـرابـري طـلـبـانـه در               

 .   ايران نيز چيزي جز اين نيست
 

امسـال مسـئلـه جـنـگ          :   ايسکرا
يکي از محورهاي اصلي شعار هـاي        

 آذر بود، بخشي از سـازمـانـهـاي            ۱۶
اپوزيسيون وقوع  جـنـگ را نسـبـتـا              
قطعي  مي دانستند و اساسا خود را         
ــه خصــوص                  ــو و ب ــاري ــراي آن ســن ب
وضعيتـي شـبـيـه عـراق بـراي ايـران                
آماده مي کردند، يعني معـتـقـد بـود           
به ايران حمله مي شود و بـايـد فـعـال              
جامعه مدني را نجات داد ، با تـوجـه       

 آذر و شعارها و مسـيـري کـه             ۱۶به  
عمال طي کرد اين تحليل را چـگـونـه           
مي توان توضيح داد؟ آيا اين تحليـل        
ها در امر مـبـارزات و اعـتـراضـات              
جامعه و دانشجويان تاثـيـري داشـتـه          

 است؟
 

تحليل و مواضع   :   عبدل گلپريان 
نيروها، احزاب و گرايشات مخـتـلـف        
راســت و چــپ غــيــرکــارگــري در                  
اپوزسيون پيرامون فضاي جنگي، بـر      
محور دفاع و حفـظ جـامـعـه مـدنـي              

بعضا اين جريانات و بنا     .   دور مي زد  
بـه اهــداف و اســتــراتــژي کــه دارنــد،            
بخشي در کنار رژيم قرار مي گرفتند       
و بخـشـي ديـگـر از حـملـه نـظـامـي                   

وضــع .   آمــريــکــا دفــاع مــي کــردنــد        
جريانات پرو رژيم و پـرو آمـريـکـايـي            
" کامال روشن بود اما در ايـن مـيـان          

که اميد خود را به حل و فصـل         "   چپي
هر بحرانـي از بـاال بسـتـه اسـت، بـا                  
نشان دادن اوضـاع عـراق و ايـنـکـه                
سناريـوي سـيـاه در ايـران نـيـز دارد                 
بوقوع مي پيـونـدد، در واقـع از هـر               
گونه دخالت و تعرض مستقيم مـردم        

. از پايين به کل رژيم نا اميد شده بود        
 آذر ايـن چـپ       ١٦خوشبختانه فضاي  

 .را از خواب بيدار کرد
هياهوي کمـيـتـه صـلـح شـيـريـن              
عبادي و شرکايش از همه جالبتر بود       

اينهـا  .   هنوز متولد نشده از دنيا رفت  
همه نمونه هـايـي از بـي ربـطـي ايـن                 
جريانات به سرنوشت و آينده جـامـعـه         

اما در اين ميان ما گـفـتـيـم و            .   است
اعالم کرديم کـه جـنـبـشـي وسـيـع و                 
اعتراضي در جامعه وجـود دارد کـه           
مي تواند کل اين نقـشـه و دادن ايـن              
اين نسخه هاي غير انقالبي را عقـيـم         

ما هميشه تاکيد کـرده     .   و عوض کند  
ايــم کــه از ســالــهــا قــبــل جــنــبــش                
سرنگوني مردم در جـامـعـه، حـي و              
حاضر در صحنه وجـود دارد و مـي             
تواند کل سناريوهاي مـتـعـدد و بـي            
مايه را کنار نهد و بـا بـزيـر کشـيـدن               
رژيم اسـالمـي، خـطـر جـنـگ و هـر                  

 . . .مصاحبه  
  آذر۱۶مروري بر وقايع 

 ۳صفحه  
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 ۲ازصفحه  

فالکت ديگري را کـه بـخـواهـنـد بـه                
مردم تحميل کنند را نـقـطـه پـايـانـي             

 . بگذارد
در همين رابطه بايـد بـگـويـم کـه             

 آذر و در واقـــع تـــحـــرکـــات                  ۱۳
 ١٦دانشگاها و جامعه بعد از وقايع      

آذر، حقانيـت و روشـنـي تـحـلـيـل و                 
ســيــاســت حــزب مــا را نســبــت بــه              
رويدادهاي اخير بخوبي نشـان داد و          

اگر منظور شما تـحـلـيـل        .   اثبات کرد 
جريانات مورد نقد که در بـاال اشـاره           
کردم باشد، بايد گفت نه تنها تاثيـري        
بر روند حرکت اعتراضي دانشجـويـان    
و جنبشهاي اجتماعي نـداشـتـه انـد،           
بلکه شـعـارهـاي سـوسـيـالـيـسـتـي و                
برابري طلبانه آنها بيـش از گـذشـتـه،           
جــواب قــاطــع و روشــنــي بــه انــواع             
گرايشات راست و مستاصلي بود که       

امـا  .   هر يک ساز خود را مي نـواخـت        
بايد هـمـچـنـان تـالش کـرد کـه ايـن                  
موانع را در مقابل حرکت رو به پيـش         

 .      جنبش دانشجويي کنار زد
 

اخـيـرا سـازمـان هـاي          :   ايسکـرا 
اطالعاتي آمريـکـا اعـالم کـرده انـد             
جمهوري اسالمي قصد دستيابـي بـه        

آيـا ايـن گـزارش        .   بمب اتمي را ندارد   
نشانه اي از  نزديکي ايران و آمريـکـا           
و توافق بر سر کاستن احتمال جـنـگ          
و کنار آمدن آنها با هم در مقابل يـک          
دشمن مشترک يعني مردم آزاديحـواه      
ايران مي تواند باشد؟ بـه نـظـر شـمـا             
تاثير مبارزات مرم براي سـرنـگـونـي          
جمهـوري اسـالمـي، مـبـارزاتـي کـه              
اکثرا خواستـه هـاي پـايـه اي اقشـار               
مختلف مردم را بيان ميکنند  ، افق        

و آرمان سوسياليسم و چـپ را دارنـد           
در اين تصميم گيري تاثـيـري داشـتـه           

 است؟ 
 

در يـک تـحـلـيـل         :   عبدل گلپريان 
کلي و پايه اي بايد گفـت بلـه هـمـيـن           

تــمــام نــگــرانــي آنــهــا از       .   طــور اســت  
انقالب آزاديخواهانه و برابري طلبانـه      
مردم که بر فراز آن پرچم سوسياليسـم        
در اهــتــزاز اســت، خــواب راحــت را            

بــه زيــر    .   ازشــان ســلــب کــرده اســت         
کشيدن رژيم اسالمي توسط انـقـالب        
مردم و بـا افـقـي سـوسـيـالـيـسـتـي،                  
بزرگترين ضربه به اسالم سـيـاسـي در         
ابعاد بين المللي، رهايي جـامـعـه از           
بختک سياه اسالمي و از سوي ديـگـر         
ضربه اساسي براي بورروازي امريـکـا       

ايــن .   و غــرب مــحــســوب مــيــشــود        
انقالب در تاثير گـذاري بـر افـکـار و              
جامـعـه بـيـن الـمـلـلـي و بـاال بـردن                     
توقعات مردم  و همچنين پشتيبانـي       
جامعـه جـهـانـي از آن، آن نـگـرانـي                  
واقعي هر دو قطـب تـروريسـتـي ايـن             

جدال است که منافع کل ايـن جـبـهـه            
ها را دستخوش تغير و تحول خواهـد        

 .کرد
امــا بــطــور کــنــکــرت تــر و در              
ــره               ــي  روزمـ ــاسـ ــيـ ــادالت سـ ــعـ مـ
کــوچــکــتــريــن بــروز و نشــانــه هــاي            
برقراري رابطه جمهوري اسـالمـي بـا          
آمريکا، هويـت جـمـهـوري اسـالمـي            
بعنوان علم دار مـبـارزه بـا شـيـطـان               
بزرگ که با اتکا به اين خود را سـرپـا            
نگاه داشته است، دود مي شود و بـه           
هوا خواهد رفت و در چنـيـن حـالـتـي             
تعـرض مـردم بـه رژيـم بـراي کسـب                 
خواست و مطالباتشان بيش از پـيـش       
اوج خواهد گرفت و شـرايـط مـبـارزه            
لخت و عريـان بـا رژيـم را وارد فـاز                 
ديگري براي تعيين تکليف نهايي بـا        

آمـريـکـا هـم تـالش          .   آن خواهند کرد  
دارد که يک جمهوري اسالمي  حـرف         
شنو و رام شده را داشته باشـد کـه در          
عراق، فلسطين و لـبـنـان و کـال در                

 . خاورميانه دستش کوتاه شود
براي جبهـه سـوم يـعـنـي نـيـروي               

انقالب و جنبش سرنگوني در جامعه      
ــرايـــش چـــپ و                        و در راس آن گـ
سوسياليستي در اين جنبشها، تنـهـا       
افق و آرمان مي تـوانـد و بـايـد ايـن                 
باشد که اين رژيم را سـرنـگـون و يـک              

. جامعه آزاد انساني و مرفه بپا کـنـد         
 . جامعه اي سوسياليستي

وقت آن است که گـرايـش چـپ و             
سوسياليستي در جامعه، در جنـبـش       
کارگري، جنبش دانشجويي، جنـبـش      
زنان و معلمـان، خـود را بـيـشـتـر از                 

. پيش تقويت و سـازمـانـيـافـتـه کـنـد             
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري بـعـنـوان               
حــزبــي کــه بــه قــدمــت عــمــر رژيــم              
اسالمي براي تحقق ايـن امـر تـالش            
کــرده اســت، بــر ايــن رونــد تــاثــيــر                
چشمـگـيـري داشـتـه اسـت و حـي و                  
حاضر در صـحـنـه ايـن جـدال، بـراي                
سرنگوني رژيم اسالمي بـراي کسـب         
قدرت سياسي بـه مـنـظـور بـرقـراري              
جــامــعــه اي آزاد، بــرابــر و بــرقــراري           

 .سوسياليسم مبارزه مي کند
 *  * * 

 . . .مصاحبه  
  آذر۱۶مروري بر وقايع 

محمود صالحي روزهاي بسـيـار       
سختي را در زنـدان و بـيـمـارسـتـان                  
سپري ميکند، وضعيت جسمـانـي او       
بدليل از کار افتادگي کامل يکـي از         

 درصـدي    ٨٠کليه هايش و نارسائي      
کليه ديگرش ، روز بروز در حال وخيم        
شدن است، بطوريکه در نـتـيـجـه ايـن            
وضعيت فشار خون باال و عدم تـوجـه         
مسئولين قضـايـي و زنـدان بـه ايـن                
موضوع، رگهاي مـغـزي وي آسـيـب            
ديــده اســت و مــحــمــود را بــدلــيــل              
بيهوشي ناشي از اين وضـعـيـت، هـم           
اکنون در بيمارستان توحيـد سـنـنـدج          
در بخش مغز و اعصاب بستري کرده       
ــه ســراســري کــارگــران              ــحــادي ــد ات ان

اخراجي و بيکـار بـا مـحـکـوم کـردن              
وضعيتي که براي محمـود صـالـحـي          
پيش آورده اند، خواهان آزادي فـوري         
و بي قيد و شرط محمـود و مـداواي            
وي بــا هــزيــنــه دولــتــي و بــاالتــريــن            
امکانات است و عـمـوم کـارگـران را            
فرا مي خواند تا اين خواست را به هر         
وسيله مـمـکـن اعـالم کـرده و بـراي                 

بديـهـي اسـت مـا         .   تحقق آن بکوشند  
کـارگــران عضــو اتــحــاديــه ســراســري        
کارگران اخراجي و بيکار در مـقـابـل           

وضعيتي که براي محمود پيش آورده      
مـا  .   اند سـاکـت نـخـواهـيـم نشـسـت              
کــه :   پــيــشــاپــيــش اعــالم مــيــداريــم        

پيامدهاي ناشي از وخامت وضعيـت      
جسماني محمود صالحي و وقوع هـر     
گونه اتـفـاق نـاگـواري بـراي وي، بـر                 
عهده کساني اسـت کـه مـحـمـود را               
بخاطر ايسـتـادگـي اش در دفـاع از               
حقوق انساني کارگران در بند کشيـده       
و وي را با سماجت در بدترين شرايـط         

 .در زندان نگه داشته اند
 

 کارگران
محمود صالحي هيچ جرمي جـز       

دفاع از حـقـوق انسـانـي خـود و هـم                 
طبقه اي هايش مرتکب نشده اسـت،        
کارگران شاهو، نسـاجـي کـردسـتـان،           

شــاهــد ايــن مــدعــا        …   پــرريــس و   
محمود هميشه در کنار مـا       .   هستند

بــوده و ســمــبــل شــکــســت نــاپــذيــر             
مقاومت طبقه ما در مـقـابـل نـظـام             

بـه  .   ضد انساني سرمايـه داري اسـت        
هر وسيله ممکن به دفاع از مـحـمـود          
صالحي برخيزيم و اجازه ندهيم بـيـش        

 .از اين با جان وي بازي کنند
 

اتحاديه سراسري کارگران 
 اخراجي و بيکار
۲۲/۹/۱۳۸۶ 

 بيانيه اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 
 در باره وضعيت محمود صالحي

 

ــرخــالف               شــده اســت امــا امســال ب
سالهاي ديگر قطـعـي گـاز از هـمـان              
شروع فصل زمستان و اوايـل ديـمـاه            
ودر مناطقي زودتر از ديـمـاه شـروع            

اکنون هم  از روز دوشنبه درهمـه  .  شد
. مناطق شهر کالً گاز قطع شده اسـت       

امسال با اينکـه هـنـوز بـرف زيـادي              
نباريده است ولي هواي خشک و سـرد        
کوهستاني اين مناطق را فراگرفته و       
از آذرماه مردم از بـخـاري اسـتـفـاده              
مي کنند و از همان اوايل استفاده از         
بخاريها با کمبود گاز مواجه شدند و        

باز سرماي هوا يکـي از تـوجـيـهـات             
است که سران حکومت آن را بـهـانـه             
مي کنند که مثالً بدليل افـت فشـار           
گاز که ناشي از سـرمـاي هـوا اسـت               

وقـتـي   .   مردم بايد صرفه جوئي کنـنـد   
در لوله هاي گاز اصـالً گـازي وجـود             
نــدارد مــردم چــطــور صــرفــه جــوئــي           

شايد در نـظـر آنـهـا صـرفـه             ! ! !   کنند؟
. جوئي يعني اصالً مصـرف نـکـنـنـد          

دربسياري از خانواده ها از هيزم براي       
گرم شدن استفاده مي کنند و بعـضـي       
هم با مراجعه بـه اداره سـوخـت و بـا               

هزار دردسر اگر موفق به گرفتن چـنـد       
ليتري نفت شوند و مقدار اندکي نفت       

. در اختيار آنـان قـرار داده مـيـشـود              
نانوائيها هم بدليل قطع گاز تعـطـيـل         
هستند و فقط چند تا از نانوائيهـايـي    
سنتي که با نفت کار ميکننـد و نـان            
را به قيمتي افزايش يافته  در اختيـار         

در ايـن سـرمـاي        . مردم قرار ميدهند 
شديد نبود آب گرم در منازل و ميسر        
نبودن پخت غذا بسياري را مـريـض           
کرده  و با اين وضع مريضي، گـرانـي           

. دارو، درمــان و دکــتــر هــم بــمــانــد            
سرماخوردگي شـديـد و آنـفـلـوآنـزا و              
عفونتهاي کليوي ناشي از سـرمـا از          
آن بيماريهاسـت کـه اکـنـون بـيـشـتـر                

مردم پير و جوان و کودک همـه بـا آن              
دست و پنجه نرم ميکنند و بسـيـاري         
هم  همانطوريکه اشاره شـد تـوانـائـي           

پـار سـال     .   مراجعه به دکتر را نـدارنـد      
هم مردم به اين وضع اعتراض کردنـد        
و به خيابان آمدند که شعار مـردم در         
سال گذشته که تـقـريـبـاً مصـادف بـا              

 ۲۲"    بهمن  هـم بـود ايـن  بـود                  ۲۲
"  تومن است  ۲۰۰بهمن است يک نان     

 " اما ما،گاز مي خواهيم سردمانه 
 البته اگر امسال هم مردم به ايـن    
وضعيت اعتراض نکنند بايد منتظـر      
عواقب بدتري هم باشيم  چـون هـنـوز           
شروع فصل سـرمـا اسـت و سـرمـاي              
واقعي در راه است فقط اعـتـراض بـه           
اين شرايط است که باعث مـي شـود         
نگذاريم زمستان و روزهاي سـپـيـد و          

 . زيبايش برايمان زشت جلوه کند 

 .  .  . قطع گاز و سرماي هوا            
 ۱ازصفحه   
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ــم                  ــظ ــخــش اع ــر خــالف ب ــرداد ب خ
وزيســيــون، ايســتــادگــي و گــرفــتــن        پ ا

موضع راديـکـال در هـمـه اتـفـاقـات               
سياسي و تحوالت جـامـعـه و اعـالم            
جــبــهــه ســوم در مــقــابــل دو قــطــب             
تـــروريســـتـــي، مـــوضـــع روشـــن و            
کمونيستي در قـبـال جـنـگ لـبـنـان،              
رهبري کردن اعتراضـات کـارگـري و          
زنـان و دانشـجـويـان ، روشـن کــردن                
افقهاي سياسي و تاکتيک به موقـع و         
مبتکرانه در خيزشهاي شهري و غيره      

اي حـزب    پ در تمام ايـن جـدالـهـا رد              
 .کمونيست کارگري مشهود است

 
آنچه مهم است حزب سعي کـرده        
است مردم با خواسـت و مـطـالـبـات             

رچم سوسيـالـيـسـتـي و         پ راديکال و با    
مـي  .   برابري طلبانه به خيابان بيايـنـد      

بينيم که اين امر هر روز بـيـشـتـر از               
يش تحقق مي يابد و هر بـخـش          پ روز  

از جامعـه کـه بـه اعـتـراض بـر مـي                   
خيزد با شعار سوسياليزم يا بربـريـت،        

ا پ زنده باد سوسياليزم ،سوسياليزم به       
خيز، آزادي برابري ،زندانـي سـيـاسـي          
آزاد بايد گردد، ما مـتـعـلـق بـه يـک                
نــژاديــم آن هــم نــژاد انســان، و هــر                 
ــرود                  ــدن س ــوان ــا خ ــي را ب ــم ــراس م

اما در   .   انترناسيونال شروع مي کنند  
مقابل اين افق و سياست متـاسـفـانـه          
جرياناتي که از حزب جدا شـده انـد و            
هنوز داعيه چپ و کمونيست بودن را       
دارند و سنگ منصور حکمـت را بـه           
سينه مي زننـد مـدام بـه حـزب مـي               

ــد  ــازن ــقــالب            .   ت ــيــزم و ان ــيــال ســوس
وليسـتـي و     پ وپ سوسياليستي حزب را    

نـدارنـد   پ چپ سنـتـي و تـخـيـلـي مـي              
ــد کــه مــردم از                  ــه ان واعــالم داشــت
سوسياليزم رم ميکنند ويا جامعه بـه       
راست چرخيده و چپ ضـعـيـف اسـت            

همين چنـد قـلـم تـفـاوت کـافـي              . . .   و
است که حزب منصور حکـمـت را از           
جريانات مايوس و شـکـسـت طـلـب             

 .تميز دهيم
 آنها گفتند حميد تقوايـي خـيـال         

ردازي مي کنـد کـه بـا آوردن چـنـد                پ 
ــقـــالب               ــد انـ ــواهـ ــي خـ ــاکـــت مـ فـ

آنـهـا   .   سوسياليسـتـي سـازمـان دهـد         
حـــزب را بـــه دفـــاع از هـــخـــا و                     
ناسيوناليستهاي کرد و ترک و عـرب         
متهم نمودند و اين اواخر هم به حـزب         

 آذر بود   ۱۶که مشغول سازمان دادن     
نهيب ميزدند که سکوتش معـنـا دار        

آيا واقعـأ   . . .   و.   و خواهان جنگ است   
اين دوستان سابق يـک ذره انصـاف و          
صداقت در وجودشان مانده است کـه        
عليه حزب اين چـنـيـن سـمـپـاشـي و                
نفرت پراکني ميکنند؟ اميدوارم کـه       
هنوز کساني باشنـد ايـن حـقـايـق را              
آنتور که هست ببينند و بيش از ايـن           

 .خود را مزاح نکنند
 

اين دوستان بايد بدانند کـه آنـهـا          
بودند گفتند جامعه به راست چرخيده       

آنها بودنـد  .  و ازسوسياليزم رم ميکند 
که شکـسـت جـنـبـش سـرنـگـونـي را                 

س بــنــا بــر ايــن بــا          پ .   اعــالم کــردنــد  
اتفاقات چند ماه اخير بايد متـقـاعـد         
شده باشند که سياستـهـايشـان غـلـط           

چيزي که در جامعه اتفاق افـتـاد        .   بود
عکس سياستهاي اعـالم شـده آنـهـا            

مردم انتخاب خود را کـرده انـد          .   بود
چون نـزديـک بـه سـه دهـه اسـت کـه                    
حکومت وحشيان اسالمي را تـجـربـه        
مي کنند و در بـنـا گـوش خـود در                  
عراق حکومت نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و              

و اسالميهاي پـروغـرب را       "   ليبرالها" 
 .مشاهده ميکنند

البته شايد گفت حق دارند که تـا         
زيـرا هـمـان      .   اين حد کينه توز باشنـد     

سياستهايي که قبأل حزب آنها را نقـد       
کرد در عمل هم جامعه با طـل بـودن           

هيچ يک از تحليـل     .   آنها را اعالم کرد   
هايشان درسـت از آب در نـيـامـد و                

جـامـعـه بـه       .   سرشان بـي کـاله مـانـد         

راست نچرخيد مردمي کـه قـرار بـود          
بعد از سرنگوني از سـوسـيـالـيـزم رم              
کنند را مي بينيـم بـا وجـود ايـنـکـه                
هنوز رژيم با زندان، اعدام، شکنجه و       
سرکوب در موضع قدرت است همين      

ايـتـخـت دم      پ مردم در قلب ايران و در       
در خــانــه ســران رژيـم در خـيــابــان و               
کارخـانـه و دانشـگـاه در روز روشـن                

الکارد سوسياليستي خود را    پ شعار و   
جسورانه در تـجـمـعـات بـه نـمـايـش                

 . ميگذارند
کوروش مدرسي اعالم داشت کـه      

! ! حزبش حـزب تـعـدد نـظـرات اسـت             
مــنــظــورش نــظــرات راســت روانــه و          
شکـسـت طـلـبـانـه بـود و بـا اخـراج                    
موسوي ثابت شـد کـه عـرصـه بـراي              
اعالم نظر کمونيستهاي کـارگـري در         

بـا دادن    .   اين حزب تنـگ شـده اسـت         
مدنيـت  " بيانيه عليه جنگ و دفاع از       

و از هــم     "   مــردم و ســنــاريــوي ســيــاه      
اشيده شدن شـيـرازه جـامـعـه سـعـي               پ 

کردند مردم را بترسانند و عـمـال بـه             
جبـهـه راسـت و صـلـح طـلـبـان دوم                   

. خردادي مدافع رژيـم نـزديـک شـدنـد           
اما نه ديـروز و نـه امـروز در مـورد                  
جــنــگ حــتــي صــراحــت و صــداقــت          
ناسيوناليستهاي قومي را نـداشـتـنـد        
چون يدک کشيدن کمـونـيـزم کـارگـري           

. حـکـمـت بــيـچـاره شــان کـرده اســت              
جرات نکردند نظرات خـود را روشـن           
بيان دارند و مدتهاست در تـوهـم بـه             
سر مي برند به عنوان مثال هـنـوز از           
حزب جـدا نشـده بـودنـد زمـانـي کـه                 
امريکا مي خواست به بـغـداد حـملـه           
کند کميته کردستان وقـت حـزب کـه           
اکنون حزب حکمتيست را تشـکـيـل          
مي دهد نشسـت اضـطـراري بـرگـزار            
کرد و خـط و نشـان کشـيـد حسـيـن                 
مرادبيگي در يک مصاحبه بـا راديـو         
انترناسـيـونـال اعـالم داشـت بـا زدن               
اولـيـن مــوشـک بــه بـغــداد مـردم در                
کردستان ايران شهرهـا را از تصـرف           
رژيم خارج خواهند کرد و در هـمـيـن            
راستا و اثنا عبداله دارابي و مـحـمـد          
فتاحي که به عراق سفـر کـرده بـودنـد           
در مالقاتي بـا چـنـد نـفـر از رفـقـاي                  

داخل که اکنون در صف حـزب کـکـا             
فعالند اعـالم کـرده بـودنـد کـه چـون                
امريکا مي خواهـد بـه عـراق حـملـه              
کند اوضاع در شـهـرهـاي کـردسـتـان            
ايران نيز متشنج مي شود و ما بـايـد          
قبل از نيروهاي ديگر دسـت بـه کـار             

س شما سريعا اسلـحـه تـهـيـه        پ .  شويم
ــيــن مــراکــز و                  ــا مســول ــمــوده و ب ن

ادگانهاي رژيم از هر طريـق مـمـکـن           پ 
تماس برقرار کنيد و بگوييـد کـه مـا            
ميخواهيم در اين فاصله حملـه خـود         
را شروع کنيم و خود را بـه نـيـروهـاي             

 !!!ما تسليم نمايند
همين توهمات و راست روي بـود       
که روز  به روز بيشتر توسعه يـافـت و        

روژه سـازمـان دادن جـامـعـه و              پ کل   
انقالب به گارد آزادي تـبـديـل شـد و              
اعــالم مــي دارنــد کــه کــارگــر بــدون           

س معرکه است و در     پ اسلحه کالهش   
کمال نـاامـيـدي فـاتـح شـيـخ اذعـان                 
ميدارد درست است کـه جـامـعـه در             
حال تحول اسـت امـا چـپ و راسـت                

و يــا   .   وزيســيــون ســر در گــم اســت        پ ا
جايي ديگر مي گـويـد هـدف مـا از               
گارد آزادي رساندن اسلحـه بـه دسـت           

! ! کارگرو دست کارگر به اسلحه اسـت      
آن کسـي کـه فـقـط          : " و باز اشاره دارد   

شـعــار ســوسـيــالـيــزم فــورا را شـعــار             
ميدهد و گامهـاي فـوري و امـروزي            
ــيــزم را                ــه طــرف ســوســيــال رفــتــن ب
مشخص نمي کند در واقع در بهترين       

يـک دنـبـالـه         -اسيوپ حالت نهايتا يک    
رو و يک حراف باقي خواهـد مـانـد و             
در شرايط امروز به حالـت انـتـظـار و             

اسيويستي سياسي که متاسفانـه بـر        پ 
جامعه و جـنـبـش کـارگـري مسـلـط               

و چون به قـول  . "   است خدمت ميکند    
دوستان جنبش سرنـگـونـي شـکـسـت          
خورده بود قرار بود جنـگ بـه مـائـده          
آسماني تبديل شود و در سايه جـنـگ        
گارد آزادي بانيروهاي آينده سـاز سـر         

 . مرزها به بحران سازي بپردازد
اکنون فرمانـدهـان گـارد تـاسـف           
مي خورند که منتفي و يـا کـمـرنـگ            
شدن سايه جـنـگ ايـن امـکـان را از               
نــيــروهــاي گــارد گــرفــت کــه در                   

خيابانهاي کردستان سان بـبـيـنـنـد و            
براي مردم آب و فـاضـالب و دارو و              

اشـاره کـردم کـه        .   درمان تامين کنند  
ايــن دوســتــان صــداقــت و صــراحــت          
نيروهاي قومـي را در قـبـال جـنـگ               
نداشتند چون ناسيوناليسـتـهـا ديـروز         
آشکارا اعالم داشـتـنـد مـا غـيـر از                
امريکا هـيـچ آلـتـرنـاتـيـوي ديـگـري                
نـداريـم  و امـروز نـيـز بـه صـراحــت                     
اعالم ميدارند اشتبـاه کـرديـم دکـتـر            
هــيــمــن ســيــدي از رهــبــري  حــزب              
دموکرات اعالم داشت در طـول ايـن          

 سال به حـملـه امـريـکـا دل بسـتـه                  ۶
بوديم و حتي سـعـي مـي کـرديـم بـا                 
ادبيات آنها صحبت کـنـيـم و در اتـا              

 ...قهايمان گوش به زنگ بوديم و
 اينست بيانات صريح نـيـروهـاي       
به قول دوسـتـان مـا آيـنـده سـاز سـر                  

آيا اکنون اين دوستان از خود      .   مرزها
رسند راه چـاره چـيـسـت؟ خـطـر             پ مي  

جنگ که اينهمه بر طبلش کوبيدند و     
از سناريوي سياه گـفـتـنـد کـه مـردم               
ــه کــجــا رســيــد؟ امــا                  ــد ب ــرســن ــت ب
خوشبختانه احتمال جـنـگ نـه فـقـط            
ــيــز                ــلــکــه مــردم ن کــمــرنــگ شــده ب

جنـبـش سـرنـگـونـي هـم            ! !   نترسيدند  
ويا تر از هـمـيـشـه         پ شکست نخورده و  
رچم سوسـيـالـيـسـم      پ در ميدان دارد با  

تــوازن قــوارا بــه نــفــع خــود تــغــيــيــر            
نمونـه بـارز آن اعـتـراضـات            .   ميدهد

دانشجويي و اعـتـصـابـات کـارگـري             
آيا دوستـان تـوجـه دارنـد          .   اخير است 

زماني که منصور حکمت سـنـاريـوي        
سياه را نوشت و از آن نگران  بـود تـا              
به حال جامعه چـه مسـيـري را طـي               
کرده است و اکنون چقدر تفاوت دارد        
و جلو رفته است وکجاايستاده اسـت؟       
امـــيـــدوارم کـــه ايـــن دوســـتـــان از              
سياسـتـهـاي گـذشـتـه خـود فـاصـلـه                 
بگيرند و واقعيات جامعه را ببيـنـنـد         
و بپذيرند که آن سـيـاسـتـهـا راسـت و              

 .غير انقالبي بود
 

 زنده باد سوسياليزم
 زنده باد 
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 ۸۶ ديماه   ۷روز جمعه   :   پيرانشهر
 سـالـه بـعـد از           ۳۵صفيه کامـوسـي      

کتکت کاري شديد توسط هـمـسـرش         
ــه خــودســوزي کــرد           ــدام ب عــلــت  .   اق

اختالف و دعـواي هـمـسـرش بـا او                
ظاهرا به اين خاطر عـنـوان شـده کـه              
صفيه نسـبـت بـه بـچـه هـاي ديـگـر                   
همسرش کـه از هـمـسـر قـبـلـي اش                  
داشته است و نزد آنـهـا زنـدگـي مـي               

. کرده اند، بي توجهي نشان داده است      
صفيه در حالي دست به خـود سـوزي           
مي زند که حاملـه بـود و هـمـسـرش               
براي خاموش کردن آتش هـيـچـگـونـه          
اقدامي در جلوگيري از آن انجام نمـي        

 .دهد
در يک ماه گذشته ايـن سـومـيـن            
خودسوزي در پيـرانشـهـر و مـنـاطـق             

 .اطراف آن است
 

 هفتـه پـيـش       ۳حدود  :     پيرانشهر  
مردي نـاخـنـهـاي دو انـگـشـت پـاي                 
همسرش را به علت ايـنـکـه الک زده             

 .بود کشيد
 

دو جنايت وحشتناک در نقده و           
 پيرانشهر   

قربانيان يک زن و يک کودک         
  ساله هستند     ١٣

  

يکبار ديـگـر دو نـفـر در ايـران،               
قرباني جهل و عقب ماندگي، قربانـي      
ــرهــنــگ و                  ــرســتــي و ف ــامــوس پ ن
اخــالقــيــات ضــد انســانــي اســالمــي        

در نــقــده زن جــوانــي را کــه             .   شــدنــد
همسرش مدتي در زندان بود، بعد از         

. آزادي از زنـدان در خـانـه سـر بـريـد                 
علت اين جنايت را اطرافيـان چـنـيـن           

ايـن مـرد پـس از          .   توضيح ميدهـنـد   
آزادي از زندان از طريق همسايگان و        
اطرافيانش از رابطه جنسي خـارج از         

شايـعـات   . ازدواج همسرش مطلع شد 
فراوان، او را به سرحد جنون کشيده و         
يک روز در حاليکه فرزندانش را جـاي        
ديگري ميبرد، سـر هـمـسـرش را در             

و خـودش    .   خانه از تن جـدا مـيـکـنـد          
فرزندان اين دو نفر، با     .   فراري ميشود 

مراجعه به خانه، بـا جسـد مـادرشـان           
روبرو ميشوند و اين خبر وسـيـعـا در           
شهر نقده پخش شـده و در مـورد آن               

 . بحث ميشود
جنايت دوم در روستايـي نـزديـک          

کـودک  .   پيرانشهر اتفاق افـتـاده اسـت       
 ساله دختري که گويا خانواده اش   ١١

او را وادار به تن فروشي کرده بـودنـد،          
 سالگي توسط چهار مـرد      ١٣در سن   

که به او تجاوز کرده بودنـد، بـه قـتـل              
اين بار نيز جانـيـان سـر ايـن            .   ميرسد

دختر را از تن او جدا کـرده و در يـک               
زباله داني مي اندازند و بدين ترتـيـب         
ايــن کــودک قــربــانــي فــجــيــع فــقــر و            
بدبختي و فالکتي ميشود کـه بـه او            

 . تحميل شده بود
ــات،        ــاي روزمــره در       از ايــن جــن

کشورهاي اسالم زده اتفاق مي افـتـد         
و اين بار قـرعـه بـه اسـم يـک کـودک                   
نگون بخـت در پـيـرانشـهـرو يـک زن                

 . جوان در نقده افتاده است
در مقابل اين جنايـت وحشـيـانـه          
چه ميتوان گفت؟ انگشـت اتـهـام بـه            
سوي چه جرياني، چه مشکلـي و چـه           

 . افرادي بايد دراز کرد
زنان قربانيان روزمره فـرهـنـگ و         
اخالقيات اسـالمـي و ارتـجـاعـي ،              
قربانيـان فـقـر و نـداري و قـربـانـيـان                   
سيستم و حکومتي هستند کـه بـراي         
ادامه حيات به اين جنايات نيازمـنـد        

 . است
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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سه نفر در کردستان به اعـدام        
 محکوم شدند

  
طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه             
کردستـان حـزب رسـيـده اسـت قـادر               
محمد زاده، محمد امين عبدللهي و       

علي محمد زاده بـه اعـدام مـحـکـوم             
دو نفر اولي در زندان اروميه و   .   شدند

. نفر سوم در زندان مـهـابـاد هسـتـنـد            
اين سه نفـر اهـل روسـتـاي مـيـرابـاد                

 .بوکان هستند
جرم اين سه نفر سرقت مسلحـانـه        
و اقدام عليه امنيت ملي اعالم شـده         

 نفـر ديـگـر      ۴اين سه نفر همراه     .   است
قبأل به جرم اقدام مسلحـانـه، سـرقـت         
مسلحانه و تشکيل يک گروه سياسـي       

 . محکوم شده بودند
ــحـــســـن           ــوربـــحـــش، مـ انـــور نـ
معرفتيان، معروف امينـي، مـحـمـد         

. عبداللهي با قيد وثيـقـه آزاد شـدنـد           
نفر آخري به دليل نداشته سند معتبـر        

انـور  .   هـنـوز در زنـدان بسـر مـيـبـرد               
 مـيـلـيـون       ۱۵۰نوربخش بـا وثـيـقـه          

تومان و سه نفر ديگر هر کدام با قيـد          
 .  ميليون تومان آزاد شدند۵۰وثيقه 

به دنبال محکـوم شـدن سـه نـفـر              
نامبرده به اعدام نيـروهـاي امـنـيـتـي           
رژيم به قصد دستگيـري دوبـاره انـور           
نوربخش چند روز قـبـل بـه خـانـه او                
رفته اما آقاي نوربخش توانسته است      

 ۷از مــيــان ايــن جــمــع          .   فــرار کــنــد  
نوربخش قبأل همکار رژيم بـوده        نفره  

و بعدأ به دليل اختالفات خـانـوادگـي         
و اختالف با همکاران خود در مـيـان          
نيروهاي رژيم اسـالمـي، مسـلـحـانـه            

بـعـدأ   .   عليه آنـهـا اقـدام کـرده اسـت             
در اطـراف       بوسيله يک همکـار رژيـم      

روستاي سيسير مسمـوم مـيـشـود و           
ــر                 ــگــي ــم او را دســت ــروهــاي رژي ــي ن

 نـفـر ديـگـر هـم بـعـد از                 ٦.   ميکنند
مدتي اقدام مسلحانه و درگـيـر شـدن          
با نيروهاي رژيم اسالمي دستگـيـر و         
يا خودشان را تسليم نـيـروهـاي رژيـم           

با اين وجـود صـادر کـردن           .   ميکنند
حکم اعدام عـلـيـه سـه نـفـر از آنـهـا                    
محکوم است و هيچکـس نـبـايـد بـه             

مـا حـکـم      .   هيچ دليـلـي اعـدام شـود         
اعدام اين سه نفر را محکوم ميکنيـم        
و از همه مردم آزاديخواه ميخـواهـيـم         

 . که به اين حکم اعتراض کنند
  

صــدور ايــن احــکــام بــه دنــبــال             
دستگيريهاي وسيع يک ماه اخـيـر در         

. شهرهاي کردستان اتفاق افتاده است    
رژيم اسالمي با نظامي کردن جامعـه       
و ايــجــاد فضــاي رعــب و وحشــت               
ميخواهد جنبشـهـاي اعـتـراضـي را           

 . سرکوب کند
کميته کردستـان حـزب از مـردم           
کــردســتــان مــيــخــواهــد کــه عــلــيــه           
ســيــاســتــهــاي ســرکــوب گــرانــه رژيــم        
اسالمي و عليه احکام اعدام اين سـه     
 . نفر صداي اعتراضشان را بلند کنند

 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۷ دسامبر ۳۱

 اخباري از شهرهاي کردستان                

در روزهاي اخـيـر کـمـيـتـه هـاي               
انظباطي دانشگاه ها تعداد زيادي از      
دانشجويان را احضار، تهديد و بـراي        
تعدادي شان احکام انظباطـي صـادر        

ــفــر از دانشــجــويــان          ۷.   کــرده انــد     ن
دانشگاه کـرمـان بـه دلـيـل بـرگـزاري               

 ۱۴جشني در دانشگاه مجموعا بـه         
ترم تعليق از تحصيل مـحـکـوم شـده            

احـــکـــام صـــادره بـــراي ايـــن            .   انـــد
دانشجـويـان بـه سـفـارش نـهـادهـاي               
امنيتي خارج دانشگاه صورت گرفته     

 . است

 دانشجوي دانشگـاه بـوعـلـي       ۱۰
امـيـن نـظـري،       همدان هم به نام هـاي     

سياوش حاتم، رضا جعفريـان، پـوريـا       
شريفيان، ساسان مـنـبـري، سـيـروس           
محمدي، وهاب کريمي نژاد، مـهـدي       
جمالوند، محمد صـيـادي و فـاطـمـه            
معصومي به دلـيـل قـهـالـيـت هـاي               
دانشجويـي در آذر مـاه سـال جـاري               
براي چندمين بار به کميته انظبـاطـي        

 .احضار و تهديد شده اند
تينا حسيني دانشجوي دانشگـاه     
فردوسي مشهد نيز به يک ترم تعلـيـق         

البتـه حـکـم      .   از تحصيل محکوم شد   
تينا به صـورت شـفـاهـي بـه پـدرش                

کمـيـتـه انـظـبـاطـي          .   اعالم شده است  
براي قطعي نکردن حکم تينا شروطي      
از جمله عدم خبـر رسـانـي در مـورد              
حــکــمــش، رعــايــت کــامــل پــوشــش        
اسالمي و استفـاده نـکـردن از لـوازم             

آرايشي و قطع فعاليت در دانشگاه را       
 .مطرح کرده است

کميته هاي انظباطي از وحشـت        
گســتــرش اعــتــراضــات دانشــجــويــي      
دست به تهديد و تحقير دانشـجـويـان          
مي زنند، و نمي توانند مستقـيـمـا و           
مــانــنــد گــذشــتــه در دانشــگــاه قــمــه          

ايـن عـقـب نشـيـنـي           .   چرخاني کنـنـد   
کميته هاي انظباطي حاصل پيشروي     

نـبـايـد    .   اعتراضات دانشجويـي سـت     
هيچـکـدام از شـروط کـمـيـتـه هـاي                  

دانشـجـويـان    .   انظباطـي را پـذيـرفـت        
بايد با تعرض و برپايـي اعـتـراضـات           
هرچه گسـتـرده تـر، مـتـحـدانـه تـر و                  
راديکال به کميته هاي انـظـبـاطـي و            
ساير نهاد هاي سـرکـوب تـو دهـنـي              
بزنند و بساطشان را از دانشگاه جمـع        

 .کنند

سازمان جوانـان کـمـونـيـسـت از            
هــمــه دانشــجــويــان مــي خــواهــد در          
مقابل تهديد و احکام صادره کمـيـتـه         
هاي انظـبـاطـي بـراي دوسـتـان مـان               
اعتراض کنند و اجازه نـدهـنـد هـيـچ             
دانشجويي در مقابل اين نـهـاد هـاي          

تـنـهـا راه      .   سرکـوبـگـر تـنـهـا بـمـانـد             
پيشروي در مقابل جمهوري اسالمـي      
اعــتــراض گســتــرده و هــمــگــانــي و            

به احکام کميتـه هـاي       .   راديکال است 
انــظــبــاطــي، بــه آپــارتــايــد جــنــســي          
اعــتــراض کــنــيــد و خــواهــان آزادي           
دانشجويان زنداني و هـمـه زنـدانـيـان            

 .سياسي شويد
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 مان جوانان کمونيستزسا
 ۲۰۰۸ ژانويه ۱، ۸۶ ديماه ۱۱

 تهديد دانشجويان توسط کميته هاي انظباطي را 
 با اعتراض گسترده پاسخ دهيم

 

 

 دانشجويان زنداني ،             
 بايد فورا و بدون قيد و شرط                  

 ! آزاد شوند     
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

اعتراض كارگران ايـران خـودرو،        
كاركنان پااليشگاه آبـادان، كـارگـران        
شــركــت پــونــل پــاكــدشــت، كــارگــران       
مجـتـمـعـي صـنـعـتـي سـمـاء قـروه،                  
تاكسيرانان آبادان، كارگران كـارخـانـه       
آزمايش مرودشت، كارگران كارخـانـه      
چيني همگام، كارگران شركـت ايـران         
تزريق پمپ زنجان و كارگران كارخانـه       

 چيت سازي بهشهر
 

اعتراض کارگران ايران خودرو    
 به کاهش سطح دستمزدها

" جمعي از کارگران ايران خـودرو      " 
اي اعـتـراض شـديـد            با انتشار بيانيـه  

خــود را نســبــت بــه كــاهــش ســطــح             
در ايـن    .   انـد    دستـمـزدهـا ابـراز كـرده         

در پـي تـجـديـد         :   " بيانيه آمـده اسـت      
ساختـار طـبـقـه بـنـدي مشـاغـل در                 
شرکت ايرانـخـودرو در جـهـت ثـابـت              
نگهداشتن سطح دستمزدهـا مـوجـي        

. از اعتراض اين شرکت را فرا گـرفـت       
اعــتــراض کــارگــران در بــخــشــهــاي          
مختلف به قدري زياد بود که شـرکـت         
مجبور گرديد که روز جـمـعـه را کـه               

. قبال کار اعالم کرده بود لغو نـمـايـد          
ها از جيب مـا     چرا تاون کاهش هزينه   

کارگران؟ معـاونـت مـنـابـع انسـانـي             
شرکت با دست بردن در طـرح طـبـقـه          
بندي مشاغل افزايش ارتقاء شـغـلـي         
را از دوسال به چهارسال افزايـش داده         
است و دليل آنها کاهش هزينه ها بـا          
ثابت نگهداشتن دستمزد ما کارگـران      
ميباشد بطوريکه همکاراني که قـرار       
بود امسال ارتقاء شغلي پيدا کنند با       
اين قانون ارتقاء شغلي آنها نه تـنـهـا           
افزايش پيدا نميـکـنـد بـلـکـه دوسـال              

ما ميپـرسـيـم     .   ديگر عقب مي افتند   
چرا تاوان کاهش هزينه هـا از جـيـب             
ما کارگران بـايـد پـرداخـت شـود در               
حاليکه توليد شرکت نه تنها کـاهـش       
پيدا نکرده اسـت بـلـکـه بـا افـزايـش                 
روزانـه صــادرات مــيـلــيـاردهــا ســود          
عــايــد شــرکــت گــرديــده اســت مــا              
ميپرسيم سهم ما از افزايش توليـد و         

 صادرات چيست؟ 
دوستان و همکـاران گـرامـي، بـا           
توجه به افزايش تورم کـه هـر روز در             
جامعه رخ ميدهد ثابت نگـهـداشـتـن         

سطح دستمزدها چـه چـيـزي غـيـر از              
پايين آوردن توان و قدرت خـريـد مـا            
ميباشد به نظر ميرسد هر چه تـولـيـد          
افزايش پيدا ميکنـد صـادرات زيـاد           
ميشود هر چه مـا تـالش مـيـکـنـيـم               
چيزي غير از فقر و نداري نصـيـبـمـان           

عدم تـامـيـن چـبـران کسـر             .   نميشود
حقوقها ديگر معـنـاي نـدارد رکـورد            
تــولــيــد قــطــع شــده اســت آکــوردهــا           
همچنان ثابت نگهداشته شـده اسـت،        

. وسايل بني ديگر توضيح نـمـيـشـود         
دادن بن نقدي هيچ چيزي نصيـب مـا          
کارگران نميکند، روغن نباتي امـروز      
ده هزار تومان گير نمي آيد، تـعـاونـي          
خاص و تعاوني مصرف تبديل به يک       
بنگاه منبع در آمد براي عـده خـاص           

اين تعاونيها با بيشـرمـي      .   گرديده اند 
 درصـد بـاالي       ٢٠اجناس خودرا بـا       

دوسـتـان چـرا      .   بازار به ما ميفروشند   
تاوان کاهش هزينـه هـا را مـا بـايـد                
بپردازيم؟ عدم افزايش قيمت خـودرو       
در بازار، ثابت نگهداشتن قـيـمـت آن          
توسط دولـت چـه چـيـزي عـايـد مـا                  
کارگران ميکند، در حاليکـه قـيـمـت          
خودرو در بازار آزاد ميليونها تـومـان        
اختالف دارد و سود آن نصيب دالالن       

ما به شـيـوه     .   و سود جويان مي گردد   
تجديد در طرح مشاغل طبقه بـنـدي         

نبايد ايـن شـيـوه اعـمـال            .   معترضيم
اعمال ايـن شـيـوه يـعـنـي مـا                .   گردد

ديگر هيچ اميدي به افزايـش شـغـلـي        
چه کسي قـبـول     .   خود نخواهيم داشت  

مي کند که چهـارسـال بـه چـهـارسـال              
مـا خـواهـان      .   ارتقاء شغلي پيدا کنـد    

لغو ايـن مصـوبـه و خـواهـان اجـراي                
ــهــتــر وکــاهــش اخــتــالف ســطــوح             ب

 ."دستمزدها مي باشيم
 

طومار اعتراضي كـارگـران      
 مجتمع صنعتي سما در قروه
كـمـيـتـه     " بر اسـاس گـزارشـي از           

، بـيـش از       " دفاع از محمود صالـحـي     
 تن از كارگران شركتهاي شيان،      ٢٦٠

پارگل، ذوب ريـس، مـبـتـكـر پـارس             
غرب و ظريف ناز وابسته به مجتـمـع         
صنعتي سما، در اوليـن روزهـاي دي         
ماه با امضاء طوماري در اعـتـراض         
به عـدم پـرداخـت مـطـالـبـاتشـان بـه                 

ــتــانــداري                ــداري قــروه و اس ــرمــان ف
ــتـــان از عـــدم تـــوجـــه بـــه                 كـــردسـ
مطالباتشان شكايت كرده و خواستار     

. رسيدگي به مطالبات خود شـده انـد        
 ماه اسـت كـه        ٧اين كارگران بيش از     

 .حقوق و مزايائي دريافت نكرده اند
 

اعتصاب كارگران شركـت پـونـل        
 پاكدشت

 دي مـاه      ٦طبق خبـري كـه روز          
مـنــتــشــر گــرديـد، كــارگــران شــركــت         

در شهرستان پاكدشت در چنـد  " پونل" 
روز قبل از انتشار خبر در اعـتـراض           
به عدم پرداخت مـطـالـبـات مـعـوقـه             
خود دسـت بـه اعـتـصـاب و تـجـمـع                  

ايــن كــارگــران كــه حــقــوق و             .   زدنــد
انـد،      ماه را دريافت نـكـرده       ٣مزاياي  

 روز   ٣مــاه گــذشــتــه نــيــز بــه مــدت           
اعتصاب كرده بـودنـد كـه كـارفـرمـا              
حــاضــر بــه تــوجــه بــه مشــكــالت و             
پرداخت مـطـالـبـات كـارگـران نشـده              

 .است
 

كاركنان پااليشگاه آبادان عليه    
 بي مسكني

 تـن از كـاركـنـان           ٢٠٠بيش از     
 دي   ۵رسمي پااليشگاه آبـادان، روز        

مــاه بــا خــواســت واگــذاري مــنــازل            
مسكوني در مقابل ايـن پـااليشـگـاه          

انـد     كارگران اعالم كرده  .   تجمع كردند 
 ســال اســت در       ٣٠ تــا     ٢۵كــه مــا     

شركت پااليش نفت كار مـيـكـنـيـم و            
شركـت  .   ايم  تاكنون صاحب خانه نشده   

پااليش نفت آبادان منازل سـازمـانـي         
را به افراد غيرنفتي واگذار مـيـكـنـد           
اما حاضر نـيـسـت تـعـدادي از ايـن                
منازل را بـه كـاركـنـان خـود واگـذار                

 . كند
 

تجمع اعتراضي رانـنـدگـان      
 تاكسي در آبادان

بنا به خبر ديـگـري از آبـادان در             
 ٢٠٠بيش از       دي ماه،   ۵همين روز   

نفر از رانندگان تـاكسـيـهـاي دوگـانـه            
سوز براي دومين روز متوالي نسـبـت        
به كاهش سـرانـه بـنـزيـن در مـقـابـل                 
فرمانداري اين شهر دست بـه تـجـمـع           

 . اعتراضي زدند
 

تجمع كارگران كارخانه چيـت     
  سازي بهشهر  

 دي کارگران كارخانه چيـت  ٣روز  
ــه                ــهــشــهــر در اعــتــراض ب ســازي ب
دستمزدهاي پرداخت نشـده خـود در          
مقابل فرمانداري ايـن شـهـر تـجـمـع              

تجمع كنـنـدگـان اعـالم كـرده          .   کردند
اند كه چندين ماه اسـت حـقـوق آنـهـا              

 .پرداخت نگرديده است
 

تجمع كارگران کارخانه چيني    
 همگام شهرکرد

 دي كــارگــران كــارخــانــه         ٣روز   
چيني همگام در شهركرد در مـقـابـل          
استانداري رژيم تجمع كرده و نسـبـت         
به دستمزدهاي مـعـوقـه و وضـعـيـت             
نابسامـان خـود دسـت بـه اعـتـراض               

اين کـارگـران از آغـاز امسـال             .   زدند
  . دستمزد خود رادريافت نکرده اند

 
تجمع کارگران براي بـيـمـه       

 بيکاري در زنجان 
 دي كارگران سابق شـركـت      ٦روز  

ايــران تــزريــق پــمــپ در زنــجــان، بــا             
خواست بيمه بيکاري در مقابـل اداره       

بـنـا بـه      .   تجمـع كـردنـد      كار اين شهر    
گزارشات منتشر شـده کـارگـران ايـن           
شرکت عليرغم داشتن سابقه طوالني     

 ناگزير به تسـويـه حسـاب بـا            �کاري
شرکت شده و اکنون در بـالتـکـلـيـفـي            

كارگران در تـمـام طـول         .   بسر ميبرند 
اين مدت حتي يـك روز انـفـصـال از               
خدمت نداشته و در روزهاي تعـطـيـل         

 .نيز سر كار حاضر مي شدند
  

كارگران آزمايش مـرودشـت     
خواهان افزايش دستمزدهايشـان    

 هستند
 دي مـاه      ٨بنابه خـبـري كـه در            

منتشر گرديده بود، کارگران كارخانـه      
ــا                 ــت بـــ ــرودشـــ ــش مـــ ــايـــ آزمـــ

افزايش دستمزدها به مـدت       خواست  
. يــك هــفــتــه در اعــتــصــاب بــودنــد           
 ٥کارگران اعتصابي قرار بود که روز        

دي از کارخانه تا اداره کار ايـن شـهـر            
راهپيمايي کنند که با طرح اخـراج و          
تهديد کارفرما روبرو شده و موقتا بـه        

مسـالـه   .   اعتصاب خود خاتمه دادنـد    
از اين قرار است که کـارفـرمـاي ايـن             
شــرکــت در تــقــابــل بــا اعــتــراضــات          

 نــفــر از      ٤٠کــارگــران طــرح اخــراج         
کارگران قراردادي را به اين بهانـه کـه          
آنها باعث به تعـطـيـل کشـيـده شـدن              

 به شـوراي     �کارخانه و توليد شده اند    
اکنون شوراي  .   حل اختالف داده است   

حل اختالف به اخـراج هشـت تـن از              
اين کارگران راي مثبت داده اسـت و           

 نفر باقي اين کـارگـران قـرار          ٣٢براي  
 دي تصـمـيـم        ٩است روز يکـشـنـبـه         

اين كارگران هـمـه      .   گيري نهايي شود  
 سـال    ١٢ تـا      ٩قراردادي بـوده و از         

گفـتـنـي اسـت ايـن          .   سابقه كار دارند  
کارگران در مهر و آبان نيز اعتصـابـي         

 روزه داشتند و همانجا کـارفـرمـا         ٤٠
قول داده بود که حـقـوق کـارگـران بـه               
موقع پرداخت خواهد شد و مبـلـغ آن          

اما اکنون بـعـد     .   نيز افزايش مي يابد   
از سه ماه نه تنها حقوق کارگران ايـن          
ــه اســت               ــت ــاف ــي ــزايشــي ن شــرکــت اف

اقدامي بـراي اجـراي طـرح طـبـقـه                و
بندي مشـاغـل کـه يـکـي ديـگـر از                  
خواستهاي کارگران بوده است انـجـام        

 بلکه کارگران در مضـيـقـه         �نگرديده
در بـرابـر     .   بيشتري قـرار گـرفـتـه انـد           

اعتراضات کارگران مـديـريـت وعـده          
اجراي اين طرح و افزايش حقوق را بـه         

امــا کــارگــران    .   کــارگــران داده اســت     
باوري به اين وعده ها ندارند و فضاي         

 .اعتراض در کارخانه باالست
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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