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در تاريخ جنشهاي  اجتماعي کـه       
مداوماً دستخوش طالتم وتغيـرات و       
فــرازونشــيــبــهــا قــرار گــرفــتــه اســت           
حرکتهاي اتفاق مي افـتـد و روزهـاي           
تاريخي اي رخ  مـيـدهـد فـرامـوش                
ناشدني وهميشه بيـاد مـانـدنـي  کـه              
بعـنـوان مـظـهـر ونشـانـه مـبـارزه آن                  
جنبش و آن حرکت در دل بزرگ تاريـخ        

بشر به ثبت مي رسـد  و خـوِد  ايـن                  
حرکت وخوِد اين جنبش که درآن ايـام          

نيز به يـک    . مشخص ظهور کرده است     
حرکت وبه فراخواني اساسـي  وسـيـع            
وراديکالي تبديل مي شود که اهداف      
وآرزوهاي بشر را نمايندگي مي کـنـد         
که هشت مارس يکي از آن تاريـخـهـا           
يکي از آن جنبـشـهـا  و يـکـي از آن                   

 .روزهاست  
اين جنبش عظيـم انسـانـي بـدون           
در نظر گرفتن ظرف و زمـانـه اي کـه              
اين واقعه واين  جنبش در آن شـکـل             
گرفته است مشکل بتوان دقيـقـا آنـرا          

روابط اجتماعـي و     .   به تصوير کشيد    
ســطــح شــعــور وآگــاهــي جــامــعــه،              

الـتـيـمـاتـوم كـارگـران بـه             بدنبـال    
راهپيمائي در سطح شـهـر، كـارفـرمـا           
يك ماه حقـوق كـارگـران را پـرداخـت              

 کرد 
و متعهد به پرداخت دوماه ديگـر        
از حقوقها و دستمزد ايـام اعـتـصـاب           

 اعتصاب كارگران سد گاوشان                   
  

 فراخوان اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار                           
 چنانچه کارگران در سنندج براي اجراي حکم شالق بازداشت شوند

  به همراه خانواده هايشان در برابر دادگاه اجراي احکام دست به تجمع خواهند زد

ــه              ــورخــ ــه مــ ــبــ ــنــ روز دوشــ
 دادگاه اجراي احکـام  ٢٩/١١/٨٦

در شهر سـنـنـدج دو نـفـر ديـگـر از                   

کارگران بازداشت شده در مراسم اول       
ماه مه در سنندج را همچون صديـق        
امجدي پـس از کسـر پـانـزده هـزار                

تـومــان بـه ازاي هــر روز بــازداشــت             
 هشت مارس ، نابرابيهاي جامعه                  درزندان، مبلغ شصت و پـنـج هـزار            

 !  و زمين لرزه حجاب             

 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر        

 فـعـال     ١١جمـهـوري اسـالمـي         
کارگري را در سنندج به جرم شرکـت        
در مراسم روزجهاني کارگر به شـالق      

حـکـم آنـهـا بـه          .   محکوم کرده اسـت   

 ٣تا کنون    .   اجراي احکام رفته است   
نــفــر از آنــهــا بــه اســامــي صــديــق              
امجدي، فارس گويليان و حبيب الـه       

 . کلکاني را شالق زده اند
 

مردم سنندج، کـارگـران، مـردم         
 !آزاديخواه

حــکــم شــالق عــلــيــه فــعــالــيــن         
. کارگري سنندج يـک بـدعـت اسـت           

جمهوري اسالمي بـا ايـن سـيـاسـت            

قرون وسطايي ميخواهد شخـصـيـت       
و کرامت طبقه کارگر و بالطبع همـه        

ايـن اقـدام     .   مردم را به سخره بگيـرد     
ايـن  .   در نوع خود کـم سـابـقـه اسـت            

اولين باري است که فعالين کارگـري       
بـه شـالق     "   جرمـي " در ايران به چنين   
در ايـن جـامـعـه         .   محکوم ميشونـد  

فقر و فحشا و بيکاري و بيـحـقـوقـي           
امــا شــالق زدن      .   بــيــداد مــيــکــنــد    

 فعال کارگري در سنندج به شالق                    ۱۱
  نفر از آنها را شالق زدند                 ٣محکوم شدند،            
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 اعتراض به شالق زدن کارگران گسترش مي يابد    
 اين شالقي به همه ما است  

 شالق زدن کارگران را محکوم مي کنيم 

 حکومت اسالمي نميخواهيم، نميخواهيم      
 . .  .   مردم آرياشهر عليه حمله به زنان بخاطر عدم رعايت حجاب اسالمي و    

 آخرين اخبار از اعتصاب کارگران سد گاوشان،  
 اعتراضات كارگران به دستمزدهاي پرداخت نشده  در اردبيل، كامياران،  سنندج،    

 بيانيه کارگران کارخانه شاهو در باره حکم شالق بر عليه کارگران  

 " يك دنياي بهتر "در توضيح بندي از   " عشق آزاد"

  ، هشت مارس، بازداشت لقمان مهري، ۸ و ۷و در صفحات 
 دانشجويان دانشگاه شيراز،  استمداد فوري از سازمانهاي كارگري و حقوق بشر

 ۴صفحه   
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خواست وآرمان وآرزوهاي زنان در آن        
شرايط، توهـم وتـرس و تـرديـدهـا و               
فضاي سياسي اي که بر کارخـانـه هـا       

. ومحل کار اين رزمندگان حاکم بود       
وهمچنين غلبه بر آن فضا  و تصمـيـم     
گيري  بـه چـنـيـن حـرکـت عـظـيـمـي                   
شهامت وجسارت  وصـف نـاپـذيـري           
ميـخـواسـت کـه ازعـهـده  کـارگـران                 
نساجي در آمريکا در هشـت مـارس          

 . بر مي آمد ۱۸۵۷
حرکتهاي  انقـالبـي وشـجـاعـانـه            
آنان و فعاليتهاي پيگير و جهانشمول       
زنان و رهنمودهاي  آنـمـوقـع آنـان و               
فعاليتهاي بعد از اين واقعه  هر کـدام        
بخشي از اين جنبش و بخشي از ايـن         

وقـتـيـکـه      .   رويداد را سـاخـتـه اسـت            
ــن                 ــراض و اي ــت ــن اع ــات اي ــي ــع واق
مبارزات  مداوم را در کنار هـم مـي            
چينيد،  هشت مارس را نتـيـجـه داد            
که  کالرا زتکين در دومين کنفرانس       

 ۲۷سوسياليستي در کـپـنـهـاک در             
  که صد نـفـر شـرکـت       ۱۹۱۰آگوست  
 کشور جهـان گـرد آمـده        ۱۷کننده از  

بودند اين روز را بعنوان روز جـهـانـي          
زن پيشنهاد کرد که هـر سـالـه در آن              
تاريخ مشخص آن اهداف و آن آرزوها       
با صداي هر چه رسا تـر بـا زبـانـهـاي               
مختلف در سراسر جـهـان فـريـاد زده            
مي شود و با مارش عظيـم خـود بـه              
سينه جهان مي کوبند که اين اهـداف        
اين آرزوها هنوز زنده  اند  وآنچـه کـه            
آنان برايش غرور آفرين  به خيـابـانـهـا           
ريختند  حل نشده و کماکان بسيـاري        
از آن اهداف هنوز بقوت خويش باقـي    

 .است
از آن زمــان تــاکــنــون ســخــنــان            
آتشـيــن  رهــبــران آنــان و آن اهــداف              
وآرزوها  در ابعاد وسـيـعـتـر جـهـانـي              
شکل يافته تر از بلند گوي سازمانهـا      
و احزاب چپ و برابري طلـب ازگـلـوي       
زنــان و مــردان آزاديــخــواه و انســان             
دوست در سراسر جهان با صداي رسـا      

 باز گو مي شود 
آنان  بعنوان پيـشـتـازان و پـيـش              
قراوالن پـر افـتـخـار ايـن حـرکـت در                 
جامعه بشري جاودان خواهـنـد مـانـد         
و در قـلــب بـزرگ تــاريـخ مـبــارزات               
کارگران و زحمتـکـشـان جـهـان بـراي             

 .هميشه زنده هستند 
از طــرف ديــگــر در دل ايــن                    
مبارزات عظيم جهاني بـراي بـرابـري         
در بين انسانها  تعـداد وسـيـعـي  از                

جمله  مبلغيـن و مـروجـيـن مـعـابـد                
ومساجد وکليساها فرو دستي زن را        

مـخـصـوصـاً در       .     تبليغ مي کـنـنـد        
کشــورهــاي اســالم زده، ســنــتــهــاي           
مردساالرانه كه از جـانـب حـاكـمـيـت            
باد زده مـي شـود، بـخـاطـر مـنـافـع                 
خويش بخاطر طمع  ورزي وهـوي  و            
هوس خويش، بخاطر حفظ مـوقـيـت         
وموجوديت خويش، نيمي از انسانهـا      
را بر نيمي ديگر برتري داده و در ايـن           
رابطه براي صـحـت و  اثـبـات  ايـن                  
اراجيف  زميـن وزمـان را بـهـم مـي                
بافند به هزاران راز ورمز متوسل مي       
شوند تا اين نابرابري  را کـه مـنـافـع                
نيمي بـر نـيـمـي ديـگـر را در پشـت                    
خويش دارد حفظ کنند ، تـا مـنـافـع            

زنــان (   مـردان در پشــت ايـن تــيــتــر             
دارنـد  .   حفظ شـود      )   نصف مردانند   

براي اين نابرابري  دالئل مي آورنـد و          
در اين رابطه  گفته هاي خدا ونوشـتـه          
هاي قرآن را با آب طال مي نويسند و          

. از محمد وعلي و عيسي و موسـي          
دالئل بي شـعـوري زن ،  دالئـل کـم                 

نــاتــوانــي او از لــحــاظ        .   عــقــلــي او     
. جسمي  وروحي را تبليغ مي کننـد          

و مي خواهند ثابت کننـد کـه زن بـا              
تا به او بـقـبـوالنـنـد         .     مرد  فرق دارد     

که هرچه مردان بگويند بايد  اطاعت        
 عـذاب سـخـت       شود وگر نه در انتظار    
ايـن فـرمـان      . ! !     الهي بـايـد نشـسـت          

  کـه      .   خداست  و اين  کـالم  اوسـت           
بـعــضــي را بــر بـعــضــي بــرتــري داده             

اين سخن کتـابـهـاي آسـمـانـي           .   است  
عـيـسـي و      . است کـه بـراي مـحـمـد              

موسي نازل شده است  يعني  نماينده        
 ؟!!گان اوبر روي زمين 

رژيم ضد بشري  اسـالمـي ايـران           
 بـراي     کـه   قريب بـه سـه دهـه اسـت               

پاسداري از اين فرمان شوم  دارد مي        
گيرد زنداني مي کنـد ، شـکـنـجـه و               
اعدام مي كند ، سانسور مي کـنـد و          
توسط ساطور بدستانش در خيابانهـا      
و ميادين شهرهـا ودانشـگـاه هـا  و               
مدارس ومـراکـز عـمـومـي داد مـي              
زنند ، خون مي ريزند  و شمـشـيـر در        
هوا مي چرخاننـد و تـوسـط اراذل و              
اوباش  والت و لمپنها ي حزب اهللا و          
جنداهللا و انصاراهللا  عربده ميکشـنـد        
تا اسالمشان تـوسـط زنـان وجـوانـان            

اين نـظـام فـاشـيـسـتـي           . بخطر نيافتد   
قانوناً خـودرا مـحـق کـرده اسـت تـا                 

 اما  اين چه ايده وتفکر عصـر         . بکشد

حجري است که با پائيـن کشـيـدن رو            
سري دختر جواني چنـان زمـيـن لـرزه            
اي ايجاد مـي شـود کـه بـنـيـاد ايـن                  

 .تفکر را به خطر مي اندازد 
اين چه تفکر کپـک زده اي اسـت            
که اگر زنان روسري و مقنعه بپوشـنـد         
ــاي آرامــش               کشــتــي اســالم در دري
حجاب به پيش مي رود  ولي اگـر در           
جايي  زن جواني  يا دختري را ديـدنـد       
که رو سري اش کمـي عـقـب رفـتـه و             
موي سرش پيداست پايه هاي اسـالم        
که روي  رو سـري وحـجـاب اسـتـوار                
است بالفاصله به خطـر مـي افـتـد و              
اين کشتي در شرف سر نگـونـي قـرار           

 . ميگيرد
سالها سـت    :   مضحک تر از اينها     

دارند تا با زور وکشتار انسانها را از          
همديگر جدا کنند تا آپارتايد جنسـي       
را برقرار نماينـد  مـثـل جـدا سـازي                 
زنــان و مــردان در مــحــل کــار ، در               
مدرسه ، کـارخـانـه ، اتـوبـوس ، در                 
مراسمهاي مختلف  تالش مذبوحانه     
براي جدا سـازي دانشـجـويـان دخـتـر             
 وپسر و بي آبـرو تـر از هـمـه چـيـز ،                    

  مدارس دخـتـرانـه        ساختن ديوار بلند  
است  تا نبايد نا مـحـرمـي از آنـجـا                 
عبور کند و دختران را ببيند و قـلـعـه           

! !پوشالي  دين مبين اسالم فرو ريزد        
 ؟؟ 

امــا بــا وجــود ايــنــهــمــه مــوانــع          
وممانعت ، حرکتها و صـف هـزاران            
نفره زنان  را مي بينيم که در مـقـابـل             

اين قوانين و مـقـررات و در مـقـابـل               
سنتهاي عقب افتاده عصر حجري نـه       
تنها مقاومت ومـبـارزه مـي کـنـنـد              
بلکه جنبشي را سازمان داده انـد کـه          
با تعرض وسيع خود مانـنـد قضـاتـي          
ــيــق مســائــل کشــور را                  آگــاه  ودق
قضاوت مي کنند و عليه  مـوانـعـي          
که در سر راه رهايي آنـان وجـود دارد            

جنبـشـي بـه وسـعـت          .  حکم ميدهند  
ايران ، جنبشي  که با تمام ممانعتهـا          
روز هشت مـارس را بـه يـک سـنـت                 
پايدار در ايران  تبديل کرده اسـت  و             
نگذاشته که پرچم سرخ هشت مـارس        

 .بر زمين افتد 
 ايــن بــيــانــگــر جــنــبــشــي اســت         

 

ــن              ــوحــش اي ــهــايــت ت کــارگــران ن
حکومت را بـه نـمـايـش گـذاشـتـه                

ايــن اقــدام رژيــم اســالمــي         .   اســت
تازيانه اي بـر پـيـکـر انسـانـيـت و                 

ايــن اقــدام   .   حــرمــت انســان اســت     
وحشــيــانــه بــايــد پــاســخ قــاطــع و           

ايـن اقـدام رژيـم        .     روشني بـگـيـرد     
اسالمي سرمـايـه،  اگـر مـتـوقـف              
نشود ميتواند يک گام ديگرجامعـه   

ايـن اقـدام رژيـم        .   را به عقب بـرانـد     
اسالمي اگر جواب قـاطـع نـگـيـرد            
ابعاد و تاثيرات آن ميتواند بسـيـار        
بيشتر از عادي کردن دستمـزدهـاي       
پرداخت نشده، جامعه کـارگـري را         

 . با مشکل روبرو کند
 

شالق زدن فعالين کـارگـري از         
ــنــدج آغــاز شــده اســت امــا                ســن
جمهوري اسالمي ميخواهد با ايـن      
تاکتيک سياست قبرسـتـانـي را بـر           

جــمــهــوري .   جــامــعــه حــاکــم کــنــد      
اسالمي قدرت و نقش زيروروکننده     

. طبـقـه کـارگـر را فـهـمـيـده اسـت                 
سرمايه داران و حـکـومـتـشـان از              
ترس و نـگـرانـي از رشـد جـنـبـش                 
کارگـري بـه ايـن اقـدام وحشـيـانـه                

ميخواهند جلو ايـن     .   دست زده اند  
ميخواهـنـد جـلـو       .   طبقه را بگيرند  

متشکل شدن و رشد اعتراضات و       
اقدامات طبقه اي را بـگـيـرنـد کـه             
طبق تعريف گورکن آنها محسـوب      

 .ميشود
 

کارگران و مـردم آزاديـحـواه و           

 !برابري طلب ايران
 

اين اقدام رژيم اسالمي اعـالن       
جنگي آشکار و اهانتي بـدون پـرده         

. عليه کل بشـريـت مـتـمـدن اسـت             
هيچ بهانه و توجيهي نميتواند ايـن        
اقدام رژيم اسالمـي را بـراي هـيـچ             
بخشي از جـامـعـه قـابـل تـوجـيـه                 

عــلــيــه ايــن   .   وقــابــل تــحــمــل کــنــد    
جانوران اسالمي بـايـد بـه مـيـدان             

بايد اعالم کنيم شالق زدن بـر       .   آمد
بدن کارگران را با بيشترين نفرت و        
انزجار و با متشکل ترين اعتـراض       

بـايـد   .   و مبارزه پاسخ خواهـيـم داد       
ضمن مـحـکـوم کـردن ايـن عـمـل                
جنايتکارانه سران رژيـم جـمـهـوري         
اسالمي و عامالن اين اقدام علـيـه        

. بشريت را به مـحـاکـمـه بـکـشـيـم              
شالق زدن بر پيکر فعالين کارگـري       
امر ساده اي نيست کـه جـمـهـوري            
اسالمي و سـران آن بـتـوانـنـد آنـرا                

دنيا را بـايـد بـر سـر             .   توجيه کنند 
دنيا بايد متـوجـه    .   اينها خراب کرد  

ابعاد توحش و ضـديـت حـکـومـت           
اســالمــي  بــا حــقــوق و حــرمــت               

بـا  .   کارگران و حرمت انساني شـود      
سازمان دادن تجمعات اعـتـراضـي       
در مقابل ادارات دولتي و با ارسـال      
نامه اعتراضي و امضاي تومـار و        
هر اقدام ديگري بايد اعـالم کـنـيـم           
که اجازه نميدهيم با ما مـثـل بـرده          

 . هاي قرون وسطي رفتار کنند
 

مــن هــمــه احــزب ســيــاســي،          

سازمانهاي مدافع حقوق انساني و      
ــرا                ــري را ف ــارگ ــاي ک ــانــه ــازم س
ميخوانم که فورأ و با بيشترين قـوا        
به اين اقـدام وقـيـحـانـه جـمـهـوري                

ايـن اقـدام     . اسالمي اعتراض کنند 
جـمـهـوري    .   را بايـد مـحـکـوم کـرد          

اسالمي بايد با يک مـوج تـنـفـر و              
اقدامات جهاني عليه خود مـواجـه       

مـــا کـــمـــونـــيـــســـتـــهـــا و         .   شـــود
آزاديحواهان، ما مدافعين جامـعـه      
مدرن انساني بايد کاري کنـيـم کـه          
جمهوري اسالمي را از ايـن اقـدام           

جــمــهــوري .   خــود پشــيــمــان کــنــيــم    
اســالمــي بــايــد از ايــن فــعــالــيــن            
کارگري، کارگران سنـنـدج و هـمـه           
مردم آزاديخواه مـعـذرت خـواهـي          
کند، جمهوري اسـالمـي بـه دلـيـل            
اهانـت بـه کـرامـت ايـن فـعـالـيـن                  
کارگري بايد جـوابـگـوي اعـمـالـش          

عامالن اين جنايت بـايـد بـه       .   باشد
جـمـهـوري    .   محاکمه کشيده شـونـد     

اسالمي بايد يـک جـواب قـاطـع و             
آن هم اينکـه    :   روشن را دريافت کند   

نــمــيــگــذاريــم حــرمــت و کــرامــت          
 . انساني ما را به سخره بگيريد

 
بايد با يک سلسله اقـدامـات و         
اعتراضات در داخل و خارج کشور      
کاري بکنيم که جمهوري اسـالمـي        
يک بار ديگر جسارت چنيـن غـلـط        

 . کردني را به خود ندهد
 

 محمد آسنگران
  دبير کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۰۸ فوريه ۲۱

 . . .هشت مارس ، نابرابيهاي جامعه  . . . فعال کارگري در سنندج به شالق محکوم شدند ۱۱
 ۱ازصفحه   

 ۳صفحه  
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 ۱ازصفحه  
 شد 

اتــحــاديــه ســراســري کــارگــران      
اخراجي و بـيـکـار، کـارگـران سـد               
گاوشان را به تشکيل منظم مجمع      

 عمومي فراخواند
 

کارگران سد گاوشان در ادامـه       
تجـمـعـات و اعـتـصـاب طـوالنـي               
مدت خود، التيماتـوم داده بـودنـد          

 اســفــنــد بــه     ٤كــه تــا روز شــنــبــه         
اعتصاب و تـجـمـع خـود در سـد                
گــاوشــان ادامــه خــواهــنــد داد و             
چنـانـچـه وعـده هـاي فـرمـانـداري               
متحقق نشـود هـمـراه بـا خـانـواده              
هاي خود در سطح شهر کـامـيـاران         
دست به راهپيمائي خواهـنـد زد و          
از مردم نيز خـواهـنـد خـواسـت بـه              

 . راهپيمائي آنان بپيوندند
 

 ٦بــنــا بــه اطــالعــيــه مــورخ            
اتــحــاديــه ســراســري    " اســفــنــدمــاه    

، يك مـاه  "کارگران اخراجي و بيکار 
از حقوق كارگران پـرداخـت شـده و           
ــران و                ــارگ ــان ک ــي ــي م ــات ــق ــواف ت
فرمانداري کامياران بـعـمـل آمـده          

اتحاديه کارگران اخـراجـي و       .   است
بيکار، کارگران سد گاوشـان را بـه          
برپائي مـنـظـم مـجـمـع عـمـومـي                

متن اين اطالعيـه    .   فراخوانده است 
 :چنين است

 
بدنبال توافـق ديـروز کـارگـران          
ســد گــاوشــان بــا فــرمــانــداري                
کـامــيـاران، آنــان امــروز بـا تــداوم            
اعتصاب خـود، در مـقـابـل درب             
ورودي کـارگـاهـهـا در مـحـل سـد               
ــد و طــي                  ــجــمــع زدن ــه ت دســت ب
مذاکرات و توافقي که في مـابـيـن          
کــارگــران و کــارفــرمــا بــا دخــالــت         
فرمانداري کامياران صورت گرفت    

 : توافقات زير حاصل شد
کـــارگـــران يـــک مـــاه از             ١

دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه خــود را           
دريافت و تا دريافت دو ماه ديـگـر          
از دستمزدهـايشـان بـه اعـتـصـاب            

 . خود ادامه خواهند داد
کارفرما متعـهـد شـد دو            ٢

ماه ديگر از دستمزدهـاي مـعـوقـه          
کــارگــران را تــا پــانــزدهــم اســفــنــد         

 . پرداخت کند
 کــارفــرمــا مــتــعــهــد شــد         -٣

دستمزد تـمـامـي ايـام اعـتـصـاب              
 . کارگران را به آنان پرداخت کند

کارگران پذيرفتنـد کـه تـا          ٤
پانزدهم اسفند مـاه و دريـافـت دو            
ماه از دستمزدهاي خود در مـحـل         
سد و يـا در مـقـابـل فـرمـانـداري                  
کامياران به تجمع خود ادامه نداده      

 . دو در خانه هايشان بمانن
 

اتــحــاديــه ســراســري کــارگــران      
اخراجي و بيکار تا همينجا، توافق      
امروز کارگران با کارفـرمـا را يـک           
موفقيت براي آنان ارزيابي ميکنـد      
و از ايـن دوسـتـان مـيـخـواهـد تـا                  
پانزدهم اسفند ماه کـه قـرار اسـت            
کـــارفـــرمـــا دو مـــاه ديـــگـــر از               
ــان را             ــه آن دســتــمــزدهــاي مــعــوق
پرداخت کند، بطور مرتب مـجـمـع        
عمومي خود را برگزار نمايند تا از       
اين طـريـق قـادر شـونـد اتـحـاد و                  
ارتباط خود را با توجه به اينکه در        
منازلشان خواهـنـد مـانـد، حـفـظ            

مـجـمـع عـمـومـي، تـنـهـا              .   نمايند
ابزاري اسـت کـه مـا کـارگـران بـا                 
برپايي منظم آن، قادر مي شويم با       
اتکا به اراده جمعي خـود تصـمـيـم           
گيري کرده و مـبـارزه خـود را بـه                

.        سرانجام پيروزمندي ارتقـا دهـيـم       
 "زنده باد همبستگي کارگري

 
حزب كمونيست كـارگـري بـار         
ديگر از اعـتـصـاب و مـطـالـبـات               
كارگران سد گاوشان حمايـت كـرده         
و از هـــمــه كـــارگــران و مـــردم                  
آزاديـــخـــواه، بـــخـــصـــوص مـــردم       
كــامــيــاران مــي خــواهــد كــه از              
اعتراض كـارگـران قـويـا حـمـايـت              

حــزب کــارگــران هــمــه           .   كــنــنــد  
کارگاههاي اين سد را به اتـحـاد و           

حـزب  .   يکپارچـگـي فـرامـيـخـوانـد         
كارگران را به برپائي منظم مجـمـع        
عمومي خود فرا مي خـوانـد و از            
خانواده و همـسـران كـارگـران مـي            
خواهد كه بصـورت فـعـال و دوش            
بــدوش کــارگــران اعــتــصــابــي در          
اعتراضات و تجمعات آنها شرکـت      

 . کنند
 

 آزادي، برابري، 
 حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 اسفند ٧، ٢٠٠٨ فوريه ٢٦
١٣٨٦ 

 اعتصاب كارگران سد گاوشان                   

اخيرا وزرات اطالعات جمـهـوري      
اسالمي دسـت بـه اقـدام مضـحـکـي              
عليه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و                

. حزب کـمـونـيـسـت ايـران زده اسـت               
خبرگزاري رسمي جمهـوري اسـالمـي        

خبري از قول يک مـنـبـع        "  اسفند   ٣در  
آگاه در سننـدج کـه خـواسـت نـامـش               

منتشر کرده و در تـيـتـر        "   افشاء نشود 
آن حزب کمونيست ايران و در متن آن        
حزب کمونيست کارگري ايـران را بـه           
آدم ربايـي، اخـاذي و ايـجـاد فضـاي               

رعب و وحشت و نا امني متهم کـرده         
 . است

 
اين اولين بار نـيـسـت جـمـهـوري             
اسالمي چنين ياوه هائي به هـم مـي            

ايــنــگــونــه تــالــشــهــاي وزرات        . بــافــد
اطـــالعـــات بـــراي مـــردم ايـــران و              

. بخصوص سنندج بخوبي آشنا اسـت      
چنـيـن اطـالعـيـه هـاي مسـخـره اي                 
ظاهرا براي ايـجـاد فضـاي نـاامـن و               
مــغــشــوش کــردن اذهــان عــمــومــي          

امـا فـقـط شـاخـص          .   منتشر ميشود 
ديگري است از استيصال حضرات در      
برابر کـارگـران و مـردم مـعـتـرض و                 

اين روزها رژيم بـراي     .   قهرمان سنندج 
ايجاد رعـب خـود را بـه آب و آتـش                  
ميزند، بساط اعدام راه مـي انـدازد،          
کارگران را شالق ميزند، بگير و ببنـد        

. راه مي اندازد، و بازهم حريف نيست      
چنين اطالعيه هايي نيز فـقـط مـايـه           
مزاح و ريشخند رژيـم تـوسـط مـردم             

 .است
 

 کميته کردستان
  حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ فوريه ٢٦، ١٣٨٦ اسفند ٧

راديکال وچپ و نشان داده اسـت کـه            
جامـعـه بـه دو بـخـش زنـان ومـردان                  

بلکه به دو طـبـقـه        . تقسيم نشده است    
تقسيم شده يعنـي اسـتـثـمـار کـنـنـده               

جنبشي که با ساير    .   واستثمار شونده   
.  جنبشهاي ديگر بهم گره خورده است      

وقتيکه بر روي پالکارتها نوشته مـي        
شــود آزادي بــرابــري ، زنــده بــاد                    
سوسياليسم ، برابري کـامـل در بـيـن            

، . انسانها در تمام شئونات اجتماعـي     
ايــن شــعــارهــا جــز       .   نــان کــار آزادي     

مطالبات اين جنبشها ست ، جنـبـش        
زنان ، جنبش طبقه کارگر ، جـنـبـش            
ــن             دانســجــويــي ودانــش آمــوزي، اي
جنبشها در ايران بهم گره خورده اسـت         
وشعارها ومطالبات همه آنـهـا يـکـي          

پشتيباني اين  جـمـعـيـتـهـا و              .   است
تشکلها از هـمـديـگـر نشـانـه اتـحـاد               
وهمبستگي عميق مردم علـيـه رژيـم         

 . اسالمي است
روز هشت مارس همين حـرف را        
مي زنند ، روزجهاني کـارگـر هـمـيـن            

 تـيـرهـا       ۱۸حرف را مي زنند ، روز          
ومراسمهاي دانشجويي  همين حـرف       
را مي زنند ، تشـکـلـهـاي مـعـلـمـان                 
وپرستاران همين حرف را مي زنند  و         
از شــأن وحــرمــت انســان دفــاع مــي            

بنابراين با کالم صريح خود بـا   .   کنند  
ــظــام وهــمــان               بــانــگ رســا هــمــان ن
سيستمي را فريـاد مـي زنـنـد کـه از                

ــردمـــي                ــقـــالب مـ ــريـــق يـــک انـ طـ
 . وسوسياليستي بايد سرکار بيايد 

مطالبات اين جـنـبـش مـرزي را           
نمي شناسد و سالهاست که مـرزهـاي        
جنسي و قومي و مذهبـي را در هـم             
شکسته است  وخـود را بـه جـنـبـش                

 .انساني جهاني وصل کرده است 
سران رژيم اسالمي بخوبي ابـعـاد       
وسيع و عـمـق ايـن جـنـبـش را مـي                   
شناسند  و ديدند که با زندانـي کـردن           
رهبران اين جنبش  نشد ،  با کشـتـار      
نشد ، با دارزدن انسانها در مـعـرض           
عام  نشد با تهـديـد وارعـاب واسـيـر              
کردن زنان وجوانان در خيابان وکـوچـه         
وبازار نشد و بـخـوبـي ديـدنـد کـه در                 
اعماق اين جامعه اختناق زده  جـوش        
وخروشي مداوم در جـريـان اسـت کـه             
باکي از اين بگـيـر وبـبـنـد و کشـتـار                 
ندارد  و راديکالتر مـتـعـرض تـر کـل            
ارکانهاي اين رژيم  را مـورد تـعـرض            

 . قرار داده است
و اين جنبش عظيم انساني اسـت       
که ، روز جهاني زن را جشن ميگـيـرد          
ودر ايــن روز خــواســتــه هــاي بــرحــق            
خودرا  نه تنها بر چـهـره کـريـه سـران                
رژيم اسالمي ، بلکه به سـيـنـه نـظـام              

 . سرمايه داري جهاني مي کوبند
سران رژيم اسالمي بسيار سـعـي        
کردند که اين روز را تحت عـنـاويـنـي        
به  فاطمه زهرا سنجاق کـنـنـد و جـا               

بياندازند اما اين دو روز دوتـا تـاريـخ           
متضادند ، دوتا تاريخ در مقابـل هـم      

روز فـاطـمـه      .   ، وشديداً  مخالف هم        
زهرا يعني روز سياهي جامعـه ، روز         
گريه وزاري برسر وروي خود کـوبـيـدن           

روز تجديـد   .   ، روز مرده پرستي است      
کينه ونفرت بخشي از انسانها عـلـيـه          

 .بخشي ديگر است
اما  روز هشت مـارس روزيسـت          
جهاني که نه تنهـا انسـانـهـا بـدور از               
مسائلي چون مذهب ، رنگ پـوسـت،        
زبان ، ومرز در  جشن وسرور و شادي          
بدور هم جمع ميشونـد  بـلـکـه روزي              
است که از نابرابريهاي جامعه بشـري        
داد سخن سر مي دهد ، جـمـع  مـي               
شوند تا از انسانيِت انسان و از شـأن            

روز هشـت   .   حرمت انسان دفاع کنند     
مارس موجوديت انسان را فرياد مـي       

زنان ومردان آزاديخواه وبـرابـري       .   زند  
طلب ايران با افتخار وسر بلندي پرچم        
سرخ اين روزجهاني  را بقيمت  تهديد        
و ارعاب و زنداني شـدن ، شـکـنـجـه                
ــه دســت رژيــم                   ــه ب واعــدام شــدن  ن
اسالمي ، ونه به دست کشف  حجاب        
رضــا شــاهــي دادنــد وهــر ســالــه بــا             
ابتکارات جديد و حـرکـتـهـاي غـرور             
آفـريــن خــود يـاد آن روز جــهـانــي را                

 .  گرامي ميدارند
 
 

 زنده باد هشت مارس،
  زنده باد انسانيت

 
 ۲۰۰۸فوريه  .۱۵

 . . .هشت مارس ، نابرابيهاي جامعه 
 

 تکذيب ياوه هاي وزرات اطالعات رژيم 
 در سنندج

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

 ۲ازصفحه  
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صدور حکم شالق به کـارگـران و          
اجــراي ايــن حــکــم عــلــيــه صــديــق              
امجدي، حبيب اهللا کلکاني و فـارس        
گويليان خشم و اعتراض بسـيـاري از         
مردم را در سنندج و در سراسر کشور        

بيانيه زير اعـتـراض   .   برانگيخته است 
 مرکز کارگري در     ٩مشترک کارگران   

سنندج، کرمانشاه، تهران و عسلـويـه       
 : است

 
ــران            ــارگ ــه ســراســري ک ــحــادي ات
اخراجي و بـيـکـار، انـجـمـن صـنـفـي                
کارگران بـرق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه،               
کارگران کارخانه شاهو و جمع هـايـي         
از کـــارگـــران پـــرريـــس، نســـاجـــي            
کردستان، شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي         
تــهــران و حــومــه، پــااليشــگــاه گــاز           

 عسلويه، پتروشيمي   ۱۰ و   ۹فازهاي  
مبين عسلويه، پلي اتيلـن سـنـگـيـن           

 کرمانشاه
در اين بيانيه کارگران اعالم کرده      

 : اند
دســتــمــزدهــاي زيــر خــط فــقــر،        " 

اخراج سازي ها، عدم پرداخت بموقـع       
دستمزدهاي زير خـط فـقـر و دهـهـا               
مصيبت ديگر، خود شرايط بـغـايـت         
برده واري اسـت کـه سـالـهـاسـت در                 
کمال شـقـاوت و بـي رحـمـي بـر مـا                   
کارگران تحميل کرده اند و امـروز در          
مقابل اعتراض ما به اين وضعيت و        
گراميداشت روز جهاني کارگر، پـا را        
از تحميل يـک زنـدگـي جـهـنـمـي بـر                 
کارگران فراتر گذاشته و بـه جـرم حـق            
خواهي آنان، رسما بر عليـه کـارگـران          
حکم شالق صادر و آنرا به مورد اجـرا        
مي گذارند تا بـا شـکـسـتـن و خـرد                 
کردن حرمت انساني کارگـران، بـيـش        
از پيش شرايط بـرده وار مـوجـود را              
مستحکم نموده و بر عمق و ابعاد آن         

بي ترديد مـا کـارگـران در          .   بيافزايند
مقابل حکم شالق که شان و حـرمـت           
انساني ما را هـدف قـرار داده اسـت             
سکوت نکرده و اجازه نخواهـيـم داد،         

 " .انسانيت مان لگد مال شود
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـه               
کارگران اين مراکز درود ميفرستـد و        
از ســـايـــر مـــراکـــز کـــارگـــري، از               
ــان و از               ــان، جــوان ــان، زن دانشــجــوي
جريانات مختلف سيـاسـي مـخـالـف          
رژيم ميخواهد که ايـن دسـت درازي           
حــکــومــت اســالمــي را بــي جــواب           
نگذارند و قاطعانه دست به اعتـراض        

حزب از همه رسانه هـا، راديـو         .   بزنند

و تلويزيون ها، روزنامه ها، سايتها و       
وبــالگــهــا مــيــخــواهــد صــداي ايــن           
اعتراض را هرچه بيشـتـر مـنـعـکـس            

حــزب بــويــژه از هــمــه مــردم         .   کــنــنــد
سنندج ميخـواهـد بـه هـرشـکـل کـه                

. ميتوانند دست به اعـتـراض بـزنـنـد           
وقت آن است کـه پـيـونـد مـحـکـمـي                 
ميان جنبشهاي اعتـراضـي عـادالنـه         
ــه صــداي                 مــردم شــکــل گــيــرد و ب
اعتراض واحد همه مردم عـلـيـه ايـن            

. نظام وحشي و ضدانسان تبديل شود     
کارگر، معلم، دانشجو، جوان و زنـان        
و دخـتـرانـي کـه تـازيـه هـاي حـکـام                   
اسالمي سـرمـايـه را بـر گـرده خـود                 
لــمــس کــرده انــد وقــت آن اســت کــه              
يکصدا و يکپارچه دست به اعـتـراض     
بزنند و هم سرنوشتي خـود را هـرچـه            

 . گسترده تر نشان دهند
ــخــواه در              حــزب از مــردم آزادي
سراسر جهان، از سازمانهاي کارگـري      
و دانشجـوئـي و هـمـه سـازمـانـهـاي                
مدافع حقـوق انسـان مـيـخـواهـد بـه               
قاطع ترين شيوه دسـت بـه اعـتـراض            
بزنند و جمهوري اسالمي را بـخـاطـر          
اين عمل شنيع و جنايتکارانه شديـدا       

اين يک واقـعـه عـادي        .   محکوم کنند 
 . نيست و نبايد گذاشت عادي شود

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ فوريه ٢٣
 
 

 بيانيه مشترک         
ما کارگران در دفـاع از حـرمـت            
انساني خود ذره اي کوتـاه نـخـواهـيـم         

 آمد
شعبه چهارم دادگاه تجديـد نـظـر          
استان کردستان، حکم شـالق دادگـاه         

 کارگر بـازداشـت   ۱۱بدوي را بر عليه     
شده در مراسـم اول مـاه مـه امسـال               
تائيد کرد و آنرا جهت اجرا به دادگـاه           

 اجراي احـکـام ارجـاع داد و            ۲شعبه  
اين دادگاه تا کنون در مورد سـه نـفـر            
از اين کارگران بـه نـامـهـاي صـديـق               
امجدي، حبيب اهللا کلکاني و فـارس        
گويليان حکم شالق را به مـورد اجـرا          

 .گذاشته است
دستمزدهاي زير خط فقر، اخـراج      
ســازي هــا، عــدم پــرداخــت بــمــوقــع           
دستمزدهاي زير خـط فـقـر و دهـهـا               
مصيبت ديگر، خود شرايط بـغـايـت         

برده واري اسـت کـه سـالـهـاسـت در                 
کمال شـقـاوت و بـي رحـمـي بـر مـا                   
کارگران تحميل کرده اند و امروزه در        
مقابل اعتراض ما به اين وضعيت و        
گراميداشت روز جهاني کارگر، پـا را        
از تحميل يـک زنـدگـي جـهـنـمـي بـر                 
کارگران فراتر گذاشته و بـه جـرم حـق            
خواهي آنان، رسما بر عليـه کـارگـران          
حکم شالق صادر و آنرا به مورد اجـرا        
مي گذارند تا بـا شـکـسـتـن و خـرد                 
کردن حرمت انساني کارگـران، بـيـش        
از پيش شرايط بـرده وار مـوجـود را              
مستحکم نموده و بر عمق و ابعاد آن         

  .بيافزايند
 

بي ترديد ما کارگران در مـقـابـل          
حکم شالق که شان و حرمت انسـانـي         
ما را هدف قرار داده اسـت سـکـوت             
نکرده و اجازه نخواهيم داد، انسانيـت      

 .مان لگد مال شود
 

در اين راستا مـا امضـا کـنـنـده             
اين بيانـيـه، مصـرانـه خـواهـان لـغـو                
فوري حکم شالق بر عـلـيـه کـارگـران             
بازداشت شده در مراسم اول مـاه مـه           
سنندج هستيم و اعالم ميکنيم حکم      
شــالق و اجــراي آن بــر عــلــيــه ايــن                
کارگران، حکمي بر علـيـه حـرمـت و            
شان انسـانـي هـمـه مـا کـارگـران در                 
سراسر ايران است و ما در قبال تـداوم         
اجــراي ايــن حــکــم و عــدم لــغــو آن                

  .سکوت نخواهيم کرد
ما اعالم ميداريم چنانچه اجـراي      
اين احکام تداوم پيدا کرده و مـلـغـي            
نشود، دست به اعتراض خواهيم زد،       
اين حـق مـاسـت و مـا در دفـاع از                    
حرمت انسـانـي خـود ذره اي کـوتـاه               

 .نخواهيم آمد
 

اتحاديه سراسري کارگران               
 اخراجي و بيکار      

انجمن صنفي کارگران برق              
 و فلزکار کرمانشاه         

 کارگران کارخانه شاهو            
 

 :و جمع هايي از کارگران          
 پرريس    

 نساجي کردستان         
شرکت واحد اتوبوسراني          

 تهران و حومه     
  ۱۰ و  ۹پااليشگاه گاز فازهاي          

 عسلويه    
 پتروشيمي مبين عسلويه           

 پلي اتيلن سنگين کرمانشاه           
 

 ۱۳۸۶  اسفند     ۴

 اعتراض به شالق زدن کارگران گسترش مي يابد
 اين شالقي به همه ما است

 

تومان جريمـه و حـکـم ده ضـربـه               
شالق را در مـورد آنـان بـه اجـرا                

ــادآوري کــه          .   گــذاشــت  ــه ي الزم ب
دادگاه اجراي احکام جهت اجـراي       
حکم، حکم جلب هر يازده کـارگـر         
را صادر و آنرا به نيروي انتظامـي         
ابالغ کـرده اسـت و هـمـيـن امـر                 
باعث شده که آقايان حـبـيـب اهللا            
کلکاني و فـارس گـويـلـيـان بـراي             
خالصي از استـرس، خـود جـهـت           
روشن شدن تکليف شان به دادگـاه       
اجراي احکام مراجعه کنند که بـه        
محض مراجـعـه، قـاضـي دادگـاه           
اجراي احکام دستور اجراي حـکـم        

ــت                   ــرده اســـ ــادر کـــ  .را صـــ
بــا پــيــش آمــدن ايــن وضــعــيــت            
کارگران تصميم دارند که ديگر بـه       
دادگــاه اجــراي احــکــام مــراجــعــه        
نکنند و چنانچه از طـرف نـيـروي          
انتظامي براي اجراي حکـم مـورد        
بازداشت قرار گرفتـنـد بـه هـمـراه            
خانواده هايشان در بـرابـر دادگـاه           
اجـراي احـکــام دسـت بــه تـجـمــع              

 .بـــزنـــنـــد
 

اعضا اتحاديه در شهـر سـنـنـدج،          
ــتــخــواه            کــارگــران و مــردم عــدال
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي    
و بيکار از شما ميخواهد بر عليه       
اجراي حکم شالق به خانواده هـاي       
کارگراني بپيونديد که اين حکم بر      
باالي سر آنـان قـرار دارد، اجـراي            
حکم شالق بر علـيـه کـارگـران بـه             
جرم شرکت در مراسم اول ماه مه،       
لگد کوب کردن حـرمـت انسـانـي           
کارگران است، ايـن يـک بـربـريـت             
آشکار بر عليه شان انسـان اسـت،         
در دفاع از شان و حرمت انسـانـي       
طـبـقـه کـارگـر بـه خـانـواده هـاي                  
کارگراني بپيونديد که مصمم انـد       
در برابر اين وضعيت ايسـتـادگـي         

 .کـــنـــنـــد
 

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي    
 ١/١٢/١٣٨٦و بيکار 

 . . .فراخوان اتحاديه سراسري 

بـهـمـن مـاه       ٢٧در تـاريـخ      
 ، دادگاه تجديد نظر شـهـر        ٨٦

 نــفــر از     ١١ســنــنــدج ، بــراي        
کارگران اين شهر که در مراسم 

 روز جـهـانـي        ٨٦اول ماه مـه       
کارگر شـرکـت کـرده بـودنـد ،              
حکـم شـالق و جـريـمـه نـقـدي                

اين حکم تا کـنـون      .   صادر کرد 
 نــفــر ازکــارگــران      ٣در مــورد     

ــده اســـت         ــراء شـ ــام . اجـ ــکـ احـ
محکوميت کارگران به جرم بر     
گزاري مراسم اول مـاه مـه در           
ادامه فشار هايي است کـه در        
چند ماه گذشته بر کـارگـران و         
فعاالن کارگري و ديگر جنبش      
هاي اجتمـاعـي بـطـور مـرتـب            

ــت               ــده اســـ ــال شـــ ــمـــ  .اعـــ
شوراي همکاري تشکـل هـا و         
فعالين کارگري چنيـن اعـمـال        
فشارهايي را به شدت محکوم     
کرده و خـواسـتـار لـغـو فـوري              

و همـچـنـيـن     .   احکام فوق است  
از تشــکــل هــا ي مســتــقــل              

کــارگــري بــيــن الــمــلــلــي مــي         
خواهد نسبت بـه احـکـام فـوق           
اعتراض کـرده و بـديـنـوسـيلـه            
همبستگي طبقاتي خود را بـا       
طبقه کارگر ايران مسـتـحـکـم         

 .تر نمايند
 
 

شوراي همکاري تشکل ها 
 و فعالين کارگري
٢/١٢/١٣٨٦ 

 
 کميته دفاع از    

  محمود صالحي      
 

 اتحاد کميته هاي کارگري          
کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي           

 آزاد کارگري    
 

کميته هماهنگي براي ايجاد          
 تشکل کارگري     

 
انجمن حمايتي فرهنگي         

 کارگران   
 

 جمعي از فعالين کارگري        

 شالق زدن کارگران را محکوم مي کنيم

 

 



403شماره يسکرا                                            ا                                                  5 صفحه   

 نفر از    ۴۰۰روز پنج شنبه حدود     
کارگران و ديگر پرسنل سـد گـاوشـان          

 . دست از کار کشيدند
 

طبق گزارش رسـيـده بـه کـمـيـتـه              
 نـفـر از       ۱۵۰کردستان حزب امـروز       

کــارگــران کــارگــاهــهــاي تــوانــکــش و       
هلتـوشـان سـد گـاوشـان در مـقـابـل                 

. فرمانداري کامياران تـجـمـع کـردنـد         

 مــاه   ۴کــارگــران خــواهــان پــرداخــت       
دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده خــود       

 . شدند
فرماندار کاميـاران بـه کـارگـران          
قول داد که شنبه دستمزد دو ماه آنها        

امـا در مـقـابـل از           .   پرداخت ميشود 
کــارگــران خــواســت کــه بــه ســر کــار             

 . برگردند
 

کارگران اعالم کـردنـد بـه مـحـل            
کار برميگـردنـد امـا تـا روز شـنـبـه                 
همچنان با ادامه اعتصاب مـنـتـظـر           
پرداخت دسـتـمـزدهـايشـان خـواهـنـد            

کارگران به محل کار برگشتند و      .   بود
اعالم کـردنـد کـه اعـتـصـاب ادامـه                

همه پـرسـنـل سـد گـاوشـان بـه               .   دارد
در مـجـمـوع      .   اعتصـاب پـيـوسـتـنـد        

 نفر کارگر و پرسـنـل سـد      ۴۰۰امروز  

ــد            . گــاوشــان وارد اعــتــصــاب شــدن
همچنين کارگران و نـمـايـنـدگـانشـان           
اعالم کردند که اگـر روز شـنـبـه اول               
وقت کاري دسـتـمـزد آنـهـا پـرداخـت               
ــه ســمــت                    ــار ب نشــود از مــحــل ک
فرمانـداري کـامـيـاران راهـپـيـمـايـي              
خواهند کرد و در مقابل فـرمـانـداري         

 . تجمع اعتراضي خواهند داشت
بر اساس هـمـيـن مـنـبـع خـبـري                

 بهمن آغاز و    ۲۱اعتصابي که از روز     
 بهمن دادمـه داشـت      ۲۵تا پنج شنبه  

روز اول اسـفـنـد دو بـاره شـروع شـده                 
 نفر از کارگران بـدون هـيـچ      ۹۲.   است

 . حقوق و مزايايي اخراج شده اند
 

کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
ــاطــع از اعــتــصــاب و                 حــمــايــت ق
مبارزات کارگران سد گـاوشـان هـمـه          
مردم کامياران و ديـگـر بـخـشـهـاي               
کارگري را فرا ميخواند کـه کـارگـران          

 . اعتصابي را حمايت کنند
 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۸ فوريه ۲۱ -۱۳۸۶ اسفند ۲

بنا به گزارش يکي از خبرنگـاران       
 ٤حزب کمونيست کـارگـري، امـروز          

سـرکـوبـگـران     )    فوريـه ٢٣( اسفندماه  
تامين اجتماعي رژيـم، در آريـاشـهـر           
تهران، دو زن را به عنـوان بـدحـجـاب            
مورد تعرض قـرار مـيـدهـنـد کـه بـا                
عــکــس الــعــمــل و اعــتــراض ســريــع          

تـجـمـع    .   جوانان و مردم روبرو ميشود   
مردم بـه تـظـاهـرات بـزرگـي تـبـديـل                 

حکـومـت اسـالمـي       " ميشود و شعار    

مـرگ بـر     " ،   " نميخواهيم نميخواهـيـم   
مرگ بر خامـنـه     " ،  " جمهوري اسالمي 

تـظـاهـرات    .   بلند مـيـشـود     . . .   و  "   اي
 عصـر ادامـه       ٦حداقـل تـا سـاعـت           

داشته است و تعدادي دستگـيـر شـده          
از جزئيات خبر اطالع بـيـشـتـري         .   اند

 . نداريم
ــاشــهــر و             ــظــاهــرات مــردم آري ت
شعارهاي آنان، بيانگـر گـوشـه اي از            
ــفــرت عــمــيــق مــردم از                  خشــم و ن

جمهوري اسالمي و سران جنايـتـکـار         
بــيــانــگــر انــزجــار مــردم از       .   آن اســت  

بيحقوقي زن، از حمله به جـوانـان، از           
شالق زدن کارگران، از زنـدانـي کـردن          
دانشجويان و از بيحـقـوقـي و فـقـر و               
مــحــرومــيــتــي اســت کــه جــمــهــوري         
اسالمي بـه اکـثـريـت عـظـيـم مـردم                 

شـعـار مـرگ بـر         .   تحميل کرده اسـت    
جمهوري اسالمي، و مرگ بر خامـنـه        
اي بعنوان اصلي تـريـن سـمـبـل ايـن               

حکومت، شعارهاي مردم در سـراسـر       
سـرنـگـونـي جـمـهـوري          .   کشور اسـت   

اسالمي خواست اول مردم ايران است      
و هيچ نيروئي قادر به جـلـوگـيـري از             
ــگــونــي ايــن               انــقــالب مــردم و ســرن

 . حکومت نخواهد بود
حزب کمونيست کارگري به مردم     
آرياشهر درود ميفرستـد و حـملـه بـه             
زنان را که در سراسر کشور در جريـان         

. اســت شــديــدا مــحــکــوم مــيــکــنــد         
دستگيرشدگان بايد فورا و بدون قـيـد        
و شرط و بدون هـيـچ وثـيـقـه اي آزاد                

اين حق مسلم مردم اسـت کـه         .   شوند
درمقابل رژيم و اوباشانـش دسـت بـه           
تجمع و تـظـاهـرات بـزنـنـد و شـعـار                  

حـزب هـمـه زنـان و مــردان             .   بـدهـنــد  
آزاديــخــواه در ســراســر کشــور را بــه            
تالش براي برپائي مراسم هاي بـزرگ        
هشــت مــارس روز جــهــانــي زن کــه            

 اسفـنـد اسـت       ١٨امسال مصادف با    
پاسخ سـرکـوب زنـان را         .   فراميخواند

بايد نه تنها در دفاع از زنان و مقابلـه          
با سرکوبگران، يعني کاري کـه مـردم         
آرياشهر کردند بـلـکـه هـمـچـنـيـن در               
برپائي هرچه گسترده تر روز جـهـانـي          

 . زن داد
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ فوريه ٢٣، ١٣٨٦ اسفند ٤

تجمع اعتـراض آمـيـز       :   اردبيل
 كارگران ذوب آهن 

 ۵بنابه اخبار رسيده، ظهر روز      
اسفـنـد مـاه، كـارگـران ذوب آهـن               
اردبيل با خواست پرداخت حقوق و       
مطالبات معوقه خود، در مـقـابـل         
ساختمان مـركـزي كـارخـانـه ذوب            

.  آهن اردبيل دست به تـجـمـع زدنـد          
كارگران با تجمع خود كه ساعـتـهـا         
به طول انجامـيـد خـيـابـان اصـلـي              

كارگران در ايـن     .   شهر را سد كردند   
اعتراض اعالم كردند كه كـارفـرمـا        

هاي مكرر، بـيـش از         عليرغم وعده 
 ماه است كه حقوق كارگران ايـن         ٣

. شركت را پـرداخـت نـكـرده اسـت             
كارگران با اعتراض خود، يـكـي از        
مسئولين اين كارخانه را وادار بـه          
حضور در ميان خود كـردنـد و وي           

هـاي سـرخـرمـن سـعـي در               با وعده 
مــتــفــرق كــردن كــارگــران كــرد كــه         

هـاي او وقـعـي           كارگـران بـه وعـده       

ــار حضــور               ــد و خــواســت ــادن ــه ــن ن
مســـئـــولـــيـــن اســـتـــانـــي جـــهـــت       
پاسـخـگـويـي بـه كـارگـران و رفـع                 
مشكالت خود شدند و بـه تـجـمـع            

 . خود ادامه دادند
 

تجمع اعـتـراضـي     :   سنندج
 كارگران بازنشسته كارخانه شاهو

جمعي از كارگران بـازنشـسـتـه         
كارخانه شاهو در اعتراض به عـدم        
دريافت مطالبات گذشته، عـيـدي،      
پاداش و سـنـوات كـاري خـود، در             
مقابل سازمان تأميـن اجـتـمـاعـي          

مـطـالـبـات     .   سنندج تجمع كـردنـد     
كارگران بازنشسته از زمان اشتغال     
در اين كارخانه تا بحـال بـه بـهـانـه              
عدم وجود نقدينگي پرداخت نشـده      

 .است
 

تجمع كارگران سد   :   كامياران
توانكش و هل توشان در مقابـل       

 فرمانداري
كارگران سـد تـوانـكـش و هـل             

 مـاه اسـت       ٤توشان كامياران كـه       
حقوق و مزايـاي خـود را دريـافـت             

انــد، در ادامــه چــنــد روز              نــكــرده
اعتصاب و تجمع، صـبـح روز دوم          
اسفند در اعتراض به عدم پرداخـت       
حقوق و مزاياي خـود، در مـقـابـل             

. فرمانداري كامياران تجمع كردنـد    
به دنـبـال ايـن تـجـمـع، فـرمـانـدار                  
كامياران به ميان كـارگـران آمـد و           
وعده داد كه دستمزدهاي كـارگـران       
تا چند روز ديگر پـرداخـت خـواهـد           

اما كارگران مـعـتـرض اعـالم         .   شد
كردند كه تـا دريـافـت مـطـالـبـات               
خود به اعتصـاب ادامـه خـواهـنـد            

 .داد
 

 آزادي، برابري، 
 حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 اسفند ۵، ٢٠٠٨ فوريه ٢٤
١٣٨٦ 

 حکومت اسالمي نميخواهيم، نميخواهيم                    
 

 مردم آرياشهر عليه حمله به زنان بخاطر عدم رعايت حجاب اسالمي،                                    
 با شعارهاي مرگ بر جمهوري اسالمي، مرگ بر خامنه اي دست به تظاهرات زدند                                             

 آخرين اخبار از اعتصاب کارگران سد گاوشان                       
 اعتصاب در سد گاوشان گسترش يافت                 

 .  تمام پسنل کارگاه هاي هلتوشان و توانکش وارد اعتصاب شدند                                   

 اعتراضات كارگران به دستمزدهاي پرداخت نشده  در                              
 اردبيل، كامياران،  سنندج                

 

شعبه چهارم دادگاه تجديـد نـظـر          
استان کردستان، حکـم شـالق دادگـاه          

 کارگر بـازداشـت     ١١بدوي را بر عليه     
شده در مـراسـم اول مـاه مـه امسـال                
تائيد کرد و آنرا جهت اجرا بـه دادگـاه           

 اجراي احـکـام ارجـاع داد و             ٢شعبه  
اين دادگاه تا کنون در مورد سـه نـفـر          
از اين کارگـران بـه نـامـهـاي صـديـق                
امجدي، حبيب اهللا کلکاني و فـارس       
گويليان حکم شالق را به مـورد اجـرا           

 .گذاشته است
بدينوسيله ما کارگـران کـارخـانـه         

صدور و اجراي اين حکم را بر          شاهو،
عــلــيــه کــارگــران بــازداشــت شــده در           
مـراسـم اول مــاه مــه سـنــنـدج قـويــا                
محکوم مي کنيم و اعـالم مـيـداريـم            
که اين حکم، حکمي بر عليه حـرمـت          

و شان انساني هـمـه مـا کـارگـران در               
سراسر ايران است و ما در قبال تـداوم       

 .اجراي آن سکوت نخواهيم کرد
ما اعـالم مـي کـنـيـم چـنـانـچـه                  
احــکــام شــالق و جــريــمــه بــر عــلــيــه             
کارگران بازداشت شده فورا لغو نشـود    
و ايــن حــکــم در مــورد بــاقــي ايــن                
کارگران و نماينده محبوب مـا خـالـد          
سواري به اجـرا در بـيـايـد بـه هـمـراه                  
خانواده هـاي خـود، دوشـادوش ايـن             

دسـت بـه        کارگران و خانواده هايشـان    
 .تجمع خواهيم زد

  
کارگران کارخانه شاهو 

٢/١٢/١٣٨٦ 
تکثير از اتحاديه سراسري کارگران 

 اخراجي و بيکار

 بيانيه کارگران کارخانه شاهو در باره                      
 حکم شالق بر عليه کارگران              

صدور و اجراي حکم شالق بر عليه کارگران بازداشت                             
 شده در اول ماه، حکمي بر عليه همه ما کارگران است                            
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روابط جنسي، يا عشق و دوسـت       
هـا     داشتن را كه بدور از مـحـدوديـت          

ــي و                    ــدائ ــت ــا اب ــم، ب ــي ــن ــررســي ك ب
ترين روابط اجـتـمـاعـي بـيـن              طبيعي
اجــازه .   شــويــم روبــرو مــي   هــا      انســان

، " يـك دنـيـاي بـهـتـر          " بدهيد بندي از     
برنامه حزب كمونيـسـت كـارگـري را           
اينجا نقل كنيم و نـظـرم را راجـع بـه                
روابط جنسي آزاد و در توضـيـح ايـن           

 . بند از برنامه حزب بنويسم
يـك  " در   "   روابط جنسي " زير تيتر   
بـرقـراري   :   " آمـده اسـت    "   دنياي بـهـتـر     

رابطه آزاد و داوطلبانـه جـنـسـي حـق             
انكارناپذير همه كساني است كـه بـه          

 .سن قانوني بلوغ جنسي رسيده اند
سن قانوني بلوغ جنسي بـراي زن        

رابطه جـنـسـي      .    سال است  ١۵و مرد   
بـاالي سـن قـانـونـي          ( افراد بزرگسال    

، با افراد زير سن قانـونـي، ولـو           ) بلوغ
ها، ممنوع است و جـرم         با رضايت آن  

 .محسوب ميشود
كليه افراد بزرگسال اعم از زن و          
مرد، در تصـمـيـم گـيـري در مـورد                 
روابط جنـسـي خـود بـا سـايـر افـراد                 

روابط جنسي  .   بزرگسال كامال آزادند  
داوطلبانه افراد بزرگسال با هـم، امـر         

هاسـت و هـيـچـكـس و              خصوصي آن 
هيچ مقامي حق كنكـاش و دخـالـت           
 .در آن و يا اعالن عمومي آن را ندارد

مردم و بويژه جوانان و نـوجـوانـان         
بايد زيـر پـوشـش آمـوزش جـنـسـي،               

هاي كم خطر جلوگـيـري        آموزش روش 
هـاي     از حامـلـگـي، و آمـوزش روش           

تضمين ايمني رابـطـه جـنـسـي قـرار              
آموزش جـنـسـي بـايـد         .   داشته باشند 

. ها قرار بگيرد    جزو اجباري دبيرستان  
دولت موظـف اسـت بـا تـبـلـيـغـات،                

هـاي     هـا و هـيـات          ايجـاد كـلـيـنـيـك        
ــيــن           ــمــپ ــار، ك هــا و       آمــوزشــي ســي

هاي راديـويـي و تـلـويـزيـونـي                برنامه
ويژه، و هر روش موثر ديگر، آگـاهـي          

هـاي مـخـتـلـف           علمي مردم به جنبـه    
رابطه جنسي و حقوق قانوني فـرد در          
روابط جـنـسـي را بـه سـرعـت و بـه                    

 .ترين شكل گسترش دهد وسيع
وسائل جلوگيري از حامـلـگـي و         

هاي مقاربتي بايد به رايـگـان          بيماري

و به سهولت در دستـرس هـمـه افـراد             
 ."بزرگسال قرار داشته باشد

اين بند از برنامه حزب، همـانـنـد         
اي از اين برنامه، مبـنـاء         هر تك جمله  

را انسان ميگذارد و حداكثـر احـتـرام          
ميشود .   زند به انسان در آن موج مي     

اين برنامه را با هـر بـرنـامـه ديـگـري               
بـا بـرنـامـه احـزاب          :   مقايسـه كـنـيـد      

شناسـيـد، بـا       سياسي ديگري كه مي   
بيانيه حقوق بشر، حتي با مانيفـسـت        

مبناء انسـان اسـت و از           !   كمونيست
نقطه رجوع به انسان با احترام به او و          

 .حق و حقوقش، تدوين شده است
آنچه را كه در بند نقل شده بـنـظـر     

رسد، دو پـاراگـراف    مي" پروبلماتيك" 
برقراري رابطه آزاد و   . " باشند زير مي 

داوطلبانه جنسي حـق انـكـارنـاپـذيـر            
همه كساني است كه به سـن قـانـونـي            

كليـه افـراد     " ، ."اند بلوغ جنسي رسيده 
ــزرگســال اعــم از زن و مــرد، در                   ب
تصميم گيري در مورد روابط جنسـي       
خود با ساير افـراد بـزرگسـال كـامـال             

ــد ــرا             . "   آزادنــ ــالت چــ ــمــ ــن جــ ايــ
 رسند؟ بنظر مي" پروبلماتيك"

فرهنگ غالب بر جامعـه در هـر          
. اي، فرهنگ طبقه حاكمـه اسـت       دوره

فرهنگ غالب بر جوامع امروزي امـا       
اي اسـت كـه از           فرهنگ طبقه حاكمه  
،كـه فـرهـنـگ       [ فرهنگ مذهبي هم     

مذهبي هم فرهنگ جـوامـع بـه زوال           
] داري و فـئـودالـي اسـت،             رفته بـرده  
تر به اين جـملـه    پائين.   گيرد كمك مي 

اما اينجا بگذاريد به آن     .   گردم بر مي 
بـرنـامـه    "   پروبـلـمـاتـيـك     " دو پاراگراف   
 . حزب بپردازم

سه برخورد به اين بند از بـرنـامـه           
اول ايـنـكـه هـمـانـي           .   شود حزب مي 

است كه بيان كرده اسـت و از جـانـب              
گروه وسيعي به همان معنا فـهـمـيـده           

. شـود  شود و به آن بـرخـورد مـي          مي
برخورد دوم از جـانـب مـذهـبـيـون و                
طبقات دارائي است كه در تبلـيـغـات      
عوام فريبانه بر عليه كمونـيـسـم، يـد            
ــدمــت                ــه ق ــخــي ب ــاري طــوالئــي و ت

آگـاهـانـه    .   مانيفست كمونيست دارند  
خواهند چنين الـقـاء كـنـنـد كـه               مي

خـواهـنـد     هـا مـي       گويا كـمـونـيـسـت       
فحشا را رواج داده و زنان را اشتراكي        

اي هستند كه بـيـان        سوم، عده !   بكنند
برنامـه حـزب مـروج بـي           :   " كنند مي

گويا برنامـه حـزب     ". بند و باري است 

گويد هر كه خواست بـا هـر كـي              مي
معموال هر مـردي خـواسـت بـا هـر              ( 

در مالعام همبستري بكنـد و       ! )   زني
سكس داشتـه بـاشـد و ديـگـران هـم                
ظاهرا تماشاچي فـيـلـم پـورنـوگـرافـي            

اين اظهارات از جانب افـراد       !   هستند
معصومي كه تحت تأثير بمب بـاران        

انـد،     تبليغاتي بورژوازي قرار گـرفـتـه       
اين نـوشـتـه رو بـه           .   شوند عنوان مي 

 .همين تعداد نوشته شده است
بــگــذاريــد قــبــل از هــر چــيــزي،           

اي را كه بـه نـظـرم اشـاره بـه آن                    نكته
باالتر گـفـتـم      .   ضروري است بيان كنم   

كه عشق و روابط عشقي و جنسي از        
تــريــن روابــط      ابــتــدائــي و طــبــيــعــي      
بــدون عشــق    .   اجــتــمــاعــي هســتــنــد    

ــم              هــا   انســان ــا ه ــعــمــوم ب ــي ال عــل
اي زير    توانند براي مدت طوالني    نمي

و ايـن بـا هـم        . يك سقف زندگي كنند 
تـريـن      زندگي كردن، اولين و ابـتـدائـي       

. هـاسـت     رابطه اجتماعي بـيـن انسـان       
بدون رابطه جنسي، كه آن هم به نـوبـه           
خود بدون يك رابطه دوست داشـتـن و        
عشق ورزيـدن نـهـايـتـا غـيـرمـمـكـن                
است، توليد مثل، كـه اولـيـن شـرط             
توليد اجتماعي اسـت، غـيـرمـمـكـن           

رسـد   تا اينجا به نظر مـي      .   گردد مي
. ايـم    كه چيز عجيب و غريبي نگـفـتـه        

اما فرهنگ جامعه طبقاتـي هـمـيـن          
اي از تقـدس و انـوار           رابطه را در هاله   

آسماني پيچيده است كه حتي اگـر از        
لحاظ سياسـي مـوانـع سـر راه آن را                
برداشته باشد و يا ناچارا آن را قـبـول            
كرده باشد، از لحاظ اقتصادي موانـع   
سر راه روابط آزاد جـنـسـي و عشـق               
ورزيدن، همچنان آن را غـيـرمـمـكـن            

گويد كه   برنامه حزب مي  .   كرده است 
اگر دو نفر بالـغـنـد، هـيـچ فـرد و يـا                   
ارگاني، اعم از والـديـن و يـا ديـگـر                 
افراد خانواده و دولت و دم و دستـگـاه          
عريض و طويل ثبت احوال و مسجـد        
و كليـسـا و كـنـيـسـه و غـيـره، حـق                     
دخالت در رابطه جنسي و عشقي اين       

نبايد كسي را از سـر  !   دو نفر را ندارند   
ناچار و بخاطر ترس از از دسـت دادن          
منبع مالي، مجبور به همخوابـي بـا         
كس ديگري كرد؛ چيزي كه جـزئـي از          

. فرهـنـگ جـامـعـه طـبـقـاتـي اسـت                
والدين حق ندارند بخاطـر نـامـوس و           
عفت و از ايـن جـور مـهـمـالت، در                 

. رابطه جنسي افراد بالغ دخالت كنند     

دولت حق ندارد و لـزومـي هـم نـدارد             
خواهد شب را     بداند كه چه كسي مي    

در رخــتــخــواب چــه كــس ديــگــري              
برنامـه حـزب كـمـونـيـسـت            .   بگذراند

. گــويــد كــارگــري دارد ايــن را مــي           
مذهب چه حـقـي دارد كـه وارد ايـن                

تـــريـــن     رابـــطـــه بشـــود؟ در مـــدرن         
هــاي جــوامــع امــروزي در          فــرهــنــگ

غرب، حتي اگر والدين جلـوي رابـطـه        
آزاد دو نفـر را نـگـيـرنـد، حـتـي اگـر                   
مــذهــب دخــالــتــي نــداشــتــه بــاشــد،          

ها را     هاي اقتصادي انسان    محدوديت
از لحاظ رابطه جنسي و عشـقـي بـه             

. كـنـد   هم نزديك و يا از هـم دور مـي          
گويد كه يك چـنـيـن       برنامه حزب مي 

 .محدوديتي بايد برداشته شود
بــگــذاريــد مــوضــوع را از ســر             

بحثـي بـود كـه        .   ديگري بررسي كنيم  
چرا هـمـجـنـسـگـرايـان اصـرار دارنـد               
حتما پيوند ازدواجشان را كليـسـا بـه          

يــا ايــنــكــه چــه     .   رســمــيــت بشــنــاســد  
اصراري هست كه چنين پـيـونـدي در          
شهرداري ثبت شـود؟ بـرنـامـه حـزب            

. هــمــيــن را هــم جــواب داده اســت              
روابط جنسي داوطلـبـانـه      :   " گويد مي

افراد بزرگسال با هم، امر خصـوصـي         
هاست و هيچكس و هيچ مـقـامـي           آن

حق كنكـاش و دخـالـت در آن و يـا                  
در . "   اعــالن عــمــومــي آن را نــدارد           

هـا     جامعه طـبـقـاتـي امـروز، انسـان            
همچنان اسير قيد و بندهاي مذهـب،       
وراي قــيــد و بــنــدهــاي كــار مــزدي             

اگر كليـسـا رابـطـه جـنـسـي             .   هستند
افراد را به رسميت بشناسد، بـخـشـي         
از جامعه كه ناآگاهانه اسـيـر قـيـد و              
بندهاي مذهب است، به مـرور زمـان         
اين پيوند را عادي تلقي كـرده و جـا             

هميـن هـفـتـه پـيـش خـبـر               .   افتد مي
انشعاب در فرقه مسيحي انگـلـيـكـن       
بر سر پذيرفتن رابطه جنسي و ازدواج       
همجنسـگـرايـان تـوسـط بـخـشـي از               
رهبران اين فرقه در صدر اخبار جهان       

ــفــوذ           .   بــود جــاهــائــي كــه مــذهــب ن
چشمگـيـري دارد، دارنـدگـان روابـط            
جنسي با هزار و يك مـانـع مـذهـبـي             

شـونـد و زيـر فشـار قـرار               روبرو مـي  
اگر دو نفر رابطه جـنـسـي      .   گيرند مي

آزاد داشــتــه بــاشــنــد و كســي كــس             
ديگري را مجبور به اين رابطه نكـرده        

گـويـد كـه       باشد، برنـامـه حـزب مـي         
اعالن آن و كنكاش در آن غيـر قـابـل            

قبول و يا رد به رسـمـيـت          !   قبول است 
شناختن اين آزادي توسط مـذهـب و          
نهـادهـاي مـذهـبـي، بـا تـأثـيـر ايـن                   
نــهــادهــا بــر بــخــشــي از مــردم،                   
محدوديت براي دارندگان ايـن روابـط       

ــجــاد مــي     ــنــد  اي ــامــه حــزب      .   ك ــرن ب
 .گويد اين غير قابل قبول است مي

دخالت دولت حتي سـكـوالر هـم         
. غيرضروري و غيرقابل قـبـول اسـت         

معموال خـودشـان را        ها امروزه   انسان
بينند كه با ورود بـه يـك           مجبور مي 

رابطه دو طرفه عشقـي و زنـدگـي بـا              
هم، دولت را خبر كنند و اين رابطه را        

اين اجبار از اين سـر      !   به ثبت برسانند  
هـاي     است كه در رابطه شغل و بـيـمـه          

مربوط به آن، اگر اين رابطه ثبت شده        
نباشد، افرادي كه در رابطه زناشـوئـي        
با هم هستند، يا حق استفاده از ايـن           
امكانات را نـدارنـد، و يـا هـم بـراي                
اثــبــات ادعــاي خــود بــا مشــكــالت         

بـرنـامـه    .   شـونـد   اي روبـرو مـي       عديده
هـا نـبـايـد          گويد كه انسـان     حزب مي 

چنان خودشان را از لحاظ اقـتـصـادي         
هاي الزمـه بـراي يـك زنـدگـي               و بيمه 

انساني، زير فشار ببينند كه مجـبـور        
به قبول يك چنين قـيـد و بـنـدهـائـي                

هيچ لزومي بـه بـازجـوئـي از            .   باشند
هـاي بـيـمـه          طرف مأموريـن شـركـت      

انسـان تــولـيـد كـنـنــده          .   وجـود نـدارد    
نعمات جـامـعـه اسـت و بـايـد از آن                  
برخوردار باشد، بدون ترس از عواقـب       

 !رابطه جنسي با كس ديگري
 

 !رابطه جنسي شر است
فرهنگ جامعه طبقاتي آغشـتـه       

بطور ويـژه،   .   به فرهنگ مذهبي است   
پـايـان   " بعد از پـايـان جـنـگ سـرد و                

ي كه اعالم كردند، اگر قبل از        " تاريخ
آن براي رها كردن نـيـروي كـار دولـت             
مجبور شده بود در كشـمـكـش بـيـن             
سرمايه و مذهب جانـب سـرمـايـه را            
بگيرد و دخالت كنـد، بـا پـايـان ايـن               

دست مذهب را هر چه بيشتر      "   تاريخ" 
بـاز   هـا    در دخالت در زنـدگـي انسـان          

نسبيت فرهنگي و مالـتـي      .   گذاشتند
كالچراليسم و در يـك كـلـمـه پسـت                
مدرنيسم همان برگـردانـدن فـرهـنـگ          
علنا مذهبي و عقب مـانـده جـوامـع           

به قلب اروپا و    "   جهان سوم " باصطالح  
ايـن  .   مهد انقالب كبير فـرانسـه بـود         

پاراگراف به بحث ما ربط مسـتـقـيـم           
دارد؛ چرا كه از نظر مذاهب، حـداقـل          
مذاهب يگانه پرست، زن و مسـائـلـي        
چون سكس و عشق و تولـيـد فـرزنـد،            
كه با آوردن اسم و حتي تصـور زن بـه             
ــطــور                 ذهــن رهــبــران مــذهــبــي خ

كنند، يگانه منبع شر به حسـاب        مي
كسي كه به بـرنـامـه حـزب         .  آيند مي

گـيـرد،    مـي "   بـي بـنـد و بـاري          " ايراد  
درست از همـان سـر نـگـاه مـذهـبـي                 

 " عشق آزاد      "
"   يك دنياي بهتر        " در توضيح بندي از            

 برنامه حزب كمونيست كارگري                   
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 ۶ازصفحه  

مردم آرياشهر عليه حمله به زنـان       
بخاطر عدم رعايت حجاب اسـالمـي،    
بــا شــعــارهــاي مــرگ بــر جــمــهــوري           
اسالمي، مرگ بر خامنه اي دست بـه        

 تظاهرات زدند 
)  فـوريـه    ٢٣(  اسفـنـدمـاه       ٤روز  

سرکوبگران تامين اجـتـمـاعـي رژيـم،          
در آرياشهر تهران، دو زن را به عـنـوان       
بدحجاب مورد تعرض قرار ميـدهـنـد       
که با عکس العمل و اعتراض سـريـع          

تـجـمـع    .   جوانان و مردم روبرو ميشود    
مردم بـه تـظـاهـرات بـزرگـي تـبـديـل                 

مرگ بـر جـمـهـوري         " ميشود و شعار    
. . . و    "   مرگ بر خامنه اي   " ،  " اسالمي

تـظـاهـرات حـداقـل تـا           .   بلند ميشود 
 عصر ادامه داشته اسـت و         ٦ساعت  

از جزئيـات   .   تعدادي دستگير شده اند   
 . خبر اطالع بيشتري نداريم

ــاشــهــر و             ــظــاهــرات مــردم آري ت
شعارهاي آنان، بيانگـر گـوشـه اي از            

خشم و نفرت عميق مردم از جمهوري       
. اسالمي و سران جنايتکـار آن اسـت         

بيانگر انزجار مردم از بيحقـوقـي زن،         
از حـملـه بـه جـوانـان، از شـالق زدن                  
کارگران، از زنداني کردن دانشجـويـان       
و از بيحقوقي و فقر و مـحـرومـيـتـي              
است که جمهوري اسالمي به اکثريـت       

شعـار  .   عظيم مردم تحميل کرده است   
مرگ بر جمهوري اسـالمـي، و مـرگ           
بر خامنه اي بـعـنـوان اصـلـي تـريـن                 
سمبل اين حکومت، شعارهاي مـردم      

سـرنـگـونـي     .   در سراسـر کشـور اسـت        
جمهوري اسالمي خواست اول مـردم         
ايران است و هـيـچ نـيـروئـي قـادر بـه                 
جلوگيري از انقالب مردم و سرنگوني      

 . اين حکومت نخواهد بود
حزب کمونيست کارگري به مردم     
آرياشهر درود ميفرسـتـد و حـملـه بـه              
زنان را که در سراسر کشور در جـريـان          

. اســت شــديــدا مــحــکــوم مــيــکــنــد          

دستگيرشدگان بايد فورا و بدون قـيـد         
و شرط و بدون هـيـچ وثـيـقـه اي آزاد                

اين حق مسلم مردم اسـت کـه          .   شوند
درمقابل رژيم و اوباشانـش دسـت بـه           
تجمع و تـظـاهـرات بـزنـنـد و شـعـار                  

حــزب هــمــه زنــان و مــردان         .   بــدهــنــد
آزاديــخــواه در ســراســر کشــور را بــه            
تالش براي برپائي مراسم هاي بـزرگ        
هشــت مــارس روز جــهــانــي زن کــه             

 اسفـنـد اسـت       ١٨امسال مصادف با    
پاسخ سـرکـوب زنـان را         .   فراميخواند

بايد نه تنها در دفاع از زنان و مقـابلـه    
با سرکوبگران، يعني کاري کـه مـردم         
آرياشهر کردند بـلـکـه هـمـچـنـيـن در               
برپائي هرچه گسترده تر روز جـهـانـي           

 . زن داد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٨ فوريه ٢٣، ١٣٨٦ اسفند ٤

جمهوري اسالمي سرکوب مردم،    
دستگيري و شکنجه فعالين کـارگـري       
و فــعــالــيــن ســيــاســي را بــويــژه در               

. شهرهاي کردستان تشديد کرده اسـت   
طبق اطالعيه اي که از کميته مبارزه       
براي آزادي زندانيان سياسي مـنـتـشـر         

 اسفنـد   ٨شده است، امروز چهارشنبه     
لقمان مهري يکي از فعالين سيـاسـي        

 سـال    ٥در شهر سقز که مدتي قبل به        
 ضــربــه شــالق      ٢٥و نــيــم زنــدان و           

جـرم  .   محکوم شده بود بازداشـت شـد       
لقمان شرکت در مراسم اول مـه و در            
ميتينگ اعتراضي ميدان هفت تـيـر      

. تهران در دفـاع از حـقـوق زن اسـت               
حکم دادگـاه از سـوي ديـوان عـالـي                
جمهوري اسالمي و دادگـاه تـجـديـد             
نظر مورد تائيد قرار گـرفـتـه و بـه او               

 . ابالغ گرديده است
 

 ٨٣لقمان بعد از مراسم اول مـه           
همراه با محمود صـالـحـي بـه مـدت              

در مـيـدان     .   يک هفتـه بـازداشـت شـد         
هفت تير تهران دستگير و يـک مـاه و          

 ٨٤ مـرداد      ١٦در   .   نيم زندانـي شـد     
همـزمـان بـا اعـتـراضـات شـهـرهـاي                
کردستان دستگير و دو ماه در زنـدان          

 ميليون تـومـان از       ١٥بود و با وثيقه     
 . زندان آزاد شد

 
لقمان امـروز خـود را بـه دادگـاه              
معرفي کرد و بازداشت شـد، امـا در            
يک اقدام جالـب و ارزشـمـنـد، حـدود              

 نفر از دوستان و آشنايان لقمان او        ٣٠
لـقـمـان    .   را تا دم دادگاه بدرقه کـردنـد        

بدليل فعاليت هـاي ارزشـمـنـدش در            
دفاع از حقوق کـارگـران، در دفـاع از             
حقوق کـودکـان و زنـان، شـخـصـيـت                
شناخته شده اي است و مـحـبـوبـيـت             
زيادي در ميان مردم بويژه مردم سقـز        

مــردمــي کــه امــروز او را بــه             .   دارد
دادگاه بدرقه کـردنـد هـمـراهـي مـردم             
سقز و هزاران نفر ديگر را با او نشـان            

 . ميدهد
 

ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
محکوميت و بازداشت لقمان مـهـري       

را شديدا محکوم ميکند و خـواهـان          
آزادي بـي قـيـد و شـرط او و کـلـيـه                     

ــيــان ســيــاســي اســت         ــدان درهــاي .   زن
زندانهاي سـيـاسـي بـايـد بشـکـنـد و                 
بدست مردم شکستـه خـواهـد شـد و             
زندانيان سياسي با افتخار بـه آغـوش         

. خانواده هايشان بـازخـواهـنـد گشـت         
اين سران جنايتکار حـکـومـتـنـد کـه             
بايد در دادگاههاي عادالنه و عـلـنـي       

اگـر سـران     .   به محاکمه کشيده شـونـد     
رژيم تصور ميکننـد کـه مـيـتـوانـنـد              
مردم را بـا ايـن اقـدامـات مـرعـوب                

حـزب هـمـه      .   کنند، اشتباه ميـکـنـنـد     
مردم آزاديخواه و بويژه مـردم مـبـارز           
سقز را فراميخواند که گسترده تـريـن         
اقدامات را بـراي آزاد کـردن لـقـمـان               
مهري و کليه زنـدانـيـان سـيـاسـي در              

 . دستور بگذارند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠۸ فوريه ٢٧ -١٣٨٦ اسفند ٨

كند و رابـطـه       مسئله را مطرح مي   
. دانـد  جنسـي را مـنـبـع شـر مـي              

ها اگر در زمان ماركـس        كمونيست
مجبور بودند با سـرمـايـه، كـه تـا              
حدودي دست مذهب را در دخالـت       
در امور جامعه كـوتـاه كـرده بـود،            
بــراي آزادي زن مــبــارزه كــنــنــد و            

" اشتراك زنـان  " مجبور بودند بر سر     
در مــانــيــفــســت كــمــونــيــســت بــا          
بورژوازي بحث كنند، اكنون هـمـان       
سرمايه مـذاهـب را هـم بـه يـاري                

هـا     طلـبـيـده اسـت و كـمـونـيـسـت               
 ١۵٠مجبورند بـعـد از بـيـش از               

سال هنوز بر سر اين تابو بـا رفـيـق            
بغـل دسـتـي خـودشـان هـم بـحـث                 

 !كنند
رابطه جـنـسـي ريشـه       " شر"اما  

. در مالـكـيـت مـردسـاالرانـه دارد           
مــرد صــاحــب زن اســت و گــاهــا             

ــن               صــاحــب ده     ــي ــن ــن از چ ــا ت ه
هائي هم است؛ و اين ملك كـه          ملك

منقـول اسـت و جـان دارد، مـثـل                
مالك احساس دارد، باعث دردسـر      

شود؛ چـرا كـه نـامـوس            مالك مي 
براي دفاع از   !   مالك خود هم هست   

ناموسش، مالك در جنگ و گـريـز         
. دائم با همسايه و ايـن و آن اسـت             

شود و هديه گـرفـتـه       هديه داده مي  
اين مالكـيـت و دردسـر         .   شود مي

مربوط به آن، به همين زمختي در        
ــهــج               ــجــيــل، قــرآن و ن ــورات، ان ت
البالغه و شايد كتب اديـان ديـگـر           
هم، كه منعكس كنـنـده فـرهـنـگ           
دورانــي كــه در آن نــوشــتــه شــدنــد           

 . هستند، نيز منعكس است
 

 زندگي با كيفيت
باالتر به جـوانـبـي از عشـق و             
رابطه جنسي و عشقي و ريشـه در          

اما به نظـر  .   بودن آن پرداختيم"   شر" 

من مهمتر از آن، عشـق و رابـطـه              
جنسي همانند نفس كشيـدن، غـذا       

هـا مـايـحـتـاج اولـيـه               خوردن و ده   
انسان، هم ضروري هسـتـنـد و هـم            
رابطه مستـقـيـم بـه لـذت بـردن از                
زندگي و يـا كـاسـتـن از كـيـفـيـت                  

كسـي كـه بـخـواهـد          .   زندگي دارند 
كس ديگري را اذيـت و شـكـنـجـه              
كند، جلوي نـفـس كشـيـدن وي را              

گيرد، از غذا خـوردن مـحـروم           مي
كند كـه از       كند، بيكارش مي   مي

. لذت بردن از زندگي محـروم شـود        
امـا  .   هـا را هـمـه قـبـول داريـم                  اين

كسي كه در قيد و بـنـد مـذهـب و               
دولت از رابطه جنسي آزاد مـحـروم        

ماند، مورد ترحم و هـمـدردي         مي
بــرنــامــه حــزب    .   گــيــرد قــرار نــمــي  

گـويـد    درست در جواب به اين مـي       
كه كس و مقام و نهادي حق نـدارد          
در رابطه آزاد جنسي دو نـفـر بـالـغ             

 !دخالت و دست درازي كند
در جــوامــع طــبــقــاتــي، بــراي         
اكثريت جامعه، موضوع تقـال هـر        

حتي كلـمـه   .   روزه، زنده ماندن است   
را بايد با احتياط استعـمـال       "   لذت" 

چه برسد به ايـنـكـه مـوضـوع           !   كرد
چيـزي اسـت     "   لذت.   " تقاليش باشد 

دنـيـاي   " كه ظاهرا موضوع آينده و       
براي حزب كمونيسـت  !  است"  بعدي

كارگري، بدون نقض حقوق ديگـران      
و آسيب رسـانـدن بـه خـود، كسـي               
نبايد جلوي لذت بـردن از زنـدگـي            

كشـمـكـش    .   كس ديگري را بگيـرد    
يك " هر روزه انسان، كه نقطه رجوع       

است، بر سر نـه فـقـط          "   دنياي بهتر 
زنده مـانـدن، كـه بـر سـر چـگـونـه                   

ها   اين شامل ده  .   زندگي كردن است  
موضوع، از جمله رابـطـه جـنـسـي            

 .باشد آزاد دو نفر بالغ مي
 

 ٢٠٠٨ فوريه ١٩

 " عشق آزاد     "
 "  .  .  . يك دنياي بهتر         "در توضيح بندي از           

  مارس روز جهاني زن ٨به استقبال 

 لقمان مهري فعال کارگري و از فعالين حقوق انسان بازداشت شد  
 دهها نفر از مردم سقز لقمان را بدرقه کردند

 فعالين کارگري،            
 ! بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند                            

كليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در                       
تصميم گيري در مورد روابط جنسي خود با ساير                         

روابط جنسي        .افراد بزرگسال كامال آزادند               
داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصي                         

آنهاست و هيچكس و هيچ مقامي حق كنكاش و                           
 . دخالت در آن و يا اعالن عمومي آنرا ندارد                       

 
 يك دنياي بهتر         

  برنامه حزب كمونيست كارگري ايران                    
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حکم جلب طيب چتاني يـکـي         
از بازداشت شدگان مراسم اول مـاه       
مه براي اجـراي احـکـام جـريـمـه و               

طــيــب .   شــالق بــه وي ابــالغ شــد           
چتاني کارگر کارخانه پرريس و از        
کـارگـران فــعـال ايـن کـارخـانـه در                
پيگيري مطالـبـات کـارگـري و از            

 .نمايندگان آنهاست
  

يازده نفر از کارگران بـازداشـت       
شده در مراسم اول ماه مه در ايران        

شهر سنندج، به جرم شـرکـت در           –
 بـه    ١٣٨٦مراسم اول ماه مه سال       

 روز زنـدان و ده ضـربـه شـالق               ٩١
محکوم شدند و پس از اعتراضات      
گسترده اين کـارگـران و اتـحـاديـه             
سراسري کارگران اخراجي و بيـکـار     
به اين احکام، دادگاه تجديـد نـظـر          
با تبديل حکم زندان ايـن کـارگـران          

به جريـمـه نـقـدي حـکـم ده ضـربـه                  
شالق را ابقا نمود و تاکنـون حـکـم           
شالق و جريمه در مورد سه نـفـر از      
اين کارگـران بـه نـامـهـاي صـديـق               
امجدي، حـبـيـب اهللا کـلـکـانـي و                
فارص گويليـان بـه اجـرا در آمـده              
اســت، تــنــهــا جــرم ايــن کــارگــران           
شرکت در مراسـم اول مـاه مـه در              

 .شهر سنندج است
  

اتــحــاديــه ســراســري کــارگــران       
اخراجي و بـيـکـار پـس از صـدور                
حکم دادگاه تجديد نـظـر و اجـراي           
حکم قرون وسطايي شالق در مورد      
سه نفر از اين کارگران، با انعکاس       
گسترده خبري اين مسئله و نـامـه          
به آي تي يو سي و طرح شکايت از         
طريق آن کنفدراسيون در سـازمـان        
جهاني کار مراتب اعتراض شـديـد       

ــه اجــراي حــکــم قــرون                 خــود را ب
وسطايي شالق در مـورد کـارگـران          
در ايران ابراز داشت، همچنين پس      
ــکــار                 ــکــم شــالق اف ــراي ح از اج
عمومي، وکال، تشکلهاي کارگـري    
و شخـصـيـتـهـاي زيـادي در ايـران               
نسبت بـه اجـراي حـکـم شـالق در                
 .مورد اين کارگران معترض شدند

  
با اين حال مـقـامـات قضـايـي           
ايران همچنان بر اجراي ايـن حـکـم          
اصرار ورزيده و اخيرا هـمـانـطـوري         
که اشـاره شـد حـکـم جـلـب طـيـب                  
چتاني را نـيـز جـهـت اجـرا بـه وي                 

 .ابالغ کرده اند
  

طيب چتـانـي و هـفـت کـارگـر              
ديگري که تا کنـون ايـن حـکـم در              
مورد آنان به اجرا در نيامده اسـت          

تصميم ندارند تـا خـود بـه دادگـاه             
اجراي احکام جـهـت اجـراي حـکـم             
مراجعه نمايند، بـه هـمـيـن دلـيـل              
احتمال بازداشت و اجراي حکـم در        
مورد اين کارگران هر لحظه وجـود     

 .دارد
  

ــه ســراســري          اعضــاي اتــحــادي
کــارگــران اخــراجــي و بــيــکــار در            
سنندج و کارگران کارخـانـه شـاهـو         
به همراه خانواده هاي اين کارگـران       
تصميم گرفته انـد کـه در صـورت             
بازداشت اين کارگران براي اجـراي        
حکم، به همراه خانواده هـاي خـود          
در برابر دادگاه اجراي احکام دسـت   

 .به تجمع بزنند
  

کارگران، سازمانهاي کـارگـري     
 و حقوق بشري در سراسر دنيا

  
مــا از شــمــا اســتــمــداد مــي             
طــلــبــيــم، مــا بــه شــمــا مــراجــعــه            
ميکنيم، ما به وجـدان آگـاه و بـه              

انسانيت شما مراجعه مي کـنـيـم،         
ما از شما مي خواهيم به اعتراض       
ــا                    ــم ــا از ش ــد، م ــدي ــون ــي ــپ ــا ب م
ميخواهيم اجازه ندهيد کارگران به     
جرم شرکت در مراسم اول مـاه مـه           
شــالق بــخــورنــد، صــدور و اجــراي         
حکم شالق در مـورد کـارگـران در            
ايران به جرم شرکت در مـراسـم اول         
ماه مه، شالق بر اول ماه مه است،      
شالق بـر حـرمـت ايـن روز اسـت،                

 .شــالق بــر حــرمــت کــارگــر اســت          
به ما بپـيـونـديـد و اجـازه نـدهـيـد                 
حرمت اول ماه مه با حکم رسـمـي          
شالق از طرف مـقـامـات قضـايـي            
ــه مــا                  ــگــد مــال شــود، ب ــران ل اي
بپيونديد و با صداي رسا و در يـک          
بعد جـهـانـي خـواهـان لـغـو فـوري                
احکام شالق بر کـارگـران در ايـران           

 .بشويد
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

در ادامه اعتراضات دانشجـويـي      
شـنـبـه       در شيراز، دانشجويان روز سـه     

اي در      تجمع اعـتـراضـي، عـده       ٢طي  
ساخـتـمـان مـديـريـت مـانـدنـد و بـه                   

اي    تصرف آنجا ادامـه دادنـد و عـده            
ي پرديس ارم رفـتـنـد     ديگر به محوطه  

هـا نـظـم         و با تـعـطـيـل کـردن کـالس            
ــان                 ــل و خــواه دانشــگــاه را مــخــت
اســتــعــفــاي فــوري صــادقــي رئــيــس         

اعــتــصــاب غــذاي   .   دانشــگــاه شــدنــد  

ــدان ورودي                ــز در مــي ــي ســراســري ن
دانشگاه بـرگـزار شـد و دانشـجـويـان              

هــاي غــذاي خــود را دســت             ســيــنــي
در .   نخورده بر روي زمين گـذاشـتـنـد         

 دانشجويان با جـمـعـيـتـي         ١٤ساعت  
 نفر به سمت ساختمـان      ١٠٠٠بالغ بر   

ــا ســر دادن                  ــتــنــد و ب مــديــريــت رف
فرمـانـده پـادگـان       «   شعارهايي نظير   

ايــن آخــريــن پــيــام اســت، جــنــبــش             
، » ي قـيـام اسـت          دانشجـويـي آمـاده     

ــا،             «  ــف ــع ــت ــي، اس ــاه ــپ ــي س صــادق
گر تـيـر و فـتـنـه بـارد،               « ،  » استعفا

خواهان حمـايـت   »   جنبش ادامه دارد  
گــرايــن    مــردم کــه از بــيــرون نــظــاره           

ــد             ــدنـ ــد، شـ ــودنـ ــات بـ ــراضـ ــتـ . اعـ
هاي واقع در خيابان جمهـوري        ماشين

هـاي     نيز با ايجـاد تـرافـيـک، بـا بـوق              
ممتد و دسـت تـکـان دادن بـه ابـراز                 

دانشـجـويـان    .   احساسات پـرداخـتـنـد      
پس از اينکه وارد ساختمان مديريـت        
شدند و هنگامي که خاکرند نمـايـنـده      

ي صــحــبــت کــردن          صــادقــي اجــازه   
خواست، بـه وي ايـن فـرصـت را                 مي

ندادند و همه يکصدا با هم استعـفـاي        
در ايـن    .   صادقي را خواسـتـار شـدنـد        

هنگام دانشجويان اقدام بـه بـرگـزاري         
وقـتـي نـمـايـنـده         .   تريبون آزاد کـردنـد    

صـــادقـــي در جـــواِب درخـــواســـت            
استعفاي دانشـجـويـان سـکـوت کـرد            

ي    دانشجويان خشمـگـيـن بـه طـبـقـه            
هفتم مديريت وارد شدند و شـروع بـه          

» مرگ بر صـادقـي  «   سر دادن شعاِر    

همچنين با رژه رفـتـن و پـاي          .   کردند
ما زن و     «   زدند که     کوفتن فرياد مي  

. » مرد جنگيم، بجنگ تا بـجـنـگـيـم         
در اين هنگام به علت تراکم جمعـيـت         
دانشجويان به طبقه همکف برگشتند     
و وقـتـي فـرمـانـدار شـيـراز در بـيـن                   
ــه وي               دانشــجــويــان حــاضــر شــد، ب

ي صحـبـت کـردن نـدادنـد و               نيزاجازه
گفتند ما تنـهـا خـواهـان اسـتـعـفـاي               

گفتني اسـت عصـر       .   صادقي هستيم 
سه شنبه جلسه شـوراي تـامـيـن نـيـز              

. درساختمـان مـديـريـت بـرگـزار شـد             
دانشـــجـــويـــان اعـــالم کـــردنـــد کـــه          

 صـبـح بـه        ٩چهارشنـبـه از سـاعـت           
تجمع خود ادامه خواهند داد و مـتـن         

اي را خواندند که با تعداد زيادي         نامه

امضا از وزير علوم درخـواسـت شـده           
بود تا با کـنـاري صـادقـي مـوافـقـت               

اسـفـنـد بـه       ٨آنها تا چهارشنبـه     .   کند
وزير عـلـوم مـهـلـت دادنـد و اعـالم                  
کــردنــد کــه تــا بــرکــنــاري صــادقــي            
همچنان به تجمع خود ادامه خواهنـد       

 . داد
سازمان جوانان کمونيست ضمـن     
حــمــايــت از اعــتــراض دانشــجــويــان         
دانشگاه شيراز، همه دانشـجـويـان را         
به اعتراضي سراسري و هـمـه جـانـبـه            
ــه فضــاي ســرکــوب، احــکــام              ــي عــل
انضــبــاطــي و بــراي آزادي هــمــه                  

بايد .   دانشجويان زنداني فرا ميخواند   
بــا اعــتــراضــاتــي گســتــرده و وســيــع          

 . جمهوري اسالمي را عقب راند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 گسترده باد اعتراضات دانشجويي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

١/٠٨/١٣٨٦ 

 :دانشجويان دانشگاه شيراز
 ! بجنگ تا بجنگيم! ما زن و مرد جنگيم

 دانشجويان با تصرف ساختمان مديريت خواهان برکناري صادقي رئيس دانشگاه شدند

 
 

استمداد فوري از تمامي سازمانهاي کارگري و حقوق بشري در سطح 
 دنيا به اعتراض ما بپيونديد

 دانشجويان زنداني ،                
 بايد فورا و بدون قيد و شرط                       

 ! آزاد شوند      


