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 بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه کردستان                          
 !و دانشگاه آزاد سنندج             

   دو نفر از کارگران کارخانه پرريس سنندج اخراج شدند                            

 آبـان  ۵طبق اخباري که روز شنبه    
به کميته کردستان حزب  رسيده اسـت        

 دقيقـه   ۳۰ و   ۷کارگران شاهو ساعت    
عصر اين روز در اعـتـراض بـه عـدم               
پرداخت حقوقهاي سه ماهه اول سـال         

 صـديـق آزادي مـديـر کـارخـانـه،               ۸۵
مــحــمــد هــاشــمــي حســابــدار، اقــبــال       
مسئول حسـابـداري را در کـارحـانـه              
نگهداشتند و اجازه خروج بـه آنـهـا را            

کــارگــران اعــالم کــردنــد تــا        .   نــدادنــد
پرداخت حقوقهاي معوقه خـود اجـازه       

رودشـنـگ   .   خروج به آنها را نميدهـنـد      
کارفرماي اين کارحـانـه قـبـأل اعـالم            
کرده بود که اين حقوقهـا را پـرداخـت            

کارگران شاهو در سنندج  مانع خروج  
 مسئولين از اين کارخانه شدند

 
 

چـنـانـکـه مـي        :     عبدل گـلـپـريـان      
 آذر نزديک است و قـاعـدتـا          ۱۶دانيد  

جنبش دانشجويي هم دارد خودش را       
براي اين روز آماده مي کند،  قبـل از           
هر چيز شرايط و موقعيت کنوني اين       
جنبش را چگونه مي بينيد؟ و اينـکـه         
جنبش دانشجويي در چـه ظـرفـيـتـي             
متفاوت از سال گذشته مـي خـواهـد           
در مقابل فضاي پليسي عـرض انـدام         
کند؟ فاکتورهاي مثبت امسال کـدام       

 ها هستند؟
بـه نـظـر مـن         :   نسرين رمضانعلي 

جنبش دانشجويي در مقايسه با سـال       
پــيــش چــه از نــظــر اعــتــراضــات و               
مبارزاتش و چه از نظر روشن تر بـيـان          
کردن خواستها و مطالباتش و بـويـژه          
خط و خطوط و گـرايشـات سـيـاسـي              
موجود در اين جنبش در دانشگاههـا        

تفاوتهايـي مـهـمـي       ,   درگير مي باشد  

اعتـراضـات و مـبـارزات         .   کرده است 
دانشجويي چه صنفي و چـه سـيـاسـي           

گـرايشـات   .   تقريبا هر روز ادامه دارد     
و جــريــانــات ســيــاســي در درون ايــن           
جنبش اتفاقا در روش و چـگـونـگـي             
برخوردشان بـه مـبـارزات صـنـفـي و              
سياسي دارند خودشان را معني مـي        

دار و دسـتـه هـا و جـريـانـات                 .   کنند
, وابسته به تحکيم وحـدت و ادوار آن        

مصاحبه ايسکرا با  نسرين رمضانعلی                         
  آذر  ۱۶در مورد      

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسرين رمضانعلي     

 ۵صفحه 

 ۲صفحه  

 ۵صفحه  

 ۵صفحه  

بـا تشـکـر از        :   عبدل گلپـريـان      
شما که اين فرصت را فراهم کرديـد،   
اولين سوال اينست که بـا تـوجـه بـه             
اينکه ما مرتب تاکيد کرده ايـم کـه          
چپ در کردستان قـوي اسـت، شـمـا           
جنبش چپ و جـنـبـش کـمـونـيـسـم               
کارگـري در کـردسـتـان را چـگـونـه                

ــيــد       ــکــن ــي مــي ــاب ــهــاي   .   ارزي ــت ســن
ناسيوناليستي چه تاثيري بر چـپ و       
سازمانهاي سياسي که خود را چـپ       

 ميدانند گذاشته است؟
 

براي جواب بـه    :   محمد آسنگران 
اين سوال الزم است قبأل شمه اي از         
اوضاع کردستان و نقش و جـايـگـاه           
چــپ در ايــن جــامــعــه را مــروري              
بکنيم، زيرا خواننده بهـتـر مـتـوجـه           
مــيــشــود کــه مــا در چــه فضــاي               
فعاليت کرده ايم و بـا چـه مـوانـع و              
سنتهاي درگير بوده ايم  و امروز در    

 .  چه موقعيتي هستيم
از مقطع فعاليت علني احـزاب       

 تــا کــنــون تــحــوالت         ۵۷در ســال     
مهمي در کردسـتـان اتـفـاق افـتـاده             

اکنون کردستـان جـامـعـه اي          .   است
. حزبـيـت يـافـتـه و پـوالريـزه اسـت                

اکــثــريــت فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي          
اعتراضي تحت تـاثـيـر ايـن فضـاي            

در .   سياسي در کـردسـتـان هسـتـنـد          
کردستان حـتـي رژيـم و ارگـانـهـاي              
امنيتـيـش مـيـدانـنـد کـه مـردم و                  
بسـيـاري از فـعـالــيـن جـنـبـشـهــاي                
اعــتــراضــي گــرايــش ســيــاســيــشــان      

فعاليت علني در کردستـان    .   چيست
به داليل تاريخـي کـه اکـنـون وقـت              
پرداختن به آن نيست امري پذيرفـتـه    

ايــن مســلــه يــک داده         .   شــده اســت  
اجتماعي و يـک سـنـت جـا افـتـاده                

به همين دليل نـقـش احـزاب          .   است
 .در اين جنبشها تعيين کننده است

 ۵۷در کردستان بعد از انقالب       
هميشه، چپ نيروي مـطـرحـي بـوده          

در مــقــابــل قــطــب راســت و         .   اسـت 
ناسيوناليست که ريشه اي تاريـخـي       
و طـوالنـي داشـت چـپ از مـقـطـع                 
انقالب بـه طـور اجـتـمـاعـي پـا بـه                  

اما از آن هنگام تـا       .   ميدان گذاشت 
کنون اين چـپ کـم و بـيـش تـحـت                  

تاثير سنتهاي ناسيونـالـيـسـت کـرد          
چه در شـکـل مـبـارزه و           .   بوده است 

. چه در سنتهاي سياسي در جامـعـه       
به يک معني چپ اين نقطـه ضـعـف           

. را هميشه با خود حمل کـرده اسـت         
اما به دنبال تحوالتي کـه در حـزب           
کمونيست ايران و کومه له در اوايـل   

 مــيــالدي اتــفــاق افــتــاد،        ۹۰دهــه   
کمونيسم کارگري تـالش کـرد خـط          
فاصل خود را با اين سنتـهـا روشـن           

در نقد سـنـت و سـيـاسـتـهـاي             .   کند
ناسيوناليستي تالشهاي بـا ارزشـي        

در سطح سياسي و تيوريک مـا       .   شد
عـالوه  .   دستاوردهاي مهمي داشتيم  

 مصاحبه با محمد آسنگران                    
 در مورد سياستهای حزب در کردستان                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 ۳صفحه  
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که  در کل وابسته به جبهه مشارکـت         
, و بـقـايـاي دوم خـرداد مـي بـاشـنـد                 

بيشتـردرتـالش بـوده و هسـتـنـد کـه                
کماکان بند ناف ايـن جـنـبـش را کـه               
مدتهـا از کـل رژيـم بـريـده اسـت را                   
دوباره  به اصطالح  به جناح مـنـتـقـد            

نـگـاهـي بـه       .   حکومت وصل نمـايـنـد    
تقالها و تالش هاي اين دار ودسته و         
بويژه جريان انجمن هاي اسـالمـي در         
دانشگاهها و تـالش ايـن جـريـانـات             

تمـامـي ايـن      .   خود گواه اين امر است  
جريانات در کنار مهار و در انـقـيـاد            

, نگـه داشـتـن جـنـبـش دانشـجـويـي               
نهايت سعي و تالششان را مي کنـنـد     
تــا ايــن جــنــبــش در مــقــابــل نــظــام             

اين کـنـه تـقـالهـا و جـهـت                .   نايستد
در .   گيري اين جـريـانـات مـي بـاشـد             

کنار اين تالش ها، جريانات  چـپ و           
راديکال عال رغم  فضاي سـرکـوب و          
محدوديتهاي علني کاري و تشـکـل         
يابي، توانسته اند  در ايـن جـنـبـش               

حضور اين طيف .   بسيار به جلو بيايد   
وسيع و راديکال و بخشا تـا حـدودي           
چــپ را مــي شــود در تــمــامــي                     
اعتراضات و مبارزاتي که در جـريـان        

 .ديد, مي باشد
براي روشتنر شدن رويارويي هـاي    
ــبــش               ايــن گــرايشــات در درون جــن
دانشجويي، شايد بد نباشـد نـگـاهـي          
به مـطـالـبـات و خـواسـتـه هـايشـان                  

براي مثـال تشـديـد فضـا و            .   انداخت
فعالـيـت   ,   جو سرکوب در دانشگاهها   
تــبــديــل ,   کــمــيــتــه هــاي انــظــبــاطــي      
احضارها ,   دانشگاه به پادگان نظامي   

و محروميت از تحصيل و مهمتـر از         
همه مسئله مربوط به آزادي فعاليـت       
هاي سياسي وآزادي بـيـان و مـبـارزه            

ــاســي              ــي ــان س ــي ــدان ــراي آزادي زن , ب
گرايشات درگير در اين اعـتـراضـات         
هر کدام زور خودشان را مي زنند کـه          
هژموني خودشان را بر اين مـبـارزات        

جـريـانـان وابسـتـه بـه           .   داشته باشـنـد   
تحکيم وحدت و انجمن هاي اسالمي      
ــن                     ــرل اي ــت ــن ــار و ک ــه ــقــش م در ن
اعتراضات ظاهر  مـي شـونـد ولـي               
راديکاليسم و فضا و جو اعـتـراضـي          
در مواردي ايـن دار و دسـتـه هـا را                 
نــاچــار از هــمــســويــي بــا مــبــارزات           

 . دانشجويي مي نمايد
اما جريانات نامتشکل و بخـشـا       
بي نام و نشان و فعالين راديـکـال در            

يـک   .   همه اين مبارزات حضور دارنـد      

ضعف اصلي ايـن جـريـان، نـداشـتـن              
تشکل و تلفيق کار علني و مـخـفـي            

بـه  .   اينها امکانـات کـم دارنـد        .   است
دليل جو سرکوب و خطر دسـتـگـيـري          

تجـارب  .   عمدتا پشت صحنه هستند   
جــوان .   مــبــارزاتــي چــنــدانــي نــدارنــد     

هستند و بايستي با کلي از سنتهـا و          
يک کـار حـاکـم بـر ايـن جـنـبـش در                     

اين، انژري و مهمتر از هـمـه         .   بيفتند
خط سياسي رشد يافته چـپ را مـي            

ايــن خــط و جــهــت گــيــري         .   طــلــبــد   
جـنـبـه مـبـارزاتـي و           .   موجـود اسـت    

تشــکــل .   عـمــلـي پـيــدا نــمـوده اسـت           
حـتـي تشـکـل هـاي مـخـفـي               .   ندارد
رنــگ خــودش را بــر ايــن                .   نــدارد

مبارزات مي زند ولـي صـاحـب ايـن            
دستاوردها به دلـيـل فشـار سـرکـوب            

درواقــع ايــن جــنــبــش و       .   نــمــي شــود  
فعالين چپ آن،  بدون سـر و تشـکـل              

اينها همه پيشرفت هايي اسـت  .   است
که در مقايسه بـا سـال پـيـش امـروز               
ملموس تـر مـي شـود در مـورد آن                 

در اسـاس هـژمـونـي         .   صحـبـت کـرد     
مـبــارزاتــي و اعــتــراضــي جــريــانــات        
متمايل بـه چـپ و فـعـالـيـن بـخـشـا                   
مــنــفــرد چــپ را مــي شــود درايــن               

تاکيد بر مـبـارزه تـا      .   اعتراضات ديد 
اعتصاب و  ,   رسيدن به خواستهايشان  

حمـايـت از اعـتـراضـات و            ,     تحصن
مبارزات کارگران و زنان در خـارج از         

طرح مباحثي حول و حوش     ,   دانشگاه
آزادي بـيـان و حـق تشـکـل و آزادي                 
زندانيان سياسي و مهمتر تر از هـمـه          
تــمــايــل و تــالش ايــن جــريــانــات و              
محافل براي تداعي شـدن بـا چـپ و             

هـمـه و هـمـه         ,   راديکاليسم ايـن چـپ     
نکات مـهـمـي هسـتـنـد کـه امـروزه                 

 .عينيت دارند
در مقابل اين دو گـرايـش کـه در            
بــاال بــه آنــهــا اشــاره کــردم گــرايــش             

" پوشش کـار کـردن     " آرمانگرا  و يا با      
. هم هنوز در اين جنبش فـعـال اسـت           

از سـر  . نظريه پرداز و خط دهنده دارد 
امکانگرايي خواسته و نخـواسـتـه بـه          
بخش هايي از نيروهايي کـه کـال در            
بقاياي دو خرداد و مـلـي و مـذهـبـي              

تعلق خاطـر بـيـشـتـري         ,   گرد آمده اند  
اين جريان عملـگـرا اسـت بـراي           . دارد

 . امروز کار مي کند
در مورد ظرفيت هاي مبـارزاتـي       
و تــفــاوتــهــايــي کــه نســبــت بــه ســال            

بايد بگويم کـه ايـن جـنـبـش            ,   گذشته

ظرفيتهاي اعتراضي نسبتا خوبي در     
مقايسه با سال قـبـل از خـود نشـان                

بـراي مـثـال مـبـارزات و            .   داده اسـت  
دوره  .   مطالبات سياسي تـر شـده انـد         

و زمان اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات              
مــبــارزات فــقــط   .   بــلــنــدتــر شــده انــد    

مطالباتشان سياسي  ,   مقطعي نمانده 
بــحــث تشــکــل هــاي       .   تــر شــده انــد     

مستقل دانشجويي و نحوه برخورد به      
تشکل هاي موجود حکومتي و غيـر       
حکومتي در دانشگاهها و نقد شـان،       
يکـي از مصـاف هـاي بـخـش هـاي                 
ــکــال مــحــافــل و جــمــع هــاي                رادي
دانشجويي مي باشد که جهت گـيـري        

ــظــر مــن چــپ در              .   چــپ دارد    ــه ن ب

دوبـاره  .   دانشگاه دارد جان مي گـيـرد      
به مباحث سياسي بـر سـر اوضـاع و             

, احــول و راه هــاي بــون رفــت از آن                
ــبــش             ــدهــي جــن ــي ســازمــان چــگــون
دانشجويي و تالش بـراي ايـجـاد پـل            
ارتباطي بين اين جنبش و مـبـارزات         
ساير اقشار مردم بر عليـه جـمـهـوري           

از زمره جهت گيريهاي مـي  ,  اسالمي
باشند که ما امروز در دانشگاهها بـا        

همه اينها رابايـد    .   آن روبرو مي باشيم   
و اينها همه نکات    .   به فال نيک گرفت   

قوت اين جنبش و بـالـنـدگـي اش را              
 . نشان مي دهند

اگر شما بـخـواهـيـد       :     گلپريان.  ع
به ليستي از خـواسـت و مـطـالـبـات               
جـنـبـش دانشـجـويـي اشـاره کـنـيــد،                
خواست و مطالبات ايـن جـنـبـش را             

 ؟.چگونه ترسيم  خواهيد کرد
به نظر مـن و    : نسرين رمضانعلي 

با توجه به مجموعه  مسائلي کـه در          
پاسخ به سوال قبلي تـان اشـاره کـردم            
بسته به اينکه کدام گرايش و خط در         

, اين جنبش دست باال را پـيـدا کـنـد            
خواهد توانست مطالبات و مهر ايـن      

بـا  .   مطالبات را بر اين جنبش بکوبـد      
حرکت از اين مسئله و از آنجايي کـه          
جريان چپ و راديکال و محافـل چـپ          
دانشجويي در اين مبـارزات وسـيـعـا          

طبعا سعي مي کـنـنـد       ,   حضور دارند 
که مطالبات و خواسـتـهـاي جـنـبـش            
خودشان را بر اين مبارزات  در ايـن            

در همين راستا مـن فـکـر        .   روز بزنند 
مي کنم که اهم مطالبات مي تـوانـد         

انـحـالل انـجـمـن هـاي           :   اينها باشـنـد   
اسالمي و دار و دسته هاي وابسته بـه   

خروج نيروهاي انتظامي و     ,   حکومت
لباس شخصي ها و تمامي بـانـدهـاي       
جاسوسي و سرکوبـگـر حـکـومـت از             

ايــجــاد تشــکــل هــاي     ,   دانشــگــاهــهــا
بـر چـيـده شـدن         ,   مستقل دانشجويـي  

کميته هاي انظباطـي و ارگـانـهـايـي            
نظير حراست و انجمن هاي اسـالمـي       

, و شوراهاي اسالمي از دانشگـاهـهـا       
رفع محدوديـت و مـمـنـوعـيـت کـار               
وفعاليت سياسي از فعالين و رهبـران       

آزادي ,   دانشجويي از طرف حکـومـت    

همه فعاليـن دانشـجـويـي و رهـبـران              
اعتراضات اخير دانشجويي و مهمتر     
ــراي حــمــايــت از                 از هــمــه تــالش ب
مبارزات کل مـردم ايـران بـر عـلـيـه                
حکومت و اينکه دانشگاه و جـنـبـش         
کارگري و مبارزات عموم مردم بـايـد        

 .مي باشد, به هم تنيده شوند
يک نکته بسـيـار مـهـم امسـال،             
تــالش و پــافشــاري بــراي بــرگــزاري            
مراسم ها و تجمعات مستقل از دار         
و دســتــه هــاي تــحــکــيــم وحــدت و              

 آذر روز     ۱۶حکومتي به منـاسـبـت        
ايــن روز روز     .   دانشــجــو مــي بــاشــد     

دانشجو و روز اعتراض بـه سـرکـوب            
آزادي زندانيان سـيـاسـي      ,   دانشگاهها

ــاشــد      ــبــش            .   مــي ب ــن ــه  ج روزي ک
دانشجويي و فعالين و رهبران عملـي       
اين جنبش با به ميدان آورن صـفـوف          
متحد و مـتـشـکـل دانشـجـويـان بـه                
حکومـت و بـانـدهـا و دار و دسـتـه                   
هايش نشان مي دهند کـه در کـنـار             
همه آن مطالباتي که داشته و دارند ،         
ــه دســت آوردنشــان ســاکــت              ــراي ب ب

 .نخواهندنشست
در روزهـاي اخـيــر       :   گـلـپـريـان    .   ع

اعتراضاتي در بسياري ازدانشکـده و       
دانشگاه هاي کشور صـورت گـرفـتـه           
است، آيا به نظر شمـا ايـن حـرکـتـهـا               

 آذر قـدرتـمـنـد          ۱۶پيش درآمد يـک       
است؟ و فکر ميکنيد امسال گرايـش       
چپ  در تمايز با تحکيم وحدتي ها و          

غيره چقدر ميتواند قدرتمند تـر و بـا         
طرح مطالبات سياسي ، جـلـوتـر از            
ظرفيت سال گذشته ظاهر شـود؟  در          

 ۱۶همين راستا رهنمود شـمـا بـراي           
آذر به دانشجويان در دانشـگـاه هـاي           

 کردستان چيست؟
اعتراضاتـي  :     نسرين رمضانعلي 

کـه هـم اکـنـون در دانشـگـاهـهـا در                   
جريان است، به جرات مي توان گـفـت        
که پيش در آمدي براي برپايي هر چـه         

اتفاقـا  .    آذر مي باشد   ۱۶با شکوهتر   
اعتراضات کنوني و مطـالـبـاتـي کـه           
دانشجويان در اين اعتراضات طرح و      

عـمـدتـا    ,   برايش مـبـارزه مـي کـنـنـد           
سياسي بوده و جـنـبـش دانشـجـويـي             
امسال بـه نـظـرم سـيـاسـي تـر و تـا                     
حدودي آماده تر از سال پيش دارد بـه         

اگريادمـان  .   استقبال اين روز مي رود    
باشد سال پيش حکومت اسالمـي از        
تـــرس اوج گـــيـــري اعـــتـــراضـــات،          
دانشگاهها را تـعـطـيـل نـمـود و در                
کوي دانشگـاهـهـا عـمـال حـکـومـت              
نظامي اعالم کرد و لي با اين  وصف         

 آذر  ۲۱ و   ۲۰دانشجويان در روزهاي    
اتـفـاقـا اگـر       .   دوباره به صحنه آمـدنـد     

گزارشات و تحليل ها و ارزابـي هـاي          
نشان مي دهـد     ,   پارسال را نگاه کنيم   

که بخش چپ راديـکـال ايـن جـنـبـش              
توانست در اين دو روز قدرتي از خود        
نشان دهد و عليرغم تهديدات و خـط        
و نشــان کشــيــدنــهــاي حــکــومــت و           

به مـيـدان آمـد و        ,  تحکيم وحدتي ها 
 آذر سرخ سال قبل را بـه نـمـايـش             ۱۶

اين  وقايع نشان داد که چـپ  .   گذاشت
در دانشــگــاهــهــا حضــو دارد و در              
فرصت مناسب که توازن قـوا  اجـاز             

نيرو و توان و مطالباتش را به       ,     بدهد
ميدان آورده و در برابر جـامـعـه قـرار             

به نظر مـن سـال پـيـش بـه            .  مي دهد 
جرات ميتوان گفت که سرآغاز صـف        
آرايي و يک رويارويي بيـن جـريـانـات            
حکومتي و تـحـيـکـم وحـدتـي هـا و                
عناصردوم خرداديها از يـک طـرف و          
عرض اندان جنبش چپ دانشـجـويـي         
با مطالبات و صـف مسـتـقـلـش از               

مـا آن مـوقـع هـم           .   طرف ديگـر بـود     
گفتيم که چپ در دانشگاه دارد اينجا       

. و آنجا دست باال را پـيـدا مـي کـنـد              
امسال در مقايسه با سال پـيـش ايـن         

ــده            ــو آم ــل ــه ج ــدودي     ,   چــپ ب ــا ح ت
, مرزبنديي با جريـانـات ديـگـر کـرده           

بخشا مهرخواستها  و مطالباتـش را        
بر همـيـن مـبـارزات جـاري کـوبـيـده                

 . است
همه اينها نشان مي دهد که         
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بر تحوالت در حزب کمونيست ايـران        
و کومه له، بخش قـابـل تـوجـهـي از              
چپ جامعه هم متـوجـه ايـن پـالريـزه             
شدن و نقد راديکال و کمونيسـتـي در          
ســطــوح مــخــتــلــف بــويــژه نــقــد                   
ناسيوناليسم کرد، گـرديـد و حـرکـت            

 . تازه اي آغاز شد
ــت                 ــخـ ــان سـ ــت جـ ــنـ ــا سـ امـ
ناسيـونـالـيـسـم کـرد مـتـاسـفـانـه در                  
پراتيک اين چپ همچـنـان بـه حـيـات             

سنتـهـايـي کـه       .   خود ادامه داده است   
حــتــي در کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب         
کمـونـيـسـت کـارگـري مـرتـب بـا آن                  

يکـي از نـمـودهـاي         .   مشکل داشتيم 
اين سنت دست و پاگير ايـن بـود کـه             
اين چپ هيچ وقت نتوانسـت خـود را           

عليرغـم  .   باجنبش کارگري چفت کند   
مباحثات داغ و جديي که از بـعـد از            
تشکيل حزب کمونيست ايـران و در          
جريان جدايي ما از اين حزب در ايـن          
زمينه مـطـرح شـد، جـريـان چـپ در                
کردستان نتوانست ظـرف مـنـاسـبـي           

. براي متشکل شدن کـارگـران بـاشـد          
سبک تاثير گذاري چپ در کـردسـتـان          
شباهت هاي زيادي به سبک جريانات      

 .ناسيوناليستي داشت
 
ــان  .   ع ــري ــپ ــل ــات چــپ      :   گ ــان جــري

هميشه از کارگر و راديکاليسم دفـاع        
کرده اند، بخصوص جريـان مـا بـدون           
ابهام دفاع از کارگر و کـمـونـيـسـم در             
اولـــويـــتـــش بـــوده اســـت در نـــقـــد             
ناسيوناليسم هم کـم نـنـوشـتـه اسـت              

 مشکل کجا است؟
 

چـپ از کـارگـر        : محمد آسنـگـران   
حــرف مــيــزد، از انــقــالب کــارگــري           
تعريف و تمجيد ميکرد اما در هـيـچ         
مبارزه کارگري مستقيـم دسـت انـدر          

کارگر و جنبش کارگري در     .   کار نبود 
هـواداران  .   مرکز توجهش قرار نداشت   

و سمپاتهاي احـزاب چـپ در مـراکـز             
کــارگــري اعــتــراضــاتــي را ســازمــان        
ميدادند اما خود اين چپ نـتـوانسـت          
نبض جنـبـش کـارگـري را در دسـت               

ما نفوذ داشتيم، چـپ و      .   داشته باشد 
کمونيسم يک جـنـبـش اجـتـمـاعـي و              
قـوي بــود، امــا در عــمــل بــا مــانــع              

ــري            ــارگـ ــر کـ ــيـ ــاي غـ ــهـ ــتـ ــنـ و ,   سـ
ناسيوناليستي هم در درون و هـم در           

فاکتوري که  .   بيرون حزب روبرو بوديم   
براي اين سنـت مـهـم بـود رقـابـت و                 
چشم و هم چشمي بـا احـزاب رقـيـب              

جــامــعــه و تــحــوالت آن فــقــط          .   بــود
هنگامي مهم و قابل توجه ميشد که       

. نــقــش احــزاب ديــگــر را مــيــديــدنــد        
جامعه در مرکز توجه اين چـپ نـبـود           

و .   احزاب جاي جامعه را گرفته بودند     
به اين اعتبار اگر احزاب ديگر نقشـي       
ايفا نميکردند بـراي ايـن چـپ و ايـن              
سنت سياسي مهم نبود کـه جـامـعـه            

جامـعـه   .   در چه موقعيتي بسر ميبرد    
هنـگـامـي مـهـم مـيـشـد کـه حـزب                   

. رقيبشان کاري و نقشي ايفا ميـکـرد       
شــايــد ايــن خصــوصــيــات جــامــعــه          
کردستـان از قـبـل پـايـه ريـزي شـده                  

مــثــأل ايــن ســنــت در دوران            .   اســت
فعاليتهاي نظامي در کومه له بسيـار   

آن هنگام اگـر حـزب        .   برجسته تر بود  
دمکرات يک عمليات نظامي پر سـر        
ــه                 و صــدا انــجــام مــيــداد کــومــه ل
بالفاصله شاخکهايش حساس ميشد    
و تالش ميکرد در رقـابـت بـا حـزب              

 .دمکرات عملياتي انجام دهد
اکنون هم اگر نگاه کنيم اين نـوع         
رقابت احـزاب را مـيـبـيـنـيـم کـه در                  
مرکز توجه قـرار دارد نـه جـامـعـه و                

کومه له هنوز نمـونـه تـيـپـيـک         .   طبقه
ــش                     ــاي ــم ــه ن ــت را دارد ب ــن ــن س اي

همان احزاب که رقيـبـشـان    .   ميگذارد
هستند در عين حـال دوسـتـان دوران           

کسـانـي کـه      .   هم هستند "   ديپلماسي" 
از ما جدا شدند اکـنـون بـا اتـکـا بـه                  

. همين سنت دارند فعاليت ميکـنـنـد       
دوستي و دشمني و نزديکـي و دوري          
اين احزاب با همديگر کمتـر مـبـنـاي         

همه آنها در    .   طبقاتي و جنبشي دارد   
چــهــار چــوب يــک ســنــت فــعــالــيــت            
ميکنند و اخـتـالفـاتشـان در هـمـان              
چهار چوب چپ و راست و ميانه ايـن          
سنت ناسيوناليستي قـابـل تـوضـيـح           

 . است
  
چـه فـاکـتـورهـايـي         :   گلـپـريـان   .   ع

نشان ميدهد که ايـن احـکـام درسـت            
چون ما در تاريـخ ايـن احـزاب           .   است

. حتي شاهد جنگهاي خونين بوده ايم     
با هـم اخـتـالفـات جـديـي داشـتـه و                   

 .دارند
 

براي اثبـات ايـن     :محمد آسنگران 

مدعا کافي است به برنامه و پروگـرام        
اين احزاب نگاهي بيندازيم و ببينـيـم        
اين برنامه و اهداف تا چه حد مبنـاي         
دوري و نزديکيشان با احـزاب ديـگـر           

حزب کمونيست ايران خـود را        .   است
يک حزب کمونيست مـيـدانـد شـعـار            
حکومت کارگري و سوسيـالـيـسـم را          

برنامـه  .   در پاي نشرياتشان مينويسد   
 ۶۰و پالتـفـرم آنـهـا در اوايـل دهـه                  

شمسي هنگام تشکيل اين حـزب بـر          
مبناي يک ديد طـبـقـاتـي و در نـقـد                 
مناسبات سرمايه داري و نـيـروهـا و           

نـوشـتـه    . . .   جريانات مدافع سرمايه و    
اما منهـاي يـک دهـه اول          .  شده است 

عمر اين حزب، مناسبات ايـن حـزب         
با اتحاديه ميهني و حزب دمـکـرات         
نزديکتر از احزاب چپ و کمـونـيـسـت          

نقد آنها، جدلهاي فکريشان، و      .   است
بحث محافلشان اساسأ در تقـابـل بـا          

امـا در مـورد       .   چپ و کمونيسم است  
رقـيـب   " ناسيوناليسم کرد و يا احزاب      

مبناي آنها دوستي و نـزديـکـي         "   شان
بــا احــزاب و جــريــانــات چــپ          .   اســت

دشمني کور و يا فاصله مـعـيـنـي را             
حفظ کردن مـبـنـي و روش کـارشـان              

زيرا اين جريانات به يک مـعـنـا     .   است
براي جرياني مثل کومه له با مـعـيـار       

. خودي و غير خودي تعريف ميشوند     
هر چقدر ناسيوناليست بـاشـيـد بـراي          
اينها مهم نيست زيرا در کمپ خودي       

در قاموس اين چپ حزب     .   قرار داريد 
کــمــونــيــســت کــارگــري زيــادي ضــد         
 . ناسيوناليسم و اسالم و افراطي است

ــا از حــزب             ــه ــســت ــي ــال ــون ــاســي ن
کمونيست کارگري بدشان مي آيد بـر        
همين مبنا کومه له صورت مسـئلـه        
را از آنها پذيرفته و دوري خودشان از         
حزب کمونيـسـت کـارگـري را چـنـان              

اينها از اول هـم    :   " توجيه ميکنند که   
هيـچـي نـبـودنـد، از کـومـه لـه سـو                    
استفاده کردند، بعدأ هم پتـو و چـراغ           
عالالدين کومه له را فروخـتـنـد و بـه            

 ..."کومه له ضربه زدند و
همين کساني کـه ايـن فـرهـنـگ            
سطح پايين را رواج ميدهند مـتـوجـه         
اين نيستند که تمام آثار بـا ارزش آن           
حزب به قلم منصور حکمـت نـوشـتـه           

برنامه حزب و قطـعـنـامـه        .   شده است 
کنگره شش و حقـوق پـايـه اي مـردم              

که هـنـوز از دسـتـور         . . . .   کردستان و   
خود خارج نـکـرده انـد تـنـهـا نـمـونـه                  

 . هايي از آن است
يک قدم آن طـرف تـر کسـانـي را              

. ميبينيـم کـه از مـا جـدا شـده انـد                  

منشعبين، اينها از کومه له بـيـشـتـر         
ادعاهايشان با عملکرد و سـنـتـهـاي          

بـرنـامـه    .   سياسيشان در تناقض است   
حزب کمونيست کارگـري را بـرنـامـه           
خود اعالم کرده اند ادعـا مـيـکـنـنـد             
تمام قطعنامه ها و قرار هـاي مـا را          
تا کنگره چهار قبول دارند، سياستهـا       
و تـئـوريـهـاي مــنـصـور حـکـمـت را                  

امـا بـه     .   ميگويند تمامأ قبول دارنـد    
شهادت نوشته کادرها و رهـبـريشـان         

 در صد نوشته ها و گفته هايشان        ۹۰
عليه حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و               

در عـيـن     .   سياستهاي اين حزب است   
حال اينها که مـدعـي مـخـالـفـت بـا                
ناسيوناليسـم هسـتـنـد و بـه درسـت               
ميگويند در عراق سناريوي سيـاه آن        
جامعه را در خـود فـرو بـرده اسـت،                
براي مذاکره با حزب جالل طالباني و        
بارزاني که از بانيان همين سـنـاريـوي         
سياه هسـتـنـد از سـويـي و از سـوي                  
ديگر  براي برقراري دوستي و تـالش          
براي نزديکي با کومه له  از همديـگـر         

امـا عـلـيـه حـزب          .   سبقت ميگيـرنـد   
کمونيسـت کـارگـري و رهـبـران ايـن               

 ســاعــتــه لــجــن پــراکــنــي        ۲۴حــزب   
اگـر در ايـن زمـيـنـه بـراي               .   ميکنند

مذاکره بـا هـمـان احـزاب سـنـاريـوي               
سياهي و يا دوستي بـا کـومـه لـه بـا               
موانعي روبرو هستند مشکل کـوتـاه        
نيامدن خود اينهـا نـيـسـت مشـکـل             
زياده خواهي و امتياز طـلـبـي طـرف           

طالباني و بارزاني آنـهـا      .   مقابل است 
را جدي نگرفتند و ابراهيم عليزاده از      
آنها خواسته اسـت کـه بـه کـومـه لـه                 

 .برگردند
ايــن جــمــاعــت فــعــأل بــرايشــان         

سخت است که خـودشـان را مـنـحـل             
کننـد و بـه کـوملـه بـپـيـونـدنـد امـا                     
مسيري که در پيش گرفته اند آنها را         
ناچار ميـکـنـد قـدم بـه قـدم در ايـن                   

اين پـس رفـت اتـفـاقـي            .   جهت بروند 
نيست آنها تغيير ايدئـولـوژيـک نـداده          

بطور واقعي اينها هنوز منصـور      .   اند
حکمت و مـارکـس را دوسـت دارنـد              
اما سنت سياسي مشترک براي آنـهـا         
جذابيت بيشتري دارد و همين سـنـت         

ايـن سـنـت      .   چسب دروني آنهـا اسـت      
سياسي سنت ناسيـونـالـيـسـتـي کـرد            
است که آنها را به هـمـديـگـر نـزديـک               

اما روش برخورد همديگر را     .   ميکند
فعأل در مورد همـديـگـر       .   قبول ندارند 

سکوت اعالم کرده اند که فضـا را از           
دو طرف مهيا کنند تا بـه تـوافـقـات             

 . برسند" معقولي"

 
ــان  .   ع ــري ــپ ــکــر        :   گــل ــا شــمــا ف آي

مـيـکــنـيــداخـتــالفـات بــرنـامــه اي و             
پالتفرمها و قطعنامه هاي آنها نقـش       
تعيين کننده اي بر مناسبات آنها بـا         
همديگر نـمـيـگـذارد؟ آيـا سـنـتـهـاي               
سياسي تا ايـن حـد تـعـيـيـن کـنـنـده                  

 است؟
 

هـمـچـنـانـکـه       :   محمد آسـنـگـران     
مــيــبــيــنــيــد دوري و نــزديــکــي ايــن           
جريانات به هـمـديـگـر نـه بـر اسـاس                
برنامه و مصوبات پايه اي آنها بلـکـه         
بر اساس سنتهاي سياسي و جنبـشـي        

ايـن بـه نـظـرم         .   آنها  تعيين مـيـشـود      
همه احزاب و    .   طبيعي و واقعي است   

جنبشهاي سياسي به همـيـن تـرتـيـب           
مــنــاســبــاتشــان را بــا هــم تــنــظــيــم            

نگاه کنيد به جريانـات دوم       .   ميکنند
نوع چريـک و حـزب        "   چپ" خردادي از   

توده گرفته تـا راسـت مـجـاهـديـن و               
همگي در چهار چوب . . .   مشارکت و   

. يــک ســنــت فــعــالــيــت مــيــکــنــنــد           
جناحهاي چپ و راسـت سـنـت مـلـي             
اسالمي آنها را به احزاب و جريـانـات         

بـرنـامـه    .   مختلف تقسيم کـرده اسـت       
غير مذهبي چريک و حزب توده مانع       
از اين نشـده اسـت کـه بـا احـزاب و                   
جـريــانــات کــامــأل اســالمــي در يــک          

 . اتالف قرار گيرند
در کردستان هم همينـطـور اسـت         
در دايره سنـت نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد                
جناحهاي چپ و راست اين جنـبـش و         
اين سنت سياسي مشترک آنهـا را بـا         
هر اختالفي که با هم داشـتـه بـاشـنـد             
در کنار همديگر قرار ميدهد و بـراي         

. همديگر خودي به حساب مي آيـنـد         
همه اين جـريـانـات از جـنـاح راسـت               
سنتي حزب دمکراتي گرفته تـا چـپ         

کـومـه لـه و        "   سوسـيـالـيـسـم     " طرفدار  
مـمـکـن    .   منشعبين را در بر ميگيرد    

است اينها در مـقـاطـعـي بـا هـم بـه                  
تقابل بيفتند همچنـانـکـه بـارزانـي و            
طالباني بارها اين تـجـربـه را از سـر               

اما نـهـايـتـأ در شـرايـط            .   گذرانده اند 
الزم و ضروري در کنار هـم و بـا يـک               
افق سياسي معين ميتواننـد در زيـر          

اينها هـنـوز بـه        .   يک چطر قرار گيرند   
يک اتالف نرسيده اند اما در شـرايـط          
حساس در مقابل چپ و کمونيسم يـا         
در مقابل ديگر سنتهاي راسـت غـيـر       
خودي کامأل قابل پيش بـيـنـي اسـت           

 .که در يک کمپ قرار گيرند
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جنبش دانشجويي و رهبران و فعالين         
چپ در صدد بوده و هستند که        

آماده   ,   آذر را با شکوهتر   ۱۶امسال 
از مدت    .  تر وبا قدرت برگزار کنند    

ها پيش تب و تاب برگزاري اين روز    
را در همه دانشگاهها و از جمله در     
دانشگاههاي کردستان را مي شود       

در کردستان هم به     . مشاهده کرد  
درجات زيادي وضعيت همين است     

جنبش   .  که در باال توضيح دادم      
دانشجويي در شهرهاي کردستان نيز         
متاثر از يک جنبش سراسري است و          
در کردستان هم جنبش دانشجويي و     
فعالين چپ و راديکال در تالش بوده       

و هستند که مراسم هاي مستقل    
از نظر من     . خود را برگزار نمايند     

مطالبات و خواستهايي که در پاسخ       
مطالبات و     , به سوال دوم شما  دادم        

خواستهاي اين جنبش در کردستان     
يک نکته رابايد تاکيد        .  نيز مي باشد    

کنم که جامعه کردستان تحزب يافته        
تر و فضا و جو سياسي بيشتر ضد       
رژيمي بوده و اين قضيه  خود امکان     

و شرايط مساعدتري را براي فعالين       
و رهبران جنبش دانشجويي در     
کردستان به همراه دارد که  مي تواند          
در صورت آماده بودن و سازمان        
يافته تر شدن حرکات و اعتراضات      

خود به    , دانشجويان در کردستان    
فاکتور مثبتي براي تحميل خواستها    
و مطالبات اين جنبش به جمهوري        

از اين نظر،    .  اسالمي بشود  

دانشجويان دانشگاههاي کردستان     
مي توانند نقش مهمي در جهت       
گيري و تثبيت هژموني جريان چپ و           
راديکال دانشجويي بر کل اين        
جنبش داشته و قدم ها اين جنبش را        

. به جلو ببرد     
 

 *  * * 

 

با توجه به نکاتي که     :   گلپريان.   ع
مطرح کرديـد چـه سـبـک کـار و چـه                  

 . روشي از نظر شما راهگشا است 
 

تـا ايـنـجـا مـن          :   محمد آسنگران 
تالش کردم که بر اساس فاکـتـورهـاي         
عيني و مادي نشان دهم که چـپ در           
کردستان بـا چـه مـعـضـالتـي روبـرو                

امــا جــنــبــش مــا جــنــبــش             .   اســت
کمونيسم کارگري بـر اسـاس مـنـافـع            
طبقاتي و جنبش معـيـنـي کـه از آن              
بـرخــواســتـه اســت و بــر اسـاس نــقــد              
جامعه سرمايه داري و تالش براي بـه        
قدرت رسيدن يک کمونيسم راديـکـال        
و کارگري نميتوانست خود را فقط بر       
اساس وجود و حضور ديگر جريانـات       

مـن از هـمـان        .   سياسي تعريف کـنـد     
روز اول که بعد از انشـعـاب کـمـيـتـه               
کردستان از حزب که به عنـوان دبـيـر           
کميته کردسـتـان ايـن وظـيـفـه را بـه                 
عهده گرفتم، به همراه فعالين کمـيـتـه      
کردستان سعـي کـرديـم روش کـار و              
فعاليتهايي را در دستور بگذاريم کـه        
تمرکز ما و توجه اصلي ما بر جنبـش    

جــنــبــش جــوانــان و     .   کــارگــري بــاشــد  
مبارزات اجتماعي ديـگـر را هـم از             
اين زواويـه جـواب داده ايـم و تـمـام                  
حواس ما به ايـن عـرصـه مـعـطـوف               

 . بوده و اين کامال راهگشا بود
 

مرکز توجه کـمـيـتـه      :   خالصه کنم 
. کردستان اساسأ جنبش کارگري شـد      

از ايــن زاويــه و از ايــن جــايـگــاه بــر                
ديگرجنشهـاي راديـکـال و انـقـالبـي             

و دخالت گري مـا بـه       .   تاثير گذاشتيم 
در .   اين معـنـا از نـوع ديـگـري بـود               

نتيجه تقـريـبـا  بـراي اولـيـن بـار در                   
تاريخ جنبش کارگري کـردسـتـان مـا            
شاهد رو آمـدن طـيـفـي از فـعـالـيـن                  
کارگـري بـا اسـم و رسـم خـود و بـه                     

. عنوان سخنگويان جامـعـه هسـتـيـم         
قبأل حزب کمونيست کارگري مبتکر     

مواردي از اين اتفاقات بود،  اما اين        
سبک هميشه با مانع وجود سنـتـهـاي     
نــاســيــونــالــيــســتــي روبــرو مــيــشــد و        
متاسفانه در سطح همـان نـمـونـه هـا             

 . محدود شد
اکنون اگر به ارزيابي دور گذشـتـه    
فعاليت دو ساله اين کميته بر گـرديـم          
با نگاهي گذرا به اين نتيجه مـيـرسـم          
که ما سبک و سـنـت ديـگـري را در                 
کردستان نمايندگي کرديم کـه مـورد         

در اين راستا خيلـي  .   توجه قرار گرفت 
با سرعت رشد کرديم جـامـعـه از مـا             

و ديـگـر گـرايشـات را           .   استقبال کرد 
چنان تحت فشار گذاشتيم کـه بـا هـر         
تعريفي که خود را چپ و سوسياليسم       
شان دارند، نـاچـار هسـتـنـد آنـهـا بـه                 

اکنون در کـردسـتـان       .   دنبال ما بدوند  
اين کمونيستها نـيـسـتـنـد کـه نـگـاه                
کنند و در رقـابـت بـا ديـگـر احـزاب                 
سنتي کاري انجام دهنـد و هـمـيـشـه             

ــاشــنــد             ــدم ب ــيــروي دســت چــن ــه .   ن ب
مناسبتهاي مختلف ديگر جـريـانـات     
کردستان هنگامي به جنـب و جـوش          
مــي آيــنــد کــه مــا قــبــأل چــنــد قــدم             

بـخـش   .   برداشته ايم و کاري کرده ايـم       
قابل توجهي از فعالـيـن کـارگـري بـا             
اعتماد به نفس و بـا احسـاس قـدرت           

حـتـي آنـجـا کـه          . وارد ميدان شده اند 
دستگير و اخراج ميشوند به حقانيـت       
و قدرت طبقه خود و تـاکـتـيـکـي کـه              

افـراد  .   اتخاذ کرده اند شک نميکـنـنـد       
وابسته به ديگر گرايشات سياسي هم      
در اين راستا متوجه شده اند که بـايـد         

مـتـوجـه    .   نوع ديگري فعاليت کـنـنـد       
شده اند که سردوشيها و سابقـه هـا و            
قدمت فعاليت فعالين قديمي معيـار      

. قابل قبولي نيست، جوابگو نـيـسـت       
متوجه شده انـد کـه در ايـن دنـيـاي                 
پيچيـده بـايـد راه حـل و تشـخـيـص                  
درست داشت تا حرکتـي بـه پـيـروزي            

کسانـي کـه فـکـر مـيـکـردنـد               .   برسد
اکثريت اعضاي کميته کردستـان مـا        

رفتند و مـا در کـردسـتـان ضـعـيـف                
ميشويم فعاليت همين دو ساله نشان      
داد که معيارشان همان قدمت هـا و          
سابقه ها و سردوشيهـا بـوده اسـت و             
ما با پـراتـيـکـمـان نشـان داديـم کـه                  

حـرکـت   .   تحـلـيـلـشـان اشـتـبـاه اسـت             
جنبشهاي اجتماعي و به ويژه جنبـش       
کارگري خط بطـالنـي بـر ايـن تـوهـم               

 . کشيد
با توجه بـه ارزيـابـي        :   گلپريان.   ع

که داريـد آيـا فـکـر نـمـيـکـنـيـد کـه                      
اعضاي قديمي کميته کـردسـتـان کـه          
از حزب جدا شدند با توجه به سـابـقـه            
فعاليتشان بـا چـپ هـنـوز در مـيـان                
 مردم از جايگاهي جدي برخوردارند؟ 

 
حـتـمـأ بـه يـاد          : محمد آسـنـگـران    

داريد هـنـگـامـي کـه اکـثـر کـمـيـتـه                   
کردستان از حـزب رفـتـنـد، رهـبـري               
حــزب و خــود مــن در مــقــاالت                   
متعددي نوشتيم که علت رفتن اينهـا    
چي بود و اينها به کجا سير خـواهـنـد        

اکنون بعد از دو سال تحليل مـا        .   کرد
از حـرکـت آنـهـا درسـتـي خـودش را                 

حزب آنها تمام هـم    .  اثبات کرده است 
و غم خود را به کـردسـتـان مـعـطـوف          
کرد اما در کـردسـتـان هـم کـاري از                

حاشيه اي شدند و اکـنـون       .   پيش نبرد 
همان تعداد اندک کساني که بـه آنـهـا           
تعلق خاطري داشتند بـي افـق و بـي              

بـراي  .   تاثير  منشـا اثـري نـيـسـتـنـد             
روشن شدن اين مسئله نگاه کنيـد بـه          
جنبـش کـارگـري، جـنـبـش دفـاع از                
حــقــوق کــودک و ايــفــاي نــقــش در                

اينـهـا فـاکـت       . . . .   اعتراضات مردم و  
است کسي نميتواند مـنـکـر آن شـود           

 . مگر آگاهانه چشم بر حقايق ببندد
الزم است اينرا تـاکـيـد کـنـم کـه              
موفقيت ما در درستي سيـاسـت مـا           

حزب با اين سياسـت اکـنـون در          .   بود
کردستان به يـک نـيـروي جـدي و در                
ميان احزاب سياسـي بـه نـيـروي اول             

فـعـالـيـن     .   کردستان تبديل شده اسـت     
ما اکنون در کردستان نه در رقابت بـا      
ديگر احزاب بـلـکـه مسـتـقـيـمـأ  در                 

مقابل جمهوري اسالمي براي اتـخـاذ       
موقعيت مـنـاسـب و کسـب قـدرت              

هم و غـم نـيـروهـا و           .  تالش ميکنند 
سنتهاي مبارزاتي ديگر در کردستان     

هـمـيـن    .   اسلحه و نيروي مسلح اسـت      
دوستان سابق ما هم تـمـامـأ بـه ايـن               

نگاه کنيد به مشغله ها     .   سمت رفتند 
و گفتـه هـايشـان هـنـگـامـي کـه در                  
حاشيه کنگره شـان، از آنـهـا سـئـوال              
ميشود به چه چيزي افتخار ميکنـيـد        
همگي جوابشان يک کلمه واحد اسـت       

ما تالش ميکنيم هيـچ     "   گارد آزادي " 
وقت نيروي مسلح ما اين جايـگـاه را        

 .پيدا نکند
اگر افتخاري هست ما بـه وجـود         
رهــبــران کــارگــري آگــاه، مــدافــعــيــن        
راديکال کودک، مدافعين حـقـوق زن،       
و قدرت جنش سوسياليستي افتـخـار       

اينها دستاورد ما و جنبـش   .   ميکنيم
اگـر مـا در       .   ما در کـردسـتـان اسـت         

کردستان ناچار به مقابله بـا سـنـت و            
گــرايشــات مــاجــرا جــويــانــه ديــگــر            
احـــزاب و مشـــخـــصـــأ احـــزاب                 
ناسيوناليسـت کـرد نـبـوديـم، شـايـد              

. فعأل از نيروي مسلح حرفي نميزديـم      
. مگر ضرورت آن بـراي دوران قـيـام            

اما همين افتخار کردنها به اسلحه از       
ــنــت                 ــاي س ــروه ــي ــر ن ــگ ــب دي ــان ج
ناسيوناليستي، طبقه کارگر را ناچـار       
ميکند که به نيروي مسلح خود فـکـر     

تفاوت ما با آنها اين اسـت کـه           .   کند
ما به عنوان يک نيروي کمونيستـي و         
کارگري مجبور هستـيـم کـه در ايـن             

اما ديگر  .   عرصه هم محکم بايستيم   
گرايشات تمـام افـتـخـارشـان هـمـيـن              

 . است
نيروي مسلح براي ما مهم اسـت        
اما نه به دليل قداست آن که فعـالـيـن           

بـلـکـه طـبـقـه         .   ما به آن افتخار کننـد    
کــارگــر نــاچــار اســت بــراي دفــاع از            

و .   خودش اين پتانسيل را حفظ کـنـد       
اجازه ندهد تعدادي با قدرت اسـلـحـه          

قطعأ زبـان زور و       .   با آنها حرف بزنند   
اسلحه هر نـيـروي مـخـالـف جـنـبـش               
سوسياليستي و کارگـري را بـايـد بـا             

اما در شـرايـط   .  همان زبان جواب داد 
کنوني ما تالش ميکنيم جنبـشـهـاي     
اجتماعي و رهبران عـمـلـي آنـهـا در              

يک تاکتيـک و     .   مرکز توجه ما باشند   
يک پاي قدرت گـيـري در کـردسـتـان              

. حتمأ ضرورت نيـروي مسـلـح اسـت          
اما نبايد توجه جامعه را به اسلحـه و     

کسي که ايـن    .   نيروي مسلح برگرداند  
کار را ميکند سياستي ماجراجويانـه      
و سنـت سـيـاسـي مـعـيـنـي را دارد                  

اين هـمـان سـنـت         .   نمايندگي ميکند 
ناسيوناليستي است که بجـز اسـلـحـه          
نــمــيــتــوانــد جــنــبــشــهــاي شــهــري و          
اجتماعـي را در مـرکـز تـوجـه خـود                 

اتـکـاي مـا بـه جـنـش             .   داشته بـاشـد   
کارگري و ديگر جنبشهاي اجتماعـي      

قدرت ما در شـهـرهـا        .   و شهري است  
نبايد توجه را به اسلحـه و کـوه       .   است

جـريـانـي کـه تـمـام           .   و کمر برگـردانـد    
موجوديتـش و تـمـام افـتـخـارش نـه                
پــيــشــروي جــنــش کــارگــري و رشــد            
گرايش سوسياليستي در جامـعـه کـه         

اش است معـلـوم اسـت        "   گارد آزادي " 
ايــنــهــا .   کــه دارد بــه کــجــا مــيــرود           

نـيــروهــاي حــاشــيـه اي و مــاجــراجــو           
 . هستند که کاري از پيش نميبرند

ما اجازه نميدهيم توجه جـامـعـه         
جــنــبــشــهــاي  .   بــه ايــن ســمــت بــرود        

اجتماعـي و در راس آنـهـا جـنـبـش                 
کارگري بايد در مـرکـز تـوجـه هـمـه                

. فعاليـن چـپ و کـمـونـيـسـت بـاشـد                 
پيروزي کمونيسم در گرو قدرت مـنـد        
شــدن جــنــبــش کــارگــري و رهــبــران            
کارگري و مـتـشـکـل شـدن آنـهـا در                 

وجــود و ضــرورت       .   حــزبشــان اســت    
نيـروي مسـلـح بـراي مـا فـقـط يـک                   
تاکتيک و اقـدام مـعـيـنـي اسـت کـه                 
طبقه کارگـر و حـزبـش بـرا دفـاع از                 
دستاوردهاي خود و براي مهار کـردن       
و بـه عـقـب رانـدن ديـگـر نـيـروهـاي                   
ارتجاعي به آن متوصل ميشـونـد نـه          

 . بيشتر
 

 ادامه دارد
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طــبــق اخــبــاري کــه بــه کــمــيــتــه          
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
رسيده است کارگران کارخانه پـرريـس       
به دنبـال اعـتـصـاب و اعـتـراض بـه                 
شرايط غـيـر انسـانـي قـرار دادهـاي               

 همچنان تحت فشار کارفرمـا   �کاري
کارگران اين کارخانه قبأل    .   قرار دارند 

به قـرار دادهـاي بـرده وار اعـتـراض                
و بعد از توافقاتي با کارفـرمـا   .   کردند

اما بعد از ايـن      .   به سر کار بازگشتند   
اعتراض کـارگـران هـمـچـنـان تـحـت              

 . فشار قرار دارند

آخرين اخبار حاکي است کـه دو          
نفر از کارگران از اول آبان مـاه اخـراج           

 نــفــر از کــارگــران             ۱۵.   شــده انــد    
. قراردادشـان يـک مـاهـه شـده اسـت              

کارفرما تهديد کـرده اسـت هـر کـس             
اعتراض کـرده و يـا اعـتـراض کـنـد                

 زن در ايـن        ۶اخيـرأ    .   اخراج ميشود 
کارخانه استخدام شده اند که ماهـانـه        

 هـزار تـومـان دسـتـمـزد             ۱۵۰ فقط   
 نفر از هـمـه        ۶اين  .   دريافت ميکنند 

مزايايي کاري محروم شده اند و بدون       
. هيچ مزايايي شروع به کار کـرده انـد       

کارفرما اعالم کرده است اگر هر کس       
اعتراض کنـد اخـراج مـيـشـود و بـه                
جاي آنها کارگران ديگـري اسـتـخـدام          

کــارگــران ايــن کــارخــانــه      .   مــيــشــونــد
ميگوينـد احـتـمـال ايـن مـيـرود کـه                 
کارفرما تعداد ديگري از کارگـران را        

بر اساس اخبـاري کـه بـه          .   اخراج کند 
کميته کردستان حزب رسيده است بـه        
دنبال اعتصاب قبلي در اين کارخانـه       
کارفـرمـا تـوانسـتـه اسـت در مـيـان                 
کارگران چند دسته گي ايجاد کـنـد و          
اين تفرقه در مـيـان کـارگـران بـاعـث              

شده است کارفـرمـا تـعـرضـات خـود             
 . عليه کارگران را از سر گيرد

 
کميته کردستان حزب هـمـه کـارگـران          
پرريس را به اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي                

در مـقـابـل سـيـاسـت           .   فرامـيـخـوانـد    
تفرقه افکنانه کارفرما کارگران بـايـد        

در عـيـن حـال        .   متحدانه عمل کننـد   
ايجاد تفرقه در ميان کارگران يک بـار        
ديگر تاکيدي بر اين مسـلـه حـيـاتـي             
است که اگر کارگران تشکل مستـقـل        
خود را نداشته بـاشـنـد کـارفـرمـا بـه               
راحتي ميـتـوانـد در صـف کـارگـران              

 . ايجاد تفرقه کند
ما همه کارگران در ديگر مـراکـز        

کار را به حمايت از کارگران پرريس و        
ايــجــاد تشــکــلــهــاي مســتــقــل خــود         

تشـکـل اکـنـون بـراي          .   فراميخوانـيـم  
کارگران بـه امـري حـيـاتـي و فـوري                 

بــحــث کــردن از     .   تـبــديــل شــده اســت     
اهــمــيــت و جــايــگــاه تشــکــل بــراي            

ايــن .   کــارگــران تــکــراري شــده اســت        
 .تشکلها را بايد فوري ايجاد کرد

 
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۵ آبان  ۵
 ۲۰۰۶ اکتبر    ۲۷ 

 
   دو نفر از کارگران کارخانه پرريس سنندج اخراج شدند                            

کارگران در مقابل گـفـتـه        .   کرده است 
هاي متناقض مـديـر و کـارفـرمـا و               
حسابداران اين کارخانه اعالم کـردنـد       
که معلوم است حقوهاي ما در ميـان        
مسئولين اين کارخانه حيف و مـيـل         

کـارگـران تـاکـيـد کـردنـد            .   شده اسـت  
مسئولين اين کارخـانـه تـا پـرداخـت            
همه حقوقهاي معوقه اجازه خـروج از        

 . کارخانه را ندارند

صديق آزادي و ديگر مسـئـولـيـن         
اين کارحانه به کارگـران گـفـتـنـد کـه              
بصورت قسطـي حـقـوقـهـا پـرداخـت             
ميشود، اما کارگران اين را رد کـرده         
و خواهان پرداخـت هـمـه حـقـوقـهـاي              

 . معوقه خود شدند
نيروهاي انتظامي در جريان ايـن       
ــر و                  ــدي ــران و م ــارگ ــکــش ک کشــم
حسابداران کارخانه قرار گرفتند، امـا      

مسـولـيـن    .   هيچ اقدامي نکرده اسـت     
دولتي در سنندج دخالت کردنـد و از          
کارگران خواستند کـه راه مـذاکـره را            
درپـيـش بـگــيـرنـد و بــه مسـئــولـيــن                

در .   کــارخــانــه اجــازه خــروج بــدهــنــد        
مــقــابــل، کــارگــران بــه اعــتــراض و            
مقاومت خود ادامه دادند و خـواهـان        
 . پرداخت همه حقوقهاي معوقه شدند

نهايتأ بـا پـادرمـيـانـي مسـعـود             

ماجدي مدير قبلي اين کارخانه و بـا         
قول و قرارهاي مساعـد بـه کـارگـران            

 شب کارگران اجازه خـروج      ۱۲ساعت  
به مسئولين ايـن کـارخـانـه دادنـد و               

 . همگي از کارخانه بيرون رفتند
بر اساس همين منبع خبـري روز        

 آبان ماه قرار است کارگران ساعـت        ۶
 دقـيـقـه صـبـح در کـارحـانـه                ۳۰ و ۸

 قـبـل از       ۱۱حاضر باشند و سـاعـت       
ظهر مسئولين اداره کار و استانداري      

با کارگـران  . . .   و  مسئولين کارخانه و    
 . به مذاکره بنشينند

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمن حمايت قـاطـع از         
مبارزات کارگران شـاهـو، پـرريـس و          
ديگر مراکز کارگري همه کارگـران را        
به اتحاد و همبستـگـي و مـتـشـکـل              
 . شدن در تشکلهاي خود فراميخواند

 
 کميته کردستان      

 حزب کمونيست کارگري ايران          
 ۱۳۸۵ آبان  ۵

 ۲۰۰۶ اکتبر    ۲۷ 

 

 ۱از صفحه   .  . . کارگران شاهو در سنندج  مانع خروج مسئولين                         

در اطالعيه قـبـلـي خـبـر شـروع              
 نفـر از كـارگـران و           ٣٠٠٠اعتصاب  

كاركنـان شـركـت كشـت و صـنـعـت                
. كارون شوشتر را به اطالع رسـانـديـم         

گزارشهاي رسيده گوياي اينـسـت كـه         
كارگران با تاكيـد بـر خـواسـت هـا و                
مطالبات بر حـق خـود دومـيـن روز              

. اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند     
 آبـان شـروع شـده          ٦اعتصاب از روز    

. كماكان توليد مـتـوقـف اسـت      .   است
تريلرها مملو از ني است و راننـدگـان         
در كنار تريلر خود ايستاده انـد و در            

دهـهـا تـن شـيـره          .   اعتصاب هستنـد  
شكر بخاطر اعتصاب به هـدر رفـتـه           

كوره بخار و جك ها هـمـچـنـان          .   است
كـارگـران بـخـش       .   خامـوش هسـتـنـد      

تجهيزات همچنان در اعتصاب بسـر       
در روز دوم كارگران موافقت     .   ميبرند

كردند كه بـرق قسـمـت اداري وصـل              

اما واحـد خـط تـولـيـد كـه بـه                 .   شود
هـنـوز فـاقـد          كارخانه معروف اسـت    

در اين ميـان شـركـت گـاز           .   برق است 
نيز در حاليكـه اعـتـصـاب كـارگـران             
ادامه دارد شركت گاز نيز، به منظـور   
نقد كـردن طـلـبـهـاي چـنـد مـلـيـارد                   
توماني اش از كشت و صنعت، اقدام       

. اسـت    به بستن شير گازشركت نموده   
كل مجتمع اكنون در حال تعـطـيـل و           

. در اعتصابي يكپارچه به سر ميـبـرد       
الزم بــه ذكــر اســت كــه آســيــابــهــاي             
كــارخــانــه هــمــزمــان از بــرق و گــاز              

از طـرف ديـگـر        .   استفاده مـيـكـنـنـد      
باريدن باران نيز عمال كار برداشت را        

كـارگـران نـي بـر         .   متوقف كرده است  
 . داس ها را برزمين گذاشته اند

بــعـــد از ظــهـــر دومـــيــن روز                
اعتصاب نبوي مدير عامل و مـيـرزا        

ــور مــعــاون امــور اداري          ــوســط     پ ت

ــا              مــقــامــات دولــتــي در ارتــبــاط ب
. احضــار شــدنــد      وضــعــيــت شــركــت   

بـا     شركت كشـت و صـنـعـت كـارون            
وساطت فرمانـداري تـا سـاعـاتـي از             
شب با مسئولـيـن شـركـت گـاز وارد              
مذاكره شدند و با تشـريـح وضـعـيـت             
وخــيــم شــركــت وبــويــژه اعــتــصــاب           
كارگران ملتمـسـانـه از شـركـت گـاز              
خواستند كه در اين شـرايـط آنـهـا را              
تنها نگذارنـد و فـعـال بـه مـديـريـت                 

بنا به گـزارش شـركـت        .   مهلت بدهند 
كشــت و صــنــعــت كــارون مــبــالــغ              
هنگفتي بابت آب و برق وهـمـچـنـيـن           

در حـال حـاضـر        . بيمه بدهـكـار اسـت      
سازمان تامين اجتماعـي از تـمـديـد           
دفتر چه هاي بخش هائي از كـارگـران      
كه حـق بـيـمـه آنـان تـوسـط شـركـت                    
پرداخت نشده خـودداري مـيـكـنـد و             
خانواده هاي كارگري را زيـر فشـار و           

جــو .   در مضــيــقــه گــذاشــتــه اســت           
اعتراضي در ميان كـارگـران بشـدت          

و شوراي اسالمـي  "   حراست.   " باالست
از نگراني عكس الـعـمـل مـتـحـدانـه             
كارگران، تا كنون دست به هيچگـونـه        
عملي نزده اند و از مقابله با كارگـران         

 . خودداري كرده اند
بنا بـه ايـن گـزارش كـارگـران و                

كاركنـان شـركـت كشـت و صـنـعـت                
خواستار اخراج و محاكمه عـلـنـي و           

عبـدالـعـزيـز نـبـوي مـديـر                مجازات
عــامــل و مــيــرزاپــور مــعــاون امــور          

خـط  ( اداري، شادمان رئيس كارخانه     
و رضادوسـت عضـو هـيـئـت           )   توليد

مديره شركت و از چهره هاي مـنـفـور           
شركـت در    .   در ميان كارگران هستند   

ــا                  ــه دســت وپ ــب ــان ــه ج ــم ــحــران ه ب
كـارگـران بـر خـواسـت هـاي             . ميزنـد    

برحق خود بويژه دريافت پاداش مورد      
كارگـران از نـظـر        .   توافق اصرار دارند  

. معيشتي بشدت در مضيقه هستنـد     
دستمزدي كـه بـه كـارگـران پـرداخـت              

تنهـا كـفـاف ده           ميشود، در يك ماه   

گذران زندگي فـقـيـرانـه شـان را                روز
فرصـتـي   : كارگران ميگويند   .   ميدهد

اعتـصـاب      براي مهلت دادن نيست و    
تا حصول نتيجه قابل قبـول كـارگـران          

 . ادامه دارد
حزب كمونيست كـارگـري ايـران         

همه كارگران و مردم را به حمـايـت از       
اعتصاب كارگـران شـركـت كشـت و            

. صنعت كارون شوشتر فرا ميـخـوانـد       
با حمايت فعال از اين اعتصاب بـايـد         
كاري كـرد كـه مـديـريـت شـركـت و                  
مسئولين جمهوري اسـالمـي هـرچـه          
سريعتر به خواستهاي به حق كارگـران       

 .گردن بگذارند
 
 
  

زنده باد اتحاد و همبستگي       
 ! طبقاتي كارگران     

زنده باد آزادي،برابري       
 ! ،حكومت كارگري      

  
 حزب كمونيست كارگري ايران          

 ١٣٨٥ آبان  ٩
   ٢٠٠٦ اكتبر    ٣١ 

 
 اعتصاب متحدانه كارگران شركت كشت و صنعت كارون                               

 دومين روز خودرا پشت سر گذاشت                  
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  به وقت تهران         

 مشخصات فنی ماهواره

!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    
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 به  ايسکرا 
 کمک مالي کنيد

 

 

نگاهي گذرا بـه  وضـعـيـتـي کـه               
امروز جـامـعـه ايـران چـه از لـحـاظ                  
داخلي و چه از لحاظ بين المـلـلـي در            

 آن قرار گرفته است
بي شک دور نما و وظايفي را که         

امروز جنبش اعتراضي مردم ايران و       
بويژه  جنـبـش دانشـجـويـي بـايـد در                

در . نظرداشته باشد نمايان خواهد کـرد     
حالي که در کشورهاي هـمـسـايـه مـا            
جنگ قطبهاي تـرورريسـتـي دولـتـي           
واسالمي روزانه جـان هـزاران انسـان           
بي گناه را ميگيرد و مي رود که کـل       
منطقه را به سمت ويرانـي و نـابـودي            
سوق دهد، در اين ميان رژيم اسالمي       
با سياستهايش به اين وضعيت سـيـاه        
دامن ميزند تا با اشفته کردن منطقـه        
باجي براي اسـالم سـيـاسـي وعـمـري              

 .براي بقاي ننگينش دست و پا کند 
در چنيـن وضـعـيـتـي جـمـهـوري              
اسالمي در طـي مـاهـهـاي اخـيـربـه                
قصد ايجاد فضاي رعب و وحشـت و          
عقب راندن  اعـتـراضـات مـردمـي ،             
دست به سرکوب مردم و تـعـرض بـه             
فعالـيـن اجـتـمـاعـي و مـردمـي زده                 

بــرخــورد هــاي وحشــيــانــه بــا         .   اســت
اعتصابات کار گراني که ماههـاسـت       
حقوقهاشان را دريـافـت نـکـرده انـد،             

قتل و شکنجه زنـدانـيـان سـيـاسـي و              
باالخص قتل اکبر محمـدي و فـيـض           
مهدوي در زندان، برخورد با روزنـامـه        
نگاران و فعالين مدنـي و تـعـطـيـلـي              
چندين روزنامه و نشريـه، تـعـرض بـه            
حــريــم خصــوصــي افــراد جــامــعــه،            
بازخـواسـت و دسـتـگـيـري فـعـالـيـن                 
دانشجويي از جمله احـمـد بـاطـبـي و            
صدهها دانشجوي ديگرو بـرخـورد بـا         
تشکلهاي مستقل دانشجويي نـمـونـه       

 .هاي از اين تعرض رژيم ميباشند
 

اما رژيم قـادر بـه ادامـه چـنـيـن               
فضايي نـمـي تـوانـد بـاشـد پـايـداري                
مردم در مقابل رژيم و استفاده از هـر          
زمــان و فضــايــي بــراي رويــا رويــي              

در چـنـيـن      .   گواهي بر اين مدعـاسـت     
شرايطي بايد مردم اعتـراضـات خـود         
را گسترش دهند و اين همان وظـيـفـه          
اي است که جـنـبـش دانشـجـويـي در              
کنار ديگر جنبشهاي اجـتـمـاعـي بـا            

.  آذر بر عهده دارد     ۱۶نزديک شدن به    
در اين زمان است که بايد افـق آزادي           
و برابري را در ديـد مـردم قـرار داده                
وجبهه انسانيت را درمقـابـل شـرايـط          
سياهي که به مردم تحميل کـرده انـد           

 .را مستحکم نماييم
 آذرميتـوانـد بـه يـک رويـداد             ۱۶

سياسي  مهـم در عـرصـه مـبـارزات              
مردم ايران براي ازادي و رهايي از شر        
جمهوري جنايتکار اسالمـي تـبـديـل          

در اين دوره با توجه بـه شـرايـط      .   شود
حساس داخلي و منطقه اي اهـمـيـت           

در ايـن روز    .  آن، صد چندان شده است 
بايد کار گران، زنـان ،جـوانـان و کـل               
ــه صــف اعــتــراضــي               ــران ب مــردم اي
دانشجويان بپيوندند واين امر در گـرو    

افق و دورنـمـايـي اسـت کـه جـنـبـش                  
انقالبي مردم و جنبش دانشجويي در       

 .پيش ميگيرد
 
! دانشجويان وجوانان آزادي خواه    

 آذر امســال را بــه روز           ۱۶بــيــايــيــد   
اعتراض به حاکميت دستگاه ارتجـاع      
ووحشت ، به روز اعتراض بـه حضـور          
ــم در               ــتــي رژي ــي ــگــاهــاي امــن دســت
دانشگاهها ، به روز اعتراض به فـقـر           
و نابرابري روز افزون در جامـعـه ، بـه             
روز اعتراض عليه دستکيريها و بـاز         
داشت فعالين دانشجويي و مـدنـي و          
به روز بيان مطالباتمان در راستاي بـر    
پايي دنيـاي ازاد و انسـانـي تـبـديـل                

مـا جـمـعـي از دانشـجـويـان              .   نماييم
دانشگاه کـردسـتـان و دانشـگـاه آزاد             
سنندج بـا تـوجـه  بـه اهـمـيـت دوره                    
کنوني و در راستاي بـرگـزاري هـرچـه            

 آذر کليه دانشـجـويـان را        ۱۶باشکوه  
فرامي خوانيم تا با اتحاد و هـمـدلـي            
،حول مطالبات  دانشجويـي و مـردم          
ايران و به هر صورت ممکن و يکـپـار          
چــه تــجــمــعــهــاي اعــتــراضــيــمــان را          

بــي شــک حضــور       .   ســازمــان دهــيــم    
گسترده و برگزاري بـاشـکـوه ايـن روز            
مهم گامـي اسـاسـي رو بـه جـلـو در                  
امتداد جـنـبـش انـقـالبـي مـردم ايـرا                

ما همه اقشار جامـعـه اعـم از           .   است
کار گران ،معلمان ، زنان و جوانـان را          
به پيوستن به اين صف مبارزاتي فـرا         

 .ميخوانيم
 

 به فراخوان ما بپيونديد      
جمعي از دانشجويان دانشگاه         

 کردستان و دانشگاه آزاد سنندج        
 ۱۳۸۵ آبان ماه   ۷

 
 آذر ميتواند نقطه             ۱۶

عطفي در مبارزات مردم              
 ايران باشد      

                                 
 به فراخوان مابپيونديد                

                                
آذري      ۱۶پيش به سوي           

 باشکوه   

 بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه کردستان                           
 !و دانشگاه آزاد سنندج             

 E-mail: 
de.yahoo@shamisalwati 

ssalwati@ aol.com  
Tal: ٠١٧٦٢٠٧٥٨٦٢٤ 

 ،  رها براي دريافت فصل نامه            
 با آدرس و شماره تلفن زير تماس بگيريد                  

 : شماره حساب ها       
 :انگليس  

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 
Bank:   Nat West  
  

 :   سوئد 
 3-60 60 639  پست جيرو    

 IKK     صاحب حساب      
  

 :  آلمان  
Dariush safa 
Konto Nr:894922303 
Kredit Institut 
Post bank Hannover 
BLZ:25010030 
  

 :  کانادا   
TD Canada Trust 
A. Mikanik 
transit#1672 
Institution#504 
Acc#6235975 


