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در حاشيه کنگره           
 ! سازمان زحمتکشان              

 

اخــيــرأ کــمــيــتــه مــرکــزي حــزب         
ــران طــي                ــان اي ــت ــردس ــکــرات ک دم

اطالعـيـه اي اعـالم کـرده اسـت کـه                 
بخشي از ايـن حـزب انشـعـاب کـرده              

بخش منشعب هم تحت عنوان     .   است
تعدادي از کميته مرکزي، کـادرهـا و          
مشاورين و اعضاي جانشين کـمـيـتـه         
مرکزي حزب دمکرات  اعـالم کـرده           

عـالوه بـر     .   است که انشعاب کرده انـد     
اينها تعدادي از کادرهاي ايـن حـزب          
اعالم کرده اند که با هيچ کدام از ايـن       

 بحران ناسيوناليسم کرد
 انشعاب در حزب دمکرات کردستان ايران
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 ! احمدي نژاد هو شد

 ! اين پرچم آينده است، پرچم زندگي است، پرچم انسانيت است                                
 فراخوان جوانان آزادي خواه و برابري طلب سنندج                    

 .  اخراج شد      سنندج   در  "  شين بافت پيروز باف            "  كارگر شركت نساجي          

 مردم سنندج به يک مرکز انتخاباتي رژيم حمله کردند و                                 
 وسايل آنرا به آتش کشيدند                  

 ۲صفحه  

 ۵صفحه  

 ! كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي تشكيل شد                               

 ۶صفحه  

 ۴صفحه  

 ۳صفحه  

برگزاري شانزده آذر گسـتـرده،         
سرخ و سوسياليستي را به همه شما       

ايــن مــراســم    .   تــبــريــک مــيــگــويــم     
نشـانـدهـنـده قـدرت و           شکوهمنـد    

درجه نفـود آرمـانـهـا و شـعـارهـاي               
راديکال، چپ و سوسيالـيـسـتـي نـه           
تنها در دانشگاه و در ميان جـوانـان         

جـنـبـش    .   بلکه در کل جامعه اسـت      
دانشــجــويــي هــمــواره نــمــايــنــده و          
منعکس کننده وضعـيـت سـيـاسـي          
جامعه بـوده اسـت و امسـال شـمـا               
دانشجويان چپ و مبارز به بهتـريـن        
نحو آمال و خواسـتـهـاي انسـانـي و            
آراديــخــواهــانــه و بــرابــري طــلــبــانــه       
اکثريت عظيم مردم را نـمـايـنـدگـي           

 !درود بر شما. کرديد
به روال هرسـال رژيـم و آخـريـن             
ــردادي اش در                  ــاي دو خـ ــايـ ــقـ بـ

دانشــگــاهــهــا بــه هــر تــرفــنــدي و             
بـرگـزاري      تهديدي متوسل شدند تـا    

مراسم روز دانشجو را مانع شوند و        
يا آنرا لوث و تـحـريـف کـنـنـد امـا                 
تالشهاي مذبوحانه شـان بـه جـائـي           

جنبـش دانشـجـويـي و کـل            .   نرسيد
جنبش سرنگوني طلبانه مردم عليه     
جمهوري اسالمي چپ تر و راديکال      
تر از آنسـت کـه بـا مـتـوسـل شـدن                  

ــه ــه              ب ــزــل مصنوعـي و يـا تـهـديـد اخـراج و                  امــامــزاده عــبــداهللا و زل
دستگيري و تشديد فشار و سرکوب      
در جـنـبـش دانشـجـوئـي و بـر کـل                  

بتوان مانع پيشـرويـهـاي آن          جامعه
 .شد

هــر روز بــخــش وســيــعــتــري از         
مردم به اين حقيقت پي ميبرنـد کـه          

 
 
 
 
 
 
 

 حميد تقوايي     

جنبش دانشجوئي به مناسبت  به فعالين  پيام حميد تقوائي
 ! سازماندهي روز آزادي و سوسياليسم
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 ضربه گـيـج کـنـنـده           ۸۵ آذر   ۱۶
 جمهـوري اسـالمـي را بـا هـو               اش بر 

روز .   کردن احمدي نژاد تکـمـيـل کـرد         
رئـيـس جـمـهـور        )    آذر  ۲۰دوشنبـه    ( 

مسخره نـظـام کـه بـخـاطـر هـارت و                 
پورت هاي اسالمي اش کلي افتـخـار        
در دنيا بهم زده و حتي امام زمان در           
تنش رفته، سکه يک پول دانشجـويـان        

ــد              ــر شـ ــيـ ــبـ ــر کـ ــيـ ــاه امـ ــگـ  . دانشـ
بنا به گزارشاتي کـه ادوارنـيـوز داده،           
دانش جويان عکـس ايشـان را آتـش            

مــرگ بــر   " زدنــد و فــريــاد مــيــزدنــد          
" . دروغگـو بـرو گـمـشـو         " ،  " ديکتاتور

رژيم تدارک بسياري کرده بود و کـلـي          
جــمــعــيــت از اکــنــاف آورده بــود و               
بسيجي هايش را با چماق و مشـت و      
لــگــد تــجــهــيــز کــرده بــود تــا مــگــر            

. سخنراني رئيس اش به خيـر بـگـذرد         
اما دانشجويان چنـان بـاليـي بـر سـر              
امام زمان ظاهر جمـهـوري اسـالمـي          
آوردند که ايشان مـجـبـور شـد دمـب           

شان را بر روي کولشان بگذارنـد و بـا        
خــوانــدن "   بــي حــيــا  " و   "   آمــريــکــايــي" 

دانشجـويـان صـحـنـه را بسـوي چـاه                
چــمــکــران و گــرفــتــن الــهــامــات و              

 .دستورات جديد ترک کند
به ياد بياوريم کـه ايـن مضـحـک            
ميخواست پا در نعلين خميني کـنـد         
ــه اول                   ــاق ده ــن ــت و ســرکــوب و اخ

و .   جمهوري اسالمي را راه بـيـنـدازد          
بياد مـي آوريـم کـه بـرادران اصـالح               

آي " طلبش مـردم را مـيـتـرسـانـدنـد                
يـعـنـي قـدر مـا را            " .   ( فاشيسم آمـد   

! ) . بدانيد و به رفسنجاني راي دهـيـد        
اما پاسخي که امروز دانشجويـان بـه         
احمدي نژاد دادند حق ايشان را کـف           

ميخي بود بر تابوت    .   دستش گذاشت 
تهديدات و کرکري خواني هايي امـام       
زماني يک تير خـالص زن جـمـهـوري           
اسالمي و شکست قطـعـي يـک دوره           
تمام از تالش هاي رژيم براي بـقـاء را           

ــرد                    ــالم کــــــــــــــــ  . اعــــــــــــــــ

 آذر   ۱۶همانطور که قبال هم گفتيم،       
امسال توازن قوا را به زيان رژيم بـهـم         
زد و با رنـگ بـه شـدت سـرخـي کـه                   
داشت آنرا بايد نقطه عـطـفـي در اوج            
گيري دور ديگـري از اعـتـراضـات و             
مبارزات مردم ايران براي سرنـگـونـي        
جمهوري اسالمي و برقراري آزادي و        

 .برابري دانست
ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت       
حرکت شـيـريـن امـروز دانشـجـويـان              
اميرکبير را بـه هـمـه دانشـجـويـان و               

 ۱۶مردم آزاده و بويژه به کوشنـدگـان      
 تبـريـک    ۸۵آذر سرخ و سوسياليستي     

ميگويد و دست شـان را بـه گـرمـي               
 !ميفشارد

 مرگ بر جمهوري اسالمي          
 زنده باد انقالب سوسياليستي        

 آزادي، برابري، حکومت کارگري          
 

 سازمان جوانان کمونيست      
 ۲۰۰۶ دسامبر    ۱۱، ۱۳۸۵ آذر   ۲۰

 !احمدي نژاد هو شد 
 

 

درهم کوبيدن اين حـکـومـت و           بدون  
نظام ضد انسانـي حـاکـم رسـيـدن بـه               
آزادي و برابري و رفاه و برخورداري از      
يک زندگي درخور شان انسان ممـکـن        

توازن قوا بـه نـفـع چـپ و بـه                .   نيست
ضرر رژيم و کليه نيروهاي ارتجـاعـي        

اسالمي در حـکـومـت        -قومي-ملي
و در اپوزيسيون هر روز در حال تغيير       
است و شانزده آذرهاي سـرخ بـيـانـگـر         

ــا اســت           ــه ــشــروي ــي ــن پ ــزوا و       . اي ان
اضــمــحــالل تــحــکــيــم وحــدت و                 
انجمنهاي اسالمي در دانشگاههـا و       
بــي اعــتــبــاري بــيــش از پــيــش دو               

 -و کـال نـيـروهـاي مـلـي               خرداديهـا 
اسالمي در ميان دانشـجـويـان، و از           
سوي ديگر قدرتگيري و عـرض انـدام      
نيروهاي چپ با پرچم و شعار آزادي و    
برابري و سوسياليسم در ميان جوانان      
و دانشجويـان، امـروز يـک واقـعـيـت              
غير قابل انکار است و ارتجاعـيـونـي        

در دانشگاهـهـا بـه      "   شبح لنين" که از   
به همـيـن واقـعـيـت          هراس افتاده اند    
 .اذعان ميکنند

در مــقــابــل کــل ايــن نــيــروهــاي          
ارتــجــاعــي پــيــشــرويــهــاي چــپ در           
دانشگاهها بايد تحکـيـم و تـثـبـيـت             
شود، چپ در دانشگـاه بـايـد در يـک              

سطح وسيع و علني متشکل شـود و         
متشکل بمـانـد، و تـعـرض جـنـبـش               
دانشـــــــجـــــــوئـــــــي، چـــــــه در                

خواستهاي ويژه دانشـجـويـان        عرصه
و چه در نقد و اعتـراض سـيـاسـي در              
برابر حکومت و نظام سرمـايـه، بـايـد         
به حرکتي مستمر و پـيـگـيـر تـبـديـل              

تشـکـل و تـعـيـن سـيـاسـي و                 .   گردد
اجتماعي چپ در دانشگاهها يک گام      

در پيشروي و تـعـرض جـنـبـش               بلند
انـقــالبــي ســرنــگــونـي طــلــب در کــل           

در    جامعه است و امـروز ايـن مـهـم            
صدر وظايف فعالين سوسـيـالـيـسـت         

   . در دانشگاهها قرار دارد
امروز جنبش دانشجوئي با بـيـان       

و راديکال ترين آمـال و          انساني ترين 
نشـانـه و مـبـشـر             خواستهـاي مـردم    

انقالب عظـيـمـي اسـت کـه در حـال                
يــک انــقــالب   .   شــکــل گــرفــتــن اســت     

          و ! آزاديبخش سوسياليستي
اين صف انقالب و سوسيالـيـسـم        
در عرصه سياست و مـبـارزه بـر سـر              
ــه حــزب                ــيل ــوس ــاســي ب ــي ــدرت س ق
کــمــونــيــســت کــارگــري نــمــايــنــدگــي       

حـزب  .   اين حزب شما اسـت     .   ميشود
ضد سرمايه، حـزب مـقـابلـه بـا قـوم               
پرستي و ناسيوناليسم، حزب مـبـارزه      

اسالم سيـاسـي و تـروريسـم نـظـم                 با
نويني، حزب مقابله با سـنـاريـوهـاي          
سياهي که براي جامعه ايـران تـدارک          

! حزب يـک دنـيـاي بـهـتـر           .   مي بينند 
حـــزب ســـازمـــانـــدهـــنـــده انـــقـــالب        
ســوســيــالــيــســتــي بــراي ســرنــگــونــي       

بـه حـزب خـود         !   جمهـوري اسـالمـي     
بــپــيــونــديــد و در کــنــار فــعــالــيــن و            
انقالبيون چپ در جنبـش کـارگـري و           

در جـنــبـش آزادي زن و در مـبــارزه                
عليه اعدام و سنگسار و بـراي آزادي         
زندانيان سـيـاسـي، دوشـادوش هـمـه            
فعالين و دسـت انـدرکـاران جـنـبـش               

مـردم     انقالبـي سـرنـگـونـي طـلـبـانـه             
ايــران، بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري        
اســـالمـــي و تـــحـــقـــق جـــمـــهـــوري          

مبـارزه قـدرتـمـنـد و              سوسياليستي
متحد و يـکـپـارچـه اي را بـه پـيـش                   

       !ببريد
يکبـار ديـگـر بـه هـمـه شـمـا                      

تبريک ميگويم و دستتان را به گرمي       
  . ميفشارم

  
 حميد تقوائي،     

 دبير کميته مرکزي         
 حزب کمونيست کارگري ايران          

  
 ١٣٨٥ آذر   ۱۶

 ٢٠٠٦ نوامبر    ۷ 
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دو بخش نيستند و حـزب دمـکـرات            
را سـازمـان     )   آرارات( کردستان ايران   

تعددادي هم استعفا داده و      .   ميدهند
نـرفـتـه    "   حزب" با هيچکدام از اين سه      

 . اند
اينکه حزب دمکرات دچـار ايـن         
انشقاق شده است داليـل ابـژکـتـيـوي            

برخـالف اسـتـدالل جـنـاحـهـاي            .   دارد
مختلف ايـن حـزب، مسـئلـه تـنـهـا                
اختالف دروني و تشکـيـالتـي نـبـوده           
است که اينچنين حزب دمـکـرات را          

بلکـه خـود ايـن        .   متالشي کرده است  
ــعــکــاســي از             اخــتــالفــات درونــي ان
وضعيت اجتماعي و منطقه اي اسـت       
که حزب دمکرات در آن قرار گـرفـتـه           

داليـل طـرفـيـن بـراي تـوضـيـح               .   بود
انشعابشان زيـادي غـيـر سـيـاسـي و              

البته با توجه به سـطـح       .   سطحي است 
درک و توان سـيـاسـي رهـبـران حـزب               
دمکرات بعيد نيست که واقعأ هميـن    

امـا  .   داليل به عقلشان رسيـده بـاشـد        
صرفنظر از اينـکـه آنـهـا چـگـونـه در                
مورد خود و مخالفيـنـشـان قضـاوت          
ميکنند روندهاي سياسي پايدار تري     
در جامـعـه حـزب دمـکـرات را ايـن                
چنين در منگنه قرار داده و متالشـي        

اگر کسـي ايـن رونـدهـاي          .   کرده است 
سياسي را نبيـنـد قـطـعـأ نـمـيـتـوانـد                 
داليل انشـعـاب حـزب دمـکـرات را              

 . بطور ابژکتيو توضيح دهد
 

 داليل انشعاب 
 حزب دمکرات کردستان ايران

 
حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران          

ايـن حـزب     .   حزب بورژوازي کرد است   
قــديــمــي تــريــن حــزب کــردســتــان و            
اجتماعيترين حزب نـاسـيـونـالـيـسـت          

حزب دمـکـرات کـردسـتـان         .   کرد بود 
ايران يک حزب سـيـاسـي و در چـهـار              
چوب نرمهاي احزاب بـورژوايـي بـعـد         

 ســالــه بــه دنــبــال        ۳۰از يــک رکــود       
 دوباره مطـرح شـد و       ۵۷انقالب سال   

به يکي از احـزاب اصـلـي کـردسـتـان             
بـا وجـود ايـنـکـه حـزب             .   تبديل شـد   

دمــکــرات يــک بــار ديــگــر بــعــد از              
شکست جمهـوري مـهـابـاد در سـال              

 دوبــاره بــه      ۱۳۵۸ از ســال        ۱۳۲۴
امـا سـيـر      .   ميدان سياست وارد شـد      

تحوالت اجتماعي و فضاي سـيـاسـي        

. جامعه بـه ضـرر او عـمـل مـيـکـرد                
حزب دمکرات هـيـچـوقـت مـتـوجـه             
روندهاي پايدار اجتماعي در جامـعـه       
کردستان نشد و يا نميخواست آنرا بـه        

روندهاي پـايـدار و       .   رسميت بشناسد 
 ۴۰متحول جامعه کردستان از دهـه        

شمسي بـه ايـن طـرف بـه ضـرر ايـن                  
جـامـعـه    .   حزب سنتي عمل مـيـکـرد       

 بـه بـعـد وارد          ۴۰کردستان از دهـه        
فــازي از تــحــوالت جــدي و مــهــم                

با رشد سرمـايـه داري       .   اجتماعي شد 
و به ميدان آمدن طبقه کارگر بـعـالوه          
پا به ميدان گذاشتن قشر وسيـعـي از          
تحصيل کردگان و روشـنـفـکـران ايـن           
جامعه با اختـالف فـازي مـعـيـن بـه               
نسبت ديگر بخشهاي جامعـه ايـران،        
جامعه کردستان هم وارد دنيايي تـازه       

 . اي شد
احزاب چپ شکل گرفت و کـومـه        
له به عنوان يک جريان چپ و توده اي          
ــان يــک دوره                 ــردســت ــه ک در جــامــع
نمايندگي قشـر پـيـشـرو ايـن تـحـول                

با متحول شـدن بـيـش      .   اجتماعي شد 
از پيش جامـعـه و وسـعـت و ايـفـاي                 
نقش طبقه کارگر در کردستـان، خـود        
کومه له هم به دليل همين رونـدهـاي         
پـايـدار و عـدم انـطـبـاق خـود بـا آن                     
نتوانست جوابـگـوي ايـن تـغـيـيـرات             
باشد و ناچارأ خود کومه له هم دچـار      

 . تحوالت جديي شد
با اين روند رو به پيش و بالندگي        
طــبــقــه کــارگــر و جــنــبــش چــپ و                
کمونيستي در جامعه کردستان،  يـک       
حزب سنتي با فرهنگي عقب مـانـده         
مثل حزب دمکرات کردسـتـان ايـران         
نميتوانسـت دچـار تـغـيـيـر و تـحـول                 

رهــبــري ايــن حــزب بــراي              .   نشــود
جــلــوگــيــري از ايــن رونــد تضــعــيــف          
تاريخي که به حزب دمکرات ديکـتـه        
ميشد، يک دوره راه حل را در جـنـگ           

 شـمـسـي    ۶۰در دهه  .   با کومه له ديد  
حزب دمکرات براي حفظ موقـعـيـت         
خود جنگي ناخواسته را به کومـه لـه          
تحميل کرد که در آن جنگ شکـسـت          

شکست حزب دمکرات در آن      .   خورد
جنگ بر عکس انتظارات ايـن حـزب         
به روند تضعيف او سرعت بـيـشـتـري          

در همان اثنا آنها وارد فـازي       .   بخشيد
از اختالفات شدند که حزب دمکرات      
به دو بخش تقسـيـم شـد و انشـعـاب               

بـخـش   .   بزرگـي در آن حـزب رخ داد            
حزب دمکـرات  " انشعابي اسم خود را  

" رهــبــري انــقــالبــي  -کــردســتــان ايــران  
اما سياسـت و اسـتـراتـژي          .   گذاشتند

 .اين دو حزب تفاوتي با هم نداشت
به دنبال تحوالت روند فـروپـاشـي        
بلوک شـرق و يـکـه تـازي بـورژوازي                
راست در سطح بيـن الـمـلـلـي از يـک                
طرف و تحـوالت مـنـطـقـه از جـملـه                
جنگ آمريکا با عراق فـرصـتـي شـد            
که احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد در                

. کردستان عراق به نان و نوايي برسند      
با اين تحوالت هر دو جناح منشعـب        
حزب دمکرات کردستان ايران يک بار      
ديگر اميدوار شدند که ميتوانـنـد بـا          
ــقــش                 ــک حــزب ن ــحــادشــان در ي ات

از .   موثرتري در اين اوضاع ايفا کنند     
اين تاريخ به بعد حزب دمـکـرات کـه           
قبأل از  بلوک شرق فاصله گرفتـه بـود         
و به سوسيال دمکراسي اروپا نـزديـک        
شده بود،  يک بار ديگـر جـهـتـگـيـري              
خود را مورد تجديد نظر قـرار داد و            

 . چشم اميد به آمريکا بست
به دنبال اين تغييرات عـمـومـي،        
تحوالت در منطقه و سرنـگـون شـدن          
صدام حسين و اشغال عراق بـوسـيلـه          
آمريکا و متحدينش نقش آمريکا در      

در .   منطقه عيني تر و مـوثـرتـر شـد           
اين اثنا حـزب دمـکـرات کـردسـتـان              
ايران متوجه شد که جـايـگـاه احـزاب            
ناسيوناليست کرد در کردستان عـراق      
نزد آمريکا بيشتر شده و آمريکـا هـم          
تالش ميکرد براي پيشبرد اهـدافـش        
در منطقه و عليه جمهوري اسـالمـي         
احزاب اپوزيسيون اين منطـقـه را بـه           

در همين شرايط کـومـه       .   بازي بگيرد 
لــه دچــار انشــعــاب شــد و ســازمــان            
زحمتکشان به رهبري مـهـتـدي بـراي          
پيدا کردن صندلي خود به کمک جالل       
طالباني تالش کرد از طرف مقامات      

 . آمريکايي به بازي گرفته شود
آمريکا با توجه به استراتژي خود      
در مــنــطــقــه تــالش کــرد بــه احــزاب           
مذهبي و بويژه قومي کمک کـنـد کـه           
آنها را در جهت اجـراي سـيـاسـتـهـاي             

ــکــار گــيــرد        ســازمــان دادن    .   خــود ب
و طرح بـحـث     "   کنگره مليتهاي ايران" 
در مـيـان احـزاب        "   جبهه کردستانـي  " 

ناسيوناليست کرد در کردستان ايـران       
و سازمان دادن کنفرانسهايي از نـوع       

در ايـن چـهـار       "   امريکان اينترپرايس " 
سـازمـان   .   چوب قابل توضيح هستند   

زحمتـکـشـان و حـزب دمـکـرات در               
کردسـتـان ايـران احـزابـي بـودنـد کـه                 

تــمــامــأ اســتــراتــژي خــود را بــه ايــن            
از ايـن    .   سياستهاي آمريکا گره زدنـد    

مقطع حزب دمکرات کردستان ايـران      
که قبأل يک حزب سيـاسـي بـورژوازي          
کرد بـود بـه يـک حـزب قـومـپـرسـت                  

سازمان زحمتکشان هـم    .   متحول شد 
اســاســأ بــراي ايــفــاي هــمــيــن نــقــش           

 . سرهمبندي شده بود
اين جريانات تـا هـنـگـامـي کـه              
آمريکا در سياستهاي خود در عـراق       
و منطقه موفق به نظـر مـيـرسـيـد از              
ــود              ــالـــي در پـــوســـت خـ ــحـ خـــوشـ

فکر ميکردنـد هـمـيـن        .   نميگنجيدند
فردا پس فردا آنها هم طـالـبـانـيـهـا و              
بارزانيهاي کردستان ايـران خـواهـنـد          

ايــن رونــد بــاعــث نــزديــکــي و           .   شــد
هماهنگي هايي ميان اين جـريـانـات       
بــا بــخــشــي از اپــوزيســيــون راســت            
پروغرب و ناسيوناليستهاي ايراني از     

ايـنـهـا بـه       .   جمله سلطنت طلبان شـد     
سيلي هاي گذشتـه    "   حلواي نقد " دليل  

را که از همديگر دريافت کرده بـودنـد         
به ناگهان عـبـدهللا     .   را فراموش کردند  

مهتدي در کنار عبداهللا حسن زاده و        
قومپرستان دستاز ديگر در آمـريـکـا         
با شور وشعف زيادي مالقات با پسر       

از راديـو    .   شاه را در دستور گذاشتنـد     
و تـلـويـزيـانـهـاي آمـريـکـا کـه قـبـأل                    

. خوابش را هم نميدند سـر در آوردنـد          
با افتخـار اعـالم مـيـکـردنـد کـه بـا                  
مقاماتي از وزارت خـارجـه آمـريـکـا           
مــالقــت کــرده و قــول مــالقــاتــهــاي           

ــه مــخــاطــبــيــنــشــان       "   مــهــمــتــري "  ب
با امکانات و پول آمـريـکـا        .   ميدادند

تلويزيون راه انداختـنـد و خـود را بـه               
تشـخـيـص درسـت سـيـاسـت            " دليـل    

بـرنـده بـازي اعـالم         "   جهاني و اقليمي  
ميکردند و با طعنه و کنايه جريانات       
چپ و کمونيست را تحقير و حـاشـيـه           

مـهـتـدي کـه از         .   اي مـيـپـنـداشـتـنـد        
جرياني چپ و کـمـونـيـسـت فـاصـلـه                
گرفته و مـتـحـول شـده بـود،  بـراي                   
فــروش خــود بــيــش از هــمــه عــلــيــه             
راديکاليسم و کمونيسم لجن پراکنـي      

 . ميکرد
حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران          
چنـان مـغـرور و سـرمسـت بـه نـظـر                   
ميرسيد که فکر مـيـکـرد چـنـد مـاه               
ديگر کردستان را دست آنها ميدهنـد       

امــا .   و بــه نــان و نــوايــي مــيــرســنــد           
تحوالت منطقه، شکست آمريکا در      
عراق، رشد چپ و جبهه آزاديخـواهـي       
ــش                     ــبـ ــنـ ــري جـ ــرتـ ــران و بـ در ايـ
سوسياليستـي در کـردسـتـان ايـران،            

حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران را              
 . دچار بحران کرد

به اين تـرتـيـب حـزب دمـکـرات              
کردستان ايران اميدش به آمريکا زير       
ســوال رفــت و در جــامــعــه جــايــگــاه           

. خودش را بيش از پيش از دست داد        
اين اتفـاقـات در ادامـه مـوقـعـيـتـي                
اتفاق افتاد کـه سـالـهـا اسـت حـتـي                 
ناسيوناليسم کرد هم اميد چنداني بـه       

رشـد  .   رهبري حزب دمـکـرات نـدارد        
مقطعي پـژاک از هـمـيـن جـا نـاشـي                 
ميشد که ناسيوناليسم کرد از حـزب         
دمکرات رويگردان و به پـژاک امـيـد           

اما تـحـوالت مـنـطـقـه و             .   بسته بود 
شکست آمريکا از يـکـطـرف و رشـد            
چپ و سير بالندگي حزب کمونيـسـت        
کارگري از طرف ديـگـر در جـامـعـه،             
کل سازمانهاي ناسيوناليـسـتـي کـرد        
را در تنگنا قرار داده و بحران و چـنـد           
تکه شدن حزب دمـکـرات کـردسـتـان           
ايران و جـنـاحـبـنـدي درون سـازمـان               
زحمتکشان مهتدي نـتـايـج اولـيـه و             

 . طبيعي اين روند اجتماعي است
اکنون حزب دمکرات و سـازمـان       
زحمتکشان هـر دو در بـي افـقـي و                 

حــزب .   بــحــران جــدي بســر مــيــبــرنــد       
دمکرات شقه شده است اما سـازمـان    
" زحمتکشان با نـوشـتـن يـک شـعـار               

در کـنـا پـرچـم         "   زنده باد سوسياليسم  
و نستالژي تـاريـخ عشـايـر         !   کردستان

کرد و اتکا به عقب مانده ترين افکار        
ماقبل سرمايه داري مـيـخـواهـد از             

ولـي ايـن     .   اين مخمصه عـبـور کـنـد         
توهمي بيش نيسـت، ايـن جـريـانـات            
نميتوانند در مقابل تحوالت پايدار و      
اجتماعي جامعه کردستان مقـاومـت      

ديــر يــا زود ســازمــان             .   بــيــاورنــد  
زحمتکشان هـم، بـه ايـن درد حـزب               
دمـکـرات کـردسـتـان ايـران گـرفـتــار               

اگر حـزب دمـکـرات راه          .   خواهد شد 
ــه يــک حــزب ســيــاســي                ــرگشــت ب ب
بــورژوايــي در کــردســتــان را هــنــوز            
مــيــتــوانــد پــيــش رو داشــتــه بــاشــد،          
سازمان زحمتکشان راه پس و پـيـش          

در مـــنـــگـــنـــه بـــي افـــقـــي          .   نـــدارد
ناسيـونـالـيـسـم کـرد، در مـعـادالت               
منطقه اي و راديکاليسم و بـالـنـدگـي        
کمونيسم در جامعه، اين سـازمـانـهـا         
سرنوشتي بـجـز مـتـالـشـي شـدن  و                  

 . حاشيه اي شدن ندارند
 

 ۲۰۰۶ دسامبر   ۱۲

 
 ۱از صفحه   . .  . بحران ناسيوناليسم کرد              



340شماره يسکرا                                            ا                                                  4 صفحه   

 هر شب برنامه هاي راديو انترناسيونال    
 متر ۴۹موج  به وقت تهران روي طول     ۹ساعت 

  !آغاز خواهد شد کيلوهرتز ۶۲۲۵برابر با 

 !مردم آزاديخواه سنندج
کارگران، پدران، مـادران، زنـان،        

 !جوانان، دانشجويان، دانش آموزان
 

روز .    آذر روز اعتـراض اسـت       ۱۶
روز .   همبستگي و آزاديخواهي اسـت     

روز اعـالم كـيـفـر       . برابري طلبي است 
خواست دانشجويان به نمايـنـدگـي از         
تمام مردم عليه شرايط فـالكـتـبـار و            

روز اعــالم   .   درد آور كــنــونــي اســت        
مــطــالــبــات دانشــجــويــان بــراي يــك         

 آذر روز     ۱۶.   زندگـي انسـانـي اسـت        
اعالم سراسري نخواستن و نپذيرفـتـن       

 .رژيم اسالمي است
دولت احمدي نژاد در راس نـظـام         
حاكم تهـاجـم گسـتـرده اي را عـلـيـه                 
دانشجويان كارگران و زنان در جامعه      

اعدامها گسترش .   سازمان داده است  
بسياري از عزيزان ما در      .   يافته است 

بسـيـاري از     .   خطر اعدام قـرار دارنـد       
دانشجويان را از دانشگاه اخراج کـرده   

تعداد بسياري را دستگـيـر كـرده      .   اند
اكبر محمدي و فيض مهدوي را       .   اند

احمـد بـاطـبـي       .   در زندان كشته شدند   
مـنـصـور    .   دوباره زنـدانـي شـده اسـت         

اصانلو رئيس سنديکاي اتوبوسـرانـي      
تــهــران و حــومــه و ديــگــر فــعــالــيــن            
کارگري را دستگـيـر کـرده انـد و بـه                 

حمله فاشيستي را    .   زندان انداخته اند  
. به کارگران افغان را سازمان داده انـد     

بسياري از کارگران را از کـار اخـراج            
از طرف ديگر خطـر جـنـگ       .   کرده اند 

بر باالي سر جـامـعـه قـرار داده شـده               
چشم انـداز حـملـه نـظـامـي و               .   است

بمباران يك خطر جدي و دهشـتـنـاك           
. است كه جامعه ما را تهديد ميكند      

ناوگانهاي آمريكايي در خليج  مانور      
از سوي ديگرنظـام حـاكـم        .   مي دهند 

به استقبال اين شرايط مي رود و در           
حال شعله ور كردن كانونهاي بحـرانـي       

از قـرار، جـنـگ و          .   در منطقه اسـت    
 ؟!است“ بركت”ويراني مردم 

در چنين شرايطـي بـه اسـتـقـبـال             
 . آذر سرخ مي رويم۱۶

 
! دانشجويان وجوانان آزادي خـواه     

کارگران، پدران، مادران، زنان، دانش      
 ! آموزان

 آذر امسال را بـه روز          ۱۶بياييد  
اعــتــراض بــه حــاکــمــيــت ارتــجــاع و          

وحشت، به روز اعـتـراض 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 علـيـه دسـتـگـيـريـهـا و               
ــي،           ــيــن دانشــجــوي ــعــال ــازداشــت ف ب
کــارگــري و مــدنــي و بــه روز بــيــان               
مطالبـاتـمـان در راسـتـاي بـر پـايـي                 

 .دنياي آزاد و انساني تبديل نماييم
بيايد با هم خواهـان جـامـعـه اي            

جامعه اي کـه در        .   آزاد و برابر باشيم   
شاد و سـالمـت       .   آن همه مرفه باشند   

خنده و شادي بـر چـهـره هـمـه             .   باشند
بيائيـد بـراي جـامـعـه اي            .   موج بزند 

مبارزه کـنـيـم کـه آثـاري از سـتـم و                   
ما هـمـه شـمـا         .   تبعيض در آن نباشد   

مــردم آزاديــخــواه را كــه از چــنــيــن              
شــرايــطــي خســتــه و بــيــزاريــد، فــرا            
ميخوانيم تـا در كـنـار دانشـجـويـان              

پـرچـم مـا      .   به ما بـپـيـونـديـد        .   باشيد
پرچم آزادي و بـرابـري و رفـاه و رفـع                 

پرچم ضديت بـا    .   تبعيض و ستم است   
جنـگ و تـرور و سـركـوب و اعـدام                  

اين پـرچـم   .   پرچم انسانيت است .   است
 .پرچم زندگي است. آينده است

به فراخـوان مـا بـپـيـونـديـد و از                 
دانشجويان، از فـرزنـدان و دوسـتـان             

 .خود حمايت کنيد
 

  آذر در سنندج۱۶قرار ما روز 
 جوانان آزادي خواه و      

 برابري طلب سنندج      
 ۱۳۸۵ آذر  ۱۳

 
 !اين پرچم آينده است، پرچم زندگي است، پرچم انسانيت است

 فراخوان جوانان آزادي خواه و برابري طلب سنندج                            

ابوبكر فـطـلـي كـارگـر اخـراجـي              
شركت پارچه بافي شين بافـت پـيـروز          

چندين سال اسـت كـه در         :       بافت گفت 
بخش كنترل متراژ كار مـي كـنـم بـا             
توجه به سختي و شرايط كار سنگيـن      

 تـا    ٥٠از بابت جابجايي طاقه هـاي         
 ٣٥٠هاي       كيلوگرمي و غلطك   ١٥٠

 سال است كـه دچـار         ١كيلويي مدت   
 . ديسك كمر شده ام

با توجه به طول درمـان      :       وي گفت 
و استراحت پزشكي باز هم از نـاحـيـه          

كــمــر دچــار مشــكــل بــوده و مــداوا            
ام كه در اين رابـطـه كـارفـرمـاي                 نشده

 ١٣٨٥شركت در ارديـبـهـشـت مـاه             
 . دستور اخراج من را صادر كرد

ضـمـن   :        وي در ادامه بيان داشـت   
مراجعه به اداره كـار و مـعـرفـي بـه                 
كميسيون پزشكي نهايتـا طـي چـنـد           
دوره جلسه كمـيـسـيـون پـزشـكـي در              

 راي كـمـيـسـيـون          ٥/٦/٨٥مورخ   
پـزشـكـي مـبـنـي بـر تـغـيـيـر شـغــل                     
مناسب و سبك تر اينجانب صـادر و          

طي حـكـم هـيـات حـل اخـتـالف بـه                  
 مــورخــه     ٤٣/٨٥/١٨٥شــمــاره     

 ابقا به كـار ايـنـجـانـب            ١٦/٨/٨٥
 -٩٢  -٢٩صادر و مـطـابـق مـواد             

 قانون كار و مسـتـنـد بـه مـاده              ١٦٥
كار اينجانب قطعي   ,    قانون كار  ١٥٩

 . اعالم شد
ــاريــخ    :   وي تصــريــح كــرد          در ت

 خود را بـه شـركـت بـه             ١١/٩/٨٥
منظور ابقا به كار معرفي نموده امـا         
مسئولين شركت به من گـفـتـنـد كـه             

فردا شيفت بعد از ظـهـر بـه سـر كـار                
 به ١٢/٩/٨٥برگردد اما در مورخ     

شركت مراجعه نمودم و متوجـه شـدم         
كه كـارت حضـور و غـيـاب مـن را                  
برداشته اند و به من گفته اند اگر مي         
تــوانــي بــه مــحــل كــار ســابــق خــود             

اجازه كار بـه    )   كنترل متراژ (   برگردي  
تو داده مـي شـود كـه بـا تـوجـه بـه                      
ديسك كـمـر، مـخـالـفـت خـود را بـا                  

 .ابقاي كار قبلي اعالم نمودم
مـن در حـيـن        :        وي اظهار داشت  

كار مبتال به ديسـك كـمـر شـده ام و               
كميسيون پزشـكـي و راي اداره كـار             

حكم به صدور كار مناسـب و سـبـك            
صادر نموده اما متاسفانه سـرپـرسـت        
شركت كه در كشور كانادا مي بـاشـد         
تلفني مجددا حـكـم اخـراج بـنـده را               
صـادر مـي كــنـد و بـه انــتـظــامــات                
دســتــور مــي دهــد تــوســط نــيــروي            
انتظامي بنده را اخراج كنـنـد كـه در            

 بـه شـركـت        ١١٠اين حـيـن پـلـيـس           
مراجعه و بنده را از محوطـه شـركـت           

 .اخراج كردند
 

 * *  *  * * 
 

 .  اخراج شدسنندجدر " شين بافت پيروز باف" كارگر شركت نساجي 

 تلويزيون انترناسيونال
 

 ٣٠:١١ تا ٣٠:٩هر شب ساعت 
  به وقت تهران
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اخــيــر عــبــدالــه مــهــتــدي رهــبــر        
سازمان زحمتکشان، سـازمـانـي کـه          
چند سال پيش بـا امـکـانـات و پـول                
اتحاديـه مـيـهـنـي و شـخـص جـالل                 
ــبــانــي از کــوملــه جــدا شــدنــد               طــال
مصاحبـه اي را بـا روزنـامـه ئـاسـو                 
پيرامون کنگره اخيرشان انجام داده و      
ــيــســت              ــال ــاســيــون ــگــر ايــن ن ــار دي ب
قومپرست کينه و نـفـرت خـود را از              
کمونيستها و کمونيزم ابراز داشته که      

 نبايد آن را بي جواب گذاشت ـ
جناب مهتدي و سازمانشان که        

اميد خود را به ناوگانهاي امريکائي        
بسته بودند، و به سان همپالگيهاي        
خود در کردستان عراق تمام       
اميدشان اين بود که بعد از حمله         
امريکا به ايران و تبديل ايران به           
عراق دوم اينها در فضاي جنگي و از           
هم پاشيدگي شيرازه جامعه و خون          
وکشتار مردم ايران خود به نان و         
نواي برسندـ  با شکست سياستهاي        
جنايتکارانه امريکا در عراق و         
کشتار هر روزه مردم بي دفاع اين     
کشور توسط  تروريسم دولتي     
امريکا و متحدينش از طرفي و         
باندهاي تروريستي و مذهبي از       

طرف ديگر، روزنه اين باند          
ناسيوناليست و مرتجع براي قدرت      
يابي در ايران بعد از حمله امريکا          
روز به روز کورتر مي شود و به همين            
دليل هم کنگره اخيرشان را با دو     
دستگي و تشتت به پايان بردندـ در       
اين مصاحبه گرچه مهتدي رياکارانه        
ادعا مي کند که گويا اختالف بر سر           
حذف و تعديل بندهاي از اساسنامه      
که گويا سازمانشان را بعنوان حزب      
سوسياليستي کارگران مي شناسد      
بوده،  اما براي کساني که از نزديک            
شاهد تالش اين باند مرتجع و        
قومپرست در چند سال گذشته براي        
نفرت پراکني در بين مردم و تبليغ            
عقب مانده ترين افکار پوسيده         
ناسيوناليستي بوده باشند، مي دانند         
که سوسياليزم آقاي مهتدي چيزي         
شبيه  سوسياليزم  محمد حاجي        
محمود و حزب سوسياليست       

بوده ـ  عبداهللا   ) حسک(کردستان 
مهتدي مي خواهد نقش خود را    
بعنوان سرسپرده اتحاديه ميهني و          
گرفتن پول و امکانات از آنها که          
بعدها بعنوان جعبه سياه از آن نام       
بردند فراموش کند و مي گوئيد ما            

نيروهاي متحد شدن دوباره کومه له        
نه بر اساس فراکسيون بازي حزبي        
بلکه بر اساس نقد ديدگاهاي حزب         
کمونسيت سازمانمان را شکل داديم         
و به همين خاطر اتحاد ما اتحادي           
سالم بودـ  جريان زحمتکشان چه          
هنگام جدا شدن از کومه له و         
شارالتانيزمي که به کومه له          
فروختند و چه در چند سال گذشته            
فعاليتشان با تمام نوکر سفتيشان و        
رقص و خوشخدمتي به     
ناسيونالسيتها و بويژه حزب       
دمکرات، اما هيچگاه کسي اينها     
را جدي نگرفت در هيچ ائتالفي     
اينها را راه ندادند و طرح جبهه      
کردستانيشان هم دست از پا درازتر      
به شکست انجاميدـ  دوره اي تالش         
کردند با مامورين درجه چندم رژيم         
ايران به مذاکره بنشينند، با دو          
خرداديهاي طرفدار خاتمي و    
جنايتکاراني مثل بها ادب و سران        
رژيم در کردستان به ديالوگ       
پرداختند، اما در اين عرصه هم        
مثل برادر بزرگترشان حزب دمکرات          
نتيجه اي جز شکست نسيب شان        
نشدـ آقاي مهتدي و شرکا که فکر         
مي کردند مي توانند با توطئه و            
قلدري خود را به جاي کومه له جا          
بزنند و گنجشک شان را به نرخ قناري           

به مردم بفروشند در همين مدت          
دريافتند که مردم و گارگران       
کردستان آگاه تر از آنند تا بتوان به             
راحتي گول شان زدـ  امروز در       
کردستان صفي از رهبران و     
کمونسيتهايي به ميدان آمده اند و           
دارند مبارزات کارگران، زنان و     
کودکان را سازمان مي دهند و        
همانقدر از جمهوري اسالمي و     
سياستهايش متنفرند که از     
ناسيوناليزم و قومپرستي، جريان         
عقب مانده مهتدي سعي در باد زدن           
ناسيوناليزم و قومپرستي و همکاري        
با ارتجاعيترين نيروهاي منطقه را      

در مقابل کارگران و مردم         .  دارند
کردستان در چند سال گذشته با           
شعارها و خواسته هاي  
سوسياليستي خود هزاران نفر از       
مردم را به خيابانها کشانده اند براي         
دفاع از حقوق برابر انسانها، براي        
برابري کامل زن و مرد، براي خاتمه          
دادن به استثمار کودکان، و براي      
دفاع از همسرنوشتان خود در اکثر        
نقاط دنياـ  کارگران و مردم کردستان       
شايسته دنيايي آزاد وبرابرند و در         
مقابل رژيم هار سرمايه براي رهاي       
از فقر، بي حقوقي و استثمار مي      
جنگند و اين تالش آزاديخواهانه که           
ديگر حتي از چشم سران جنايتکار         

رژيم اسالمي هم پوشيده نسيت       
کامال در مقابل تالش عبداهللا    
مهتدي و شرکا براي عراقيزه  کردن        
ايران و الگوي قومي و ارتجاعي    
پسر عموهايشان در حکومتهاي     
ارتجاعي بغداد و اربيل است ـ امروز     
در کردستان صف کارگران، زنان،      
جوانان و مردم متنفر از جمهوري          
اسالمي روز به روز متحدتر مي         
شود و در مقابل صف رژيم اسالمي       
و ناسيوناليستهاي کرد از جمله       
جريان متهدي ايلخاني زاده متشتت        
تر و پراکنده تر مي شودـ اينها اگر         
چه نيروي حاشيه اي و فقط با پول و      
امکانات اتحاديه ميهني سرپا       
مانده اند، اما نبايد ماهيت ضد         
مردمي اينها را دست کم گرفت،      
بايد بي وقفه سياستهاي      
ارتجاعيشان را افشا کرد، و به مردم     
گفت که اينها قومپرستاني هستند      
که در آينده هر تحولي در ايران و        
کردستان مي توانند موي دماغ     
کارگران و مردم زحمتکش براي       
خالصي از اين نظام جهنمي شوند،        
االن که در بي افقي و تشتت بسر مي        
برند بايد شکستشان را قطعي کردـ           
     

 *  * * 

 

 ! در حاشيه کنگره سازمان زحمتکشان                       

استبداد و اخـتـنـاق را بـايـد بـا                 
. مبارزه مـتـشـکـل درهـم شـکـسـت              

جمهوري اسالمي تنها با سـرکـوب و         
زندان و کشتار توانستـه اسـت تـا بـه              

هر چـنـد مـبـارزه         .   امروز دوام بياورد  
مردم عليه اين حکومت ضـد بشـري          
بي وفقه ادامه داشته است،اما هـيـچ         
زمان چون امروزرژيم اسالمـي اسـيـر         

مـبـارزه   .   مبارزات مردم نبـوده اسـت      
کارگران، زنان، جوانان و دانشـجـويـان      
براي يک زندگي در شان انسان و بـراي      
خالصي از شر جمهوري اسالمي هـر        

و رژيــم      روز گســتـرده تــر مــي شـود          
اسالمي در يک تالش مذبوحانه بـراي     
بقا هـمـچـنـان دسـتـگـيـر مـي کـنـد                    
ومخالفين سيـاسـي را بـه بـنـد مـي                

دفاع از زنـدانـيـان سـيـاسـي و              .   کشد
مبـارزه بـراي آزادي هـمـه زنـدانـيـان                
سياسي يک سنگـر مـهـم مـبـارزه بـا               
استبداد و جبهه ديـگـري از مـبـارزه             

. مـردم عــلــيــه ايـن حــکــومــت اســت          
صداي زنـدانـيـان سـيـاسـي بـايـد در                 

. اقصـي نـقـاط جـهـان شـنـيـده شـود                 
زنداني سياسي بايد انعکاس مـبـارزه       
خود را خـارج از زنـدان و در سـطـح                  

نبايد بـه ايـن       .   جهاني بشنود و ببيند   
رژيم اجازه داد حـتـي يـک مـخـالـف                

هــر .   ســيــاســي را دســتــگــيــر کــنــد           
دستگيري را بايد به يک رسوائي براي       

كـمـيـتـه      .   اين حکومت تـبـديـل کـرد        
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي         
هدف خود را دامن زدن به يك كمپين        
اعتراضي گسترده بـراي آزادي بـدون          
قيد و شرط کليه زندانيـان سـيـاسـي،           
صرفنظر از عقيده و مرام آنـهـا، قـرار           

 . داده است
ــراي آزادي             كــمــيــتــه مــبــارزه ب

زندانيان سياسي وظايف فوري زير را       
 : در دستور كار خود قرار ميدهد

  

انعكاس اخبار درون زندان و        -١
دستـگـيـري هـا و صـداي اعـتـراض                
زندانيان سياسي در سطح جـامـعـه و           

 در سطح بين المللي 
  
تالش براي جلب حـمـايـت و            -٢

پشتيباني وسيع در سـطـح جـامـعـه،            
تبديل کردن خواست آزادي زنـدانـيـان         
ســيــاســي بــه خــواســت فــوري و                   

 بخشهاي مختلف جامعه  دائمي 
  
آگــاهــي دادن بــه افــکـــار                -٣

عمومي در سطح بين المللي و بسيـج     
سازمانهاي مدافع حـقـوق انسـان در           
سراسر جهان عليه جمهوري اسـالمـي      
با خواست آزادي فوري و بـي قـيـد و              

 شرط کليه زندانيان سياسي
  
تهـيـه لـيـسـتـي از تـمـامـي                  -٤

ــيــان ســيــاســي در شــهــرهــاي             زنــدان

 مختلف
  
تماس تنگاتنگ با خـانـواده         -٥

ــاســي جــهــت                ــان ســي ــي ــدان هــاي زن
ســازمــانــدهــي مــبــارزه بــراي آزادي          

 زندانيان سياسي
  

با كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي                
. زندانيان سيـاسـي هـمـكـاري كـنـيـد             

اسامي دوستان و آشنايانتان را كه بـه        
خاطر عقايد و نـظـراتشـان در زنـدان             

هستند را همراه با اطالعـاتـي كـه از          
بـراي  .   آنها داريد، براي ما بـفـرسـتـيـد      

تهيه ليست كامل اسامـي زنـدانـيـان          
به كمـپـيـن     .   سياسي به ما کمک کنيد    

گســتــرده بــراي آزادي بــدون قــيــد و             
تــمــامــي زنــدانــيــان ســيــاســي      شــرط   
 .بپيونديد

  
 كميته مبارزه براي        

 آزادي زندانيان سياسي     
   ٢٠٠٦ دسامبر     ١١

 ١٣٨٥ آذر   ٢٠ 

 !كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي تشكيل شد 

 كيوان جاويد : سخنگوي كميته 
 :تلفن تماس 

۰۰۴۴۷۹۰۴۴۱۳۵۲۵ 
 

 :اي ميل آدرس
  ip.prisoner@googlemail.com  

  
   :اعضاي كميته

فروغ ارغوان، مينا احدي، حسن پناهي، سعيد پرتو، كيوان جاويد،           
 شهال دانشفر، مرسده قائدي، شيوا محبوبي و بابك يزدي            
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دوست عزيزي بـه     :   عبدل گلپريان 
اسم پيمان سواالتـي را مـطـرح کـرده             

مــحــمــد آســنــگــران   .   اســت و بــراي ر      
ايــن نــامــه بــراي     .   ارسـال کــرده اســت     

ايســکــرا فــرســتــاده شــد کــه جــواب            
من به اخـتـصـار      .   سواالتش داده شود  

سعي ميکنم به هـرکـدام از سـواالت           
 :  اين دوست عزيز جواب بدهم

 :پيمان
مـن خـيـلـي مـايـل           !   سالم رفـقـا    

هستـم در مـورد انشـعـاب شـمـا از                 
آيـا از طـرف رفـقـاي           .     کومه له بدانم 

حزب کمونيست کارگري رفتار بد يـا         
توهيني به بازماندگان در کـومـه لـه            
صورت گرفته؟ آيا کساني که رفـتـنـد         

 منصور بودند؟. همگي با ر
در مـورد سـوال اول شـمـا بـايــد                
بگويم که مسـئلـه تـوهـيـن از طـرف               
رفقاي حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه            
بازماندگان در کومه له نه تنها غـيـر          
واقعي است بلکه چنين روشهايـي بـا         
اصول و پرنسيبهاي حزب کمونيـسـت       
کارگري  مغاير و در تناقض کامل با        

. اهداف و سياستهـاي مـا قـرار دارد           
اکثريت بزرگي از اعضا و کـادرهـاي          
آن دوره در حزب کمونـيـسـت ايـران و             
کومه له، با منصور حکمت آمدنـد و       
در حزب کمونيست کـارگـري کـه در            

 تشکـيـل شـد بـه          ۱۹۹۱سي نوامبر   
تـعـداد   .   فعالـيـت خـود ادامـه دادنـد           

کمي از اينها با حـزب نـيـامـدنـد يـا                

 . بعدأ از حزب فاصله گرفتند
 

آيا اين درست است کـه شـمـا بـا              
طرح و علني کردن اسناد تشکيالتـي       
آن دوره  ميخواستيد رژيم صدام را بر        

الـبـتـه    .   (   عليه کومه له تحريک کنيد   
من بحثهاي تـئـوريـک مـثـل بـحـران               

آيا مثال با نزديک    )   خليج را خوانده ام   
ــا              اتــحــاديــه  (   نــمــايــي کــومــه لــه ب

از سـوي شـمـا در مـقـطـع               )  ميهني  
انشعاب، رژيم صدام مقرات کومه له     
را در ساير شهـرهـاي عـراق بـرچـيـد؟            
من تا حدود زيادي بحثهاي تـئـوريـک      
را خوانده ام اما مايل هستم که بدانـم       
چطور ميتوان برخي ها را در کـومـه           

بـه  )   منظور کومه له کمونيست    (   له  
اين مسئله واقف کـرد کـه هـيـچ بـي               
پــرنســيــبــي از ســوي رفــقــاي حــزب            
کمونيست کارگري به لحاظ اخـالقـي       
صورت نگرفته است زيرا اين مسايل      

 .يکي از تبليغات آنها است
 

مســئلــه عــلــنــي کــردن اســنــاد           
مباحث سياسي آن دوره هـيـچ گـونـه            
ربطي به تبليغات کساني در کومه له       
نداشت که ميخواستند با طرح عقـب        
مانده ترين شيوه ها، انتشار مبـاحـث      
اختالف سـيـاسـي را تـحـريـک رژيـم                
صدام  بر عـلـيـه کـومـه لـه قـلـمـداد                    

 .کنند
اتفاقا طرح و انتشار ايـن اسـنـاد          

که شـمـا هـم در بـحـران خـلـيـج آنـرا                     
مطالعه کـرده ايـد، درسـت بـخـاطـر               
تبليغات و دروغ پراکنـي هـايـي بـود            
که در آن هنگام رهبري کومه له بـراي     
ــلـــوه دادن  اهـــداف و                   مـــحـــق جـ
سـيـاسـتـهـاي خـود بـر عـلـيـه حــزب                   
کــمــونــيــســت کــارگــري و مــنــصــور          
حکمت، رواج ميدادند و جواب حزب      
ما به اين شانتاژها انتشار مباحث و        
اختالفات سياسي بود که در بـحـران          

با اين کـار سـعـي        .   خليج منتشر شده  
داشتيم که تبليغات منفي و تصـويـر         
سازيهاي مصنوعي و غير واقعـي را        
درمعرض قضاوت جامعه و فعـالـيـن        

 .چپ و کمونيست قرار دهيم
در مورد بخش ديگر سوال شـمـا         
مربوط به نزديک نمايي کـومـه لـه بـا           
اتحاديه ميهني بايد بگـويـم کـه ايـن            
يکي هم مانند بقيه تصويرسـازيـهـاي        
ديگر کومه له در مقطع انشعاب  بـي     

زيرا آنها از نظر سيـاسـي و         .   پايه  بود  
روابطشان هميشه نزديکيهاي داشـتـه      
اند و اين موضوعي نبود که مـخـفـي          

موضع رسمي حزب در مقـطـع       .   باشد
شروع جنگ خليج  دائر بر مـعـطـوف          
شدن و کمک به تـقـويـت شـوراهـا در               
شهر هاي کردستان بود اما بخشي از       
رهــبــري آنــدوره کــومــه لــه  قــبــل از             
انشعاب در اين تالش بود  که رهبري        
حزب  را به اين مـتـقـاعـد سـازد کـه                 
نزديکترين دوستان را بايد در مـيـان          
احزاب ناسيوناليست کرد که در زيـر         
سايه حمله آمريکا به عراق  توانسـتـه         
بودند حاکميت کردستان را ازان خـود       

پـيـدا   )   نظير اتحاديه ميهنـي      (   کنند
نزديک شدن کومه له بـه احـزاب        .   کرد

ناسيوناليسـت در کـردسـتـان عـراق،            
اساسا سياست و افق رهبري بازمانده      
در کومه له بود و دقيقا عـکـس ايـن            

 .ادعا صادق است
در رابطه با سوال ديگـر شـمـا در            

) چـپ    (   برسميت شـنـاسـي احـزاب           
تــوســط مــا بــايــد گــفــت کــه  جــواز              
بــرســمــيــت شــنــاســي يــا بــرســمــيــت          

.  نشناختن  را ما صـادر نـمـيـکـنـيـم              
بنابر اين برسميت شناسـي احـزاب و          
نيروهـاي سـيـاسـي چـپ مـفـهـومـي                
سياسي است که به درجه نـزديـکـي و           
همسويي اين احزاب بر بستر اهـداف        

 . و سياستهايشان معني ميدهد
 

در مـورد نشـسـت بـا سـلـطـنـت                
. طلبان در مـيـزگـردهـاي تـلـويـزيـون             

” مـذاکـره     ” درسـوالـتـان از عــبـارت           
ميخـواهـم  قـدري        .   استفاده کرده ايد  

 . اين مسئله را بيشتر بشکافم
شما شايد منظورتان مـنـاظـرات       

اگر سـئـوالـتـان را         .     تلويزيوني  باشد  
درست تعبير کرده باشم بايـد بـگـويـم           
که مناظرات تلويزيوني بـا احـزاب و          
جريانات سياسي مختلف اپوزسـيـون      
نه تنها هيچ گونه ايرادي ندارد بـلـکـه          
اتفاقا در جريان اين مناظرات  اسـت         
که جامعه ميتواند عمـق اخـتـالف و           
نقطه نظرات، سياستها و اهداف ايـن        
نيرو ها را بشناسد و بـا ديـد بـاز بـه                 

همين مناظـرات و     .     انتخاب بپردازد 
ميزگردهاي تلويزيوني بـا طـرفـداران         

 سبـب شـده      ۱سلطنت طلب در کانال     
که جـامـعـه بـتـوانـد سـيـاسـتـهـاي و                   
اهداف آنان را در تداوم استثمار طبقه       
کارگر در فـرداي قـدرت گـيـريشـان،              
درجــه دوم بــودن زنــان در جــامــعــه،            
سازماندهي نيروهاي سرکوبگر، پـاي     
فشردن بر ناسيوناليسم ايراني و غيـره       

 . را  بيشتر بشناسد
در خلع اين چنين اقداماتي است      
که اين گونه جـريـانـات  مـيـتـوانـنـد                 
براحتي جامعه را در هاله اي از توهم        

ما خوشحـال مـيـشـويـم و           . نگه دارند 
مشتاق هم هستيم که  بـا احـزاب و              
نيروهاي بقول شما چـپ نـيـز چـنـيـن               

. مناظرات تلويزيوني را داشته باشيم    
اما اين احزاب چپ هستند که از ايـن         
امکان به هر دلـيـلـي کـه بـراي خـود                

شـمـا   .   دارند، از آن سر باز مـي زنـنـد          
حتما ترغيبشـان کـنـيـد کـه در ايـن                

. نشستهاي تلويزيوني شرکـت کـنـنـد        
در مــورد پــخــش مصــاحــبــه هــاي             
منصور حکمت از تي وي ، کـاهـش            
فيلمهاي هاليودي و افزايش فيلمهاي     
واقعي در مورد معظالت اجتـمـاعـي        
جوانان و برنامه هاي علـمـي، حـتـمـا            
اين سئوال را براي دسـت انـدر کـاران            
تلويزيون  ارسال خواهيـم کـرد تـا در             

. صورت موافقت آنرا در نظر بگيـرنـد       
با تشکر از طرح سئوالتتان و به اميد        
اينکه پاسخ به آنهـا تـوانسـتـه بـاشـد                
ناروشني ها را روشـن کـرده بـاشـد و              
همچنان مشتاق سئواالت ديگر شمـا      

 . هستيم موفق باشيد
 

 
 پاسخ به سئواالت          

 ١٣٨٥ آذر      ١٧جــمــعــه شــب        
در ســنــنــدج    "   فــرجــه" جـوانــان مــحلــه      

مرکز انتخاباتي شوراهاي اسالمي را     
بــا وجــود   .   مــورد حــملــه قــرار دادنــد      

اينکه مامورين نيروهي انتظامي در      
اين مرکز مستقر بودند جوانان به اين       

و تمام وسايـل ايـن       مرکز حمله کردند    
مرکز را به خيابان ريـخـتـنـد و هـمـه                
عکسها وپالکاردهاي تبليغاتي آن را     

نـيـروي انـتـظـامـي         .   به آتش کشيدنـد   

مستقر در اين مرکز نتـوانسـت هـيـچ          
 . عکس العملي نشان بدهد

جــوانــان بــا شــعــار دادن صــداي          
اعتراض خود را علـيـه ايـن نـمـايـش              
انتخاباتي رژيم اسالمي بلند کردند و      

مــا راي نــمــيــدهــيــم مــردم        :   گــفــتــنــد
سنندج هم راي نـمـيـدهـنـد، مـا ايـن               
نمايش مسخره را قبول نـداريـم و بـه             
شــعــار دادن عــلــيــه رژيــم اســالمــي           

 .پرداختند

الزم به توضيـح اسـت کـه مـردم             
سنندج علنأ عليه کانديداها و رژيـم          
ــان و                 اســالمــي در کــوچــه و خــيــاب
جــمــعــهــاي خــود حــرف مــيــزنــنــد و           
ميگويند هر کس تـايـيـد صـالحـيـت           
شده است  به ايـن مـعـنـي اسـت کـه                  
مورد اعتماد رژيم است و بـايـد تـرد           

مردم مـيـگـويـنـد هـر کـس از               .   شود
صندوقهاي رژيم سر در بـيـارود يـک            

ــهــکــار اســت               ــب ــرا .   دزد و يــک ت زي

جمهوري اسالمي براي مردم شناختـه   
شده است و هيـچ کـس بـه ايـن رژيـم               
سرکوبگر توهمي نـدارد کـه کـانـديـد            

 . پستهاي آنها بشود
رژيم اسالمي بـراي انـتـخـابـات            

مــجــلــس خــبــره گــان و شــوراهــاي              
اســالمــي نــمــايــش انــتــخــابــاتــي راه         

مردم در مـقـابـل ايـن           .   انداخته است 
نمايش مسخره تا کنون جـوابشـان را          

. اين رژيـم را قـبـول نـدارنـد            .   داده اند 
ايـن  .   مردم انتـخـابشـان را کـرده انـد            

حـزب کـمـونـيـسـت         .   رژيم بـايـد بـرود      
کارگري ايران همه مردم کردسـتـان را         
فراميخواند که اين نمايش انتخاباتـي   

رژيم را به يک شکست ديگر بـراي آن           
جوانان هر جا ميتواننـد     .   تبديل کنند 

بايد با قدرت در مـقـابـل ايـن اقـدام                
ــد مــراکــز               ــکــار شــون رژيــم دســت ب
تبليغاتي آنهـا را مـورد حـملـه قـرار               
دهند و پوسترهاي تبليغاتي رژيـم را         
پاره کنند و به جاي آنها شـعـار مـرگ       
بر جمهوري اسالمي و زنده باد آزادي        
ــاد جــمــهــوري                   ــده ب ــري و زن ــراب و ب

 . سوسياليستي بنويسند
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

  ١٣٨٥ خرداد    ١٨
 ٢٠٠٦دسامبر   ٨

 مردم سنندج به يک مرکز انتخاباتي رژيم حمله کردند و  
 وسايل آنرا به آتش کشيدند


