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نوشته زير قسمتهايي از مطلـبـي       
اســت كـــه در روزنـــامـــه كـــيـــهـــان               

 ژانــويــه   ۲۴شــريــعــتــمــداري بــتــاريــخ     
 چــاپ شــده اســت بــه خــاطــر           ۲۰۰۷

لطفي كه کيهان شريعتمـداري بـه مـا           
دارد، مـــن هـــم آنـــرا بـــي جـــواب                 
نميگذارم، در ضـمـن شـريـعـتـمـداري             
خيلي نكات ديگر از حزب كمونيست      
كارگري را عـامـدانـه مـخـفـي نـگـاه                 
داشته است، كه مـن آنـهـا را هـم بـه                 

 ايشان ياداوري ميكنم،
ــري               ....... ــبـ ــحـــت رهـ و  تـ

 حزب كمونيـسـت     » منصور حكمت « 
چـپ  « كارگري و بـه عـبـارت ديـگـر               

ايـن  .    را ايـجـاد كـردنـد          » آمريكـايـي  
گروهك يك راديوي ماهواره اي به نـام        

 و يك فرستنـده     » راديو انترناسيونال « 
كـانـال   « ماهواره اي تلويزيوني به نام       

 در لندن راه انـداخـت و افـزون            » جديد
بر آن چندين مجله و نشريه براي گـروه         

  

 آذر سـرخ، در روز          ١۶بعد از     
جهاني زن مخصوصأ هنگامي کـه       
با اعتراض و تـجـمـع هـزاران نـفـره                
معلمان همزمان شد، جنبش برابري     
طلبانه و سوسياليستي در ايران يک      

. قدم جدي ديگر بـه جـلـو بـرداشـت             
 آذر پرچـم سـرخ     ١۶هنگامي که در    

و شعارهاي سوسياليستي باال رفت      

يـکـي ايـنـکـه        .   از دو زاويه مهم بود    
راست جـامـعـه را بـيـش از پـيـش                  
منزوي کرد و دوم اينکه اعتمـاد بـه         
نفس چپ را باال برد و راه آلترنـاتـيـو         
ــيــســم و جــامــعــه             شــدن ســوســيــال

. سوسيالسـيـتـي را هـمـوارتـر کـرد             
ــگــر               ــال و دي ــون ــاســي ــرن ــت ســرود ان
سرودهاي مـتـرقـي جـاي سـرود اي             
ايــران را گــرفــت و شــخــصــيــتــهــاي         
راديکال و کمونيست در ميان مردم      
محبوبيت و اعتبار بيشـتـري پـيـدا          

شخصيتهاي دوم خـردادي و      .   کردند
ديگر جريانات ملي مذهبـي يـکـي         

بعد از ديگري از ميدان بدر شدند و         
يا حاشيه اي شده و جامعه تصـويـر          
ديگري و اميد ديگري به آينده پيـدا        

 . کرد
 آذر ما شاهد دسـت      ١۶بعد از    

و پــازدن جــريــانــات راســت از دوم            
خرداديهاي داخل و خـارج ايـران تـا           
طيف ناسيونـالـيـسـتـهـاي عـظـمـت             
طلب و قومگرا عليه کمونـيـسـتـهـا          

سخنگويان اين طـيـفـهـا کـه          .   بوديم
اکــثــرأ زيــر پــروبــال بــوش عــکــس           
افتخاري به ايران مخابره ميکنند و    
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 بهمن خاني   
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 كيهان شريعتمداري،               
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چشم امـيـد بـه بـمـبـهـاي آمـريـکـاي                  
دوخته اند گفتند که کمونيسـتـهـا در          

 آذر فرصت طلبي کردند، گفـتـنـد     ١۶
چپ در جامعه و دانشگاه جايـگـاهـي         
ندارد، گفتند جامعه مخالف انقـالب      
است و منتظر اصالحات نوع خاتمـي   

. ويــا دمــکــراســي آقــاي بــوش اســت         
گفتند اگر اين احمدي نژاد نبود آقـاي        
ســيــد خــنــدان داشــت خــوب پــيــش            

گفتند اکنون دفتر تـحـکـيـم         .   ميرفت
. وحدت جريان اصلي دانشـگـاه اسـت        

گفتند طرفداران سلطنـت پـادشـاهـي          
. در ايران رو به قدرت گيري هسـتـنـد          

اين تبليغات هماهنگ اصالح طلبان     
حــکــومــتــي و نــاســيــونــالــيــســتــهــاي      
رنگارنگ از نـوع قـومـپـرسـتـانـه تـا                
ــه آن در مــقــابــل                عــظــمــت طــلــبــان
کمونيستها و چپ جامعه بـه مـيـدان           
آمدند که جايگاه کمونيستـهـا را کـم           

اما در مقابـل اسـتـقـبـال        . رنگ کنند 
جامعه از چپها و کمونيـسـتـهـا هـمـه             

 مـارس يـک       ۸.   اينها رنگ بـاخـتـنـد      
محک ديگر بود که چپ قدرت و توان        
 . خود را تثبيت کند و اين کار را کرد

واقع بينهاي طيف راست گـفـتـه          
بودند که شبح لنين در آسـمـان ايـران            
در گشت و گذار است و هشـدار داده           

" غـيـر دمـکـرات      "   بودند که چپـهـاي       
. دارند ميدان را تسـخـيـر مـيـکـنـنـد             

استالين را بـه لـنـيـن چسـبـانـدنـد و                  
حاضر شدند به کائوتسکـي رضـايـت         
بدهند تا مانع چپها و کـمـونـيـسـتـهـا         

 . بشوند
" بـيـطـرف   " رسانـه هـاي خـيـلـي             

آمريکا و غرب هم که با هـر دل درد             
يک آخوند کلي مصـاحـبـه و گـزارش             

 آذر   ١۶تهيه مـيـکـنـنـد، در مـورد              
طوري رفتار کردند که انگـار در ايـن           

. مملکت کمونيستها سخنگو ندارنـد    
راست پرو بوش را بـا جـمـهـوريـخـواه              
قديم چپ، در کنار هم قرار دادنـد کـه        
بگويـنـد کـمـونـيـسـتـهـا جـايـگـاهـي                  

جمهوريخواهي که براي حفـظ  .  ندارند
ظاهـر آورده بـودنـد قـرار بـود نـقـش                  
همان چپ سوسياليست دانشگـاهـهـا       
را تخفيف دهـد و حـقـانـيـت راسـت                

پـــرو آمـــريـــکـــايـــي را       "   دمـــکـــرات" 
 . بقبوالند

دوم خردادي بچه آخوند کـه ولـي          
نعمتش آخوندهاي خندان بود اکـنـون        

يـعـنـي هـمـان        "   دمـکـراسـي   " به ناجي   
پيغام ميدهد که به جاي حـملـه           بوش

نظامي، اين طرفداران تـازه بـه دوران          
. را کـمـک کـنـد        "   دمـکـراسـي   " رسيده  

ظاهرأ ولي نعمتها جـايشـان تـغـيـيـر            
اگر تا ديـروز آخـونـد ايـن           .   کرده است 

نقش را بازي ميکرد قرار است اکنون       
بوش و بمبهاي دمکراسي زاي آن در         

 .اين نقش بازي کنند
اما با همه توان تـبـلـيـغـاتـي و                

قدرت پولي راست در داخـل ايـران و            
خارج ايران و حمايت مستقيم و غـيـر         
مستقيم آمريکـا از ايـن طـيـف، بـه               

ايـنـهـا    "   شخصيتـهـاي  " محض اينکه  
در امريکا جلو رانـده مـيـشـود و بـا                

ترتيب دادن مصاحبه و سخنرانـي در        
مراکز معيني و يا زمينه سازي بـراي      

وارد ميـدان  " رهبر جديد" ساختن يک  
و بـه    .   ميشوند دستشان رو مـيـشـود       

هر کدام از اين    .   حاشيه رانده ميشوند  
عـلـيـه       که اگر در ايـران     "   شخصيتها" 

ــقــي مــيــزدنــد              جــنــاح رقــيــبــشــان ن
مــيــتــوانســتــنــد امــيــدي بــه احــتــرام         
اطرافيان خود داشته باشنـد، بـا وارد          
شدن به آمريکا و دريافت بـرگـه هـاي           
تشويقي واشنگتن همان اطرافيان هم     

ــد              ــشــون ــگــردان مــي ــا روي ــه ــن . از اي
رستگارا، عـلـي افشـاري، گـنـجـي،              

از ايـن    . . . . .   فخراور و رويا طلوعي و     
 . دسته هستند

انگار رسانه هاي آمـريـکـايـي و           
تشويقهاي بوش آخرين آسي است کـه       

. اينها ميخواهند به آن مفتخر شـونـد     
و جالب اين است هر کدام از اينها بـه       
اين بارگاه تشريـف بـرده انـد بـعـد از                
مدت کـوتـاهـي اسـمـشـان هـم بـراي                
مردم تهوع آور مـيـشـود و بـه بـرگ                 
سوخته اي تبديل ميشوند کـه کسـي          

 . آنها را به بازي نميگيرد
ــســم در                   ــي ــون ــم ــا چــپ و ک ام
 آذر را نـمـيـتـوانسـت خـلـق             ١۶   ايران

کند مگر بـر سـکـوي دسـتـاوردهـاي             
نظري و تئوريک نـزديـک بـه سـه دهـه               

بخش اصـلـي     .   قبل خود اتکا ميکرد   

چپ در جامعه با اتـکـا بـه پشـتـوانـه               
تئوريک دو دهـه قـبـل          -قوي سياسي 

که بدون شک منصور حکمت تـدويـن         
کننده اصلي آن و حميد تقوايي ادامه       
دهــنــد آن بــوده اســت، وارد مــيــدان            
اصلي بازي سـيـاسـت در ايـران شـده              

 . است
 آذر يـکـي از لـحـظـات              ١۶اگر   

 ۸مهم اين چپ در دانشگاهـهـا بـود            
مارس يکي ديگر از اين مومنت هـا        
شد که اينبار در ابـعـاد وسـيـعـي در               

امسـال هشـت     . جامعه اتـفـاق افـتـاد        
مارس در سراسر ايران يک روز مـهـم           

امسال در مـورد هشـت مـارس          .   بود
وسيع تـر و اجـتـمـاعـي تـر از قـبـل                     

امســال خــيــابــانــهــاي   .   صــحــبــت شــد  

بسياري از شهرها روز هشـت مـارس         
مملو از مردمي بود که آمده بـودنـد،       

 ۸.   عليه بيحقوقي زن اعتراض کننـد     
مــارس در دانشــگــاهــهــا و مــراکــز            
شهرهاي مختلف وسيعأ جشن گرفته     
شد و تاريخچه سوسياليستي اين روز      
يک بار ديـگـر بـه اطـالع جـامـعـه و                   

شـعـار   .   بخصوص نسل جـوان رسـيـد        
لغو حجاب اسالمي، آپارتايد جنسي      

آزادي و بــرابــري      و بــاالبــردن شــعــار       
 .برجسته تر از قبل به اهتزاز در آمد

  
 ۸در رابــطــه بــا        امــا راســتــهــا      

 آذر نـتـوانسـتـنـد        ١۶مارس هم مثل    
 ۸در حـيـن       .   قبل از آن حرفي بـزنـنـد        

مارس هم راست پـروغـرب بـر طـبـل             
چهارشنبه سوري کوبيد و راست ملي      
اسالمي مشغول روضه خواندن حـول       
مقابله با آمريـکـا و نصـيـحـت پسـر               

 ۸.   عــمــوهــاي خــود در قــدرت بــود          
مارس براي راست پروغرب و راسـت         

اسالمي دردسـر آفـريـن تـر از              -ملي
ــر در      .    آذر شــد     ١۶  آذر در      ١۶اگ

حاشيه ميتوانستند دخالـتـي داشـتـه         
 مـارس فـقـط سـکـوت            ۸باشند در     

کردند و برطبـل چـهـارشـنـبـه سـوري              
. کوبـيـدنـد   "   سنت ملي ايرانيان است   " 

چهارشنبه سوري و هر جشن و بـهـانـه          
ديگر را حتمأ بـايـد جشـن گـرفـت و                

شادي کرد و رقصيد و حـجـاب پـرت            
اما هنگامي که ايـن جشـن در          .   کرد

 مارس مـطـرح مـيـشـود،           ۸تقابل با   
عمق زبوني و بـي ربـطـي جـريـانـات                
راست از هـر نـوعـش در جـامـعـه را                 

 .نشان ميدهد
ــيــل                  ٨  ــه دل ــا ب ــه ــن ــارس ت  م

مراسمـاي بـاشـکـوهـش در جـامـعـه               
نيست کـه چـپ را در راس جـنـبـش                 

بــلــکــه .   ســرنــگــونــي قــرار داده اســت       
قطعنامه ها و بيانيه هاي صادر شـده        
به اين مناسبت عمق راديکاليـسـمـي        
را نشان ميدهد که جهت آينده حرکت       
جـنـبــشـهـاي اجـتـمــاعـي را تصـويــر               

فعالين چپ و جـنـبـش چـپ           .   ميکند
 مـارس    ۸در ابعادي اجـتـمـاعـي در           

 بــا شــعــارهــا، پــالکــاردهــا،         ۱۳۸۵
قطعنامـه هـا و پـرچـمـهـاي بـرابـري                 
طلبانه اش و با تحرکي که در جامعـه      
ايجاد کرده است ميرود کـه اعـتـمـاد           
جامعه به خود را در ابعادي ميليوني       

 مارس در ايران جايـگـاه   ۸.   جلب کند 
 ١۶جديي پيدا کرد و دسـتـاوردهـاي          

تــثــبــيــت  آذر را بــه درجــات زيــادي           
ايـــن پــيـــشـــروي تـــا حـــدود              . کــرد 
کمـونـيـسـتـهـا را بـه عـنـوان                   زيادي

آلترناتيو جـمـهـوري اسـالمـي قـابـل              
خـود ايـن     .   انتخاب کردن نموده اسـت    

تحرک اجتماعـي و مسـئلـه حسـاس            
حقوق برابر براي زنان و عليه حـجـاب          
و تبعيض جنسي مسئله حقوق زن را    
به مسئله کل جـامـعـه تـبـديـل کـرده               

 . است
جامعه اي که از آپارتايد جنسـي       

از سـه    .   و حجاب اسالمي رنج ميبرد    
دهه قبل پرچمداران مـقـابلـه بـا ايـن              

آن .   تبعيض را ديـده و ارج مـيـنـهـد              
بخش از چپ هايي که هنوز در شـک           
و ترديد هستند که جامعه دارد چـپ          
را به عنوان پرچم و آلـتـرنـاتـيـو خـود               
ميپذيرد، بايد چشمشان را باز کنـنـد        
و اين حقيقت شور انگيز را در کلـيـت          

. خود ببينند و برسـمـيـت بشـنـاسـنـد            
زيــرا هــر کســي کــه خــود را بــا هــر                

اگر  تعبيري چپ و کمونيست ميداند      
در اين مقطع زماني نيايد و در ايـن            
حرکت سهيم نشود حاشيه اي خواهـد       

 . شد
ما از چند سال قبل ايـن اوضـاع        

شور انگيز و به چپ چرخيدن جـامـعـه          
ما نوشتيـم   .   را پيش بيني کرده بوديم    

و جدل کـرديـم کـه جـامـعـه بـه چـپ                    
چرخيده است، خيليها باور نکردنـد و        
ســيــر رو بــه رشــد ايــن تــحــوالت را              

اما امروز سـرعـت تـحـوالت         .   نديدند

چنان زياد است که اگـر کسـي سـوار             
اين قطار نشود سرنـوشـتـي بـهـتـر از              
جريانات حاشيه اي پيدا نخواهد کـرد       
و در نهايت ناچارند بـه کـمـپ راسـت             

 . نزديک شوند
امــا ســخــنــي بــا فــعــالــيــن                  

 :کمونيست
 ! رفقا

پرچمداران سوسياليسم به پا خيـز     
 !براي رفع تبعيض

کمونيسم روشن بـيـن و مـنـتـقـد             
ناسيوناليسم و مذهب و مالکيت در       
هيج تاريخي به اين اندازه با افق و بـا           
اعتماد به نفس در ايران مطرح نبـوده         

در هيچ تاريخي کمونـيـسـتـهـا         .   است
در زير تـيـغ خـفـقـان تـا ايـن حـد در                     
ابعادي اجتماعي پرچمـدار تـحـوالت        

ــد           ــوده ان ــب ــق ن ــي ــم ــوان     .   ع نســل ج
متفکرين و منـتـقـديـنـي را در راس              
مبارزات جـاري خـود مـيـبـيـنـد کـه                
مارکس و منصور حکمت را خـوانـده        
و بـه بـخـشـي از خـود آگـاهـي خـود                    

اين اتفاقات، تـحـول      .   تبديل کرده اند  
مهمي در تاريخ کمونـيـسـم در ايـران            

جنـبـش کـمـونـيـسـم کـارگـري              .   است
ميرود که پرچم لغو کار مـزدي را در           

. ابعادي اجتماعي به اهتـزاز در آورد        
اين اتـفـاقـي تـاريـخـي اسـت کـه در                   

کـمـونـيـسـتـهـا        .   جامعه ايران ميافتـد   
اين يـک    .   هميشه اين شانس را ندارند    

مقطع زماني ويژه اسـت کـه شـرايـط            
آماده است ما کـمـونـيـسـتـهـا نـقـش                
اصلي و تعيين کننـده خـود را بـازي             

بــه کــمــتــر از کســب قــدرت          .   کــنــيــم
ايــن .   ســيــاســي نــبــايــد رضــايــت داد       

پيشرويها اگر با اين افـق پـيـش بـرده             
شود قطعـأ امـيـد بـه آيـنـده را صـد                   
چــنــدان در دل جــامــعــه زنــده نــگــه              

اين بار نوبت ما کمونيستها     .   ميدارد
نـوبـت مـا زنـان و           .   و کارگـران اسـت     

جوانان متنفر از حکـومـت اسـالمـي          
سرمايه و منتقد اوضاع و مناسبـات       

اين راه را بـايـد         .   است توليدي حاکم   
اين يـک وظـيـفـه         .   به سر انجام رساند   

تاريخي چپ و کـمـونـيـسـم در ايـران               
بــه هــمــه فــعــالــيــن و دســت             .   اســت

انــدرکــاران بــرگــزاري هشــت مــارس         
باشکوه و گسترده و اجتماعي امسال      
خسته نباشيد ميگويم و دسـت هـمـه          

. اين عزيزان را به گرمي مـي فشـارم          
رفقا و دوستان اينرا بايد جدي گـرفـت         
اگر نقش تاريخي مان را خـوب ايـفـا            

نـوبـت   .   کنيم اين بار نوبـت مـا اسـت          
 . کمونيستهاي کارگري

 ۱۳۸۵ اسفند   ۲۰
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طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه             
 ۲۱کردستان حزب رسيده اسـت روز         

 مراسم با شکوهـي در       ۱۳۸۵اسفند  
در اين  .   شهرستان سردشت برگزار شد   

 نـفـر شـرکـت         ۴۰۰مراسم بـيـش از         
مراسـم در مـحـل سـيـنـمـاي              .   کردند

ــرگــزار شــد        ــم ب پــالکــاردهــا و     .   قــدي
تراکتهاي دفاع از حقوق زن همـراه بـا          
مباحث پرشور و مـيـزگـرد دفـاع از              
حقوق زن شور شوق خـاصـي بـه ايـن              

 . مراسم داده بود
 صبح  روز      ١۰مراسم از ساعت    

دوشنبه تا ساعت يـک بـعـد از ظـهـر               
در اين مراسم چند نـفـر     .   ادامه داشت 

از فعالين حقوق زن سخنراني کـردنـد         
و در مــيــان شــورو شــادي شــرکــت              

. کنندگان مورد استقبال قرار گرفتنـد     
آرزو :   سخـنـرانـان عـبـارت بـودنـد از             

احمديـان، شـيـدا سـلـيـمـي، يـوسـف                
 عباس زاده 

در اين مراسم سخنرانان عالوه بر      
سخنراني در يک ميزگرد در مورد بي       
حقوقي زنان در جـوامـع مـخـتـلـف،              
ابعاد ستم بر زن و همچنين خشـونـت          
بر عليه زنان در خانواده و جامـعـه بـه       

يــکــي از    .   تــفــصــيــل صــحــبــت شــد       
ــن              ــررســي اي مــوضــوعــات مــورد ب

در .   سمينار قتـلـهـاي نـامـوسـي بـود            
ايران و در کردستان سـالـيـانـه تـعـداد             
زيادي زن و دختـر قـربـانـي قـتـلـهـاي                

ناموسي ميشوند و در اين مـورد در          
جامعه و در افکـار عـمـومـي کـمـتـر               
بحث و مجادله  صـورت مـيـگـيـرد،            
بررسي عـلـل قـتـلـهـاي نـامـوسـي و                  
همچنين موضوع زن و قـانـون، زن و           
مذهب و زن و قـومـيـت از مـبـاحـث               

 . جالب اين ميزگرد بود
در اين سخنرانيها بـويـژه نـقـد و             
اعتراض تعدادي از سخنرانان کـه بـه          
نحو راديکال و همه جانبه ستم بـر زن          
را مــــردود اعــــالم کــــرده و از                     
جــهــانشــمــولــي حــقــوق زنــان دفــاع           
مــيــکــردنــد، بــا ابــراز احســاســات و          

 . تشويق وسيع مردم روبرو شدند
سالن اين مراسم که در سيـنـمـاي         
سابق شهر سردشت بود به شعـارهـاي        

 : متعددي مزين شده بود از جمله 
حــقــوق زن جــهــانشــمــول اســت،         
آزادي زن آزادي جــامــعــه ، بــه بــي               
حقوقي زنان در جـامـعـه و خـانـواده               

 .... اعتراض کنيم و 
برگزاري مراسم روز جهاني زن بـه       

طور گسترده در شهر سـردشـت، يـک           
گام مهم به پيش در دفـاع از حـقـوق              

براي اولين بـار     .   زنان در اين شهر بود    
در طي چند سال گـذشـتـه مـراسـمـي              
بزرگ در اين شهر برگزار شد و صدها        
نفر شاهد بررسي و ارزيابي موقعـيـت        
زنان در جامعه و راههاي مـقـابلـه بـا            
ستم و بي حقـوقـي زنـان در جـامـعـه                

 . بودند
در ايــن مــراســم در عــيــن حــال             
مــوزيــک و آهــنــگــهــاي شــاد پــخــش          
ميشد و در فضايي گرم اين مراسم به        

 . پايان رسيد
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کـارگـري ايـران بـه دسـت انـدرکــاران               
برگزاري مراسم هشت مارس در شهر      
سردشت تبريک ميگويد و دست همـه       
عزيزاني را که اين مراسم باشـکـوه را          

 . سازمان دادند، به گرمي ميفشارد
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ٢۰۰۷ مارس    ١٢

 

دراطــالعــيــه قــبــلــي بــه اطــالع       
 ١٣٨٥ اسفـنـد      ٢٠رسانديم که روز    

کــارگــران نســاجــي کــردســتــان در            
سنندج تجمع اعتراضي در مـقـابـل         
اداره کار بر پا و به طرف استانـداري         

ايــن حــرکــت   .   راهــپــيــمــايــي کــردنــد   
اعتراضي از جانب تعدادي از ديگـر       
از کارگران اخراجي شاهو، آلومين و      

 . پرريس مورد حمايت قرار گرفت
کارگران نساجي کردستان ابـتـدا      

" ق مـهـر    . صـنـد  " در مقابل اداره کار   
با مـراجـعـه بـه ايـن            .   حضور يافتند 

صندوق مسئولين اداره کـار اعـالم         
ــداري مســئــول             کــردنــد کــه اســتــان

ــرده اســت               ــراج ک ــدوق را اخ . صــن
همچنانکه در اطالعيه هاي قـبـلـي         
به اطالع رسانده بوديم قـرار بـود بـه            

 نـفـر کـارگـران         ٤٠٠ نفر از از     ١٠٠
 مليون  ١٠اخراجي نساجي هر کدام     

تومان وام اشـتـغـال زايـي پـرداخـت              
در تصـمـيـمـات بـعـدي عـدد              .   شود
 نفر تقليل دادنـد      ٣٠ نفر را به     ١٠٠

و گفتند پرونده بقيـه هـنـوز بـررسـي             
نشده و تا تصميم نـهـايـي در مـورد             

 .آنها خبري از پرداخت وام نيست
اين در حالي بـود کـه کـارگـران             

هميشه خواهان بازگشت به کار و يا       
کـارگـران بـا      .   بيمه بيکاري بوده انـد     

شنيدن ايـن خـبـر کـه دولـت حـتـي                  
حاضر به پرداخت وام هـم نـيـسـت،             
ــه صــورت                 ــد ب ــن ــت ــرف ــم گ ــي تصــم
راهپيمايي از اداره کار به اسـتـانـدار         

بعد از راهپيمايي کارگـران     .   ي بروند 
در جلو استانداري تجـمـع کـردنـد و             
خــواهــان رســيــدگــي اســتــانــدار بــه          

 . خواست ومطالباتشان شدند
ــداري          ــانـ ــتـ ــن اسـ ــيـ ــولـ ــئـ مسـ

ازكارگران خواستند که چهار نـفـر را         
ــا مــعــاونــت                 ــعــيــيــن کــنــنــد و ب ت

ايـن  .   استانداري وارد مذاکره شـونـد      
تصميـم اسـتـانـداري بـا مـخـالـفـت                

کـارگـران اعـالم      .   كارگران روبرو شـد   
کردند مـا کسـي را مـعـرفـي نـمـي                 
کنيم مسئولين بـايـد در جـمـع مـا               

کارگران گـفـتـنـد ايـن          .   حاضر شوند 
نوع جلسات تـا کـنـون نـتـيـجـه اي                 
نداده است و حاضر به شرکـت در آن       

يکي از نمايندگان کارگران    .   نيستند
اعالم کرد اگر حرفي بـراي کـارگـران          
داريد بيائيد در جمع کارگـران بـيـان          

 . کنيد
در پـايـان کـارگـران  مـعـتـرض               

 ٢١تصميم گرفتند که روز دوشنبـه        
  هـمـراه بـا خـانـواده              ١٣٨٥اسفند  

هايشان در مقابل استانداري تجـمـع       
ــد  ــن ــن ــواده هــاي         .   .   ک شــرکــت خــان

کارگري در مبارزات کارگران قدرت     
ايـن  .   کارگران را چند برابر مـيـکـنـد         

حرکت کـارگـران بـايـد بـه يـک امـر                 
هميشگي در اعتـراضـات کـارگـري         

نـقـش خـانـواده هـاي          .   تبـديـل شـود     
کارگري در بـه پـيـروزي رسـانـدن و               
قـدرتــمــنــد کــردن ايــن اعــتــراضــات        

 . نقشي اصلي و تعيين کننده است
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب               

کمونـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن               
حمايت قاطع از مبـارزات کـارگـران         
اخـراجــي نســاجــي کــردســتــان بــراي        
بــازگشــت بــه کــار، از هــمــه مــردم            
سنندج و ديگر بخـشـهـاي کـارگـري           
ميخواهد که اين اعتراض و مبـارزه       
کارگران نساجي را بـا شـرکـت خـود            

 . در اين تجمعات تقويت کنند
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست      
 کارگري ايران     

 ١٣٨٥ اسفند   ٢٠
 ٢٠٠٧ مارس     ١١ 

 
 کارگران نساجي کردستان در مقابل اداره کار تجمع و                               

 به طرف استانداري راهپيمايي کردند                    

کارگران اخراجي کـارخـانـه هـاي         
نساجي کردستان، شاهـو، پـرريـس و         
آلومين همراه با خانـوده هـايشـان در           
مقابل استانداري کردستان دسـت بـه        

 .تحصن زدند 
ــا      ۲۵۰  ــفــر در ايــن          ۳۰۰ ت  ن

پـلــيــس و    .   تـحــصــن حضــورداشــتــنـد    
نيروهاي امنيتي و انتظامي کارگران     
را محاصره کرده و مـانـع پـيـوسـتـن               

 .بيشتر مردم به اين تحصن شده اند
 

هــمــچــنــانــکــه قــبــال بــه اطــالع         
رسانديم کارگران مـعـتـرض سـنـنـدج           

 اسفند با راهپيمايي از اداره کـار    ۲۰
بــه اســتــانــداري رفــتــنــد و خــواســتــه          

 . هايشان بي جواب ماند
 

 اسفنـد   ۲۰کارگران روز يکشنبه    
در تجمع شان تصميم گرفتند که روز        

 اسفنـد هـمـراه خـانـواده          ۲۱دو شنبه   
هايشان در مقابل استانداري تجمع و      

کـارگـران   .   تحصن را ادامـه بـدهـنـد          
ــه هــاي نســاجــي            اخــراجــي کــارخــان
کردستان، شاهو، پرريس و آلـومـيـن           

 اسفنـد  ۲۱ صبح دوشنبه   ١۰ساعت  

همراه خـانـواده هـايشـان در مـقـابـل               
تا مـقـطـع       .   استانداري تحصن کردند  

رسيدن خبر، تحصن همچنان پا برجـا   
 . بود

نيروهاي انتـظـامـي و امـنـيـتـي             
تحصن کنندگان را مـحـاصـره کـرده            
اند و مانع پيوستن بيشـتـر مـردم بـه             

نـمـايـنـدگـان      .   اين تـحـصـن شـده انـد          
کارگران به سرپرستـي شـيـث امـانـي             
دبير هيئت موسس اتحاديه سراسري     
کارگران اخراجي و بـيـکـار در داخـل            
ساختمان استانداري در حال مـذاکـره        

 . هستند
 

کـــارگـــران اخـــراجـــي خـــواهـــان       
بازگشت به کـار يـا بـيـمـه بـيـکـاري                  

ما از همه کارگـران و مـردم       .   هستند
سنندج ميخواهيم که به اين تجمع و        

جزئيات اين تجمـع    .   تحصن بپيوندند 
را در اطالعيه هاي بعدي بـه اطـالع           

 . ميرسانيم
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۵ اسفند   ۲۱
 ۲۰۰۷ مارس    ۱۲ 

تحصن کارگران اخراجي چندين کارخانه سنندج                          
 در مقابل استانداري             

 مراسم باشکوه روز جهاني زن در سردشت برگزار شد                                    

  همراه با خانواده هايشان در مقابل                 ١٣٨٥ اسفند     ٢١کارگران تصميم گرفتند روز دوشنبه                   
 . استانداري تجمع کنند          
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کارگران هنگاميکـه جـواب      
سرباالي مقامات استـانـداري را       
شنيدند در خيابانهاي اصلي شـهـر       

 . سنندج دست به راهپيمايي زدند
 

در اطالعيه هاي قبلي به اطـالع        
رسانديم که تجمع و تحصن کـارگـران         
بيکـار و اخـراجـي سـنـنـدج بـعـد از                   
چندين بار تجمع و اعتراض و مذاکره       
با مسئولين اداره کـار و اسـتـانـداري            
هنوز جوابي به خـواسـتـه هـاي خـود              

كارگران اخـراجـي     .   دريافت نکرده اند  
ــا             كــارخــانــه نســاجــي كــردســتــان، ب

ــواده  ــانـ ــراه                 خـ ــمـ ــود و هـ ــاي خـ هـ
ديگرکارگـران اخـراجـي از کـارخـانـه             
هاي شاهـو، پـرريـس و آلـومـيـن در                

 .مقابل استانداري تجمع كردند
همسران و خانواده هاي كـارگـران       
از بيـكـاري و نـاتـوانـي در پـرداخـت                 

هـاي نـاشـي          کرايه خانه، تامين هزينه   
از تورم سرسام آور و ناتواني از خـريـد          

ــراز       نــوروزي بــراي بــچــه       هــايشــان اب
همـسـر يـكـي از ايـن            .  نگراني کردند 

كارگران به خـبـرگـزاري ايـلـنـا گـفـتـه                
 هـزار    ۳۰۰ با حقوق۶۸در سال:  است

شـد زنـدگـي         توماني به سـخـتـي مـي       

كرد، حال با توجه به تورم بسيار بـاال           
 هـزار    ۱۵۰توان با حـقـوق       چگونه مي 

كشورهـاي  .   معاش كرد   توماني امرار 
حوزه اسكانديناوي فـقـط يـخ دارنـد،           

ها خيلي    اما وضعيت زندگي مردم آن    
بهتر از ماست كه در كشورمان انـواع    

 .معادن و منابع طبيعي وجود دارد
يكي ديـگـر از زنـان حـاضـر در                
تحصن امروز به ايلنـا چـنـيـن گـفـتـه               

شوهرم دو ماه به دنبـال جـايـي          :   است
فــروشــي كــنــد، امــا         بــود تــا دســت       

. نتوانست چنين جايي را پـيـدا كـنـد           
پسـرم  :   گـويـد     خانم مـيـانسـالـي مـي         

اسـت،      هايش پاره شده     سرباز و پوتين  
. اما پول نداريم برايش پوتين بـخـريـم         

تجمع کنندگان امروز خواهان ايـجـاد       
در ايـن    :   گـويـنـد      شغل هستند و مـي     

ايــام عــيــد پــول نــداريــم كــه حــتــي               
مايحتاج اوليه را فـراهـم كـنـيـم، چـه              
برسد به خريد كفش و لباس نـو بـراي           

ــان   ــم ــدان ــرزن ــران       .   ف ــارگ ــســران ك ــم ه
هايي در دسـت داشـتـنـد بـا                پالكارد
 كـار    «  ،   »  كار، نان، مسكن   « شعار

 مــا   «  ،     » جــزء اليــنــفــك زنــدگــي      
 مــا   «  ،  » خــواســتــار كــار هســتــيــم      

خــواهــان ابــقــاي كــارگــران اخــراجــي         
 .»نساجي كردستان هستيم

 پــس از حضـــور كـــارگـــران و              
هايشان در مقابل استانداري،      خانواده

يــكــي از     :   ايــلــنــا نــوشــتــه اســت            
كارشناسان حـوزه سـيـاسـي در امـر              
رسيدگي به مشكـالت كـارگـران، در          

هـا     جمع كارگران حضور يافت و از آن     
  .»خواهيد يا وام  كار مي«پرسيد 

ســهــرابــي يــكــي از كــارگــران بــا         
ما خواهان كـار  :   صداي بلند فرياد زد   

خـواهــيـم مسـئــوالن         هسـتـيـم و مـي        
ايـن  .   استان براي ما كار ايجاد كنـنـد       

: كارشناس در جواب ايـن فـرد گـفـت           
قضيه را سياسي نكنيد كه سـهـرابـي          

اگر نان خواستن سياسي كـاري      :   گفت
ايــن .   اســت، مــن ســيــاســي هســتــم         

كارشناس با تأكيد بر غـيـر قـانـونـي             
فـقـط دو     :   بودن تجمع كارگران، گفـت    

نفر از نمايندگان براي مـذاكـره داخـل          
 .استانداري شوند

در ادامــه ايــن تــجــمــع، شــيــث            
ــبــار                  امــانــي، حســن زارعــي و ج

مـرادي بـه عـنـوان نـمـايـنـدگـان                   خدا
كارگران قبول كردند با اين كارشنـاس   

 .حوزه سياسي صحبت كنند
پس از پايان مذاكرات، اماني در      

اين كـارشـنـاس،      :   جمع كارگران گفت  
رئــيــس اداره كــار را مســئــول امــور           

 چـون وي       گويد  داند و مي    كارگران مي 
تــفــاهــمــنــامــه اداره كــار و صــنــدوق          

اسـت، اگـر          رضا را امضـا كـرده          مهر
تواند مشكل شـمـا       خواهد يا نمي    نمي

را حل كند، بايد كتبي اين مـوضـوع          
را به استانداري اعالم نـمـايـد، آنـگـاه            
استانداري پيـگـيـر مشـكـالت شـمـا             

 .خواهد بود
مرادي ديـگـر نـمـايـنـده            جبار خدا 
اگـر اسـتـانـداري       :   گـويـد     كارگران مي 

هـاي كـارگـران         پاسخگـوي خـواسـتـه      
هاي خود به تهـران و         نباشد با خانواده  

مــقــابــل دفــتــر ريــاســت جــمــهــوري           
 .رويم مي

فقط خواهـان نـان،      :   گويد  وي مي 
كار و مسـكـن هسـتـيـم و بـس، اي                  
كاش مسئولين فـقـط بـراي يـك روز             
ــران مــي                   ــارگ خــود را جــاي مــا ك
گذاشتند آنگاه شايد مي تـوانسـتـنـد          
وضعيت بحراني زنـدگـي مـا را درك           

 .كنند
زارعي ديگر نـمـايـنـده كـارگـران            

 درصد پرداخـت    ۹۰بيش از :   گويد  مي
وام به كارگران مـتـقـاضـي از طـريـق               
صندوق مهر امام رضـا انـجـام شـده             

دانيـم چـه كسـي مـانـع              بود، اما نمي  
 .پرداخت اين تسهيالت شد

با توجـه بـه عـدم پـاسـخـگـويـي                
شفاف و روشن مسئولين استانداري،      

هـاي خـود بـه           كارگران همراه خانواده  
صورت راهپيمايي به طرف اداره كـار       
استان حركت كـردنـد و مـقـابـل ايـن                

 ".اداره كل تجمع نمودند

  *  *  * * 
بر اساس خبـري کـه بـه کـمـيـتـه                
کردستان حزب رسيده است کـارگـران        
از استانداري راهپيمايي را بـه طـرف          
ميدان انـقـالب و از ايـن مـيـدان بـه                  
طرف ميدان آزادي و خـيـابـان شـشـم             
بهمن، سه راه ادب و بعـد در مـقـابـل            

اين تجـمـع تـا      .  اداره کار تجمع کردند 
رسيدن اين خبر همچنـان در مـقـابـل            

نـمـايـنـده گـان        .   اداره کار ادامـه دارد     
کارگران قرار است با مسئول ادارکـار       

 . مذاکره کنند
راهپـيـمـايـي امـروز کـارگـران و              
خانواده هايشان در خيابانهاي اصلـي      
شهر با استقبال و تشويق مردم روبـرو        
شد و مردم با خواندن شـعـار نـوشـتـه             
شده بر پـالکـاردهـايـي کـه در دسـت                
کارگران و خانواده هايشان بـود، آنـرا          
تکرار ميکردند و ديگران را تشـويـق         
 . ميکردند به اين راهپيمايي بپيوندند

حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
ضمن حمايت قاطع از مطالبات ايـن        
کارگران معتـرض از مـردم سـنـنـدج             
مــيــخــواهــد بــه اعــتــراض و تــجــمــع          

 مارس و    ۸بعد از   .   کارگران بپويندند 
ممانعت از برگزاري مـراسـم گـرامـي           
ــي زن در شــهــر                  داشــت روز جــهــان
سنندج، اين تحرک کارگري فـرصـتـي         
ــردم                   ــه م ــرده اســت ک ــجــاد ک را اي
اعتراضات خود عليه حاکميت سـيـاه      

 . رژيم اسالمي را گسترش دهند
 
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۵ اسفند   ۲۱
 ۲۰۰۷ مارس    ۱۲ 
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 ۸۵ اسفند ۲۱راهپيمايي کارگران  اخراجي و بيکار در سنندج  سه شنبه 

در اعتراض به دسـتـگـيـري سـه             
نفر از فعالين معلمان در کـرمـانشـاه،       

  نفر از معلـمـان    ٢٠٠٠روز سه شنبه    
اين شهر در مقابل آموزش و پـرورش         
گرد آمدند و نسـبـت بـه دسـتـگـيـري               
همـکـاران خـود اعـتـراض کـردنـد و                
اعالم کردند چنانچه همکارانـمـان تـا         

 بعدازظهـر روز سـه شـنـبـه             ٣ساعت  

آزاد نشوند، روز چهارشنبه دسـت بـه          
 . تجمع گسترده تر خواهيم زد

 ٢١طبق گزارشات روز دوشنبه       
اســفــنــد آقــاي صــادقــي از فــعــالــيــن         
معلمان در کرمانشاه توسط نيروهاي     

سـايـر   .   انتظامي دستـگـيـر مـيـشـود         
اعضاي کانون صنفي معلمان دسـتـه        
جمعي مراجعه ميـکـنـنـد کـه عـلـت              

نــيــروهــاي .   دسـتــگــيــري را بـپــرســنــد      
انتظامي همانجا عـلـي حشـمـتـي و             
مــهــدي تــوکــلــي را نــيــز دســتــگــيــر           

صادقي، حشمتي و توکلـي     .   ميکنند
چند روز قبل جزو سخنرانان تـحـصـن         

بازجـوئـي   .   نفره معلمان بودند٣٠٠٠
از معلمان دسـتـگـيـر شـده در پشـت               
درهاي بسته انجام شده و سپس آنـهـا        

را روانه بازداشتگاه نيروي انتـظـامـي         
عالوه بر سه نفر فـوق آقـاي          .   کرده اند 

رضــازاده يــکــي ديــگــر از مــعــلــمــان         
کرمانشاه نيز مـورد بـازجـوئـي قـرار             
 . گرفته و بطور موقت آزاد شده است

  
ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
دستگـيـري مـعـلـمـان کـرمـانشـاه را                
محکوم ميکند و آنها را فراميخواند      
کــه بــراي آزادي هــمــکــاران خــود بــه           
ــنـــد و روز                 ــتـــراض ادامـــه دهـ اعـ

 اسـفــنـد هــمـراه بــا          ٢٣چـهـارشـنــبـه       
. معلمان تهران دست به تجمع بـزنـنـد        

حزب از همه خانواده هاي مـعـلـمـان،        
از کارگران و دانشجويان و همه مـردم        
آزاديــخــواه کــرمــانشــاه مــيــخــواهــد        
قاطعانه از مبارزه معلـمـان حـمـايـت           
کنند و با تمام قوا در تجمعـات آنـهـا           

 . شرکت کنند
  

 دست نيروهاي سرکوبگر        
 از سر معلمان کوتاه     

  
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ٢٠٠٧ مارس    ١٣
 ١٣٨٥ اسفند    ٢٢ 

 :    نفر از معلمان کرمانشاه در تجمع روز سه شنبه                        ٢٠٠٠ 
 اگر معلمان زنداني آزاد نشوند، 

 روز چهارشنبه دست به تجمع گسترده تر خواهيم زد
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. هاي مختلف سني نيز انتشار دادنـد      
نامعلوم بودن محل تـأمـيـن هـزيـنـه             
هـاي رسـانــه اي و تــبـلـيـغــاتـي ايــن                 
گروهـك زبـانـزد مـحـافـل مـخـتـلـف                 

 ٢٤گفـتـه مـي شـود هـزيـنـه                .   است
ســاعــت وقــت بــراي پــخــش بــرنــامــه         
تلويزيوني از ماهواره حداقـل مـاهـي        

 هزار دالر و خريدن بـه اصـطـالح            ٦٠
آنــتــن از مــاهــواره بــراي راديــو هــم             

 هـزار    ١٥نيازمند حداقل مـاهـيـانـه         
دالر است و اين در شرايطي است كـه          
نه تلويزيون و راديو آنها و نه نشريـات        
متعددشان حتي يك ثانيـه و يـا يـك             
سطر آگهي قبول نمي كـنـد، مـخـارج           
تبليغاتي اين حزب از كـدام مـحـل و            
از طريق كدام دولت يـا كـانـون هـاي              
 قدرت پرداخت و تأمين مي گردد؟

آقــاي شــريــعــتــمــداري بــر نــكــتــه        
مهمي انگشت گذاشته است ، ايشـان        
به قدرت حزب كمـونـيـسـت كـارگـري            

او درسـت    .   ايران  اعتراف كرده اسـت      
ميگويد، داشتـن حـزبـي بـه وسـعـت              
حزب كمونيسـت كـارگـري بـا دهـهـا              
سازمان و ارگان مختلف، بـا داشـتـن        

 سـاعـتـه، بـا         ۲۴راديو  و تلويـزيـون        
داشــتــن  تــعــداد زيــادي نشــريــه و               
ماهنـامـه تـئـوريـك و سـيـاسـي، بـا                  

رهبري روزمـره مـبـارزات مـردم در             
داخل ايران و در جريان بودن و شـكـل      
و سازمان دادن لحظه به لـحـظـه آن ،             

 . كار ساده اي نيست
براي اينكه آقاي شريعتمـداري را       
از نــگــرانــي در آورده بــاشــم بــه او                 
ميگويم كه  مـن هـزيـنـه هـاي ايـن                   
حزب را تامين ميكنم، من به عنوان       

كارگر، من به عنوان معـلـم، مـن بـه             
عنوان دانش آموز، من به عنوان زن،        
من بعنوان خانواده جـانـبـاخـتـه، مـن            
بعنوان جواني که بخاطر دوسـتـي بـا           
جنس مخالفم شالق خـورده ام، مـن           
بعنوان کسي که از حکومت مـذهـب         
نفرت دارم،  و ما به عنوان مـردم بـه             
تنگ آمده از حكومـت اسـالمـي در           

 .داخل و خارج ايران
ما به عـنـوان دوسـتـداران حـزب            

كمونيست كارگري و مـا بـه عـنـوان             
براندازان حاكميت سركوب و سانسور     
و فقر و جهالت شما، ما ايـن هـزيـنـه              

 .ها را تامين ميكنيم
 

 نميدانيد چرا؟ 
 

 : به اين تصوير نگاه كنيد
 ۸اين تصوير ي از يـك خـانـواده            

ــيــل فــقــر و                    ــه دل ــفــره اســت كــه ب ن

نداري،كـرايـه خـانـه اش را پـرداخـت               
نكـرده و پـلـيـس و سـپـاه پـاسـداران                   
حكومت آقاي شريعتمـداري آنـهـا را          
در  خيابانـهـا آواره كـرده اسـت ، بـه                  
اعــتــراف آمــارهــاي خــود جــمــهــوري       
اسالمي، اين تصوير نماي سمبوليـك      

 ميليون انسـان در ايـران         ۴۰بيش از   
است كه هر روزه بـا فـقـر و نـداري و                  

 . بيكاري  دست به گريبانند
اين در حالي اسـت كـه ايـران بـر              

دريـايــي از درآمــدهــا و ذخــايـر زيــر             
زميني و نفـت خـوابـيـده اسـت، ايـن               
درآمدها نه به خاطر رفاه مـردم ، نـه             
به خاطر پرداخت حقوق و دسـتـمـزدي         
که بتوان با آن زندگي کرد، نه بخـاطـر          
حــقــوق عــقــب افــتــاده كــارگــران و              
كارمندان، يا بيمه بـيـکـاري و غـيـره           
بلكه به جيب سـردمـداران حـكـومـت           
اســالم مــيــرود، بــه جــيــب اقــلــيــت             
مفتخور سرمايه دار و بـورس بـاز و             
بانکدار و کـارخـانـه دار و صـراف و                
واســطــه مــيــرود، صــرف نــهــادهــاي         
مذهبي و بيت رهبر و امامزاده ها و         
مــراکــز پــرورش آخــونــد و آيــت الــه             
مــيــشــود، صــرف تــقــويــت هــر روزه          
ارگـانـهـاي سـركــوب و اطـالعـات و               
حزب اله و چاقوکش و شکنجه گـر و           

 . شالق به دست ميشود
حزب كمونيست كارگري براي از      
بين بردن ايـن نـظـام، ايـن سـيـسـتـم،                 
يعني سيستم سرمايه داري، سيسـتـم       
استثمار و فقير کردن و بيکار کردن و         
محروم کردن مردم مبارزه مـيـكـنـد،          
حزب كمونيست كارگري بـراي حـذف        
ابدي چنين تصاويري از زندگي مـردم       
و براي رهايي انسانها  و ايجـاد  يـک             
زندگي شاد و انساني و در شان انسان        

 . تالش ميکند 
ــري             ــارگ ــســت ك ــي ــون ــم حــزب ك

متشكل از كمونيـسـتـهـاي قـاطـعـي            
است كه عزم جزم كرده اند به  هـمـراه             

  ۲۷ميليونها انسان به تنگ آمده از         
سال خفقان و سركوب حاكميت سـيـاه        

ايـن  .   مذهبي در ايـران پـايـان دهـنـد           
حـزب يـک دم از ايــن فـعـالــيـت بــاز                  

يک دم از نجات زنـان       .   نايستاده است 
زيــر اعــدام، کــبــراهــا و نــازنــيــن هــا           
خودداري نکرده است، يک دم از دفاع       
از کارگر و معلم و زن و مردم محـروم          

. و زحمتکش کوتـاهـي نـکـرده اسـت           
يک دم از افشاي جـنـايـت حـکـومـت              
آقاي شريعتمداري، کـوتـاهـي نـکـرده          

 . است
سرمنشاء محبوبيت ايـن حـزب        

در تــاريــخ آن، در       .   هــمــيــنــجــا اســت  
بــرنــامــه آن، در اهــداف انســانــي آن            

در داشتن چهره هاي خـوشـنـام         .   است
در داشتن يک رهبري قـاطـع و          .   است

مصمم براي به گور سپردن حـکـومـت      
سياه و کثيف و جنايتکار شمـا اسـت          

پـولـش را هـم        .   آقاي شـريـعـتـمـداري       
. همين مردم شريف تامين ميکـنـنـد       

به شغـلـتـان ادامـه        !   نگران ما نباشيد  
دهيد که عمر چندي از حکومت تـان         

 . باقي نمانده است
 

 ۸۵اسفند  

  

 ۱ازصفحه   . ..   فقر، كيهان شريعتمداري،               

از نکات بسـيـار جـالـب و مـهـم               
تجمع بزرگ معلمان در تهران در روز        

ــد    ١٧(  مــارس       ٨ ــن ــف حضــور )    اس
چندين پالکارد با شعار سوسياليـسـم       
بپاخيز براي رفع تبعيض بـود کـه بـا             
امضاي معلمان خرم آباد بـه اهـتـزاز            

 . درآمده بود
ســوســيــالــيــســم چــکــيــده هــمــه          
خواستهاي مـعـلـمـان و هـمـه مـردم                
زحمتکشي اسـت کـه ايـن بسـاط را              
نميخواهند، استثمار نـمـيـخـواهـنـد،          
ــر و                    ــق ــعــيــض و ف ــب ــري و ت ــراب ــاب ن
محروميت و بيحرمتي و بيـحـقـوقـي         

حـکـومـت سـرکـوب و          .   نميخـواهـنـد   
اسالمي و عقب مانده و ضدکارگـر و        

سوسياليسم تنها  .   ضدزن نميخواهند 
راه رهـائـي مـردم از شـر ايــن نـظــام                  

ــار اســـت         ــبـــت بـ ــکـ ــوري  .   نـ ــهـ ــمـ جـ
سوسياليستي نظامي است کـه بـايـد         

با سرنگوني حـکـومـت اسـالمـي در            
کشور برقرار شود تا خـوشـبـخـتـي و             
آزادي و رفـاه بـراي هـمـگـان عـمـلـي                 

معلمين خـرم آبـاد بـا ايـنـکـار              .   شود
نقش مهمي در تـوده اي کـردن ايـن               
شعار، در بـيـان خـواسـت عـمـيـق و                  
واقعي معـلـمـان و هـمـه مـحـرومـان                

زنـــده بـــاد    .   جـــامـــعـــه بـــرداشـــتـــنـــد   
سوسـيـالـيـسـم، زنـده بـاد جـمـهـوري                 
سوسياليستي، زنده باد معلمان خـرم       

 . آباد، پيروز باد مبارزه معلمان
 

 حزب کمونيست کارگري ايران          
 ٢٠٠٧ مارس    ٩

 ١٣٨٥ اسفند    ١٨ 

 
 معلمان خرم آباد با شعار سوسياليسم بپاخيز براي رفع تبعيض 
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اعضاي فراکسيوني که خـود را         
مـيـنـامـد     "   اتحاد کمونيسم کارگـري   " 

در نوشته ها و جلسات شفاهـي شـان          
ادعا ميکنند که مـوازيـن حـزبـي را             

اين ادعا تمـامـا بـي      .  نقض نکرده اند 
هر کس نوشته ها و گـفـتـه    .   پايه است 

ها و فـعـالـيـت هـاي رفـقـا و بـطـور                     
ــر از اعضــاي                ــف ــد ن ــن مشــخــص چ
بنيانگذار فراکسيون را دنـبـال کـرده           
باشد، نمونه هـاي زيـادي از زيـر پـا                
گداشتن پايه اي ترين اصول حزبـي را         

مـهـمـتـريـن ايـن         .  مشاهده کرده است 
 : موارد چنين است

  
انــتــشــار عــلــنــي اســنــاد درونــي        

رفقـا بـدنـبـال پـلـنـوم            .   کميته مرکزي 
سندي را که هـنـوز حـتـي مشـاوريـن             
کميته مرکزي و کادرهـاي حـزب هـم           

و .   از آن مطلع نبودند عـلـنـي کـردنـد           
بعد از يادآوري و انتـقـاد، شـانـه بـاال              
انداختند و خـطـاي آشـکـار خـود را                

ايـن زيـر پـا گـذاشـتـن             .   توجيه کردند 
 . آشکار موازين حزب است

  
تبليغ عليه سياستهاي مصـوب       

رفقا عليرغم قرارهاي  .   کميته مرکزي 
اکيد حزبي، عليه مصوبـات کـمـيـتـه           
مرکزي، که خود عضـو آن هسـتـنـد،            

يـک تـم        . تـبـلـيـغ مـيـزنـنـد             دست به 
اصلي بحثهاي رفقا در نشـريـه شـان            
نقد و مخالفت بـا مصـوبـات پـلـنـوم              

رفقا استدالالت و داليـل      . اخير است 
خود عليه ايـن اسـنـاد را در پـلـنـوم                  
مطرح کردند و اکثريت قاطع کمـيـتـه         
مرکزي آنرا نپذيرفت و اکـنـون رفـقـا             

همين بحـثـهـا را در جـامـعـه ادامـه                 
اعضاي يک کميته مجاز به     .   ميدهند

تبليغ عليه مصوبات کميته متبوعـه      
سازمانـي بـراي        حزب   . خود نيستند 

اجراي سياستها و نـقـشـه عـمـلـهـاي               
مصــوب اســت و نــه کــلــوپــي بــراي             

    !بحثهاي بي انتها در مورد آنها
  

القاي شبهه و شائبـه پـراکـنـي و             
افترا زني عـلـيـه ارگـانـهـاي رهـبـري                

مشـروع     مکانيـزم هـاي     رفقا  .   حزب
حزب از جمله مـکـانـيـزم راي گـيـري              
براي ارگانهاي رهبري را نميپذيرند و        
آنــرا حــذف و جــراحــي تشــکــيــالتــي          
مينامـنـد و از ارگـانـهـاي رهـبـري،                
پلنومها و حـتـي از کـنـگـره اي کـه                  
هنوز تشکيل نشـده اسـت تصـويـري            

ايـنـهـا هـمـه        .   توطئه گرانه مـيـدهـنـد     
افتراهائي بي پايه و اسـاس اسـت و             
جز تبليغات جنگ سردي عليه حـزب   

، نــام   " از درون  " وکــمــونــيــســم، آنــهــم      
 . ديگري نميتوان بر آن نهاد

  
فــعــالــيــت ســيــاســي مــغــايــر و           
مخالف با سياستهاي مصوب حـزب       

اين نقض بارزحـزبـيـت، و        .   در جامعه 
نميتـوان  .   حزب در حزب ساختن است    

تحت عـنـوان فـراکسـيـون شـروع بـه                
فعاليت سياسي مستقل در جـامـعـه          

رفقا حتي در مـواردي مشـغـول       .   کرد
عملي کردن سياستهائي در جـامـعـه         
هستند که توسط دفتـر سـيـاسـي يـا             

. هيئت دبيـران حـزب رد شـده اسـت             
ميتوان مخالـف سـيـاسـت تصـويـب            
شده اي بود و آنرا تبليـغ نـکـرد، امـا               

نــمــيــتــوان شــروع بــه عــمــلــي کــردن           
ــوســط                  ــاي رد شــده ت ــاســت ه ــي س
ــه              ــعـ ــامـ ــهـــاي حـــزب در جـ ــانـ ارگـ

تناقض اين کار با فعـالـيـت در       .   کرد
چهارچوب حزب آشکارتر از آن اسـت       

 . که احتياج به توضيح داشته باشد
  

چــــــارچــــــوب   ايــــــنــــــهــــــا          
فعاليت همه روزه اي اسـت         عمومي  

که مشغله اصـلـي دسـت انـدرکـاران             
ايـن  .   فراکسيون را تشکـيـل مـيـدهـد         

 -رهبـر " فعاليتي براي تبديل حزب به      
نيست، فعاليتي براي بـي      "   سازمانده

رفــقــا .   اعــتــبــار کــردن حــزب اســت         
مشغول جنگ فرسايشي عليه حـزب       
هستند و مـتـاسـفـانـه بـا افـتـراهـاي                 
آشناي زرادخـانـه تـبـلـيـغـات جـنـگ               

. سردي به جنگ با حزبشان آمـده انـد         
از اين آشکارتر نميتوان ابتدائي تريـن       
موازين حزب را، که کادرهـاي حـزب         
و بويژه اعضـاي کـمـيـتـه مـرکـزي را                
موظف به رعايت آن مـيـکـنـد، زيـر              

 . سئوال برد
  

تبليغات امروز رفـقـا در هـمـان             
جـهـتـي اسـت کـه قـبـال اسـمـاعـيـل                    

پرچم آنـرا بـا     )   نويد بشارت ( مولودي  
لجن پراکني هاي تهوع آورش عـلـيـه          

اکنـون بـر هـمـه         .   حزب بلند کرده بود   
روشن ميشود که برخوردهاي حمايت     
آميز و توجيه گرانه بعضي ار رفـقـاي          
تشکيل دهنده فراکسيون به عملکـرد      
ضد حـزبـي اسـمـاعـيـل مـولـودي و                 
ــي                   ــل ــه عــرش اع ــا و ب ــده ــجــي ــم ت
رساندنهاي او يـک مـوضـع حـقـوقـي              

نبوده است، بخاطر عشـق بـه حـقـوق            
فردي و دفاع از برائت و حرمت افـراد         
نبوده اسـت، بـلـکـه از يـک مـوضـع                  
سياسي مشتـرک نشـات مـيـگـرفـتـه             

آنچه رفقا امروز عـلـيـه حـزب             . است
ميگويند و بر قلم جاري ميکنند، از        
نظر مضمون فرق چـنـدانـي بـا لـجـن               

 . نامه هاي اسماعيل مولودي ندارد
  

رفقا به عـبـث سـعـي مـيـکـنـنـد                
تبليغ عليه حزب، تصوير منفي دادن      
از حزب و سازماندهي پراتيک مـجـزا        
و متفاوت از حزب در جامعه را بيـان         

ايـن  !   اختالف سياسي معرفي کـنـنـد       
توجيهات آشکارتر از ايـن اسـت کـه            
ــا کــار               هــرکــس آشــنــائــي انــدکــي ب
تشکيالتي در يک حـزب و حـتـي در             
يک سازمان فعاليت جـمـعـي داشـتـه            

هر ناظـر بـيـطـرفـي کـه            .   باشد بپذيرد 
فعاليت و نوشته هاي رفقـا را دنـبـال            

تــقــابــل هــرروزه ســيــاســي و           کــنــد    
تشکيالتي رفقا با حزب و ضربه زدن        
آنــهــا بــه حــزب را بــعــيــان مشــاهــده           

اين ادعـا کـه مـوازيـنـي را              .   ميکند
نقض نکرده اند، به يک شوخي شـبـيـه          

در حزب کمونـيـسـت کـارگـري          .   است
بيش از هرسازمان سيـاسـي در طـول         

بيان نظـرات    تاريخ جامعه ما امکان     
و اختالفات سياسي وجـود دارد امـا          
تبليغ روزمره عـلـيـه سـيـاسـت هـاي               
حزب توسـط کـادرهـاي آن، بـطـريـق              
اولي اعضـاي کـمـيـتـه مـرکـزي آن،                

افـتـرا زنـي و شـائـبـه             .   مجاز نيسـت  
درسـت کـردن     .   پراکني مجاز نـيـسـت     

. حزب در حزب مطلقا مجاز نـيـسـت        
قــابــل تــحــمــل   "   تــعــدد عــمــل  " حــزب   

 . نيست، و ممکن هم نيست
  
رهبري حزب تـا ايـن لـحـظـه از               

هرگونه بـرخـورد انضـبـاطـي بـه ايـن               
رفقا، عليرغم هـمـه مـوارد مـتـعـدد              
نقض موازيـن حـزبـي تـوسـط آنـهـا،                

رهـبـري حـزب      .   خودداري کرده اسـت    
اميدوار بود که مسـالـه را سـيـاسـي              
نگهدارد و سـيـاسـي حـل کـنـد و از                  
هيچـگـونـه تـالـشـي در ايـن راسـتـا                  

در آخــريــن پــلــنــوم     .   خــودداري نــکــرد  
، نيز حمـيـد     ٢٧کميته مرکزي، پلنوم    

تقوائي راهي اصولي براي کار متحـد      
حزبي در مقـابـل آنـهـا گـذاشـت امـا                
متاسفانه رفقا اين فـرصـت را هـم از           

 . دست دادند
  

رهبري حـزب فـراکسـيـون را بـه              
رسميت نميشنـاسـد، امـا از هـرنـوع             
برخـورد انضـبـاطـي بـخـاطـر ايـجـاد                
فراکسيون خودداري کرده و خـودداري      
خواهد کرد و اينرا بارها اعـالم کـرده          

اما نقض موازين حزبي و افترا      .   است
زني و تبليغات جنگ سـردي عـلـيـه            
حزب را، که نمونه هايـش فـوقـا ذکـر            
شد، از جـانـب هـيـچ عضـو و کـادر                  

حـزب اجـازه     .   حزب تحمل نـمـيـکـنـد        
نميدهد بـيـش از ايـن پـرنسـيـپـهـاي                 

 . حزبي زير پا گذاشته شود
  

حزب رسما از اين رفقا ميخواهد      
که به فعاليتهاي ضـد حـزبـي و ضـد              
موازين و اصول حزبي سريـعـا پـايـان           

ادامــه وضــعــيــت کــنــونــي و        .   دهــنــد
فعاليت تخريبي رفقا عليه حـزب نـه          
بيش از اين قابل تحمل است و نـه بـه            

 . نفع خود آنها است
  

 اصغر کريمي      
 رئيس هيئت دبيران      

 حزب کمونيست کارگري ايران           
  ٢٠٠٧ مارس     ١١

 

 درمورد نقض مکرر موازين حزبي توسط رفقاي فراکسيون

بر اساس خبري کـه بـه کـمـيـتـه                
کردستان حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
رســيــده اســت کــارگــران نســاجــي               

روز دو شنبه بعد از مذاکره         کردستان
بـا اداره کــار و بــي نــتــيــجــه مــانــدن              
مذاکراتشـان بـا مسـئـول ايـن اداره،              

 ۲۲تصميم گرفتنـد روز سـه شـنـبـه               
اسفند بـراي سـومـيـن روز مـتـوالـي                

 . تجمع کنند
روز سه شنبه کـارگـران نسـاجـي            

براي سـومـيـن روز مـتـوالـي تـجـمـع                 

تجمع روز سه شنبـه کـارگـران         .   کردند
اخراجي نساجي کردستان در مـقـابـل         

بـعـد از     .   اداره روابط کار اسـتـان بـود        
تجمع کارگران مسولين ايـن اداره بـا           
نمايندگان کارگران وارد گفتگو شدنـد      
و قول دادند که تا پنـجـشـنـبـه وام ده               
ميليون تـومـانـي کـه قـرار اسـت بـه                 

 . کارگران داده شود پرداخت گردد
  

کارگران در پايان اين مذاکرات با      
مسئولـيـن روابـط کـار، در مـجـمـع                

عمـومـي خـود بـالفـاصـلـه تصـمـيـم                 
مـوعـد      گرفتند کـه اگـر ايـن وام در             

ــرداخــت نشــد روز                ــعــيــيــن شــده پ ت
پنجشنبه دوباره در مقابـل ايـن اداره          

 . تجمع خواهند کرد
تجمع کارگران ساعت يازده و نيم      

   .ظهر روز سه شنبه به پايان رسيد
  

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۵ اسفند    ۲۲

 

 برنامه هاي زنده            تجمع کارگران نساجي کردستان در مقابل اداره روابط کار استان                                    
 تلويزيون انترناسيونال                

    
برنامه هاي انترناسيونال همه روزه، تا راه افتادن تلويزيون     

 ٥ و نيم تا  ٤ ساعته حزب در شبکه هات برد، از ساعت    ٢٤
 بعدازظهر به وقت اروپاي  ٣ تا ٢( و نيم عصر به وقت تهران   

از کانال يک   )  صبح به وقت لس آنجلس  ٦ تا ٥  مرکزي، 
  .  پخش ميشود 
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 سـالـه   ١۹نامه اي علني از بهار   
بيش از هر چيز در روزهـاي گـذشـتـه             
که براي ما روزهاي مهمي بوده، مـرا        

 . تحت تاثير قرار داد
بهار اسم مستعار مـن    :   او نوشت 

است دختري هستم جوان از تـرکـيـه،           
اگـر مـرا        . که در اينجا بزرگ شده ام      

در خيابان ديديد کـه بـا يـک روسـري              
بزرگ بـر سـرم در حـال رفـت و آمـد                   
هستم، مرا جزو مسـلـمـانـان حسـاب           
نکنيد، چرا کـه مـدتـي اسـت کـه از                 

ايـن  .   مذهب اسالم دسـت کشـيـده ام         
پروسه براي من سـاده نـبـود، خـيـلـي              
فکر کرده و خيلـي کـتـاب خـوانـده و               

در .   خيلـي بـا خـودم درگـيـر شـده ام                
نهايت گفته ام، مـن از اسـالم دسـت             

ولي هنوز روسري بر سـر بـه       .   ميکشم
مدرسه و به خيابان ميروم، چرا که از         

االن در   .   پدر و برادرانـم وحشـت دارم       
يک کتابخانه نشسته و ايـن نـامـه را             

به مينا و به بقيه بگـويـيـد        .   مينويسم
من االن احسـاس     .   دستتان درد نکند  

ولـي نـبـايـد       .   ميکنم که تنها نيسـتـم     
بيش از اينها از خودم بگويم چـرا کـه           
ميترسم لو بروم و اگـر پـدرم بـفـهـمـد               
من ديگر مسلمان نيـسـتـم، مـمـکـن            
ــودم                   ــو روي خ ــل اســت مــرگ را ج

 .....ببينم
ــتــي               ــنــتــرن و در يــک ســايــت اي
سکوالريستها اين نـامـه درج شـد و            
نامه هاي بعدي که از دوستان آلمانـي      
و يا غير آلماني بود، همگي بـهـار را           
همچون انساني دوسـت داشـتـنـي در           
حلقه محبت خود گرفته و به او گفـتـه       
بودند، ما با تو هستيم، اگر مشکلي       
داشتي ميتوني به ما زنگ بزني، اگر       

. دنبال خانه هستي با ما تماس بگيـر       
بهار جان تو در قلب همه ما جا داري         

 .....و
و مـن آن شـب بـا خـيـال راحـت                  
خوابيدم چرا که يک تـابـو در ابـعـادي            
اجتماعي و در مقابل چشم ميليونهـا      

 ! نفر شکست
ــم             ــگــردان ــذهــب روي ! مــن از م

کمپيني که در آلـمـان بـر اسـاس يـک               
سنت بسيار معروف در ايـن کشـور،          

 بـا    ١۹۷١يعني کمپين زنان در سال      
" من سـقـط جـنـيـن کـرده ام             "   عنوان  

طرح ريـزي شـد و بـعـد از يـکـسـال                    
اولـيـه      جلسات مکرر و سازمان يابي   

 مـاه فـوريـه از          ١٢باالخره در تاريخ     
طريق مجله معروف فوکوس عـلـنـي         

 . شد
سه ساعت بعد از علني شدن اين       
کمپين، زندگي ما کساني که عکـس       
و هويت خود را علني اعـالم کـرده و            
گفته بوديم، من از مـذهـب و اسـالم             

. دست کشيده ام، به نوعي تغيير کرد      
موجي از تلفنها و ابراز محـبـت هـا،           
تــمــاس هــاي مــکــرر رســانــه هــا و              
مطبوعات و باالخره بخش کـوچـکـي        
از تماسـهـا بـه بـانـدهـاي تـروريسـت                
اسـالمــي مــتــعـلــق بــود کـه تــهــديــد            

 . ميکردند
 ٣۶ فــوريــه      ١٢در هــمــان روز        

شبکـه خـبـري تـقـاضـاي مصـاحـبـه                
 فـوريـه روز       ٢۸ما همه را به      .   کردند

کنفرانس مطبوعاتي حودمان حـوالـه      
ولـي کـنـتـرل از دسـت مـا               .  ميداديم

خارج بود و مطبوعات شروع کـردنـد         
به نوشتن و ما هم بتدريج مصـاحـبـه           

 ٢۸قبـل از      .   هايي را انجام ميداديم   
فــوريــه دهــهــا روزنــامــه و شــبــکــه              
اينترنتـي ايـن کـمـپـيـن را مـعـرفـي                  

 فوريه در مـورد      ٢۸و قبل از   .   کردند
زندگي ما و فعاليتهاي ما و انـگـيـزه           
ما براي اعالم ايـن کـمـپـيـن بسـيـار                

 . صحبت شد
دو روز بعد از مطـلـب فـوکـوس،           
رئيس بزرگترين سازمان اسـالمـيـهـا         
در آلمان که يک نفر آلماني مسـلـمـان           
شده است، مجبـور شـد بـه سـواالت             

. خبرنگاران در مورد ما پاسخ بـدهـد     
و او گفت طـبـعـا هـيـچ مـذهـبـي از                   

اينکه او را تـرک کـنـنـد، خـوشـحـال                 
نميشود ولـي مـا بـه آزادي مـذهـب                
اعتقاد داريم و اين جنبه هاي مثـبـت         
و منفي دارد و اينها از جنبه مـنـفـي          

 !! آن استفاده کرده اند
  

 فـوريـه    ٢۸کنفرانس مطبوعاتي   
و بمبي که در وسط جامعه مـنـفـجـر            

 ! شد
  

محل کنفرانس مطـبـوعـاتـي در         
خانه مطبوعـات   .   پارلمان آلمان است  

. در پارلمان، امروز بسيار شلوغ است     
دم در کنترل افراد و بررسي امـنـيـتـي           
آنها بسيار طول ميکشد و در نهـايـت      
بــا کــمــي تــاخــيــر کــنــفــرانــس آغــاز           

 شبکه  ١۰۰نماينده بيش از    .   ميشود
خبري بين المللي و آلماني در مـحـل          

مــن و آرزو تــوکــر و          .   حضــور دارنــد  
ميکاييل اشميت سالمون قـرار اسـت        

 . سخنراني کنيم
بارها جلسه گرفته ايم و گفته ايـم        
کيه هريک از ما بايد چـه بـخـشـي را              

و مــن در ايــن جــمــع          .   مــطــرح کــنــد  
مشتاقان که لحظه به لـحـظـه از مـا              
عکس ميگيرند و تا قـبـل از شـروع             
کـنـفــرانـس بـا شــش شــبـکـه خـبــري                
مصاحـبـه کـرده و سـواالت آنـهـا را                 
شنيده ام، با خودم مـيـگـويـم ايـنـهـا               
آمده اند که اعالم جنگ ما با اسـالم          
سياسي و سـازمـانـهـاي اسـالمـي را             
بشـنـونــد، پـس بـهــتـر اســت از روي                

مـن بـايـد ايـن اعـالم            .   نوشته نخوانم 
 . جنگ را بکنم

مــيــکــايــيــل اشــمــيــت ســالــمــون       
فيلسوف و يک آتيست و اومانـيـسـت         
معروف در آلمان، از سازمان جـردانـو        
بــرونــو يــک ســازمــان ســکــوالريســت        
آلماني در ابـتـدا بـه هـمـه خـوشـامـد                 
ميگويد و اعالم ميکند که کنفرانس      
مطبوعاتي ما با سـخـنـرانـي مـيـنـا              
ــول ايــن ســازمــان آغــاز             احــدي مس

و من از جـاي خـودم بـلـنـد              .   ميشود
ميشوم و هر آنچه که سالهاي سال در        

مـمـاشـات    .   دلم انبار شدهرا ميگويـم    
مشمئزکننده دولت آلـمـان بـا اسـالم            

سياسي در اينـجـا و در سـطـح بـيـن                 
المللي دست دوستي دادن ايـنـهـا بـا            
جمهوري اسالمي ايـران و سـيـاسـت            
مهر زدن به انسانها و رها کردن اينها        
در دست باندهاي تروريست اسـالمـي       
و سپس تشکيل کنفـرانـس اسـالم بـا          
اين سازمانها را براي انتگراسـيـون و         

مـن بـه     .   غيره به تندي نقـد مـيـکـنـم          
طرف سازمانهاي اسالمي برگشتـه و     
اعالم جنگ محکـمـي را بـا ايـنـهـا                

در آنجا ميگويم اگر بارها و       .   ميکنم
بارها به هر کسي که از ايران و عـراق          
و افغانستان و ترکيه به ايـنـجـا آمـده           
مهر مسلمان زده و سه و نيم ميلـيـون    
نفر را با زدن مهر اسالمي دو دسـتـي          

. تقديم سازمانهاي اسالمي ميکنيـد     
من به خودم اجازه ميدهم اينجـا يـک          

مــهــر بــاطــل بــه هــمــه         .   مــهــر بــزنــم   
سازمانهاي اسالمي در آلمـان ، مـن          
ميگويم تاريخ مصرف ايـنـهـا پـايـان           

و خبرنگاران تـک و تـوک         !   يافته است 
چرا که بنا به تـعـريـف         .   دست ميزنند 

 ! حق ندارند، تشويق کنند
بعد از من آرزو توکر سـخـنـرانـي           
ميکند، آرزو نويسـنـده و مـتـرجـم و              

قـبـال   .   فردي بشدت ضد مذهب است    
در تــلــويـزيــون سـراســري آلـمــان کــار            
ميکرده و اکـنـون مـعـاون سـازمـان               
جديدي است کـه اعـالم مـوجـوديـت             

او ميگويد همانگونه کـه      .   کرده است 
نيچه گفت، خدا مرده است و خـدا بـه           
ترکي يعني اهللا، مـن مـيـگـويـم اهللا              

و سخـنـرانـي حـود را بـا             .   مرده است 
ذکر مـثـالـهـايـي از رشـد جـريـانـات                 
اسالمي در آلمان و دخـالـت آنـهـا در             

 . زندگي مردم ادامه ميدهد
اشميت سالمون آخرين سـخـنـران        
است و در مورد چگونگي پـيـشـرفـت          

و "   من از مذهـب رويـگـردانـم        "   پروژه  
يکسال فعاليت مـا يـعـنـي سـازمـان             
بين المللي بي خدايان ، کميـتـه بـيـن            
المللي عـلـيـه سـنـگـسـار، سـازمـان                
جردانو برونو و سازمان رهـا شـدگـان           
از مذهب حرف ميزنـد و ايـنـکـه در              
صف اول اين مبارزه در آلـمـان زنـان             

 . ايستاده اند
دو ســاعــت بــعــد از کــنــفــرانــس          
مطبوعاتي، شـبـکـه سـراسـري خـبـر             

مسئوليـن سـازمـان      ;   آلمان مينويسد 
ما از اسـالم روي بـرگـردانـده            "   جديد  

به سازمانـهـاي اسـالمـي اعـالم           "   ايم
و اين تيتر بسـيـاري از         !   جنگ کردند 

" روزنامه هـا مـيـشـود و روز بـعـد                   
و اشيپگل انالين   "   برلينر تسايتونگ   

و بســيــاري ديــگــر از هــمــيــن تــيــتــر           
 . استفاده ميکنند

کنفرانس مطبوعاتي سه ساعـت     
طول ميکشد و همه تا آخـر نشـسـتـه            
اند و بعد از کنفرانس هـم مصـاحـبـه           

از .   هايي متعددي انـجـام مـيـدهـيـم           
همه کسانيکه بـا ايـن کـمـپـيـن کـار                 
ميکنند و در سـالـن حضـور دارنـد،              
دعوت ميشود به جلوي صحنه آمـده       
و عکس بگيرند و به سواالت جـواب         

مصاحبه هاي به زبان عربـي،      .   بدهند
فارسي، ترکي، انگليسي و آلماني در      

 . جريان است
و بدين ترتيب تاريخ بـرخـورد بـه           
سازمانهاي اسـالمـي در آلـمـان ورق            

 فوريه به بعـد ديـگـر       ٢۸از  .   ميخورد
هيچ آخوند و مرتـجـع اسـالمـي حـق             
ندارد خود را نماينده ميليـونـهـا نـفـر            
جا زده و از حمله به آزادي بيـان دفـاع       

تـا امـروز کسـي از ايـن صـف                .   کند
. ارتجاعي جرات نکرده چيزي بگويـد      

و اين يک گام بزرگ به پيش در آلـمـان           
در اين دوره کوتاه کـه سـرمـان           .   است

بسـيــار گــرم بــوده و روزانـه چـنــديــن              
مصاحبه کرده و با مسائل متـعـددي        
دست و پنجه نرم کرده ايم، حـرفـهـاي           

ولـي  .   زيادي دارم که بايد گفـتـه شـود        
. بقيه حرفها را به بعد موکول ميکنـم       

هـمـيـن جـا بـايـد بـگـويـم يـک تـابــو                      
شکست و يک غـول از شـيـشـه رهـا                

و اين بسيار به نفع جنبش دفـاع         .   شد
ــانـــي                 ــقـــوق و حـــرمـــت انسـ از حـ

ديروز نامه اي ديـگـر از يـک                . است
پسر جوان دريافت کردم که گفته بود،       
پدر و مادرم از ترکيه هستـنـد و مـن           
در خلوت خودم و بـا طـرح سـواالت              
متعددي از جمله دفاع قران از قتل و         
شکنجه افراد، بـه نـقـد ايـن مـذهـب                
پرداخته و از آن دست کشيده ام، اسـم          
مرا در لسيت سـازمـانـمـان خـودتـان             

و اين نامه ها بـه صـدهـا        .   ثبت کنيد 
 ..... رسيده است

  
 مينا احدي    

   ٢۰۰۷ مارس    ١٢
com.aol@minaahadi  

 
 ! بهار تنها کسي نبود که تبريک گفت                    

 و تکان اجتماعي بزرگ در آلمان                  "  من از مذهب روي برگردانده ام                    " کمپين     

 مينا احدي   
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همچنانکه قبأل به اطـالع رسـانـديـم          
سه نفر از بازداشتيـهـاي سـنـنـدج پـيـمـان               
نعمتي، آسو صالح و وريا تدين هنوز آزاد    

طـبـق خـبـري کـه بـه کـمـيـتـه                   .   نشده انـد   
کردستان حزب رسيده اسـت بـيـنـي وريـا               
 تدين در زير شـکـنـجـه شـکـسـتـه شـده و                  

 از روز دوشنبـه     پيمان نعمتي و آسو صالح    
 اسفند دست بـه اعـتـصـاب غـذا زده               ۲۱
 . اند

تالش خانواده هاي اين زنـدانـيـان تـا           
روز دوشنه بـه    .   کنون نتيجه اي نداده است    

خانواده پيمان نعمتـي اعـالم شـد کـه در               
دادگستري سننـدج پـيـمـان را دادگـاهـي              

اما اين خبر فقط يک ترفند بـود      .   ميکنند
 . که خانواده ها را منتظر نگهدارند

اکنون با خبر اعتصاب غذاي اين دو       
زنداني، بيش از پيش جان آنـهـا بـه خـطـر               

توصـيـه مـا ايـن اسـت کـه               .   افتاده  است  
زيـرا ايـن     .   زندانيان اعتصاب غذا نکنـنـد     

تاکتيک عمأل نشان داده اسـت کـه دسـت             
رژيم را باز ميگذارد تا زندانيان را با ايـن           
شرايط  سخت جسماني تا سر حـد مـرگ            
نگهدارد و متاسفانه تا کنون مواردي مـا        

 . شاهد مرگ اين عزيزان بوده ايم
اما جامعه نبايد منـتـظـر اقـدامـات         

. فردي زندانيان براي نجات خودشان باشـد  
زندانـيـان سـيـاسـي بـه جـرم عـقـايـدشـان                    
ومخالفت شان با رژيم اسالمي و دفاع از         

ايـن  .   حقوق مردم به زندان برده مـيـشـونـد          
وظيفه جامعه و همه احزاب و سازمانها و 
انسانهاي آزاديخواه است کـه بـراي آزادي          
همه زندانيان سيـاسـي تـالش گسـتـرده و              

نـبـايـد اجـازه       .   متحدي را سازمان بدهنـد    
بدهيم که زندانيان در مـقـابـل رژيـم هـار                

 . اسالمي احساس تنهايي کنند
حزب کمونيست کارگري ايـران هـمـه         
مردم سنندج را فـرامـيـخـوانـد کـه بـراي                 
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط ايــن               

خـانـواده هـاي      .   زندانيان به ميدان بيايـنـد     
اين زندانيان را کمک کنند و بـا حـمـايـت               
خود از آنها رژيـم اسـالمـي را نـاچـار بـه                   

زنــدانــيــان .   آزادي ايــن عــزيــزان نــمــايــنــد        
سياسي فوري و بدون قـيـد و شـرط بـايـد                

 .آزاد شوند
 

 کميته کردستان          
حزب کمونيست کارگري             

 ايران   
 ۱۳۸۵ اسفند     ۲۲

 ۲۰۰۷ مارس     ۱۳ 

  مارس سنندج        ۸دو نفر از بازداشتيهاي              
 دست به اعتصاب غذا زده اند                

معلمان تـهـران امـروز دسـت بـه             
اعتصابي گسترده زدند تا در تـجـمـع          
ميدان بهارستان شـرکـت کـنـنـد امـا             
حضور هزاران نفره ماموران سـرکـوب       

 . حکومت مانع تجمع معلمان شد
از اوايل صبح امروز هـزاران نـفـر          
از نـيـروهـاي سـرکـوب رژيـم اعـم از                 
نيروهاي انتظامي و پلـيـس و لـبـاس            
شخصي مـيـدان بـهـارسـتـان و تـمـام                
خيابانهاي مـنـتـهـي بـه مـجـلـس تـا                 
شعاع يک کيلومتر را قرق کـردنـد تـا            

با اينـهـمـه    .   مانع تجمع معلمان شوند   
حدود دو هزار نفر از معلـمـان مـوفـق            
شدند تجمعي برگزار کنند و دست بـه         
راهپيمائي بطرف سـاخـتـمـان وزارت          
آموزش و پـرورش زدنـد و يـکـي از                 
مــعــلــمــان در ســخــنــرانــي خــود بــر             
خواستهاي معلمان تاکيد کرد و گفت      
ما حقوق و زندگي امن ميخواهيم نـه        
کتک، معلمان خشمگين نيز شروع بـه       

امـا نـيـروهــاي      .     شـعـار دادن کـردنـد        

سرکوب به تجمع حـملـه کـردنـد و بـا               
دستگيري تعدادي از معلمان، آنها را      

 . پراکنده کردند
نيروهاي سـرکـوب دو بـه دو بـا                
باتوم به فاصلـه چـنـد مـتـر و لـبـاس                  
شخصي ها با لبـاس هـاي چـرمـي و              

. سياه رنگ هـمـه جـا حـاضـر بـودنـد               
تعداد ماموران سرکوب به چند هـزار        

تعداد زيـادي   .   نفر تخمين زده ميشود   
از معلمان همراه با اعضـاي خـانـواده          
خود و مردمي که براي حمايـت خـود          
را به بهارستان و اطراف ميـرسـانـدنـد          
بــا ســد نــيــروهــاي ســرکــوب مــواجــه          

 . ميشدند
گــزارشــگــر حــزب مــيــگــويــد در        
ساعت حوالي ده و نيم صبح تـعـدادي         
از معلمان را که دستگير کرده بـودنـد         
با زور به داخل سـاخـتـمـانـي مـقـابـل              
مجلس ميکشاندند و داخل سالن پـر        

طـبـق   .   از مزدوران لباس شخصي بود    
گزارش کانون صنفي معلـمـان دهـهـا          

نفر امروز در مقابل مجلس دستگـيـر        
طـبـق ايـن گـزارش مـحـمـود              .   شدنـد 

بهشتـي، بـاغـانـي، بـداغـي، نـورالـه               
اکــبــري و اکــبــري پــروشــه از کــانــون            
بــازنشــســتــگــان از جــملــه دســتــگــيــر        

 . شدگان امروز هستند
گــزارشــگــر حــزب مــيــگــويــد در        
شهرستانهـا نـيـز امـروز مـدارس در              

ــوده اســت         ــصــاب ب ــراض  .   اعــت ــت اع
معلمان چنان قدرتمند است کـه رژيـم         
عليرغم هم دستگيريها و تهديـدهـاي       
روزهاي گذشته نتوانسته است مـانـع         

 . تداوم آن شود
جزئيات بيشتر مربوط به تـجـمـع        
امروز را در اطـالعـيـه هـاي بـعـد بـه                

 . اطالع خواهيم رساند
 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران          
 ٢٠٠٧ مارس    ١٤
 ١٣٨٥ اسفند    ٢٣

 نيروهاي سرکوب مانع تجمع امروز معلمان در تهران شدند                                   
 معلمان تهران و شهرستانها از ابتدائي تا دبيرستان امروز در اعتصاب بودند                              

 اگر انسان ستيزي
 و طمع هرچه بيشتر بر هستي ديگران

 پايان تاريخ است
دنيا مدتهاست که در پايان خـود درجـا          

 مي زند
  

 اگر هرزگي عشق
 نابودي زمين

 گرسنگي گرسنگان
 و تيره بختي انسان
 پايان تاريخ است

 مدتهاست که بر گور تاريخ
 غبار نشسته است

  
 پايان تاريخ کثيفتان براي خودتان

 زير و زبر تمام نکبتهايي که ساخته ايد
 براي خودتان  

طــنــازي هــا و عشــوه گــري هــاي ايــن              
 عفريت
 ارزاني خودتان  
  

 ما سر به شورش بر خواهيم داشت
 عليه وضعيت موجود

 عليه تمام آنچه ساخته ايد
 براي تمام آنچه که ويران کرده ايد
 براي تمام آنچه که از ما گرفته ايد

 اين پايان تاريخ شماست 
 خرد شدن استخوانهاي دنياي شما

 در زير چرخ ارابه ي اراده ي ما
 شک نکنيد

 اين پايان دنياي شماست
  

 روزي خواهد رسيد
 که برابري و آزادي حقيقي

 قانون اين جهان خواهد بود
 قانون دنياي ما

 برابري 
 برابري

… 
 برابري انسان با انسان           

 زن با مرد                     
 برابري در سختي             

 در کار                     
 در سيري شکم                     

 برابري انسان با زمين خاکي            
 با آسمان آبي                              

*** 
  

 آزادي کلمه بزرگيست
 آزادي رحم باروريست

 اما
 نطفه ي چرکيني درون آن کاشته اند

 که هستي مردمان
 و زيبايي آزادي را 
 بر باد داده است

  
 آزادي صنايع

 آزادي يغماگري
 آزادي توحش
 آزادي بربريت

 !آزادي آزاد نبودن
  

 دنيايتان را نگه داريد
 من مي خواهم پياده شوم

 » من «سرزمين 
  ست» ما «بيکرانه ي 

 مذهبتان براي خودتان 
 مليتتان

 نژادتان
 تماتم بايد ها و نبايدهاتان

… 
 تمام زنجيرهاي اسرات گواراي شما
 .من دنياي ديگري را مي خواهم

  
*** 

 اينجا 
 در اين گوشه از زمين
 در زماني که بعدها

 همگان از بزرگي مبارزانش
 و حماسه هاي حماسه سازانش

 يادها خواهند کرد
 زن

که برهنه ترين مخـدر دردهـاي دنـيـاي            
 سرمايه داري است

 به حکم بزرگترين دروغ تاريخ
 دروغ پنهان شده در پس آسمان آبي

 در پرده هاي زخيمي از جهالت
 اسير گشته است

  
 اينجا در اين گوشه از زمين

 به بهانه ي لغزش مردان
 زنان را به اسارت کشيده اند

  
 اينجا

 در اين گوشه از زمين
 زن را با حجاب مصون کرده اند

 اما
 نه از باتوم
 نه از کتک

 نه از انفرادي
نه از گرماي نفس بدبوي بازجوي مذکـر        

 در پشت گوش
 نه از تجاوز

… 
 آري حجاب يک مصونيت است

 مصونيت از برابري
 از آزادي

 از انسان بودن
   

 اينجا
 در اين گوشه از زمين 

 گارگران
 با چهره هاي معمولي
 با دستهايي زمخت

 با پيراهنهايي غرق در عطر عرق
براي يک سال و انـدي حـقـوق پـرداخـت               

 نشده
 به زندان مي افتند
 مزدوران حکومت

 با تيغ زبان کارگران مترض را مي برند
 اينجا

 بچه هاي شش ساله ي کارگران
به جـاي نـان شـب گـاز اشـک آور مـي                    

 خورند
 اينجا

 زنان کارگران
 به جاي بستر همسرانشان

 در بستر سلولهاي استبداد مي خوابند
  

 اينجا در اين گوشه از زمين مهربان
 مردم اين گوشه از خاک يک رنگ جهان

 _که تنها بيشتر مي شناسمشان _ 
 هراسانند
 خموشند

 خشمگينند
 سر خورده اند

 محتاج آگاهيند
*** 
 هميشه

 در هر لحظه
 مردان و زناني بوده اند

 که هرگز

از سپر کردن سيـنـه هـاشـان در جـلـوي                
 دژخيمان

 از کوبيدن مشت بر درفش
 نهراسيده اند
 جلو رفته اند

 بي هيچ نيازي به نفرين اين و آفرين آن
 در صف اول

 اما
 اما

  
بــودن در صــف اولــي کــه پشــتــي           …   

 ندارد
 چه هول انگيز است
 چه پر تشويش است

  
صفها بايـد کـه پـس و پشـتـي داشـتـه                   

 باشند
 پس و پشتي از مردم

 موج موج
 آگاهي آگاهي
 قهر و انديشه

 آري
 هرگز

 دشنه و فشنگ
 بر تن موج نخواهد نشست

 باد بوي باروت را با خود خواهد برد
طوفان غرش مسلسـلـهـا را بـه سـخـره               

 خواهد گرفت
تن موج گلوله هـا را در خـود خـواهـد                

 بلعيد
 و درياي طوفاني را

 انديشه
 . آرام خواهد ساخت 

 
پنجشنبه هفدهم اسفند         نوشته شده در     

٢٢:٢٣ساعت   ١٣٨٥  

 شعري از           عابد توانچه        عليه وضعيت موجود                    
 

 صف دوم


