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فرا رسيدن سال نو را بـه مـردم آزاده ايـران                
 .تبريک ميگويم

سال گذشته در ايران سال سـوسـيـالـيـسـم و              
سال اعتراض سوسياليستـي بـه کـلـيـت وضـع               

جنبش سرنگوني طلبانه در سـال           . موجود بود 
گذشته اشکال چپ تر، راديکال تـر و تـعـرضـي              

دانشجويان در بيست آذر بـا          . تري بخود گرفت  
شعار فاشيسـت بـرو گـمـشـو از احـمـدي نـژاد                    

از قـول کـل جـامـعـه اعـالم                استقبال کردند و     
کردند که جمهوري اسالمي بايد گـورش را گـم            

رواج يافتن سرود انترناسيونال و شـعـارهـا    .   کند
 آذر   ۱۶و مطالبات سوسياليستي در اول مه و        

 مارس، در روز جهاني کودک، در سـالـگـرد           ۸و  
گــورســتــان خــاوران، و در           جــانــبــاخــتــگــان در  

بــيــانــگــر نــقــد و        مــبــارزات جــاري مــعــلــمــان،    
اعتراض عميق جامعه بر کليت وضـع مـوجـود        

اين جنبشي است کـه زمـيـنـه هـاي يـک                .   است
انقالب عظيم اجتماعي، انساني و چـپ عـلـيـه            
جمهوري اسالمي را فـراهـم مـيـکـنـد، و افـق                   
آزادي و برابري و سوسياليسم را در چشـم انـداز            

حزب کمونيست کارگري در بـطـن       .   قرار ميدهد 
و متن اين حرکت قرار دارد و پرچم پيـشـروي و              

 !پيروزي آنرا بر افراشته است
سـال بـاال        در سطح جهاني سـال گـذشـتـه           

گرفتن کشمکش و جدال در مـيـان آمـريـکـا و                 
غرب از يکسو و جمهوري اسالمـي و جـنـبـش              

. ارتجاعي اسالم سياسي از سـوي ديـگـر بـود              
جنگ لبنان، درگيري نظامي مـيـان نـيـروهـاي            
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 حميد تقوائي    

 چند گزارش از سنندج

 جسد يک جوان به اسم شاهو فاتحي در سنندج پيدا شد

 گزارش تجمع اعتراضي معلمان استان کردستان

 ،  حداقل دستمزدها و ۸۵وضعيت کارگران در سال 
         ۸۶رويکردجنبش کارگري در سال 

تا آنجا که من بـه يـاد دارم بـا هـر اتـفـاق                    
سياسي که در کومه له، حزب کمونيسـت ايـران        
و حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري و اخــيــرأ هــم              
منشعبين پيش آمده است کساني با مدال مـن      

به جنگ مخالفينـشـان رفـتـه       "   بنيان گزار بودم" 
توصيه من اين است که اين بنـيـان گـزاران            .   اند

عزيز با اسم و رسم و توان و تـوشـه امـروزشـان                 
چسـبـيـدن بـه مـنـصـور            .   حرف بزنند بهتر است   

مـن آن بـودم کـه  رسـتـم بـود                   " حکمت و بيان     
شايد براي دهقانان روستاهاي مـريـوان        "   پهلوان

کمي جالب باشد، اما براي نسل جوان امـروز و           
 . کمونيستهاي جدي پوزخند را به دنبال دارد

 
يک بار براي هميشه بايـد بـه ايـن دوسـتـان               
دنباله رو آقاي مـدرسـي بـگـويـم کـه مـنـصـور                   

. ، اکنون نيستـنـد  .. .   حکمت، مارکس و لنين و 
هر کدام از ما داريم برداشت خودمان تـفـکـر و              

لـطـفـأ ايـن       .   سياست خودمان را بيان ميکـنـيـم       
سابقه تراشي ها را بگذاريد براي دوران خـاطـره           
نويسي، اکنون در ميدان سياست کسي شما را         

هـمـچـنـانـکـه تـا          .   با اين مدالها جدي نميگيرد    
دو .   کنون آقاي مدرسي را جدي نگـرفـتـه اسـت           

نفر از اين دوستان بنيانگذار مطالبي بيان کرده        

 

 
 
 
 
 

پاسخي به سردرگمي و                
 " بنيان گزار       "آشفتگي هاي  دو            
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حماس و الفتح و ديگـر دار و دسـتـه              
هاي اسالمي در فلسطين، فرو رفـتـن        
هر چه بيشتر آمريکا در باتالق عـراق        
و افغانستان و سير صعودي کشتار و       

و بـاالخـره        جنايت در اين دو کشـور،     
جمهوري اسـالمـي     "   بحران هسته اي  " 

و آغاز تحريمهاي اقتصـادي و خـطـر           
حــملــه آمــريــکــا بــه ايــران از جــملــه             
مهمترين اتفاقـاتـي اسـت کـه چـهـره              
توحش نظم نوين جهاني سـرمـايـه در          

 . سال گذشته را تصوير ميکند
سـال  .   اما اين همه تصوير نيسـت   

گذشته در عين حـال سـال پـيـشـروي              
در برابر کـل        صف مردم متمدن دنيا   

اين توحشي بود که دولت آمـريـکـا و           
متحدينش از يکسو و جـنـبـش ضـد            
انساني اسالم سياسي از سوي ديـگـر         
بر خاورميانه و سراسر دنيا تـحـمـيـل           

در سال گذشته مردم جـهـان       .   کرده اند 
بويژه در کشورهـاي غـربـي بـيـش از              
پيش به مـاهـيـت ارتـجـاعـي و ضـد                

انساني سياستهاي مـيـلـيـتـاريسـتـي           
دول آمريکا پي بردند و جنـبـش ضـد           
جنگ در سطح وسيعي به حـرکـت در       

شــکــســت راســت افــراطــي در         .   آمــد
انتخابات ميان دوره اي آمريـکـا يـک          
نتيجه تعرض ايـن جـنـبـش و نشـانـه              
رويگرداني وسيـع مـردم آمـريـکـا از             
سياستهاي ميليتاريستي دولت بوش    

سـال گـذشـتـه       .   در رابطه با عراق بـود     
همچنين شاهد رشد و تقويت بيشـتـر        
جنبش سکوالريسـتـي و مـقـابلـه بـا              
نفوذ مـذهـب در کشـورهـاي غـربـي               

مـا از مـذهـب        " عروج جـنـبـش       .   بود
در آلـمـان و اسـتـقـبـال             "   رويگردانـيـم  

وسيعي که از ايـن حـرکـت در سـايـر                
کشورهاي غربي به عمل آمـده اسـت          

نـمـونـه بـارز پـيـشـروي جـنـبـش                    يک
يـک  .   سکواليستي و اته ئيستي اسـت     

پيشروي ديگر سکوالريسم و مدنيـت      
تشـکـيـل جـبـهـه سـوم،               سال   در اين 

جبهه مردم متمدن جـهـان عـلـيـه دو             

قطب تروريسم اسـالمـي و تـروريسـم           
پـرچـم      جبهه اي کـه . دولتي غرب بود 

صف مستقل نيروهـاي آزاديـخـواه و          
سکوالر و انساندوست را در برابر کـل        
ــوحــش              ــي، ت ــجــاع جــهــان صــف ارت
ميليتاريسم دولتي و تروريسم اسـالم       

 .سياسي، برافراشت
جـامـعـه       در اين جدال جـهـانـي          

ايران و مبارزات و اعتراضـات شـمـا           
مردم آزاده ايران جايگاه ويژه و تعييـن      

مبارزات شما عـلـيـه       .   کننده اي دارد  
جمهوري اسالمي، اين ستون فـقـرات        
جنبش اسالم سـيـاسـي، در مـرکـز و              
محور مبارازات مردم دنيا عليه کـل       

. تـوحـش نــظـم نــويـن جـهــانـي اســت              
پيروزي ما در ايران پيروزي کل مـردم       
جهان خواهد بود و راه را بـراي جـمـع             
کردن کل بساط توحش نظم نـويـنـي،          
با همه چـکـمـه پـوشـان وعـمـامـه بـه                 

در سـراسـر جـهـان هـمـوار                 سرانش،
آنچه بر پرچم مبارزات و   .   خواهد کرد 

اعتراضات جـاري در ايـران نـوشـتـه              
" ،   " يک کره زمين، يـک انسـان        " شده،  

آزادي، " ،   " يک نژاد آنهم نـژاد انسـانـي        
نـان و    " ،   " برابري حق مسـلـم مـاسـت         

اين دنياي وارونه را    " ،" آزادي براي همه  
سـوسـيـالـيـسـم يـا          " ،   " باد تغيـيـر داد     

سوسـيـالـيـسـم بـپـاخـيـز            "   ، و   " بربريت
، بـيـانـگـر آمـال          " براي رفع تـبـعـيـض      

مردم آزاده سراسر جـهـان و خـواسـت             
همه کساني اسـت کـه تـوحـش نـظـم                
نوين جهاني سرمايه را نميخواهند و       

 .نمي پذيرند
مــردم آزاده، کــارگــران زنــان               

 !دانشجويان معلمان مبارز
راه .   جمهوري اسالمي بايـد بـرود      

نه بمب، نـه جـنـگ، نـه           "تحقق شعار  
و راه پـايـان دادن بـه خـطـر                "   تحـريـم  

جنگ و سايـه سـيـاه فـقـر و فـالکـت                  
اقــتــصــادي و جــنــگ و نــابــودي کــه           

سرنگون کـردن     جامعه را در بر گرفته   
پـايـان      بـراي .   جمهوري اسالمي است  

بخشيدن به آپارتايد جنسي و تـحـقـق          
آزادي و برابـر ي کـامـل زن و مـرد،                 
براي جـمـع کـردن بسـاط مـذهـب از                
جــامــعــه و از دخــالــت در زنــدگــي               

اجتماعي و خصـوصـي مـردم، بـراي            
رفع تبعيض، براي مقابله با بربـريـت،        
و براي تحقق رفاه و آزادي و بـرابـري              

ايـن  .   بايد جـمـهـوري اسـالمـي بـرود            
حکم شما کارگران و زنان و جوانـان و          
معلمان و اکثريت قريب مـردم ايـران          

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري      .   اســت
نماينده و سخنگو و تجسم اراده شمـا        
مردم براي سرنگون کـردن جـمـهـوري           
اسالمي و رسيدن به يک جامـعـه آزاد       

ــرابــر انســانــي اســت          بــه حــزب       . و ب
حزب انقالب، حزب بـرابـري و            خود،

آزادي، حزب يک دنياي بهتر و حـزب          
ــوري              ــهـ ــمـ ــم و جـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ سـ

پيروزي از     . سوسياليستي به پيونديد  
 !آن ماست

  
سالي پر از شادي و مـوفـقـيـت و            
پيشروي و پيروزي را براي همـه شـمـا           

 !عزيزان آرزومندم
  

 حميد تقوائي،     
 دبير کميته مرکزي         

 حزب کمونيست کارگري ايران           
 ۱۳۸۵ اسفند    ۲۸

 
 حميد تقوائي به مناسبت فرا رسيدن سال نو پيام 

ــد ــکــم در حــد                .   ان ــي ــالش م مــن ت
متدولوژيـک بـه آنـهـا پـاسـخـي داده                

زيرا داستان نويسيهـاي ايـنـهـا         .   باشم
عليه حزب کمونيست کارگـري ايـران        
نه جدي اسـت و نـه دردي را از ايـن                  

 .دوستان حل ميکند
حسين مراد بيگي در نوشـتـه اي        

اوضـاع سـيـاسـي، يـا          ”   تحت عنوان   
،  بـه ارزيـابـي از            “ تخميـر درونـي؟       

حزب کمونيست کـارگـري و مسـئلـه           
فراکسيون و کماکان تاريـخ انشـعـاب         

الزم ديدم پاسـخـي بـه        .   پرداخته است 
 .اين بررسي داده باشم

ايشان همانند ايرج فرزاد و تـنـي         
چند از يـارانشـان و بـعـد از گـذشـت                 

 سال، خروجشان از حـزب       ۳نزديک به   
کمونيست کارگري، همـچـنـان و بـي            
وقفه آه و ناله سر مي دهـنـد و  عـدم                
درک کافي از انشـعـاب و انـتـقـاد از                
خود را، با پريدن به  حزب کمونيسـت         

اخـيـرا هـم      .   کارگري توضيح ميدهند  
مسـئلـه فـراکسـيــون ايـن امـکـان را                
برايشان فراهم نموده تا اصـطـالحـات         
آشناي چپ سنتي، کودتا، پلنـوم دور        
زده شد و غيره را همچون هميـشـه از           

انبار فکري خويش در آورده و زمزمـه        
گويا قـرار اسـت بـر روي هـر               .   کنند

موضوعي که به قـلـم فـرسـايـي مـي              
پردازنـد، حـتـمـا بـايـد عـلـيـه حـزب                   
کــمــونــيــســت کــارگــري هــم چــيــزي           

 .بگويند
درشرايطي که تغيير و تـحـوالت         
دنياي امروز و تاثير آن بر زندگي کـل          
بشريت، در مقياس ثانيه ها و لحـظـه        
ها قـابـل درک، بـررسـي و فـهـمـيـدن                  
است، اين دوستـان  هـنـوز انـدر خـم                
وقايعي هستند که تحوالت سـيـاسـي       
اجتماعي، بـه سـرعـت نـور آنـهـا را                 

بـار هـا و       .   پشت سر گـذاشـتـه اسـت         
بارها ياد آوري شـده ايـم کـه اسـنـاد                 
مــبــاحــث و اخــتــالفــات آن دوره  و               
تاريخ خروج  منشعبين از حـزب، بـر           
روي سايتها هست و اگر کسي عالقه       
اي  به مطـلـع شـدن از آن را داشـتـه                   
است، تا کنون بارها آنها را مطـالـعـه          
کرده و انتخاب سياسي خـود را نـيـز             

باز گو کـردن و       .   بپايان رسانيده است  
تکرار مکررات شاهکار خروج برخـي      
از منشعبين بـه ايـن مـي مـانـد کـه                 
گويا بجـز تـاريـخ نـگـاري و بـررسـي                 

تاريخي از درون ذهـنـيـات خـويـش،             
 .  کار ديگري ندارند

:  حسين مراد بيـگـي مـي گـويـد           
 کساني که در حـزب      ن دوره، ما،  يدر ا 

حـکـمـتـيــسـت مـتـشــکـل شـده ايــم،                
متاسفانه در پـس زدن تـعـرض ايـن               
خط به خط منصـور حـکـمـت بـه دو             
دليل ناموفق مانديم و ناچـار از ايـن           

اوال، درک روشني از    .   حزب جدا شديم  
آن اندازه کـه        تفاوتهاي ما و اين خط    

. الزم و کافي است در ميان ما نـبـود          
ثانيا، رهـبـري خـط چـپ سـنـتـي بـا                  
هياهو و جنجال و کودتايي که عـلـيـه      

انــداخــت، امــکــان نــداد کــه           مــا راه  
اخــتــالفــات ســيــاســي از دو ســوي             

 .صفوف اين تقابل روشن شود
 :ي ديگر مي افزايدو در قسمت

" جـدل آنـاليـن       "  بـه قسـمـت      يوقت
حزب کمونيست کـارگـري در سـايـت           
روزنه سر ميـزنـي، بشـدت مـتـاثـر و               

در عــيــن حــال     .   مــتــاســف مــيــشــوي  
خوشحال ميشوي که چه خوب راهـت       

 .را از اينها جدا کردي
ي به تناقضات و سر درگم    پاين تر 

امـا    دو پاراگراف فوق بـاز مـيـگـردم          
بدوا به پاراگراف اول بطور مشـخـص         

 بپردازيم

بـه ايـن امـر          يگـ يـ ن مرادب ي حس
که در ميان صفوفشان که       واقف است 

از حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري جـدا                
شدند، درک روشني از تفاوتهاي خـود       

. با خط رسـمـي حـزب را نـداشـتـنـد                
ظاهرا استدالل ايشان ايـن اسـت کـه            
اين چپ سنتي، با هياهو و جنجـال و       
کودتايي که راه انداخت، امکان فـکـر        
کردن درست را از امثال ايشان سـلـب         

 !!! نمود
به نظر من آنجا که ميگويد درک        

 يشان درسـت مـ      يدرستي نداشتند، ا  
بسياري از انشعـابـيـون کـه در         .   ديگو

پشــت ســر کــورش مــدرســي بــخــط           
شدند، نه تنها درک درسـت و الزم و             
کافي از خروجشان را نداشتند، بلـکـه        
اين عدم درک به مثابـه يـک مـتـد در              
ميان رهبري منشعبين و نسـبـت بـه           
اهداف و افق حزب و جوانب ديـگـري          

. از سياستهاي حزب نيز وجود داشـت      
همان موقع به اين دوستان گفتـه شـد          
که درکتان درست نـيـسـت و  داريـد               

دنـبـالـچـه تـزهـاي         .   اشتباه مي کنيـد   
راست کورش نشويـد ودر ايـن حـزب            

اما گويا اين دوستان بـعـد از         .   بمانيد
دو سال و اندي تازه متوجـه شـده انـد             
که درک درستي نداشتند و تازه يـکـي         

پس از ديگري دارند انـقـالب مـرحلـه           
اي مـدرسـي و مـنـشـور سـرنـگـونـي                 

چـنـيـن    .     ايشان را متوجه مي شـونـد       
سر درگمي و عدم توانايي در مـقـابـل          
خــط ســيــاســي و رســمــي حــزب                  
ــيــســت کــارگــري  از جــانــب               کــمــون
منشعبين، آنـهـا را بـدنـبـال تـزهـاي               
مجلس موسسان، ائتالف حجاريانـي     
و در يک کالم رم کردن از سوسياليسم        

ايــرج فــرزاد هــم بــا لــحــن         .   کشــانــيــد
 : ديگري همين را مي گويد 

 کـه بـه مسـائـل          کنميمن فکر م  
پيشاروي حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
پس از مرگ منصور حـکـمـت، مـي            
شد به شيوه ديگري برخورد کرد و از           
يک انشقاق و جدائي زودرس و به نظر        
من مبتني بر سياستها و شيوه هـاي         
متباين و متفاوت با سـنـتـهـائـي کـه           
منصور حکمت در طـول نـزديـک بـه              
سي سال تثبيت کرده بود، جلـوگـيـري         

امــا مــقــدمــتــا الزم مــيــدانــم          .   کــرد
توضيح بدهم چرا اکنون و در شـرايـط         
فعلي به چنيـن ارزيـابـي و بـازبـيـنـي                

 انتقادي رسيده ام؟
 اشـتـبـاهـات نـه          قـبـول  رش و    يپذ

 
 ۱ازصفحه   . .. پاسخي به سردرگمي و             

 ۱ازصفحه  

 ۳صفحه  
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 ايرادي ندارد بلکه  آنـرا بـعـنـوان            تنها
يک نقطه قوت  مي توان ارزيابي کـرد         
به شرط آنکه منـتـقـد، در بـازبـيـنـي               
خود، صداقت و صراحت را رعـايـت           

متاسفانه در مورد اين دوستـان      .   کند
 . تمايلي به اين موضوع ديده نميشود
 :و اما تناقض دو پاراگراف قبلي
: حسيـن مـرادبـيـگـي مـيـگـويـد             

رهبري خط چپ سنتي بـا هـيـاهـو و             
جنجـال و کـودتـايـي کـه عـلـيـه مـا                    

انـــداخـــت، امـــکـــان نـــداد کـــه              راه
اخــتــالفــات ســيــاســي از دو ســوي             

 .صفوف اين تقابل روشن شود
 که اگـر در دوره         ن است يسئوال ا 

خروج از حـزب هـيـاهـو بـرپـا شـد و                   
امکان روشن شدن تقابـل اخـتـالفـات        
سياسي وجود نـداشـت، اکـنـون و بـه              
روشني روز و از همان قـبـل از تـولـد               
فراکسيون، تمامي اين مباحث و ايـن     
اختالفات که گوشه اي از آن در جـدل          
آنالين منعکس اسـت و در مـقـابـل              
جامعه و همگان قرار دارد، چـگـونـه           

.  است که آنرا تاسف بار ميـخـوانـيـد؟         
اگر بحثها شـفـاف  و روشـن بـاشـد،                

چه خوب بود کـه     :   اظهار ميکنيد که    
راهت را از ايـنـهـا جـدا کـردي، اگـر                 

، مــي   “   شــفــاف  و روشــن نــبــاشــد         ” 
گــويــيــد کــه مــجــال داده نشــد کــه               
اختالفات سياسـي از دو سـوي ايـن             

 .تقابل روشن شود
قطعا بايد از شفافيت اختـالفـات       

کـاري کـه نـه        .   سياسي  استقبال کـرد    
منشعبين و نه جريانات چپ حـاشـيـه         
اي، چنين سنتي را دارا نـيـسـتـنـد و              
بگونه اي عاميانه و اخالقي آنرا آبـرو      

من بر اين باورم    .   ريزي  نام ميگذارند   
کــه اگــر در زمــان انشــعــاب ، جــدل             
آناليني بود، بسـيـاري از انسـانـهـاي            
کمونيست، پشت سر مدرسـي بـخـط         

شفافيت هر گونه بحث و     . .   نمي شدند 
اختالف نظراتي اين امکان را فـراهـم         
مي کند که بـعـدا کسـي خـود را بـه                 

درک روشني از تفاوتهـا     ( اينکه گويا     
 و يا اينکه )  به اندازه کافي نبود

الزم ميدانم توضيح بـدهـم چـرا         ( 
اکنون و در شرايط فعـلـي بـه چـنـيـن               
 )ارزيابي و بازبيني انتقادي رسيده ام

حال چه شـده       . بروز پيدا نمي کرد   
که از جدل آنالين متـاثـر و مـتـاسـف           

 هستيد؟ 
  اينها بارها گفته و نـوشـتـه انـد             

 هـيـاهـو و         بـا   يکه خـط چـپ سـنـتـ           
جنجال و کودتـايـي کـه راه انـداخـتـه               
بود، امکان روشن شدن اختالفـات را        

 .از هر دو سو مسدود کرده بود
 ايرج فرزاد هم در نوشته هايـش  ( 

که اگر چپ سنتي را از مـقـاالتشـان             
حذف کنـي سـوژه اي بـراي نـوشـتـن                

ايــن .   وهــمــيــن را مــيــگــويــد    ) نــدارنــد
دوستان درناتواني و عدم درک درسـت       

شـده  "   چپ سـنـتـي    " شان، مغلوب اين    
بروايت اين دوستـان سـابـق، يـک           .   اند

چــپ ســنــتــي کــه در حــاشــيــه حــزب           
سکوت کرده بـود و اصـال حضـوري             
نداشت، به ناگاه ظـهـور مـي کـنـد و               

را کـه    "   پيروان خط منصور حکـمـت     " 
هميشه در صحنه بوده و کوچکـتـريـن        
غيبتي هم نداشته اند بـه کـنـار مـي              
زند و اين سنت حاشـيـه اي مـانـع از               
شکوفا شدن مباحـث دو طـرف مـي            
شود که نتيجه آن گـويـا سـبـب قـهـر                

 .کردن اين دوستان شد
  که مـطـالـب      ي هر خواننده ا   يبرا

اين دوستان را مـطـالـعـه مـي کـنـد،               
ابتدا اولين سئوالي کـه مـطـرح مـي             
شود اين است که چـطـور شـد کـه در               
فاصله خيلي کوتاهي آنـهـم يـک نـفـر             

ــقــوايــي        (    ــه قــول       )   حــمــيــد ت کــه ب
منشعبين در غيبت بود، هيچـگـونـه        
حضوري نداشت، چپ سنتي بـود، بـر         
منشعبيـن کـه مـداومـا در عـرصـه               
کارها و نظرات و نوشتـه هـا بـودنـد،             

 غلبه کرد؟
ــاکــ      ــعــنــوان ت ــب ــاخــت       يدي ــر ب  ب

 در آن دوره و تا کنون، بايد        نيمنشعب
گفت که اين چپ سنتـي نـامـرئـي بـه              
روايت ايـن دوسـتـان، درسـت ادامـه              
هـمـان خـط کـمـونسـتـي و کـارگــري                 

فقط بـه  . منصور حکمت بود و هست 
اين داليل ساده که در مقـابـل خـطـي            
کــه مــي خــواســت حــزب مــنــصــور            
حکمت را دو دستي تقديم حـجـاريـان       
کند، فـقـط بـه ايـن دلـيـل سـاده کـه                    
مــنــشــعــبــيــن خــود را نــمــايــنــده و             
سخنگوي جامعه خواندند و گـفـتـنـد          
سوسياليسم مردم را رم مي دهد، در        
حالي که عکس قضيه صـادق بـود و           
ــد کــه از                  ــودن ــيــن ب ــب ــشــع ــن مــن اي
سوسياليسم رم مي کردند، فـقـط بـه           
اين دليل ساده که مفهوم شـورا بـراي          
مـنــشــعــبــيــن چــيــزي بــجــز مــجــلــس        

مـنـشـعـبـيـن       . . . . .   موسسان نبـود و       

 . باختند
بــدنــبــال انشــعــاب، مــواضــع و          

عملکرد اين دوستان بعد از نزديک بـه        
 ســال، بــراي هــر نــاظــري کــه ايــن              ٣

سيـاسـتـهـا راتـعـقـيـب کـرده بـاشـد،                  
حاشيه نشـيـنـي مـنـشـعـبـيـن قـابـل                  

با قلم فرسايي ناشـيـانـه       .   روئيت است 
که به قول خودشان حـداقـل سـه سـال             

 سـالـي از تـاريـخ           ١٠اما در حقيقت    
عقبند، نميـتـوان جـواب يـک اتـفـاق               

نـمـونـه    .   پراتيکي تعيين کننده را داد     
قلم فرساي هاي اخير، تقـاليـي اسـت          
براي جبران شکستي گران بـهـا، امـا           
اين دوستان بايد بدانند که امـروز بـا           
اين نقدها هم چند سالي هنوز عقبند       
اگر ميخواهند از خـط راسـت آقـاي             
مدرسي فاصله بگيرند بايـد مـتـوجـه         
اين حقيقت بشوند کـه شـتـر سـواري             

بايـد از مـا       .   دوال دوال ممکن نيست   
يــادبــگــيــرنــد کــه قــاطــع و روشــن از           
کمونيسم و راديکاليـسـم بـايـد دفـاع            

ــقــش           .   کــرد ــرج فــرزاد ن ــرخــالف اي ب
براي مثال بـهـتـر    .   مدرسي معرفه بود 

اســت ايــرج اعــالم آمــادگــي کــورش          
 براي قرار گفتن    ١٤مدرسي در پلنوم    

بر صـنـدلـي داغ را بـيـاد بـيـاورد و                    
جواب مـنـصـور حـکـمـت را هـم بـه                  

آنوقت ميدانـد کـه      .   کورش مرور کند  
نــظــر مــنــصــور حــکــمــت در مــورد            

 .مدرسي چي بود
 :دي گوي ميگين مراد بيحس

 اگر زنده نيسـت،     منصور حکمت 
. اما آثـارش هسـت، خـطـش هسـت             

بخش بزرگي از کارهاي او صرف نقـد        
پايه هاي فکري و سـيـاسـي و حـتـي               
فلسفي چپ راديکال در پايه اي تريـن        

 .سطح آن، شد
دوستان منشعب ما بـيـشـتـر از           
هر کسي از منصور حـکـمـت فـاکـت            
ــه                 ــک ــن ــدون اي ــد، ب ــن ــده ــي نشــان م
کوچکترين توان مقابله اي با گـرايـش        
راست آقاي مدرسي  را داشته باشـنـد      
و هر يک خود را برتر از ديگري، بقيـه          
را به نفهميدن و عدم درک از منـصـور        

اما کسـي    .   حکمت منتسب ميکنند  
نيست به اين دوستان بگويد شـمـايـي         
که خود را در منصـور حـکـمـت حـل              
شده احساس مي کرديد و مي کنيـد،        
چرا فلج شـده ايـد؟  مـگـر مـنـصـور                  
حکمت خطش را و اينکه چگونه بايد       
اين چپ سنتي را به حاشيه راند، يـاد         
نداده بود؟ شما که اين هـمـه خـود را            
مبرا از چپ سنتي مي دانيد که گويا        
از بدو تولد کمونيسـم کـارگـري بـوده            

ايد، چرا در مقابل اين چپ سنتـي بـه         
 زانو درآمِديد؟

فکر مي کنم بايد همان کـاري را         
همـان  . بکنيد که اکنون آغاز کرده ايد 

بازبيني و انتقاد از عـدم درک کـافـي            
شروع خوبي براي فهـمـيـدن مـنـصـور           

 .حکمت است
آما مـتـاسـفـانـه سـيـر تـحـوالت               
سياسي و اجـتـمـاعـي مـنـتـظـر ايـن                 

 .بازبيني ها نخواهد شد
منصور حکمت از تبديل شدنـش      

،  “ اين دسته از هـوادارانـش  ” به روايت   
بــه يــک ســکــت، بــه يــک مــکــتــب                

نـقـد   .   ايدئولوژي، به يک پديده جـامـد      
ــصــور حــکــمــت       .   جــدي داشــت     مــن

هيچکدام از اينها نيست بلکه تبـلـور        
و تجسم مارکس دخالتگر در پراتيـک       

 . اجتماعي زمانه ماست
ا دوستان مـنـشـعـب مـا           ياما گو 

 را که در مقطع خروجشان، نـثـار         آنچه
حزب کمونيست کارگري کـردنـد، بـا          
ظهور پديده فـراکسـيـون، فـرصـت را            
غنيمت شمرده و همچنـان تـوپـخـانـه           

. خود را بسوي حزب نشانه رفـتـه انـد          
قرار بـود بـه رهـنـمـود هـاي کـورش                  
مدرسي عمل کنند کـه فـرمـوده بـود            

بايد به ايـن مسـئلـه بـا مـتـانـت بـر                  " 
اما اين چنين متانتي نـه      "   خورد کنيم 

تنها براي کورش بلکه بـرازنـده بـقـيـه            
دوســتــانشــان هــم نــيــســت ايــن يــک           
اپورتونيسم به تـمـام مـعـنـاسـت اگـر              
قبأل به شـکـل تـراژيـک بـود، اکـنـون                
داريم اين بـار بـه شـکـل کـمـدي، آن                  

 .رامشاهده ميکنيم
 بــحــران در     يگــيــن مــرادبــ  يــحســ
 کمونيست کارگري را از کـورش    حزب

به عاريه گرفتـه و آنـچـه را کـه  مـا                    
بارها در مـورد جـريـانـات راسـت و                
ناسيوناليسـت و بـحـران و نـاکـامـي               
هايشـان، تـوضـيـح داده ايـم، دارنـد               

دوسـت  .   تحويل خودمان مـي دهـنـد        
دارند بحران سازي کنند و تصـويـري          

را که منشعبين از حزب کمـونـيـسـت          
کارگري دارد، بـيـشـتـر از هـر وقـت                 

چــيــز .   ديــگــري از خــود بــروز دهــنــد        
عجيبي نيست اگر چنين مـواضـعـي         
اتخاذ نکنند عجيب اسـت و آنـوقـت           
نبايد بهشان گفت راست و منـشـعـب         
از کمونيسم کـارگـري، مـا ايـنـهـا را               

. ميشناسيم قبأل جـوابشـان را داديـم        
 .احتياجي به تکرار نيست

 تيـ  به واقعين دوستان قدرياگر ا 
نگاه مي کردنـد و سـري بـه اسـنـاد،                
نوشته ها، سايتها، نوار پلنوم و غيـره      
مي زدند و عرق و عـقـده هـاي نـوع                
منشعبيـنـي را نـداشـتـنـد، مـيـشـد                
اندکي به گفته ها و مـواضـعـشـان بـا             

 .ديد ديگري نگريست
 ن را اشـاره کـنـم کـه           يدر خاتمه ا  

مدعياني که شبانه روز از مـنـصـور            
حکمت فاکت مي آورند بجاي پـريـدن        
و پرخاشگري عليه حزب کمونـيـسـت        
ــهــتــر اســت از آغــوش               کــارگــري، ب
وبالگهاي شخصي و فرديشـان قـدري        
فاصله بگيرند و تـحـوالت سـيـاسـي،           
اجتماعي در جـامـعـه را بـه عـنـوان                

ايـن  .   موضوع کـار خـود بـرگـزيـنـنـد            
سنتهايي که هر کس از حزب خـودش        
ــا تــحــلــيــل و                    قــهــر مــي کــنــد و ب
ارزيابيهاي ذهني خـويـش شـروع بـه            
کوبيدن  ديگران مـي کـنـد و هـر از                 
چند گاهي يواشکي نداي من اشتـبـاه        

. . . کردم، درکمان نـاکـافـي نـبـود، و              
ســرمــيــدهــد، فــقــط بــه درد خــاطــره          

از ايـن    .   نويسي سطح پايين ميخـورد    
نوع خاطرات، در ميان شخصيتـهـاي       
ناسيوناليست کرد هم به وفـور وجـود         

اما اين نوع خاطره نويسـي بـي         .   دارد
مــحــتــوا بــراي کســي کــه خــود را                
کمونيست مي داند، مـوضـعـگـيـري          

امـيـدوارم ايـن      . پسنديـده اي نـيـسـت        
 . دوستان رشد کنند

 
     ٢٠٠٧ مارس٢٠
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آخرين جمعـه هـر سـال بـنـا بـه                   
ــواده هــاي                ــه، خــان ســنــت هــر ســال
جانباختگان بر مزار عزيزان خـود در         
گورستان خاوران جمع شـدنـد تـا يـاد            

بـنـا بـه      .   عزيزانشان را گرامي بدارنـد    
گزارشي کـه بـه حـزب رسـيـده اسـت                 

 صبح روز جـمـعـه         ٩تجمع از ساعت    
 ظـهـر     ١٢ اسفند شروع شد و تـا         ٢٥

در طول اين سه سـاعـت        .   ادامه يافت 
حدود هـزار نـفـر در خـاوران حضـور                
يافتند، تعدادي از اعضـاي خـانـواده          
هاي جانباخته سخنراني کردنـد، يـاد        
عزيزانشان را گرامي داشـتـنـد، و از            

نـاصـر   .   آرمانهاي آنـهـا دفـاع کـردنـد          
زرافشان که روز قـبـل از زنـدان آزاد               
شده بود نيز يکي از سـخـنـرانـان ايـن              

مـــراســـم بـــود کـــه بـــر ادامـــه راه                 
 . جانباختگان تاکيد کرد

بنا به گزارش مراسم امسـال بـا           
شکوه تر و پرشورتر از سالهـاي قـبـل           

خانواده هاي جانباخـتـه عـکـس         .   بود
عزيزانشان را بر مزارها گـذاشـتـنـد و        

در مـيـان     .   آنجا را گـلـبـاران کـردنـد           
جمـعـيـت تـعـدادي از دانشـجـويـان،               
كارگران و فعالين سياسـي نـيـز ديـده            

نيروي انتظامـي در مـحـل        .   ميشدند
مستقر بود ولي عكس العملي نشـان       

بدنبال سخنراني ها، حـاضـريـن       .   نداد
در حاليكه راهـپـيـمـايـي مـيـكـردنـد               

سرود خواندند و مـراسـم      دسته جمعي   
را با سرود انـتـرنـاسـيـونـال بـه پـايـان                 

خواندن سرود انترناسـيـونـال    .   رساندند
به تدريج به سنـت جـا افـتـاده اي در                
مراسمها و تجمـعـات مـردم تـبـديـل             

 . زنده باد انترناسيونال. ميشود
گورستان خاوران تنهـا يـکـي از           

شاهدان زنده جنايات عظيم جمهـوري   
حـکـومـت اسـالمـي        .   اسالمي اسـت   

بيش از يکصـدهـزار نـفـر از عـزيـزان               
مردم را بـه جـرم مـخـالـفـت بـا ايـن                    
حکومت ضدبشري و تسليم نشدن در      
برابر آن تيـربـاران کـرد تـا حـکـومـت                
خود را تثبيت کند، امـروز نـيـز ايـن              
حکومت بـدون سـرکـوب و زنـدان و               

روزي .   شکنجه سر پا نخـواهـد مـانـد         

که سران حکومت اسـالمـي بـه جـرم             
اين جنايات در دادگاههـاي مـردمـي        

 . محاکمه شوند دير نيست
  

 گرامي باد ياد جانباختگان 
 راه آزادي و سوسياليسم

 سرنگون باد 
 حکومت جنايتکار اسالمي
 زنده باد آزادي، برابري، 

 حکومت کارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٥ اسفند ٢٥، ٢٠٠٧ مارس ١٦

 
 تجمع خانواده هاي جانباخته در گورستان خاوران در تهران

  

 

 اســفــنــد مــاه تــجــمــع        ٢٣روز   
معلمان در مقابل مجلـس شـوراي        
اسالمي مـورد تـهـاجـم نـيـروهـاي             
انتظامي و امنيتي قـرار گـرفـت و           
طي آن، بسياري از معلمان بشـدت      
مورد ضرب و شتم قـرار گـرفـتـه و             

 .جمع کثيري نيز بـازداشـت شـدنـد          
خواست اصلي معلمان اجراي نظام     
هماهنگ پرداختها و بـرخـورداري        
از يـــک زنـــدگـــي انســـانـــي و                    

اين خـواسـت و       .  شرافتمندانه است 

تجمع براي دستـيـابـي بـه آن، حـق              
امـا در ايـن       .   مسلم معلمان اسـت    

جامعه، به جـاي پـاسـخـگـويـي بـه              
خواست هاي معلمان و تالش براي      
فراهم کـردن يـک زنـدگـي انسـانـي              
براي آنان، بـا بـاتـوم بـه جـان ايـن                  
شريف ترين انسانهاي جامعه مـي       
افتند و در روزهـاي پـايـانـي سـال              
صدها تن از آنـان را بـازداشـت و               

ــنــــد           ــيــــکــــنــ  . روانــــه زنــــدان مــ
اين برخورد وحشيـانـه بـه مـربـيـان            

فرزندان مـا و آمـوزش دهـنـدگـان             
امروز و فرداي جـامـعـه، اهـانـتـي             
عريان به شان و حرمت هـمـه آحـاد          
مردم است و بي ترديد عامـلـيـن و        
آمرين چنين سياستهايي، بيـش از       
پيش مورد انزجـار و تـنـفـر مـردم              

 .قــــرار خــــواهــــنــــد گــــرفــــت               
مــا بــا مــحــکــوم کــردن حــملــه بــه           
معلمين و بازداشت آنها، خـواهـان       
آزادي فــوري و بــي قــيــد و شــرط              
معلمان بازداشت شـده هسـتـيـم و            

مصــرانــه بــر مــحــاکــمــه ي دســت           
اندرکـاران حـملـه بـه مـعـلـمـيـن و                  
ــهــا تــاکــيــد کــرده و              بــازداشــت آن
بــديــنــوســيلــه بــار ديــگــر حــمــايــت        
قاطعانه خود را از خواست هاي بر       

 .حــق مــعــلــمــان اعــالم مــيــداريــم         
 

هيئت مؤسس اتـحـاديـه سـراسـري          
 کـــارگـــران اخـــراجـــي و بـــيـــکـــار          

 
جمعي از کـارگـران شـرکـت واحـد              
ــران و حــومــه              ــه ــي ت ــران ــوس ــوب  ات

 
کارگران اخراجي و تعليقي نساجي     
ــان  ــتـــــــــــــــــ ــردســـــــــــــــــ  کـــــــــــــــــ

 
 کارگران کارخـانـه نسـاجـي شـاهـو           

 
 کارگران اخراجي کارخانه الـومـيـن      

 
 کـــارگـــران اخـــراجـــي پـــرريـــس             

 
انـجــمــن صــنــفـي کــارگــران بــرق و           
ــاه          ــانشــــ ــرمــــ ــار کــــ ــزکــــ ــلــــ  فــــ

 
 : جنبش کارگري

 ما خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط معلمان دستگير شده هستيم                                     

 کارگران گرداننده سايت شورا
http://www.shora-b.com/Contents/News/

htm/386.htm  

هيچ وقت شاعـر بـراي مـن سـر              
اما هـيـچـوقـت از         . مشق نبوده است 

. شــعــر تــا ايــن حــد لــذت نــبــرده ام              
گهگاهي اگر شعري به چشمم خـورده        

اما بايد اعتراف کنم    .   است خوانده ام  

 درصد آنها را از وسط رهـا کـرده           ٩٩
زيـرا  .   ام نتوانسته ام تا به آخر بخـوانـم   

به هميـن  .   جذابيتي برايم نداشته است   
دليل احـتـمـاأل شـعـرهـاي خـوبـي را                

اما اين بـار شـعـر        .   نديده و نخوانده ام   
عابد توانچه اين جوان مـارکسـيـسـت         

. برايم جذابيت فوق العـاده اي داشـت         
نه يک بار چند بار با تمرکز تمام آن را           

 . خواندم و لذت بردم
مــمــکــن اســت بــخــاطــر افــکــار         

برابري طلبانه عابد مـن تـا ايـن حـد              
. تشويق شدم که اين نکات را بنويسم      

اما فکر نميکنم تنها ايـن جـنـبـه از              
بـه  .   مسئله توجه مرا جلب کرده است     

زعم خودم عمق انسان گرايـي و نـقـد            
وضعيت موجود در اين شـعـر کـه بـا             
کلماتي زيبا بيان شده است، هر کلمـه    
آن ميتواند مـايـه يـک کـتـاب و يـک                 
سرگذشت باشد مرا جذب ايـن شـعـر           

 ،شاعري جوان اما تيزبين   .   کرده است 
دنياي اطرافش را با قـلـمـش بـه نـقـد               

نـقـد را بـا کـلـمـات و               .   کشيده اسـت  
ادبياتي بيان کرده است که جذابيتـش       

 . چند برابر شده است
اين نکات کوتاه را نوشتم که هم        

احساس خودم را بيـان کـرده بـاشـم و             
هم تقديري از عـابـد بـاشـد کـه ايـن                  
چنـيـن ژرف و بـا زبـانـي سـاده ايـن                    

 .دنياي وارونه را به نقد کشيده است
اين نمونه نسلي از کمونيستهاي      

ايران است که خود را نه ايراني، بلکـه         
و .   عضوي از جامعه انساني ميـدانـد      

سرزميني برتر با مرزهاي    " ايران را نه    
که ايراني مملو از جـنـايـت و           "   پرگهر

نابرابري اما با انسانهاي تشنه آزادي       
ايـن     . و برابري طلب تصوير مـيـکـنـد     

نسلي که در ايران رو مـيـايـنـد هـيـچ               
. شباهتي به نسل ما قبل خود ندارند      

اما رشته باريکي کل اين تاريخ را بـه         
هم وصل کرده اسـت هـر جـا صـداي               
انسانيت و برابري طلبي و نقد عمـيـق       
و تغيير دهنده بوده است اين نسـل را         

 . به آن وصل ميکند
کلمات، نقـد، ادبـيـات از جـملـه             
شعر اين نسل تفاوت آسمان تا زميـن        
را به نسبت نسلهاي ماقبـل خـود بـه            

اين شعر فـقـط يـک         .   تصوير ميکشد 
 .نمونه از اين دبيات و هنر است

به محض ايـنـکـه ايـن شـعـر را                
خواندم آنرا براي ايسکرا فرستادم و از       
سر دبير آن عبدل گـلـپـريـان خـواهـش            
کردم که آنـرا چـاپ کـنـد، ايشـان بـا                 

اگــر چــه   .   مــيــل ايــن کــار را کــردنــد         
ايسکـرا يـک نشـريـه حـزبـي اسـت و                  
سياستهاي حزب کمونيست کـارگـري      
ايران را بيان ميکند، اما اين شعر را         
در دل خــود جــاي داد تــا بــتــوانــد                 
تريبوني براي بـيـان احسـاس و نـقـد               
راديکال کساني باشد که اگـر حـزبـي           
هم نيستند اما اهداف مشـتـرکـي را          

 . دنبال ميکنيم
 ٢٠٠٧ مارس ١٦

 
 در وصف يک شعر 

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     
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فضاي پليسي شهر شديديتـر       -۱
دستگيريها و خانـه گـردي       .   شده است 

و کنترل نيروهاي امنيتي عليه مـردم        
 ۸در همين مدت بعد از     .   ادامه دارد 

مارس نيروهاي مسلح رژيم اسـالمـي       
نظامي کـرده  بيش از پيش    فضاي شهر را    

 . اند
 
 ۸سه نفر از بازداشت شدگان        -۲

پـيـمـان    .   مارس هنوز آزاد نشـده انـد         
نعمتي  دانشجويي که در روز جهانـي        
زن بازداشـت شـد بـه زنـدان مـرکـزي                

 . سنندج  انتقال داده شده است
 
" وريشــه" امــروز در پــاســاژ           -۳

ــتــظــامــي و               ــيــروهــاي ان ــنــدج ن ســن
اطــالعــاتــي يــک مــغــازه کــپــي را               

صـاحـب مـغـازه را         .   محاصره کردنـد  
دستگير و کامپيوتر و ديگـر وسـايـل          
کارش را با خود به اطـالعـات سـپـاه             

هنوز معلوم نيست که چـرا بـه         .   بردند

 . اين عمل سرکوبگرانه دست زده اند
 
يک دختر جوان اهل روسـتـاي    -۴

در حومه سنندج که سال قبل      "   آرنان"   
با مردي مسن تـر از خـودش ازدواج            
کرده بود سه روز قبل خودکشي کـرده         
و امروز مـراسـم سـومـيـن روز خـاک                

. سپاري اين دختر جـوان بـرگـزار شـد            
قوانين ضد زن رژيم اسـالمـي بـاعـث           
رشد فرهنگ مردساالري و نـابـرابـري          
عليه زنان در ميان اقشـاري از مـردم           
شده است و هـر از چـنـد گـاهـي مـا                   
شاهد اين چنين قربانياني هستيم کـه     

 .ابعادي به وسعت کل جامعه دارد
 
ديـوانـدره     -در فاصله سنندج    -۵

رژيــم اســالمــي مشــغــول ايــجــاد               
. پايگاهي براي پدافند هـوايـي اسـت         

طــبــق خــبــري کــه يــکــي از دســت                
اندرکاران ساختن اين پدافندها اعـالم      
کرده است، در مـنـاطـق مـرزي ايـران             

تعداد زيادي از اين پدافندها در حـال         
از مرز رضائيه تا اهواز     .   احداث است 

گــويــا ايــن نــوع پــدافــنــدهــا در حــال           
رژيـم اســالمـي بــا       .   احـداث هسـتــنـد     

ايجاد فضـاي نـظـامـي در شـهـر هـا                 
وانمود ميکند که خـود را بـراي يـک              

تشديد .   جنگ احتمالي آماده ميکند   
فضــاي نــظــامــي و دســتــگــيــريــهــا و          
سرکوبگري رژيم اسالمي به اين بهانه      
که احتمال حمله آمريکا  وجـود دارد          

 . توجيه ديگري پيدا کرده است
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
مردم را بـه مـقـابلـه بـا ايـن فضـاي                    
نظامي و عليه هـر دو قـطـب جـنـگ               

بــا شــعــار نــه     .   افــروز فــرا مــيــخــوانــد    
جنگ، نه بمب، نه جمهوري اسـالمـي        
ــا ايــن فضــاي                   ــه ب ــه مــقــابل ــايــد ب ب
مــيــلــيــتــاريســتــي و جــنــگ افــروزي         

 . ايستاد
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۷ مارس ۱۷-۱۳۸۵ اسفند۲۶

 چند گزارش از سنندج 

ــه        ــبـــ ــنـــ  ۲۸/۱۲/۸۵دوشـــ
صبح روز دوشنبه جمعـي نـزديـک بـه            

 نفر از معلمان استان کردسـتـان      ۷۰۰
در اعتراض بـه سـرکـوب تـجـمـعـات              
مدني معلمان و بازداشت تعـدادي از        
همکاران خود در کرمانشاه و تهران ،       
بنا به دعوت قبلي انـجـمـن صـنـفـي              
معلمان استان کردستان در مـحـوطـه        
آموزش و پـرورش اسـتـان کـردسـتـان             

عـلـي رغـم ايـنـکـه در             .   تجمع کردند 
 هزار نـفـر     ۲۷استان کردستان بالغ بر     

معلم خدمـت مـي کـنـنـد ، بـرگـزار                 
کنندگان تجمع معـتـقـدنـد بـه دلـيـل              
شروع تعطيالت، مسافرت معلـمـان،      

تعطيلـي مـدارس و نـداشـتـن زمـان               
فـراخـوان   ( کافي براي اطـالع رسـانـي        

، )    منتشر شـد   ۲۷/۱۲/۸۵تجمع  
انتظار نداشته اند جمعيتي بيشتـر از        

ــد                  ــن ــاب ــع حضــور ي ــجــم ــن در ت  .اي
 صـبـح     ۹در اين تجمع که از ساعـت         

 پايان يافت   ۱۱شروع شد ودر ساعت     
معلمان کردستاني به هـمـراه خـانـوده          

حضـور  . هاي خود حضور يافته بودنـد     
کودکان و نوجوانان به همراه پـدران و          
مــادرانشــان در ايــن تــجــمــع شــکــل           
متفاوتي به اين اجتماع در قيـاس بـا          
ديگر تجمعات معلمان در هفته هـاي   

شاهد علوي دبـيـر     .   اخير بخشيده بود  

انــجــمــن صــنــفــي مــعــلــمــان اســتــان         
کــردســتــان ، حضــور خــانــوده هــاي            
مـعــلــمــان در تــجــمــع اعــتــراضــي را          
ــن ادعــا                 ــه اي ــن ب ــمــادي ــاســخــي ن پ
مســئــولــيــن دولــتــي مــي دانــد کــه            
معلمان را به نـاديـده گـرفـتـن حـقـوق               

او مـي   . دانش آموزان متهم مي کنند    
افزايد معلمين کردستاني بدين شيـوه      
خواستند نشان دهند که آنها نيز خود       
صاحب فرزنداني دانش آموز هستنـد      

يـکـي از     .   و نگران آينده آنها هستند       
خانمهاي شرکت کننده در تجمع نـيـز         
مي گويد، ما خانوده هـا بـه ايـنـجـا               
آمده ايم تا هم همبستگي خود را بـا           

همسرانمان نشان دهيم وهم با خانوده      
معلماني که همسران آنـان ايـنـک در            

. بند مي باشند ابراز همدردي کـنـيـم         
در دستان بچه هاي شرکت کنـنـده در         
تجمع پـالکـارد هـا و نـوشـتـه هـاي                   
حاکي از نگـرانـي ايشـان بـراي بـچـه               
هايـي کـه پـدرانشـان در زنـدان مـي                 

يکي از کودکـان    .   باشند ديده مي شد   
به مـا مـي گـويـد ؛ مـن امـيـدوارم                    
معلمان ما هر چه سريعتر آزاد شـونـد         
و دوستان ما شب عـيـد را در کـنـار               

 پدران خود بگذرانند
در ايــن تــجــمــع ، نــوديــنــيــان و            

 نـفـر از فـعـالـيـن انـجـمـن                 ۲ملکي،  
صنفي ، سخنراني کردند و يـکـي از            
معلمين نيز متن مکـتـوبـي را بـراي            

بــنــا بــه در     .   حــاضــريــن قــرائــت کــرد    
خواست انجمن، حاضرين از سـردادن       
شعار خـودداري کـرده و بـا سـکـوت               

گفتـنـي   .   اعتراض خود را ابراز کردند    
است که مسئولين سـازمـان آمـوزش         
وپرورش استان کردستـان کـه تـجـمـع            
درمحوطـه آنـجـا بـرگـزار شـد هـيـچ                 

واکنشي به اين تجمع نشان نـدادنـد و          
دبير .   در ميان معلمان حاضر نشدند      

انجمن ، يادآوري مي کند که سـاکـي          
رياست سـازمـان آمـوزش و پـرورش            
کردستـان پـيـش از ايـن و در زمـان                  
معاونـت آمـوزش و پـرورش اسـتـان              
هـمــدان از اعضــاي کــانــون صــنــفــي          
معلمان همدان بوده است و در آغـاز           
حضــور در کــردســتــان و در دولــت              
خاتمي نيز تعامل مثبتي با انـجـمـن          
صنفي برقرار کرده بود اما ظاهـرا بـا          
تـغــيــيــر دولــت، عـاليــق ســيــاســي و           
ترجيحات رفتاري ايشان نيز دگرگـون      
شد که بارزترين عالمـت آن تـبـعـيـد             
نودينيان به زنجان به دليل سخنـرانـي        

. در روز معلم ودر همين محوطه بـود       
. 

 
 

روابط عمومي انجمن صنفي 
 معلمان استان کردستان

 ۲۸/۱۲/۸۵دوشنبه 
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بنا به گزارشي که بـه کـمـيـتـه          
کردستان حزب رسيده است شاهـو      
فاتحي فرزند حبـيـب فـاتـحـي در            
ســنــنــدج ،  کــه تــازه  خــدمــت                
سربازي را تمام کـرده بـود، چـهـل            
روز قبـل در حـالـي کـه مشـغـول                
تنظيم ماهـواره خـانـه شـان بـوده             

پدر .   است افرادي او را ميخواهند    
و مادر شاهو به رول معمول فـکـر         
مــيــکــنــنــد کــه دوســتــان شــاهــو         

شاهو بيرون مـيـرود امـا        .   هستند
 .ديگر بر نميگردد

 
خانواده اش به اطالعات رژيم     
مراجعه ميکنند اما همچنـان تـا        
پيدا شدن جسد شـاهـو بـي خـبـر               

دو روز قبـل اطـالعـات        .   ميمانند
به خانواده شاهو خبر ميـدهـد کـه          

"  سارو قـامـيـش     " جنازه را  در سد      
شـاهـدان   .   پيدا کـرده انـد      سنندج    

عيني ميگـويـنـد آثـار جـراحـات            
پـيـکـر    .     روي بدن شاهو بوده است    

 ۲۴شاهو فاتحي روز پنجشـنـبـه         
اسفنـد سـاعـت يـک و نـيـم بـعـد                   

ازظهر در سنندج به خـاک سـپـرده         
 .شد

شايعاتي حول ايـن واقـعـه در          
شهر سنندج وجود دارد گويا بـعـد        
از ترور يکي از عـوامـل رژيـم در            
سنندج شاهو گم مـيـشـود و ايـن            
اتفاق انگشت اتهـام را بـه طـرف             
رژيم اسالمي نشـان مـيـدهـد کـه            
احتـمـاأل شـاهـو را ربـوده و زيـر                 
شکنجه برده باشند که خبري از او       

اما چـون شـاهـو بـه           .   کسب کنند 
هيچ گـروه و سـازمـانـي وابسـتـه               
نبود و خبري از آن واقعه نـداشـتـه           
است احتماأل شکنجه شده و ايـن         

 .جنايت اتفاق افتاده است
 

ــان حــزب            ــه کــردســت ــت ــي ــم ک
کمونيست کارگري ضمن محکوم    
کردن اين جنايـت بـه خـانـواده  و               
دوستان شاهو تسليت ميگويـد و       
همه مردم سنندج را فرا ميخوانـد       
کــه ايــن خــانــواده را در آغــوش              
محبت خود بگيرند و آنها را تنها       

 . نگذارند

 جسد يک جوان به اسم شاهو فاتحي                   
 در سنندج پيدا شد          

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٧ مارس ١۵ -١٣٨٥ اسفند٢٤

 
 گزارش تجمع اعتراضي معلمان استان کردستان                        

 ۲صفحه   
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 جعفر عظيم زاده
  
 براي کارگران بـيـش از         ۸۵سال   

هر سال ديگري سـال تشـديـد فـقـر و               
فالکت و سال اعتـراضـات بـي وقـفـه             

ــا            ۸۵در ســال      .   بــود  از يــک ســو ب
 هـزار    ۱۵۰تصويب حداقل دستمـزد      

توماني و تورم کم سـابـقـه،  زنـدگـي               
کارگران بيش از سالهاي گـذشـتـه در           
ــن فشــارهــاي              ــري ــدت ــدي ــعــرض ش م
اقتصادي قرار گرفت و از سوي ديگـر        
با افزودن مبلغ ناچيـزي بـه دسـتـمـزد           
کارگران موقت در اوايل سال، اخـراج        
بي رحمانه کارگران و انـداخـتـن کـار             
آنها بر دوش کارگران باقي مانده اوج        

چنين وضعيتـي در    .  تازه اي پيدا کرد 
حالي در همان اوايل سال بـر زنـدگـي            
مشقت بار کارگران سايه انداخت کـه        
عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگـران      

 بيش از هر سـال ديـگـري          ۸۵در سال   
بــه مــوضــوع اعــتــراضــات کــارگــري        
تبديل شد، بطوريکه بر طـبـق اخـبـار           

 در صـــد       ۹۵رســـمـــي بـــيـــش از           
 ۸۵اعتراضات کارگري در طول سال      

ــمــوقــع                ــرداخــت ب ــيــل عــدم پ ــه دل ب
 .دستمزدهاي کارگران صورت گرفت

 تحميل وضعيت به غـايـت ضـد         
انساني فوق به کارگران و دفاع عريان       
تر دولت از کـارفـرمـايـان، از طـريـق               
گسيل نيروهاي سرکوب به تجمـعـات       
کــارگــري، چــنــان دســت صــاحــبــان           

 ، در تعرض به     ۸۵سرمايه را در سال     
کارگران باز کرد که برخي از آنان پايـه         
ي تحـمـيـل شـرايـط بـه غـايـت بـرده                   
وارتري را براي استخدام کارگران پـي        
ريزي کردند و تالش نمودند آنان را بـا         
دريافت سفته هاي چندين ميـلـيـونـي         

هر .   به برده خاموش خود تبديل کنند     
چند در اين رابطه کارفرماي  کارخانه       
پرريس براي تحميل دريـافـت سـفـتـه            
هاي ميليوني شکـسـت سـخـتـي  از              
کارگران اين کارخانه متحمل شد اما      
بنا بر اخبار ايلنا، در شهر صـنـعـتـي            
ســاوه کــارفــرمــايــان بــراي اســتــخــدام       
کارگران از آنان سفـتـه هـاي چـنـديـن              

 .ميليوني دريافت کردند
در يک جمعـبـنـدي کـوتـاه بـطـور              
خالصه ميتوان گـفـت کـه در تـداوم               
گسترش و تـعـمـيـق فـقـر و فـالکـت                   

 سـال گـذشـتـه، سـال            ۲۸کارگران در   
 ، سال تعرض پر دامنه تري بـراي         ۸۵

تحميل بي حقوقي بيش از پـيـش بـر            
کارگران از سوي سرمايه داري ايـران         

 . بود
اما کل واقعيت زندگي کـارگـران        

 در تحميـل شـرايـط بـرده         ۸۵در سال  
وار فوق بر آنان  خالصه نميشود چـرا          

 عـلـيـرغـم       ۸۵که کـارگـران در سـال           
تالش زبـونـانـه سـرمـايـه داري ايـران               
براي محدود کردن دامنه اعتراضـات      
کارگـري، بـا جسـارت بـيـشـتـري بـه                 

 سـال    ۲۸مصاف وضعيتي رفتند که     
گـواه  .   است بر آنان تحميل شده اسـت       

اين مدعا برگزاري مراسم اول ماه مه       
در خيابان تـوسـط کـارگـران شـرکـت              
واحد و مقاومت جانانه ي آنـان بـراي           
حفظ سنديکا بود که با عضـويـت آن          
در فدراسيون بيـن الـمـلـلـي کـارگـران              
حمل و نـقـل، بـيـش از پـيـش وجـود                  
ــر               تشــکــل مســتــقــل کــارگــري را ب

 . وضعيت موجود تحميل کرد
از طرف ديگر و علـيـرغـم تـالش         
براي ايجاد جو رعب و وحشت جـهـت         
به عقب راندن اعتراضات کارگري از       
طريق سرکوب بي رحمـانـه بـرخـي از            
آنها، و احضار و بازداشـت بـي وقـفـه             
کارگران پيشرو و فعـالـيـن کـارگـري،            
کــارگــران در بــر پــايــي تــجــمــعــات             

 نه تنها کـوتـاه       ۸۵اعتراضي در سال    
نيامدند بلکه بر عمق و دامنه آنها بـا         

 . حدت و شدت بيشتري افزودند
 اعتصاب کارگران ايـران خـودرو       
ديزل، اعتصاب موفق کارگران کشت     
و صنعت کارون، اعتصاب کـارگـران        
پرريس، تجمعات هر هفتـه کـارگـران         

. . . نساجي کردستان، پوشينه بافت و     
 تـجـمـع      ۴۰، برگزاري فقط، بيش از       

بـر  ( اعتراضي کارگري در بهـمـن مـاه        
و تجمـعـات بـي       )     طبق اخبار رسمي  

وقفه و هزاران نفره معلمان در اسفـنـد         

ماه و عزم و اراده ي مصممانه ي آنها         
براي رسيدن به خواسته هايشان، تنها      
نمونه هايي از تعميق و گسـتـرش کـم         
سابقه اعتراضـات کـارگـري در سـال            

 بود که از اين پس هيچ نيرويي را         ۸۵
ياراي سرکوب و تـوقـف آن نـخـواهـد             

 . بود

 و   ۸۶حــداقــل دســتــمــزد ســال          
رويکرد جنبش کارگري در سال پيـش       

 رو
شــوراي عــالــي کــار در کــمــال             
وقاحت، در حاليکه يکي از نـمـايـنـده          
هاي مجلس به تازگي اعالم نمود کـه      
دستمزد مـاهـيـانـه کـارگـران کـفـاف               

 روز زنـدگـي آنـهـا را             ۱۰هزيـنـه ي       
نميدهد، حداقل دستمزد کـارگـران را        

 هزار تومان بـه تصـويـب          ۱۸۳مبلغ  
 .  رساند

بي ترديد اين گستاخـي شـرم آور          
در حــق کــارگــران کــه بــا تصــويــب               

 هزار تومـانـي آنـان را          ۱۸۳دستمزد  
بي پرده و عريان مـحـکـوم بـه مـرگ               

 را،   ۸۶تــدريــجــي مــيــکــنــد ســال           
پيشاپيش به صحنه رو در رويي بيش       
از پيش کـارگـران بـا سـرمـايـه داري                

 .ايران تبديل خواهد نمود
تصويب مرگ تدريجي کـارگـران       
و خـانـواده هـايشـان تـوسـط شـوراي               

عــالــي کــار در شــرايــطــي صــورت             
ميگيرد که دامنه ي عـدم پـرداخـت            
بموقع دستمزد کـارگـران و اخـراج و              
بالتکليفي آنان با سـيـر صـعـودي در            

 ، بي تـرديـد       ۸۵آخرين ماههاي سال    
 ابعاد هر چه وسيعتري بـه     ۸۶در سال   

خود خواهد گرفت و چنين وضعيـتـي        
عالوه بر مسئله دستمزدها، بر دامنه      
اعتراضات کارگري نسـبـت بـه سـال            

 .  بيش از پيش خواهد افزود۸۵
وجود اين شرايط انکار نـا پـذيـر           
وظايف هر چه سـنـگـيـن تـري را در                
مقابـل کـارگـران پـيـشـرو و رهـبـران                 
کارگري قرار ميدهد که بـايسـتـي بـا            
درايت هر چه بيشتري تمام هم و غـم           
خود را معطوف بـه عـبـور از سـنـت               
اعتراضات پراکنده کارگري نـمـوده و        
بيش از هر زمان ديگري بمثابه تسمه       
نــقــالــه اي، امــر بــهــم پــيــوســتــگــي            
اعتراضات کارگري و بـر ايـن بسـتـر             
في الحال موجود، امر سازماندهي و      
ايــجــاد تشــکــلــهــاي کــارگــري را در          

 .  دستور کار خود قرار دهند
واقعيت اينست که هـر چـنـد کـه            

 ، سال اعتـراضـات هـر روزه         ۸۵سال  
کارگري بـود، امـا ايـن اعـتـراضـات              
عموما بصورت تجمعات پـراکـنـده و       
جدا از هم به پيش برده شـد، ايـن در               
حاليست که همانطوريکه اشاره شـد،       

 ۹۵بنا بر اخـبـار مـوجـود بـيـش از                 
درصد اعتراضات کـارگـري در سـال           

 حول مسئله عدم پرداخت بمـوقـع     ۸۵
دســتــمــزدهــا صــورت گــرفــت، کــه            
ميتـوانسـت در صـورت تـوجـه الزم              
کارگران پيشرو و رهبران کارگـري بـه          
اين مسـئلـه، بـمـثـابـه درد مشـتـرک                
صدها هزار کارگر، اين اعتراضات با      
بهم پيوستگي بـخـشـهـاي مـخـتـلـف             
معـتـرض و بصـورت مـتـحـدانـه اي                

با اين حال بـايـد اضـافـه          .   برگزار شود 
نــمــود  کــه امــر بــهــم پــيــوســتــگــي              
اعتراضات کارگري مسئله اي نيست     
که فـقـط بـا درايـت و تـوجـه فـردي                    
رهبران کارگـري و کـارگـران پـيـشـرو              

. بخودي خود ممکن و مـيـسـر شـود           
اين امر قبل از هـر چـيـزي مسـتـلـزم               
آنست که برگزاري مجمـع عـمـومـي،          
بويژه در کليه واحد هاي معتـرض بـه          
رکن تصميم گيري چگونگي برگـزاري      

تــجــمــعــات و اعــتــراضــات کــارگــري       
تبديل شود و کارگـران لـحـظـه اي از              
برگزاري مجمع عمومي براي تصميـم      

در تحت  .   گيريهاي خود غفلت نکنند   
چنين رويکردي است که مـيـتـوان بـا           
اتکا به قدرت تصميم گيري جـمـعـي،         
نحوه و اشـکـال مـخـتـلـف بـرگـزاري                 
تجمعات اعتراضـي را مـورد بـحـث            
قرار داد و با انتخاب نمايندگـانـي بـه         
کارگران ساير کارخانه هاي معـتـرض       
جهت برگزاري اعتراضات مـتـحـدانـه        

 . رجوع کرد
بي ترديد اگـر بـرگـزاري مـجـمـع             
عمومي در هـمـه مـراکـز کـارگـري،               
بويژه مراکز کارگري معترض به رکـن       
و پايـه هـمـه ي تصـمـيـم گـيـريـهـاي                    
کارگران تبديل شود آنوقـت مـيـتـوان          
انـتـظـار داشـت کــه هـم تشـکـلـهــاي                 
سازمانيافته کارگـري بـر بسـتـر ايـن             
ــد و هــم                 ــگــيــرن مــجــامــع شــکــل ب
ــارگــــري بــــا                ــات کــ ــتــــراضــ اعــ
سازمانيافتگي و بصورت  متـحـدانـه     

 .  بروز پيدا بکنند۸۶اي  در سال 
ســيــر صــعــودي عــدم پــرداخــت          
بــمــوقــع دســتــمــزدهــا، اخــراج و                  
بالتکليفي گسترده تر کارگران صدها     
واحد توليدي و صنعتي در سال پيش       

 ۱۸۳رو و تصويب حداقل دسـتـمـزد          
هزار توماني، بطور عيني و واقـعـي          
دردهاي مشترکي هستـنـد کـه هـمـه            
کارگران ايران به نوبه خود، و هر کـدام   

 ۸۶در محيطهاي کارشان، در سـال          
با آنها دست و پـنـجـه نـرم خـواهـنـد                  

بر اين بستر ضـرورت بـر پـايـي           .   کرد
مــجــامــع عــمــومــي در واحــد هــاي           
ــخــاب                ــت ــدي و ان ــي ــول ــلــف ت مــخــت
نمايندگاني براي ارتباط بـا کـارگـران         
ــزاري              ــرگ ــر واحــدهــا، جــهــت ب ســاي
اعتراضات متحـدانـه، آن رويـکـردي          

 کارگران  را قادر     ۸۶است که در سال     
خواهد ساخت تا با قدرت در مـقـابـل          
تهاجم افسار گسيخته سرمـايـه داري       
ايران ايستادگي نموده و براي هميشـه       
نقطه پاياني بـر زنـدگـي نـکـبـت بـار                 

 . موجود بگذارند
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