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 ارديــبــهــشــت اول مــه،        ١١روز   
تهران شاهد قدرت نـمـايـي كـارگـران            
عـلــيـه جـمــهـوري اسـالمــي و خـانــه               

بنـا بـه گـزارش        .   كارگريهاي رژيم بود  
 هـزار نـفـر از         ٧رسيده به حزب حدود     

كارگران در استاديوم شيرودي شركت      
كردند و عموما عليه خانه كارگريـهـا        
و با شعارهاي راديكال انزجار خـودرا        

. از پـادوهـاي رژيـم نشـان مـيـدادنـد              
مراسم دولتي فقط نيم ساعت ادامـه        

از همان ابتدا با سخـنـرانـي        .   پيدا كرد 
محـجـوب دبـيـر كـل خـانـه كـارگـر،                  
كارگـران او را هـو كـردنـد و شـعـار                   

مرگ بـر حـامـي سـرمـايـه             " ميدادند  
كــارگــر مـيــمــيــرد ذلــت نــمــي        " ،   " دار

ــرد مــحــجــوب مــجــبــور شــد         " .   پــذي
او .   سخـنـرانـي خـود را كـوتـاه كـنـد                

ــنــاچــار از پشــت               هــنــگــامــي كــه ب
ميكروفن پايين آمد مورد اعـتـراض        

و انــزجــار كــارگــران قــرار گــرفــت و              
خــانــه .   كــارگــران او را كــتــك زدنــد           

كارگريها مجبور شدند مراسم خودرا      
با دستپاچگي تمام كنند و نـيـروهـاي         
انتظامي تالش كردند كارگران را بـه         

اما كـارگـران پـس از          .   خانه بفرستند 
بهم زدن مـراسـم دولـتـي، در صـفـي                
واحد و بزرگ كه هفت تا هشت هـزار          

 ٧نفر را در برميگرفت بطرف ميـدان     
در .   تير دست بـه راهـپـيـمـايـي زدنـد             

مسير راهپيـمـايـي كـارگـران مـرتـب             
فضـايـي راديـكـال و         .   شعار ميدادنـد  

چپ بر كل تجمع و راهپيمايي حـاكـم          
طنيـن شـعـارهـاي كـارگـران تـا              .   بود

فاصله زيادي انعكاس مي يافت و بر       
فضاي شهر تاثيـر ويـژه اي گـذاشـتـه              

شعارهاي كارگران از جمله اينها     .   بود
 :بود

آزادي بــرابــري ايــنــســت شــعــار          

 مردمي
 كارگر زنداني آزاد بايد گردد

ــدگــي شــايســتــه انســان حــق            زن
 ماست

 آزادي برابري حكومت كارگري
 محمود صالحي آزاد بايد گردد

 مرگ بر حامي سرمايه دار 
 كارگر ميميرد ذلت نمي پذيرد

 كارگر معلم اتحاد اتحاد 
 جهرمي جهرمي استعفا استعفا
 وزير بي لياقت استعفا استعفا
 اعتصاب تشكل حق ماست
 معلم معلم حمايتت ميكنيم

كارگر، دانشـجـو مـعـلـم اتـحـاد              
 اتحاد

 قرارداد موقت ملغا بايد گردد
افزايش دستمـزدهـا اعـالم بـايـد           

 گردد
افـزايــش دســتــمـزدهــا ده درصــد         

 تورم صد درصد 
 نان مسكن آزادي

بــر روي پــالكــاردهــا شــعــارهــاي       
ــود                ــه شــده ب ــوشــت ــز ن ــي ــگــري ن . دي

پالكاردهاي افزايش دستمزد به نـحـو        
ــخــورد              ــچــشــم مــي ــه اي ب ــرجســت . ب

راهپيمايي كارگران در چندين نـقـطـه         
با مانع نيروهاي انتظامي مواجه شد      
امــا كــارگــران قــاطــعــانــه در بــرابــر            
مزدوران حكومت ايستادند و با آنهـا       

. مقابله كردند و آنهـا را كـتـك زدنـد             
تعرض كارگران به نيروهاي رژيم آنهـا       
را در موقعيت دفاعي قرار داده بـود          
و جرات حـملـه گسـتـرده را بـه آنـهـا                   

در چند مورد كـه مـامـوريـن          .   نميداد
ميخواستند كارگرانـي را كـه شـعـار            
ميدادند دستگير كنند قادر به انجـام       
اين كار نشدند و با تـعـرض كـارگـران            

هر تظاهر كننده اي را     .     مواجه شدند 
كه ميخواستند دستگير كـنـنـد فـورا          
كارگران او را از چنـگ مـامـوران در            

قبل از رسيدن به مـيـدان     .   مي آوردند 
هفت تـيـر دسـتـه هـاي مـوتـورسـوار                
حكومتي با خشونت به مـيـان صـف           
كارگران زدند و نيروهاي رژيـم بـا راه           
بندان ها و ايجاد حائلها موفق شدنـد        

امـا  .   صف كارگران را چند تكه كننـد      
كارگران شعار هاي خـود را تـنـد تـر               
كردند و بـا مـقـاومـت و مـقـابلـه بـا                   
مامورين انتظامـي بـه راهـپـيـمـايـي             

تجمع كـارگـران تـا       .   خود ادامه دادند  
. ساعت يازده و نيم صبح ادامه يافت      

فضاي پرشوري بر بخش وسـيـعـي از           
شهر تهران كه مسير راهپيمـايـي اول         
مه بـود سـايـه انـداخـتـه و مـردم را                    

 .متوجه اول مه كارگران نموده است
 

حزب كمونيست كارگري اول مـه       
راديكال كارگري در تهران را به هـمـه          

جمـهـوري   .  كارگران شادباش ميگويد 
اسالمي عليرغم به رسميت شناختـن      
روز كارگر تمام تالش خـودرا بـه كـار          
برد كه از ابراز وجود مستقل كارگران       
جلوگيري كند و روز اول مه گوشه اي         

اول مـه    .   از قدرت كارگران را چشـيـد       
امســال يــك حــركــت آشــكــارا چــپ            
وسوسياليسـتـي از جـانـب كـارگـران             

اول مه امسال طليعه به مـيـدان         .   بود
آمدن صف متحد و سراسري كارگران      
بــا شــعــارهــاي ســوســيــالــيــســتــي و          

صفي كـه در    .   حكومت كارگري است  
اولين گام حكومت اسالمي سرمـايـه       
داران و كل بسـاط جـهـنـمـي طـبـقـه                 

 . حاكم را جارو خواهد كرد
 

 مرگ بر سرمايه داري
 آزادي برابري حكومت كارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٧ مه ١ -١٣٨٦ ارديبهشت ١١

مراسـم روز جـهـانـي کـارگـر در               
 سنندج به شدت سرکوب شد

تــعــدادي از رهــبــران اتــحــاديــه          
سراسري کارگران اخراجي و بيـکـار و         
کارگران حاضر در مراسـم دسـتـگـيـر           

تعداد بيشتري از کـارگـران را         .   شدند
زخمي و مورد ضرب و شتم قرار داده         

 . و مانع ادامه مراسم شدند
تعدادي از کـارگـران زخـمـي در             

 .بيمارستان بستري شده اند
صديق کريمي و خالد سـواري از         
رهبران اتحـاديـه سـراسـري کـارگـران            

اخراجي و بيکار از جـملـه دسـتـگـيـر              
 شدگان هستنبد

ــه            ــحــادي ــراخــوان ات ــر اســاس ف ب
سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار،          
کميته همـاهـنـگـي غـرب کشـور، و              
تعدادي از فعالين کارگـري سـنـنـدج،         

 صـبـح بـه وقـت           ۱۰امروز سـاعـت       
محلي هـمـان سـاعـت اولـيـه شـروع                

 نفر از کـارگـران   ۳۰۰تا ۲۰۰مراسم   
مراکز مختلف سـنـنـدج در مـقـابـل              

. اداره کار ايـن شـهـر تـجـمـع کـردنـد                
ديگر کارگران از خيابانهاي مختـلـف       

. به طرف مـراسـم در حـرکـت بـودنـد              
نيروهاي انتظامي ضمن ممانعـت از       
تجمـع بـيـشـتـر کـارگـران تـجـمـع را                   

 . محاصره کردند
از همان لحـظـات اول نـيـروهـاي            
انتظامي و لـبـاس شـخـصـي ضـمـن                
محاصره تجمع کـارگـران بـا تـهـديـد              
وارعاب از کـارگـران خـواسـتـنـد کـه               

کارگران اعالم کـردنـد      .   پراکنده شوند 
که امروز روز کارگر است و مراسم را        

 . برگزار ميکنند
نيروهاي انتـظـامـي بـا کـارگـران            

جنگ و گريز شديدي با     .   درگير شدند 
حمله به کارگران و خـانـواده هـايشـان           

 . آغاز شد
شيث اماني رئيس هيئت مـديـره       
اتحاديه سراسري به خواندن قطعنامه     

هـنـوز   .   کارگران سـنـنـدج ادامـه داد          
قرائت قـطـعـنـامـه تـمـام نشـده بـود                  
نيروهاي مسلح رژيم از همه طرف بـه        

تـعـدادي   .   تجمع کارگران حمله کردنـد    
را دستگير و تعداد بيشتري را مـورد         

شيث اماني  .   ضرب و شتم قرار دادند    
را مـورد حـملـه قـرار داده و بشـدت                 
زخــمــي شــده و  تــعــدادي ديــگــر از              
کارگران را شديدأ مضروب و مجروح      

طبق خبر رسيده شيث امـانـي       .   کردند
و تعداد ديـگـري از زخـمـيـهـاي ايـن                
حمله وحشيانه بر اثر شدت جـراحـات        
هم اکـنـون در بـيـمـارسـتـان بسـتـري                 

 .  هستند
ــعــدادي از               ــري ت ــي ــن درگ در اي

از جـملـه     .   کارگران دسـتـگـيـر شـدنـد         
دســتــگــيــر شــدگــان خــالــد ســواري و         

اين دو نفـر از      .   صديق کريمي هستند  
اعضــاي هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه          
ســـراســـري کـــارگـــران اخـــراجـــي و            

 . بيکارميباشند
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمـن مـحـکـوم کـردن            
شــديــد حــملــه بــه تــجــمــع و مــراســم            
کارگران سنندج، از همه مردم دعوت      
ميکند که به ياري کارگران  شتـافـتـه          
و اين رفتار وحشـيـانـه حـکـومـت را               

کارگران دستگير شـده    .   محکوم کنند 
بايد فوري و بدون قـيـد و شـرط آزاد               

مردم اين وحشيگري را بايد با      .   شوند
مـا  .   عتراض قاطع خود جواب بدهند    

از همه سـازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق               
انساني و تشکلهاي کارگري در ايـران       
و اتحاديـه هـاي کـارگـري در جـهـان                
ميخواهيم کـه رژيـم اسـالمـي را بـه               
دليل اين حملـه وحشـيـانـه مـحـکـوم              

 . کنند
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ٢۰۰۷اول ماه مه 

  

 
 مراسم روز جهاني کارگر در سنندج به شدت سرکوب شد                            
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اخيرأ اختالفـات درون کـومـه لـه            
سازمان کردستان حزب کـمـونـيـسـت          ( 

ــران ــه               )   ايـ ــتـ ــرفـ ــدت گـ ــم شـ ــاز هـ بـ
ناسيونـالـيـسـتـهـاي کـرد درون             .   است

اين سازمان يک بار ديگر حـمـالتشـان          
را به اين سازمان و کمونيسم بـه طـور           

تحريف تاريـخ  . کلي شدت بخشيده اند 
ــخ                   ــاري ــرائــت از ت ــن ســازمــان و ب اي
همکاري خود اين افراد با کمونيستهـا    
از زبان تعدادي افراد عـقـب مـانـده و              
بي مايه جايگـاه زيـادي در سـيـاسـت              

امـا تـعـرض بـه چـپ و              .   پيدا نميکند 
کمونيسم پرچم اين جريان عقب مـانـده     
و ارتجاعي اسـت و ايـن بـايـد جـواب                

 . بگيرد
تعـدادي از رهـبـران و کـادرهـاي              
کومه له با پرچم ناسيوناليسم کـرد بـه         
تاريخ و سياستهاي چپ و کمونيسـتـي        
ايران و به تبع تاريخ حزب کمونـيـسـت          

هـمـه   .   ايران تعرضي را آغاز کـرده انـد        
کمونيستها عليرغم هر اخـتـالفـي کـه          
با کومه له داشـتـه بـاشـنـد بـايـد ايـن                 
پرچم ضد کـمـونـيـسـتـي و ارتـجـاعـي                
ناسيوناليسم کرد در درون کومه له را       

ايـن پـرچـم را قـبـأل            .   افشا و ترد کنند  
سازمان زحمتکشان بـه سـرکـرده گـي            
مهتدي و عـلـيـخـانـيـزاده بـرداشـت و                

 .شکست خورد
 در نـقـد     ٢۰۰۴مقاله زير در سال  

اين جريان ارتجاعي در درون کـوملـه           
بازتکثيـر آن را يـک         . نوشته شده است 

بار ديگر الزم ميبينم زيرا تـحـلـيـهـاي           
. آن وقت را هنوز معتبر و بجا ميدانـم       

اگر کومه له آن هنگام اين سياسـت را         
در پيش ميگرفت اکنون دوبـاره دچـار         

امـا هـنـوز      .   مخمصه فعلي نشده بـود     
آيا جريـان   .   فرصت از دست نرفته است    

چــپ درون کــومــه لــه بــا درايــت ايــن              
 سياستها را در پيش ميگيرد؟ 

اکنون به منظور روشنتر شدن يـک       
موضوع مطرح شده در مورد سياسـت       
منشعبين در اين راستا يک پاورقي را       

.   * (به نوشته حاضر اضـافـه کـرده ام          
١( 

باز هم سر بر آوردن ناسيونالـيـسـم         
کــرد در ســازمــان کــردســتــان حــزب             

 کومه له - کمونيست ايران
 محمد آسنگران 

  ٢٠٠٤نوامبر 
اخــيــراً تــعــدادي از کــادرهــاي        

" نـقـد  " کومله طـي بـيـانـيـه اي بـا                
تاريخ اين جريان بـه صـرافـت ايـن             
افتاده اند که اسم حزب کمونيـسـت        
ايران را بردارند و به اسم کومـه لـه           

اينها ميگويند کـه      .فعاليت کنند 
اين اسم از اول هم بي مسما بوده و       

 .بايد به کومه له تغيير پيدا کـنـد       
در مقـابـل، رهـبـري کـومـه لـه بـا                  
انتشار دوباره قرارها و قـطـعـنـامـه       

راي " هـاي قـبــلــيـشــان مـبــنــي بــر             
براي ايـن مـوضـوع تـاکـيـد            "   گيري

کرده است که اسم حزب بايد بمانـد        
زيرا راي گـيـري شـده و راي آورده              

  .است
مــا هــمــيــشــه گــفــتــه ايــم کــه            
سرنوشت کومه لـه بـرايـمـان مـهـم            

مهم است که اين جريان چپ      .   است
به همين دليل،  .   و کمونيست بماند  

در جريان انشعاب قبلي از کـومـه          
له ما قويتر، راديکالتر، و با نقدي       
مستدلتر از خود کومه له و حـزب        
کمونيست ايران در مقـابـل جـريـان        
سازمان زحمتکشـان ايسـتـاديـم و          
آنــهــا را بــه عــنــوان يــک جــريــان               
فاالنژيست و راست افراطي، آنطور     
کــه هســتــنــد، بــه مــردم مــعــرفــي           

  .کرديم
اکنون کومه له يک بار ديگر از      
جانب تعدادي ناسيوناليـسـت کـرد        
که بخشـا از ابـتـدا نـيـز مـخـالـف                  
تشکيل حزب بودند، مورد تعـرض      

ــتــه اســت        ــفــاق     .   قــرار گــرف ايــن ات
بــرخــالف تصــور ســاده انــديشــانــه         
بعضيها يک اخـتـالف نـظـر عـادي            

ــيــســت  ــلــکــه تــعــرض مــجــدد         .   ن ب
ناسيوناليسم درون کومه لـه اسـت         
که فضا را مناسب ديده و با وجـود     
هر اختالفي که با جريـان مـهـتـدي           
داشتـه بـاشـنـد، هـمـان مسـيـر را                 

  .ميخواهند طي کنند
از قبل بايد تاکيد کنم که ايـن         
جريان هم همانند جريان مـهـتـدي،        
جريان جدي و اجتمـاعـي نـخـواهـد           

اينها با فاصله گرفتنـشـان از        .   شد
تاريخ و سياستهاي راديکال حـزب       
کمونيسـت ايـران بـه ايـن نـتـيـجـه                 
رســيــده انــد کــه هــم تــاريــخ ايــن               
سازمان را وارونه جلوه دهند و هـم        

  .اسم آنرا تغيير دهند
ــعــد از               ــصــور حــکــمــت ب مــن
انشعاب جريان مهتدي پـيـشـنـهـاد        
کرد که کومه له به اسـم کـومـه لـه             

زيـرا  .   کمـونـيـسـت فـعـالـيـت کـنـد              
نميخواست که جريان زحمتـکـشـان       

 .از اسم کومه له سواستفاده کـنـد       
به يمن مقاومتي که در مقابل ايـن    
جريان شد و نـامـگـذاري سـازمـان            
زحمتکشان که مـنـصـور حـکـمـت            

آنها را به ايـن اسـم خـطـاب کـرد،                
اکنون کسي آنهـا را بـا کـومـه لـه                

  .اشتباه نميگيرد
ــا           ســازمــان زحــمــتــکــشــان، ب
فاالنژيسمي که رواج داده، بـه يـک          
جريان افراطي دست راستي تبديـل      

جرياني بـي اعـتـبـار و           .   شده است 
امـا تـاريـخ مصـرف         .   باند سياهـي  

. اينها هنوز به سـر نـرسـيـده اسـت            
اينها هنوز وردست جالل طالبـانـي       

ايـنـهـا هـنـوز        .   و بارزاني ميباشند  
ميتوانند مانند عروسک در دسـت       
طالبانـي در هـر شـرايـطـي مـورد               
مــعــاملــه و بــازي قــرار گــيــرنــد و            
گرايش ارتجاعي خودشان را رواج       

  .دهند
ــان             ــازمـ ــاري سـ ــبـ ــتـ ــي اعـ بـ
زحمتکشان عمالً مـيـدانـي را بـاز           
کرده است که جريان ناسيوناليسـت      
درون کومله به خـود جـرات بـدهـد            
که يک بار ديگـر ايـن راه پـيـمـوده               

همـچـنـانـکـه       .شده را امتحان کند   
بي کـفـايـتـي حـزب دمـکـرات در                
نمايندگي کردن ناسيوناليسم کـرد       
جريان مهتدي را تشـويـق کـرد کـه            
گويا مـيـدان خـالـي اسـت و بـايـد                 
ناسيوناليسم را بقاپد، ايـن جـريـان         
فــکــر مــيــکــنــد کــه ســازمــان                  
زحمتکشان مهتدي هم نـتـوانسـت        

. وظــايــفــش را خــوب انــجــام دهــد        
اينبار آدمهاي کمتر منفور اما بي 
مايه تر از مهتدي ميخواهند ايـن        

بـى  .   راه را مجدداً امتـحـان کـنـنـد          
اعتباري ناسيوناليسم و بـي افـقـي         
ايــن گــرايــش يــک امــر داده شــده             

علـت شـکـسـت و         .   اجتماعي است 
بي اعتباري پي در پـي جـريـانـات            
رنگارنک ناسيوناليسم کرد از يـک        
واقعيت اجتماعي پايدار تر نـاشـي       

يــک واقــعــيــت مــهــم        .   شــده اســت   
اجتماعى در کردسـتـان تـغـيـيـرات           
اساسي و اجتماعي است کـه هـمـه          

  .جريانات کوته بين از آن غافلند
جامعه کردستان تغـيـيـر کـرده         

 است 
کــــــــردســــــــتــــــــان بــــــــراي         
نـاسـيــونـالـيــسـتـهــاي کـرد، هـمــان             

.  سال پـيـش اسـت     ٣٠-٢٠جامعه  
در حالي که کردستان امروز کمـتـر        
شباهتـي بـا کـردسـتـان آن مـوقـع                

ايـــن اشـــتـــبـــاه را جـــريـــان           .   دارد
انشعابي و محـفـل آقـاي مـدرسـي            
هم مرتکب شدند و اکنون از اينجا      

  .رانده و از آنجا مانده اند
 در صــد     ٦٠بــر اســاس آمــار       

 ٥٧جمعيت ايران بعد از انـقـالب           

ايــن .   چشـم بـه جـهــان گشــوده انــد           
جمعيت جوان در کردستان بيش از       
آنکه تحت تاثير جريانات مـلـي و           
ناسيوناليستي باشد، تحت تـاثـيـر        

. فضــاي ســراســري در ايــران اســت        
ناسيوناليسم سنتي و عقب مـانـده        
در کردستان هنوز خانه خود را بـر          

 ٣٠-٢٠مبناي همـان داده هـاي          
اين بي  .   سال پيش دارد پي ميريزد    

کفايتي حزب دمـکـرات و جـريـان            
مهتدي نيست که ما تصـويـر آنـرا           

اين بـي ربـطـي آنـهـا بـه              .   ميبينيم
جامعه کنوني است، که آنها را بـي      

  .کفايت به تصوير ميکشد
جريانات ناسيـونـالـيـسـت کـرد          
مثل رژيم جمهـوري اسـالمـي يـک           
تفاوت و اختالف نسلي تمام عيـار       

ايـنـهـا    .   با مـردم کـردسـتـان دارنـد          
اميال مالي روستا و کـدخـداي ده          

امـا جـوان     .   را نمايندگي ميکنـنـد    
به يـمـن    . . . .   سنندجي و مهابادي و   

دسترسى به ماهواره و اينـتـرنـت و          
انقالب اينفورماتيک تصـويـرش از       

زنــدگــي .   زنــدگــي مــتــفــاوت اســت     
جوانان انگليس، فرانسه، آمـريـکـا       
و آلمان تصوير جوانان و بسـيـارى          

  .از مردم کردستان است
کســي تصــويــر آيــنــده خــود را         
دوست ندارد از سليمانيه و هـولـيـر         
و زاخوي فعـلـي تـحـت حـاکـمـيـت               
عشيره هاي بـارزانـي و طـالـبـانـي             

حـتـي جـوانـان کـردسـتـان            .   بگـيـرد  
عــراق هــم اگــر امــروز در را بــه                 
رويشان باز کنند، فـکـر نـمـيـکـنـم             

هـمـگـي    .   کسي در آن منطقه بماند    
دوست دارند، امکان اين را داشتـه       
باشند که در جامعه اي مثل اروپـا        

هيچ جـوان سـقـزي و         .   زندگى کنند 
و "   جامانه" آرزويش  ....مريواني و 

کوه و اسـلـحـه        "   فرنجي"   " پوزاوانه" 
اين سنت قديمي، به تاريـخ  .   نيست

  .سنتهاي عقب مانده پيوسته است
حـــــــتـــــــي خـــــــود ايـــــــن               
ناسيوناليستهاي دو آتشـه، کـه در         

" وصف جامـانـه و سـنـت اصـيـل                
ــردي ــد،              "   ک ــکــشــن ــي ــه م ــال آه و ن

ــد در آن               ــدارن خــودشــان دوســت ن
فضاي نا امن و عقب مانده زندگي  

ايـن نـوع زنـدگـي را بـراي              .   کنـنـد  
مردم تجويز ميکنند کـه آبشـخـور         

  .آينده شان باشد
ايــن آن واقــعــيــتــي اســت کــه            
جريانات ناسيوناليستي متوجه آن     

اين آن واقعيتي اسـت کـه        .   نيستند
بــي کــفــايــتــي و بــي افــقــي حــزب            
دمکـرات و جـريـان زحـمـتـکـشـان               

  .را به تصوير ميکشد.... و 
اينها در تاريخ ديگري زنـدگـي       

کساني که دوراني   .   و فکر ميکنند  
شخصيت معتبر بخشهاي از مردم     
بودند، دارند با توقع بـازگشـت بـه           
عقب، مردم مدرن و جوان امروزى      

ايـن در    .   را خطاب قرار مـيـدهـنـد        
حالي است کـه جـوانـان کـردسـتـان             
اگر اسم اين افـراد را هـم شـنـيـده                
باشند با معيار امـروزي بـه سـراغ           

حرف و عملکرد آنهـا     .   آنها ميروند 
را با توقعـات امـروزيشـان مـحـک            

کسي که تفکر و تحليلـش     .   ميزنند
از جـامـعـه رنـگ و بـوي امـروزي                
ــل                 ــک فســي ــوان ي ــه عــن ــدارد، ب ن
ميتواند مـورد مـطـالـعـه جـوانـان              

اما کسي آنهـا را سـرمشـق          .   باشد
خود قرار نميدهد، چرا که به آيـنـده    

  .تعلق ندارند
اين نقطه ضعف و پاشنه آشيـل   

امـري کـه     .   ناسيوناليسم کرد اسـت  
در جريان انشعاب تعدادي از حزب      

  .ما نيز، بر آن تاکيد کرديم
شـايــد در غــيــاب يــک جــريــان          
مدرن امـروزي و راديـکـال ايـنـهـا              
ميتوانستند جلو رشد فرهنـگـي و        
سياسى و اجتماعي جامعه را سـد        

اما وجود حزب کمـونـيـسـت       .   کنند
کارگري و وجود يک گـرايـش قـوي           
کمونيستي در جامعه، با اتکـا بـه          
روندهاي روبه جلو جامعه، با اتکا      
به توقعات جوان امروزي، با اتـکـا        
به جنبش کارگري و جنبش برابـري       
طلبانـه زنـان در دل ايـن جـامـعـه                 
مدرن، اجازه به عقـب رانـدن سـيـر            

. تحول روبه پيش را نـخـواهـد داد           
اين يک فاکتور عـيـنـي و تـعـيـيـن               

  .کننده است
اينها از تاريخ خود و نيازهـاي       

مـنـافـع    .   زمانه خود فاصلـه دارنـد      
مادي و زميني هم بـه آنـهـا اجـازه           
نميدهد که اين واقعيات را آنـطـور         

به هـمـيـن دلـيـل        .   که هست ببينند  
هيج جرياني از اين طـيـف، آيـنـده            

  .روشني نخواهد داشت
ايــنــهــا رونــدهــاي مــادي و              
ســيــاســي و عــيــنــي جــامــعــه را              

يا بـه عـبـارت       .   نميخواهند ببينند 
ديگر منافع ماديشان اجازه ديـدن       

  .را از آنها سلب کرده است
بــر اســاس چــنــيــن تــحــلــيــل و          
بــرداشــتــي و بــا اتــکــا بــه حــزب               
کمونيست کارگري ايران و جـنـبـش      
قوي راديکال و چپ در جامعه مـن        
بــا اطــمــيــنــان مــيــگــويــم کــه ايــن          
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جــريــانــات در جــامــعــه کــردســتــان       
جايگاه جدي اي پـيـدا نـخـواهـنـد              

در نهايت همه اينـهـا بـه دور         .   کرد
سفره حزب دمکرات جمع ميشونـد      
و حزب دمکرات خـودش مـنـتـظـر           
دعــوت بــه ســر ســفــره بــورژوازي            

ــاده اســت         ــروغــرب ايســت ــام  .   پ ــي پ
مصطفي هجري به بوش مسير اين      
صف مهـجـور را بـه عـيـان نشـان                

  .ميدهد
همچنانـکـه اخـتـالف نـهـضـت            
آزادي و چــريــک اکــثــريــت و دوم              
خرداديهاي داخل و بيرون حکومت     
اسالمي باهـم و اخـتـالف سـنـتـي              
اينها با آمريکا مانع ايـن نشـده و           
نــيــســت کــه يــک جــبــهــه واحــد را            
تشکيل دهند و چشـم بـه انـتـظـار              

اخـتـالفـات    .   اقدامات بوش باشنـد   
فعلي جريانات کردستاني هم مانع     
از اين نيست که با مخالفتشان بـا         
راديکاليسم و انـقـالب مـردم، بـه             

  .دور يک سفره جمع شوند
ناسيوناليست هاي درون کومه    
له که امروز دوباره سر بـلـنـد کـرده            
انــد، بــا اتــکــا بــه اوضــاع فــعــلــي            
کــردســتــان عــراق و در فضــاي                 
سناريوي سياهي کـه آمـريـکـا در            
عراق ايجاد کـرده اسـت، بـه تـقـال              

. افتاده اند تا از قافله عقب نمانند      
اينها فکر ميکنند که هميـن فـردا         
پس فردا مـمـکـن اسـت کـه خـوان               

. آمريکا در ايـران هـم پـهـن شـود              
دست و پاي همديگر را له ميکنند      

. که خود را به اين سفـره بـرسـانـنـد            
رقابتها و اختالفات درونيشان هـم       

امـا در     .از اينجا ناشـي مـيـشـود        
تحليل نهايي همگي به يـک سـفـره           

در چنين فضـايـي     .   چشم دوخته اند  
است که يک حزب ناسيونالـيـسـتـي         
کرد و ملي گرا با يک جريـان شـبـه            
فاشيستي مثل پـان ايـرانـيـسـتـهـا            
همديگر را بغـل مـيـکـنـنـد و سـر                
تعظيم در مقابل بـوش فـرود مـي            

  .آورند
بازي کودکـانـه و نـدانـم کـاري             
جريانات حاشيه اي تـر و تـازه بـه              
ــان               دوران رســيــده اي مــثــل جــري
زحمتکشان و حـزب آقـاي کـورش           

ممکن است امروز )   ١*( مدرسي  
دردسرهايي براي نزديک شـدن ايـن        
جبهه به همديگر فراهم کنند، امـا        
سير وقايع تاريخي در هـر حـالـت،          

چـه  .   اينها را به هم نزديک ميکـنـد       

ــه بــــوش و                      ــتــــي کــ ــالــ در حــ
گانگسترهايش پا جـلـو گـذارنـد و           
بخواهند که ايران را عراقيزه کننـد       
و چه انقالب مـردم ايـران آنـهـا را               

ايـنـهـا بـاالخـره        .   حاشيه اي تر کند   
ناچارند که براي گرفتن يک کـرسـي        
و اعطاي يک پاسگاه به آنها کـنـار          
هم قرار گيرند تـا اداي بـارزانـي و            

  .طالباني را در بياورند
اما بر خالف تصـور و امـيـال            
ايــن جــريــانــات، اوضــاع ســيــاســي       
ــفــاوتــي را طــي                ــران ســيــر مــت اي

چپ در جامـعـه قـويـتـر و          .   ميکند
اجتماعي تر از آن است که مـيـدان          

مــردم  .مـانــوري بــه ايـنــهــا بــدهــد        
آزاديـخـواه و در راس آنـهــا حــزب              
کمونـيـسـت کـارگـري بـا سـازمـان               
دادن و رهـبـري انـقـالب ايـران تـا                
همين حاال هم سدهـاي مـحـکـمـي           
در مقابل جريانات عقب مـانـده و          

. غير مسـئـول ايـجـاد کـرده اسـت             
مبارزات کارگران و اقشـار تـحـت          
ستم جامعه وارد فاز تازه اي شـده          
و ناقوس مرگ جمهـوري اسـالمـي         
را با قدرت بيـشـتـري بـه صـدا در               

جنبش انقـالبـي مـردم       .   آورده است 
ايران ميرود که همه سـنـاريـوهـاي           
ضد اجتماعي اينها را در مسـيـر           

  .خود خنثي کند
اتفاقات درون کومه له را بايـد      
در متن چنيـن فضـاي سـيـاسـي و              

  .اجتماعي بررسي کرد
آيا راه برون رفتي براي کـوملـه         
هست؟کومه له متاسفانه هنوز بـا      
تــئــورى انــتــظــار بــه تــحــوالت                
اجتماعي و به تبع آن به اختالفـات        

هــنــوز .   درونــي خــودش مــيــنــگــرد     
بـه  .   متوجه ابـعـاد قضـيـه نـيـسـت            

هــمــيــن دلــيــل يــکــي از اعضــاي            
رهبريشان اعالم ميکند کـه هـفـت       
نفر صادر کننده بيانيه اخيـر بـراي         
تغيير نام حزبشان هنوز کـادرهـاي        
ــنــد و دارنــد کــارشــان را                آن حــزب

گـويـا کسـي گـفـتـه           . . . .   ميکنند و 
ــهــا کــادر آن حــزب                  اســت کــه آن

رفقاي کومه لـه تـاکـنـون          .   نيستند
فرصتهاي تـاريـخـي مـهـمـي را از              

يکي از آن فرصتهـا     .   دست داده اند  
. مقطع جدايي جريان مهتـدي بـود       

در آن مــقــطــع مــنــصــور حــکــمــت          
پيشنهاد کرد که اجازه ندهيد اسـم        
کومه له را يک جـريـان ارتـجـاعـي            

بـه اسـم کـومـه لـه            .   صاحـب شـود    

کمونيست فـعـالـيـتـتـان را از سـر                
ايــن دوســتــان مــتــوجــه      .   بــگــيــريــد

همان .   نشدند و از کنار آن گذشتند     
موقع منصور حکمـت اعـالم کـرد          
که صد در صد از باقيماندهاي اين      
جريان ناسيوناليـسـتـي بـاز هـم از             

. درون کومله سر بـلـنـد مـيـکـنـنـد             
اکنون داريم همگي مي بينيم ايـن        

رهـبـري   .   پيش بـيـنـى درسـت بـود           
کومله آن موقع اعالم کرد که آنهـا        
برخوردشان به مهتـدي و سـازمـان          
زحمتکشان با کمونيست کارگريها    

آنــهـا پــز آدمــهــاي      .   فـرق مـيــکــنـد     
به خود گرفتند، اما بـغـل   "   معقول" 

دســـتـــشـــان کـــل تـــاريـــخ حـــزب            
ــيــســت ايــران را بــه حــراج               کــمــون

مـا از آن تـاريـخ          .   گذاشتـه بـودنـد     
ما جريان زحمتکشان   .   دفاع کرديم 

را افشا و جايگاه واقعيشـان را بـه           
اگـر اکـنـون      .   جامعه معرفي کرديم  

سازمان زحمـتـکـشـان جـايـگـاهـي            
پــيـــدا نـــکـــرده اســت بـــه يـــمـــن               
سياسـتـهـاي راديـکـال و تـحـلـيـل                

آنـهـا را     .   درست مـا از آنـهـا بـود            
همان طور کـه بـودنـد بـه جـامـعـه                

همان موقع کوملـه    .   معرفي کرديم 
حاضر نـبـود ايـن جـريـان افـراطـي               
ناسيونالـيـسـت کـرد را بـا اسـم و                 
ــه مــردم               مــاهــيــت واقــعــي اش ب

هنوز تالش ميکردند  .   معرفي کند 
که آن صف عقب مانده و فاالنژ را          

ايــن .   در مــيــان خــود نــگــهــدارنــد        
اشتباه را در مورد باقي مـانـده آن           
  .صف دوباره دارند تکرار ميکنند

جواب بيانـيـه ايـن هـفـت نـفـر               
تکـرار قـرار و مـدار تشـکـيـالتـي                

ــســت      ــي ــرار و             .   ن ــا وجــود آن ق ب
قطعنامه ها آنـهـا ايـن بـيـانـيـه را               

ايـنـهـا بـه يـک تـاريـخ              .   نوشته انـد  
يک تاريخ را وارونه    .   حمله کرده اند  

ــد       ــوه داده ان ــا ايــن        .   جــل ــنــهــا ب اي
عملشان دارنـد صـف خـودشـان را            

ــنــکــه  .   ســروســامــان مــيــدهــنــد       اي
ميتوانند يا نـه، بسـتـگـي بـه ايـن               
دارد که کمونيستها و مـخـالـفـيـن           

  .آنها چکار ميکنند
راه برون رفت کومه لـه از ايـن            
اوضاع بستگي به سـيـاسـتـي دارد          

 .که کومه له در پـيـش مـيـگـيـرد            
مقابله با اين روند که هـر از چـنـد             
گاه تعدادي ناسيوناليسـت سـر بـر           
آورند و بخشي از تشکيالتشـان را         
باخود بـبـرنـد، سـکـوت و تـئـوري               

راهـش تـعـرض بـه         .   انتظار نيـسـت   
ناسيوناليـسـم در ابـعـاد وسـيـع و               

تنها راهي که جلو .  اجتماعي است 

روي کومه له قرار دارد ايـن اسـت           
که با سياست چـپ و راديـکـال در             
مقابل و عليه نـاسـيـونـالـيـسـم بـا                

کومه له اگـر بـا       .   قاطعيت بايستد 
قاطعيت تعرض سياسي را عـلـيـه          
ناسيـونـالـيـسـتـهـاي درون خـودش             
سازمان بدهد امکان شکست آنهـا      
هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ      

  .تشکيالتي ممکن است
در اين مقطع که ناسيوناليـسـم       
کرد دوباره از درون سر بلـنـد کـرده            
است، تغيير اسم حزب کمونـيـسـت        
ايران امتيازي براي آنها به حسـاب       

در قدم اول اين تعـرض را        .   مي آيد 
  .بايد قاطع جواب داد

کومه له سازماني است کـه از        
انقالب، شورا و سوسياليسم دفـاع       

  .ميکند
با هر تعبيري که از آن داشـتـه           
باشد اينها فاکتورهاي مهمي براي 

  .يک سازمان چپ است
بــعــد از بــه عــقــب رانــدن ايــن            
تعرض راست، اين تشکيالت بـايـد       
واقع بيـنـانـه بـنـشـيـنـد و مـنـافـع                   

. درازمدت خود را بـررسـي نـمـايـد          
مساله امروز کومه له مثـل مـورد       
قبل و انشـعـاب جـريـان مـهـتـدي،             
اسـاسـا سـيـاسـي اسـت و راه حــل                 

اسـاس راه حـل هـم          .   سياسي دارد  
. تعرض به ناسيوناليسم کرد اسـت      

در مورد اسم بايد گفت، گرچـه مـا      
هنوز هم کومه لـه کـمـونـيـسـت را             
اســـم مـــنـــاســـب تـــري از حـــزب             

از (   کمونـيـسـت ايـران مـيـدانـيـم               
يکسو براي آنکه نـام کـومـه لـه را              
ناسيوناليستها مصادره نکـنـنـد و        
ازسوي ديگر براي اينکه کومـه لـه         
امروز عـمـال و واقـعـا يـک حـزب                 

امـــــا )   ســـــراســـــري نـــــيـــــســـــت      
ناسيوناليستهـاي درون کـومـه لـه           
بداليل ديـگـري مـيـخـواهـنـد اسـم              

در ايــن   .   حــزب را عــوض کــنــنــد        
شرايط بايد در برابر آنها ايستاد و        
  .با تعرض سياسي جوابشان را داد

اگر کومه له تصميم بگيرد کـه      
با سياستي راديکال و چـپ تـحـت           
عنوان کومه له کمونيست فعاليـت     
کند ميتوانـد تـاثـيـر مـثـبـتـي بـر                 
فضاي سياسـي کـردسـتـان داشـتـه            

اگر چه کومله فرصـت را از         .   باشد
دست داد، اما اين راهـي اصـولـي           

است که هنوز به روي کومه له بـاز         
با اين وجود حتي در شـکـل       .  است

ــعــلــي هــم، گــرايــش                 ــامــت ف و ق
ناسيوناليستي هيچ حـقـانـيـتـي در         

  .تعرض به اين سازمان ندارد
  ٢٠٠٤نوامبر 

ــاي       )   ١* (            - ــان آقـ ــريـ جـ
مدرسي در ابتداي جـدائـيـشـان از           
حزب کمونـيـسـت کـارگـري تـالش            
کردند در بارگاه ناسيوناليسـتـهـاي       
کرد در کردستـان عـراق پـذيـرفـتـه             

ــد  ــونـ ــان           .   شـ ــوم دومشـ ــنـ ــلـ در پـ
سياستگذاري کردند و در مـقـابـل          
بــارگــاهــهــاي نــاســيــونــالــيــســتــهــا      
چمپاتمه زدند و دنبال راهـي بـراي          
سازش رفـتـنـد، امـا جـوابشـان را              

سرخورده شدند و ناچار بـه       .   ندادند
کومله از آنـهـا     .   کومله روي آوردند  

دعـوت کـرد کـه ادعـاهــايشـان را              
کنار بگذارند و به کومه له ملـحـق        

اما سير پـيـشـروي چـپ در           .  شوند
ايران و قـدرت حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري ايران و درستي تحليل مـا        
از اوضاع سياسي جامعه و پـوچـي        

جامعه بـه    "   : ادعاي آقاي مدرسـي   

که با سيـاسـت     "   راست چرخيده است  
دفاع از حزب اهللا به يـک افـتـضـاح            
سياسي تبديل شد، سير بـازبـيـنـي          
دوران انشعاب را در مـيـان آنـهـا              

اين پروسه تغييـر در    . رواج بخشيد 
سطح وسيعي در صف منشـعـبـيـن         
در جريان است و تـزهـاي مـدرسـي           

ــده اســت            ــن .   بــي صــاحــب مــان اي
تحوالت در صـف آنـهـا تـنـهـا بـه                 
استعفـاي ايـرج فـرزاد و تـعـدادي              
ديــگــر از هــمــفــکــرانــش مــحــدود          

 . نيست
معترضين به سياست مدرسـي     
نقدهاي چـهـار سـال پـيـش مـا را                 
اکنون با زباني الکن به اسم تزهاي       
ــکــرار                 ــد مــدرســي ت ــق ــازه در ن ت

در هــمــيــن مــورد هــم       .   مــيــکــنــنــد
تحليل ما از سير رويدادها يک بار       
. ديگر درست بودنشان محک خورد

نکته قابل توجه اين تـحـوالت ايـن         
است که اکنون همان کساني که از        
منشعبين به کومـه لـه نـان قـرض             
ميدادند تا شايد اتاقي در مقرشان 

کـرايـه داده شـود        "   گـارد آزادي   " به  
کومله تبديل شـده    امروز به منتقد    

 !  ميوزداند زيرا باد از طرف ديگر

 
 ۳ازصفحه   . . . باز هم سر بر آوردن ناسيوناليسم کرد 

به حزب کمونيست کارگري ايران                       
 بپيونديد     
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  ١٧٠٠روز چهار شنبه بـيـش از          
نفر از معلمين شـهـرهـاي مـخـتـلـف              
کردستان در مقـابـل اداره امـوزش و            
پروش سنندج تجمع کردند و خواهـان       
آزادي فوري معلمان زندانـي و سـايـر           

تـجـمـع    .   مطالبات بحق خـود شـدنـد        
 ظـهـر     ١٢ تـا      ٩معلمان از سـاعـت        

بطول انجاميد و نيروهاي انـتـظـامـي          
عليرغم اينکه محل را به مـحـاصـره          
خود درآورده بودند تا مانع پـيـوسـتـن          
بيشتر مردم به اين تجمع شـونـد امـا            
جرات درگيري با معلمان را نداشتنـد       
ــه درگــيــري خــودداري              و از هــرگــون

در تجمـع پـرشـور مـعـلـمـان،             .   کردند

دهها پالکارد به چشم ميخـورد و بـر           
علم را  پالکارد بزرگي نوشته شده بود      

نميتوان زنداني کرد، زندانيان را آزاد        
 . کنيد

در اين تـجـمـع تـعـداد زيـادي از               
معلمان به نـمـايـنـدگـي از مـعـلـمـان                
شهرهاي مختلف سخنراني کـردنـد و        

. بر خواستهاي خود پافشـاري کـردنـد        
سخنرانان سرکوب کارگران در مراسم     
اول مه را شديدا مـحـکـوم کـردنـد و               
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط        

معـلـمـان    .   کليه دستگيرشدگان شدند  
گوئي آمده بودند تا پـاسـخ سـرکـوب            

. کارگران در روز اول مـه را بـدهـنـد               
پيام پيمان نودينيان، معلم تـبـعـيـدي         
از ســنــنــدج، نــيــز تــوســط يــکــي از             
معلمان حـاضـر در ايـن مـيـتـيـنـگ                

 مــاده اي     ۱۴بــيــانــيــه   .   قــرائــت شــد  
معلمان نـيـز قـرائـت شـد کـه مـورد                  

 . استقبال قرار گرفت
از بــيــجــار، دهــگــالن، بــوکــان،          
مـريـوان، کـامـيــاران، قـروه، سـقـز و                
ديواندره در تـجـمـع امـروز سـنـنـدج                

تعدادي از کارمنـدان    .   حضور داشتند 
آموزش و پـرورش و نـيـز مـعـلـمـان                  
بازنشسته نيز در اين تـجـمـع حضـور            

همچنين تعدادي از معلمـان  .   داشتند
اخراجي در تجمع بزرگ چهـار شـنـبـه           

الزم .   خواهان بازگشت به کـار شـدنـد        
 نـفـر از       ١٠٥١به توضيح اسـت کـه         

معلمان بدنبال لشگـرکشـي رژيـم بـه           

کردستان در سالهاي بعـد از انـقـالب           
از کـار اخـراج شـدنـد کـه هـمـچـنـان                   
خواهان بازگشت بـه کـار و دريـافـت             

 . غرامت هستند
يکي از سخنرانان گفت ما هفـتـه        
معلم نـداريـم، مـا مـيـخـواهـيـم روز                
جهاني معلم را همزمان با مـعـلـمـان           

 . ساير کشورها جشن بگيريم
 

الزم به توضيح اسـت کـه امـروز            
ــدج و                  ــن ــن ــاري از مــدارس س ــي بس

 . شهرهاي ديگر تعطيل بود
 

 زنده باد اعتصاب و مبارزه معلمان
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٦ ارديبهشت ١٢، ٢٠٠٧ مه ٢

 تجمع پرشور و قدرتمند معلمان در سنندج  
 معلمان سرکوب کارگران در روز اول مه را شديدا محکوم کردند و                                 

 خواهان آزادي کارگران زنداني شدند                     

 

 ارديـبـهـشـت مـعـلـمـان             ١٢روز  
مريوان در مـقـابـل اداره آمـوزش و               
پرورش شهرستان مريوان كـالـسـهـاي        
درس را تعـطـيـل كـرده و بـه تـجـمـع                   

طبق گـزارشـي    .   اعتراضي دست زدند  
کــه بــه حــزب رســيــده اســت حــدود               

 نـفـر در ايـن تـجـمـع حضـور                 ١٠٠٠
داشتند و به وضعيت موجود، حـقـوق       
پــائــيــن، مــعــضــالت اقــتــصــادي و           
بيحقـوقـي خـود صـحـبـت کـردنـد و                 

قابل ذكـر اسـت كـه         .   اعتراض کردند 

نــيــروهــاي امــنــيــتــي رژيــم از دور و           
نزديك اين تجمع را زير نظر داشـتـنـد           
اما بدليل تجمع گسـتـرده مـعـلـمـان،            
جــرات نــزديــک شــدن بــه تــجــمــع را              

 . نداشتند
ــرشــور امــروز در               ــجــمــع پ در ت
مريوان بيانيه اي شامـل تـعـدادي از           
خواستهاي معلمان قرائت شد کـه بـا          

. استقبال گرم حاضرين مواجه گرديـد      
در اين بيانيه بر خواستهاي زير تاکيد       

 : شده است

ما معلمان متحصـن در ايـنـجـا           
جمع شده ايم تا يك بار ديگر متحد و         
هــمــصــدا بــر خــواســتــه هــاي خــود             

 :پافشاري کنيم
 آزاد كردن همه معلمان زنداني 

رفع انفصال از خدمت و تـبـعـيـد           
 همكاران 

دادن حـق راي بـه تشــكـل هــاي              
صنفي مـعـلـمـان د رشـوراي عـالـي                

 آموزش و پرورش 
تغيير معيارهاي انتخاب مـعـلـم       

 نمونه كشور 
انــتــخــابــي كــردن مــديــران و                

 مسئولين اجرايي 
 تاسيس بانك فرهنگيان

رفع فضاي پليسي و امـنـيـتـي و           
خروج نيروهاي امنيتي از آمـوزش و         

 پرورش و مدارس 
رفــع مــحــدوديــت مصــاحــبــه بــا        

 رسانه ها 
ادغــام دو وزارتــخــانــه عــلــوم و           

 آموزش و پرورش 
اجــراي طــرح نــظــام هــمــاهــنــگ        

 پرداخت 
 از مــواد قــانــون       ۱۳لــغــو بــنــد     

تخلفات اداري مبني بر صدور حـكـم       
براي همكاران از طرف نهاد مـتـبـوع          

 بدون رسيدگي مراجع ذيصالح
اعتراض به هتك حرمت عـده اي        
از همكاران فرهنگي از طرف كميـتـه        

 سوخت شهرستان مريوان 
حضور قـاطـعـانـه هـمـكـاران در              
مقابل مجلس شـوراي اسـالمـي روز          

 ۸۶ ارديبهشت ماه ۱۸سه شنبه 
 

 زنده باد اعتصاب و مبارزه معلمان
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٧ مه ٢

 تجمع بزرگ معلمان در مريوان                   
  ارديبهشت تاکيد شد             ١٨در ميتينگ امروز بر تجمع مقابل مجلس در روز                            

 ارديبهشت روز معلم بنا     ١٢روز  
به قرار قبلي دست به اعتصاب زدنـد         
و در مقابل ادارات آموزش و پـرورش        

.  در شهرهاي مختلف تـجـمـع کـردنـد        
ــواهــان آزادي فــوري                ــمــان خ ــل ــع م
همکاران خود، لغو احکام انفصال از       
خدمت و پاسخگوئي به مسائل خـود      

 . شدند
در تهران حدود شـشـصـد نـفـر از             

 صـبـح مـقـابـل          ٩معلمان از ساعت     
ساختمان آمـوزش و پـرورش تـهـران             
دست به تجمع زدند و با شعار مـعـلـم           
زنداني آزادي بايد گردد به جـمـهـوري          

در ايــن   .   اســالمــي اعــتــراض کــردنــد    

تجمع معلمان اعالم کـردنـد کـه اگـر             
معـلـمـان زنـدانـي آزاد نشـونـد، روز                

 ارديـبـهـشـت در مـقـابـل              ١٥شنبـه    
ــان              دادگــاه انــقــالب واقــع در خــيــاب
شريعتي نبش خيابان مـعـلـم تـجـمـع             

و اگـر بـاز هـم پـاسـخ              .   خواهند کـرد  
ــه                  ــب ــکــشــن ــد از روز ي ــرن ــگــي  ١٦ن

ــل               ــاب ــق ــرروزه در م ــهــشــت ه ــب اردي
ساختـمـان آمـوزش و پـرورش جـمـع               

نيروهاي انـتـظـامـي در         .   خواهند شد 
محل بودند اما تـا لـحـظـه دريـافـت               
گــزارش درگــيــري صــورت نــگــرفــتــه        

بسياري از مدارس راهنمائي و     .   است
دبيرستان تهران و برخي شهرسـتـانـهـا      

 .امروز در اعتصاب به سر ميبرند
در کرمانشاه، از سـاعـات اولـيـه          

 پـلـيـس      ٢٠٠صبح امروز بـيـش از          
خيابانها و کوچه هاي منتهي به اداره       
آموزش و پرورش را مـحـاصـره کـرده           
اند تا از حضور معلـمـان جـلـوگـيـري             

بـا ايـنـهـمـه بـنـا بـه گـزارش                  .   کنـنـد  
 صـبـح     ١٠گزارشگر حزب در ساعت   

 نفر از معلمـان در کـنـار           ١٠٠حدود  
پارک معلم جمع شده اند تا به مقـابـل          

بـنـا بـه      .   اداره آموزش و پرورش بروند    
ايــن گــزارش بــه تــدريــج بــر تــعــداد              

 . معلمان افزوده ميشود
بنا بـه گـزارشـاتـي کـه بـه حـزب                 

 نـفـر   ١٠٠رسيده است، تاکنون حدود     
از مــعــلــمــان مــعــتــرض در تــهــران             

بـاغـانـي،    .   دستگير و زنداني شده انـد     
بهشتي و يـکـي ديـگـر از مـعـلـمـان                  
دستگير شده به سه سـال انـفـصـال از             
خدمت محکوم شده و هنوز در زندان       

تعداد قابل تـوجـهـي از        .   بسر ميبرند 
معلمان در شهرهاي مختلف از جمله      
همدان نيز حکم انـفـصـال از خـدمـت             

 . گرفته اند
همچنين گزارش ميشـود کـه در         
زندان به معلمان فشـار آورده انـد کـه           
بيانيـه خـود مـربـوط بـه تـجـمـع در                   

 ١٨مـــقـــابـــل مـــجـــلـــس در روز               
آنـهـا در     .   ارديبهشت را کنسل کنـنـد     

ازاي ايــن وعــده پــاســخــگــويــي بــه             
امـا  .   خواستهاي معلمان را داده انـد       

معلمان بازداشتـي تسـلـيـم خـواسـت            
الزم است اضافه کنيـم     .   آنها نشده اند  

که امروز اکثر مدارس راهـنـمـايـي و           
دبــيــرســتــان در اعــتــصــاب بــه ســر             

 . ميبرند
حزب کمونيست کارگري از هـمـه       
مــردم آزاديــخــواه در ســراســر کشــور         
ــان و                    ــم ــل ــع ــه از م ــد ک ــخــواه ــي م

. مطالباتشان قاطعاته حمايت کـنـنـد      
معلمان زنداني بايد فورا و بي قيـد و          

ــد       ــه احــکــام      .   شــرط آزاد شــون ــي ــل ک
. انفصالـي بـايـد فـورا مـلـغـي شـود                 

مطالبات معلمان از جـملـه افـزايـش           
بــاالي دســتــمــزد، تــامــيــن مســکــن،       
آزادي بيان و تشکل و اعتصـاب حـق          

زنــده بــاد    .   مســلــم مــعــلــمــان اســت       
 . اعتصاب و مبارزه معلمان

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٧ مه ٢
 ١٣٨٦ ارديبهشت ١٢

  

 
 معلمان در تجمعات سراسري امروز خواهان آزادي همکاران خود شدند                                  

 
 معلمان در روزهاي آينده نيز دست به اعصتاب و تجمع خواهند زد                             

 بسياري از مدارس راهنمائي و دبيرستان در اعتصاب هستند                           
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 صــبــح روز اول مــه تــظــاهــرات          
کارگران در سنندج به مـنـاسـبـت روز           
جهاني کـارگـر بـا حـملـه و سـرکـوب                 
وحشيانه نيروهـاي اسـالمـي مـواجـه           

در ايـن تـظـاهـرات، تـعـدادي از             .   شد
کارگران مورد ضرب و شتم نيـروهـاي        
سرکوبگر قرار گـرفـتـه و تـعـدادي از               
شرکت کنندگان مـجـروح و تـعـدادي           

شيث اماني از جـملـه     .   دستگير شدند 
مجروحين حمله سرکوبگران جمهوري    
اســالمــي اســت کــه در حــال قــرائــت           
قطعنامه مـورد حـملـه قـرار گـرفـتـه                

 . است
سرکوبگران حکومت، بيش از      
بيست نفر از کارگران را دستگير        

کردند که تا کنون تعدادي از آنها آزاد          
آخرين گزارش به حزب      .  شده اند  

صديق کريمي عضو      حاکي است که   
هيئت مديره اتحاديه کارگران       

اقبال لطيفي     -اخراجي و بيکار ايران     
نجمه الدين رجبي        –يداهللا مرادي    –
  -انور مفاخري    -فاروق گويلي   –

حبيب اهللا کلکاني     -صديق امجدي    
صديق    -محي الدين رجبي       -

صبحاني، اعضاي اتحاديه کارگران      
 اخراجي و بيکار ايران    

 . کماکان در زندان هستند
بــه مــحــض درگــيــري نــيــروهــاي        
انتظامي با کارگران و خـانـواده هـاي           
آنها، اعتراض مردم به دسـتـگـيـري و         
سرکـوب آغـاز شـد و خـانـواده هـاي                 
دستگـيـرشـدگـان و مـردم زيـادي در               
مقابل در زندان سنندج تجمع کـرده و         
ــان            ــرشــدگ ــگــي خــواهــان آزادي دســت

 . هستند
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري سرکوب ميـتـيـنـگ اول مـه            
کارگران توسط جمهوري اسـالمـي را        
شديدا محکوم ميکند و هـمـه مـردم           
آزاديخواه را فـراخـوان مـيـخـوانـد بـه               
تجمع خود در مقابل زنـدان سـنـنـدج            
ادامه داده و خـواهـان آزادي فـوري و             
بي قيد و شرط همه دستگـيـرشـدگـان          

 . شوند

اين حق بديهي هـمـه کـارگـران و             
مردم اسـت کـه در روز اول مـه روز                  
جهاني کارگران بهر طريق ممـکـن در         
مورد مسـائـل و مشـکـالت خـود و               
مسائل جامعه ابراز نـظـر کـرده و بـا              
برگزاري ميتينگ و تظاهرات، نقـد و     
ــظــام                   ــن ن ــه اي ــراض خــود را ب اعــت
غيرانساني و حکـومـت پـاسـدار ايـن            

از همـه سـازمـانـهـاي        .   نظم بيان کنند 
کارگـري و سـازمـانـهـا و نـهـادهـاي                 
مدافع حقـوق انسـان در سـطـح بـيـن                
الــمــلــلــي مــيــخــواهــيــم بــه ســرکــوب         
مــيــتــيــنــگ کــارگــران در ســنــنــدج           
اعتراض کرده و خواهان آزادي فـوري        

 . دستگير شدگان شوند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد اول مه

 زنده باد سوسياليسم
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢۰۰۷اول مه 
 ١٣٨٦ ارديبهشت ١١ 

طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه             
کردستان حزب رسيده اسـت، بـعـد از           
سرکوب مراسم کـارگـران سـنـنـدج و             
درگيري شديد در خـيـابـان صـفـري و             
دســتــگــيــري تــعــدادي از کــارگــران،         
خانواده ها و بسـتـگـان کـارگـران در               
مقابل ستاد خبـري سـنـنـدج تـجـمـع              
کــردنــد و جــويــاي حــال عــزيــزانشــان         

صـديـق   .   خالد سواري آزاد شـد    .   شدند
کــريــمــي از اعضــا هــيــئــت مــديــره            
اتحاديه کارگران اخـراجـي و بـيـکـار             

 . همچنان در بازداشت بسر ميبرد

مسئولين ستاد خبري به خانـواده    
ها گفتند دستگير شدگـان هـنـوز در           

مردم بـه طـرف     .    هستند۱۲کالنتري  
با تجـمـع    .    حرکت کردند  ۱۲کالنتري  

در مقـابـل ايـن کـالنـتـري پـلـيـس و                   
نيروهاي انـتـظـامـي بـه آنـهـا حـملـه                  
 . کردند و يک جوان را دستگير کردند

بــعــد از ايــن حــملــه وحشــيــانــه            
خانواده ها دوباره تـجـمـع کـرده و تـا               
رسيدن اين خبر تجمع همچنان ادامـه       

 .دارد
طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه             

کردستان حزب رسيده اسـت، بـعـد از           
حــملــه بــه مــراســم و ضــرب و شــتــم             
کارگران و پراکنـده کـردن تـجـمـع  و                
درگـيــري خــيـابــان صــفـري، مــردم و            
کارگـرانـي کـه بـه طـرف مـراسـم در                  
حرکت بودند همراه با تجمع کنندگـان       
ــنــدج                ــه طــرف مــيــدان آزادي ســن ب

در مسيـر حـرکـت       .   راهپيمايي کردند 
يک بار ديگر مورد حـملـه نـيـروهـاي             

 . انتظامي قرار گرفتند
کارگران هم در تـجـمـع و هـم در              
مســيــر راهــپــيــمــايــي بــا شــعــارهــاي       
زنــدانــي ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد،          
محمود صـالـحـي آزاد بـايـد گـردد،               
تجمع و تشکل حق مسلم مـا اسـت،         
زنده بايـد آزادي تشـکـل، و بـر روي                

پــالکــاردهــايــي کــه کــارگــران حــمــل         
کــار :     مــيــکــردنــد نــوشــتــه شــده بــود      

کودکان ممنوع، روز جهـانـي کـارگـر          
و بـيـکـار سـازي          گرامي بايد، اخـراج   

مــحــمــود   کــارگــران مــمــنــوع اســت       
 ... صالحي آزاد بايد گردد و

نيروهاي انتظامي و ضد شـورش       
همـچـنـان در خـيـابـانـهـاي سـنـنـدج                  

در خـيـابـان آزادي          .مستقر هستنـد  
دوربينهاي فـيـلـم بـرداري نـيـروهـاي              
مسلح رژيم مرتب از جوانان و مـردم          
فيلم ميگيرند هر تجمع چند نـفـره را           

چندين بـار   .   مورد حمله قرار ميدهند   
کارگران و جـوانـان تـالش کـردنـد در              
ميدان آزادي و خيابانهاي اطراف کـه        
تجمع و تـظـاهـرات را دوبـاره آغـاز                

کنند هر بار با حمله نـيـروهـاي رژيـم             
اسالمي مواجه شدند و با شعار زنـده         
باد آزادي، برابري اعـتـراض خـود را            

در ايـن جـنـگ و گـريـز             .   ادامه دادند 
. تعدادي از جوانان دسـتـگـيـر شـدنـد            

 الي ۶۰ ارديبهشت   ۱۲همچنين روز   
 نفر از خانواده دستگير شدگـان و       ۷۰

تعدادي از اعضاي اتحاديه کـارگـران        
اخراجي و بيـکـار در مـقـابـل سـتـاد                

. خبري و دادگاه سنندج تحمع کـردنـد       
 ۱۳بر اساس خبر رسيده قـرار اسـت            

ارديبهشت کارگران بارداشت شـده را       
 .تحويل دادگاه بدهند

 
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۸۶اول مه 

 
 تجمع خانواده هاي دستگير شدگان سنندج                        

  و دادگاه      ۱۲در مقابل ستاد خبري و کالنتري                      

 اسامي دستگيرشدگان ميتينگ اول مه سنندج                           

در يک سالن در نزديک شهر بوکان، دهها نفر از کـارگـران و خـانـواده          
هاي آنان، از ساعت سه بعد از ظهر امروز اول مـه تـجـمـع کـرده و روز                          

 . جهاني کارگر راگرامي داشتند
در اين مراسم در ابتدا به ياد همه کـارگـران جـانـبـاخـتـه کـه در اثـر                          
سوانح و يا در زندانها و در جريان مبارزه جان باخته اند و بـه يـاد هـمـه                        

سـپـس مـراسـم بـا          .   جانباختگان راه آزادي يک دقيقه سکوت اعـالم شـد          
 . پخش سرود انترناسيونال  آغاز شد

در اين مراسم چهار نفر از فعالين جنبش کارگري در مورد تاريخچه            
روز جهاني کارگران و مبارزات کارگران در دنيا و هـمـچـنـيـن در مـورد                    
موقعيت کارگران در ايران و ضرورت تشکل براي کـارگـران، سـخـنـرانـي           

 . کردند
در انتها قطعـنـامـه اي در        .   حضور زنان در اين مراسم چشمگير بود      

مورد روز جهاني کارگر قرائت شد که با تشويـق و کـف زدن بـه تـائـيـد                      
 . حاضرين رسيد

در اين مراسم شيرين و شکالت در بين حاضرين پخش شد و مراسم              
 .  بعد از ظهر  به پايان رسيد۶با شادي و شور و شوق در ساعت 

 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢۰۰۷اول مه 
 ١٣٨٦ ارديبهشت ١١

 روز جهاني کارگر در بوکان گرامي داشته شد                       

 ۱۲/۲/۱۳۸۶امروز مـورخـه      
شيث امانـي رئـيـس هـيـئـت مـديـره                
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        

شيث اماني کـه     .   بيکار بازداشت شد  
 ظهر اين روز به هـمـراه        ۱۲در ساعت   

خواهر صديق کريمي جـهـت تسـلـيـم            
شکايت نامبرده از يکي از مـامـوران        

امنيتي به دادگاه رفته بود هـمـانـجـا           
توسط بيش از ده مامور امنيتي کـه         
از بيرون دادگاه وارد آنجا شده بودنـد،        

الزم بـه    .     با خشـونـت بـازداشـت شـد          
يادآوري اسـت کـه ديـروز در مـحـل                

 خواهر صـديـق کـريـمـي          ۱۲کالنتري  
توسط يکي از مـامـوريـن امـنـيـتـي              

بشــدت مــورد ضــرب و شــتــم قــرار             
گرفت، بطوري که همه جـاي بـدن وي           

نامبـرده امـروز بـراي        .   کبود شده بود  
تسليم شکايت از ماموري که وي را         
مورد ضرب و شتم قرار داده بـود بـه             
همراه شيث اماني به دادگاه رفته بـود        

 .که شيث در آنجا بازداشت شد

همچنين بنا به اخبار دريافتي از       
ديروز مامورين امـنـيـتـي بـا لـبـاس              
شخصي در سطح شـهـر سـنـنـدج بـه               
دنبال بازداشت اعضاي هيئت مديـره      
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        

همچنيـن ديـروز پـس        .   بيکار هستند 
از پايان تجمـع کـارگـران در مـقـابـل               
اداره روابط کار سنـنـدج، مـامـوريـن           
چهار چرخ ماشين خالد سواري نـايـب       

رئيس اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران              
اخراجي و بيکار را پنـجـر کـرده و بـا            
باز کردن درب ماشين وي، ماشين را       

 . مورد تفتيش قرار داده بودند
 
 

اتحاديه سراسري کارگران 
 ۲/۱۲/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 

 
k.ekhraji@jimail.com 

نجمه     –يداهللا مرادي       –اقبال لطيفي      -صديق کريمي عضو هيئت مديره اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار ايران                          
صديق    -محي الدين رجبي          -حبيب اهللا کلکاني       -صديق امجدي       -انور مفاخري       -فاروق گويلي     –الدين رجبي      

 صبحاني، اعضاي اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار ايران                 

 شيث اماني رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار                                          
  بازداشت شد       
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کارگران، جوانان، زنـان و مـردان         
 آزدايخواه و برابري طلب

ــبــهــشــت تــجــمــع         ۱۱روز     اردي
کارگران کارخانه هاي شـهـر مـا، بـه             
مناسبت اول ماه مه در مقـابـل ادراه          
روابــط کــار و مــيــدان آزادي مــورد            
تهاجم وحشيانه نيروهاي انتظامـي و       
امنيتي قرار گـرفـت و دهـهـا تـن از                

 نـفـر     ۱۵کارگران زخمي و نزديک بـه         
حتي در مـقـابـل      .     نيز بازداشت شدند  

 سنندج به خانواده هايـي  ۱۲کالنتري  
که جوياي قوم و خويش دستگير شـده   
خود بودند رحم نکرده و زنـان را نـيـز             

 بازداشت کـردنـد، در     ۱۲در کالنتري   
کالنتري خـواهـر صـديـق کـريـمـي را               
مورد ضرب و شتم قـرار دادنـد، هـر              
چند که هـم اکـنـون کـه ايـن بـيـانـيـه                    
تنظيم ميشود زنـان بـازداشـتـي آزاد            
شده اند اما کارگـران بـازداشـت شـده            
که همگي عضو اتـحـاديـه سـراسـري            
کارگران اخراجي و بيکار مـيـبـاشـنـد          
همچنان در نقـطـه نـا مـعـلـومـي در                

 .بازداشت بسر مي برند
 

 مردم حق طلب 
نزديک به سي سال است که فقر و         

فالکتي تحـمـل نـاپـذيـر را بـر مـا و                   
خانواده هايمان تحميل کرده اند، مـا         
توليد کنندگان همه ثروت و نـعـمـات          
موجود در جامعه هستيم امـا سـهـم           
ما چيزي جز فقر و فالکت بـي پـايـان          

 .نبوده و نيست
 ما در مقـابـل اداره روابـط کـار             
سنندج گرد هم آمديم تا به مناسـبـت         
روز جهاني کارگر اعتراض خود را بـه        
مشقاتي که بر ما تحمـيـل کـرده انـد             

در ايـن    .   اين حـق مـاسـت      .   بيان کنيم 
جامعه، در طول سال دهها روز را بـه           
عناوين مختلف اسم گـذاري کـرده و          

از ثروتي که توسط ما کارگران توليد       
ميشود براي گراميداشت آنها  هزينه      
هاي ميلياردي ميکننـد امـا وقـتـي           
نوبت ما کارگران ميرسد بـا بـاتـوم و            
گاز اشک آور به جان ما مـي افـتـنـد،             
ايــنــان مــيــخــواهــنــد مــا بــه مــثــابــه          
بردگاني خاموش در مقابل ايـنـهـمـه          
ستمي که بر ما روا داشته مـيـشـود،            

امــا مــا ســکــوت       .   ســکــوت کــنــيــم   
ما کار، نـان، آزادي و        .   نخواهيم کرد 

امنيت و رفـاه و        .   امنيت ميخواهيم 
آسايش ما ، امنيت و رفاه و آسـايـش          

 . کل جامعه است
از مـا    !   مردم شريف و آزاديـخـواه     

حمايت کنيد و اجازه ندهيد بـيـش از           
اينها، انسانيت در ايـن جـامـعـه لـه               

حمايت شما پشتوانه محکـمـي      .   شود
خواهد بود تا هم دوستان ما از زنـدان    
آزاد شوند و هـم حـرمـت و شـرافـت                 
انساني کل جامعه بيش از اينها لگد        

 . مال نشود
ما از شـمـا مـيـخـواهـيـم تـا بـا                   
مراجعه به محل نگـهـداري کـارگـران          
دستگير شده و جويا شـدن وضـعـيـت           

بـي  .   آنها ، خواهـان آزاديشـان شـويـد         
ترديد تالش جمعي و متـحـدانـه مـا،           
دشمنان طبقه کارگر را وادار به عقـب    

 .نشيني خواهد کرد
   

 زنده باد اول ماه مه
 زنده باد آزادي و برابري

اتحاديه سراسري کارگران 
 اخراجي و بيکار
۱۱/۲/۸۶ 

 

روز اول ماه مي روز جهانـي کـار          
براساس فراخواني که اتحاديـه  .   گربود

سراسري کارگران بيکـار و اخـراجـي،          
کميته هماهنگي و جمعي از فعالـيـن        
کارگري سنـنـدج داه بـودنـدف روبـرو             
روابـط عــمــومــي ادره کــار واقــع در            
چهار راه صفري مکـان تـجـمـع بـراي             
بـراگـزاري اول مــاه مــي اعــالم شــده             

 صبح با عجلـه آنـجـا         ۱۰ساعت  . بود
رفته و بـه مـکـان بـرگـزاري مـراسـم                  
رسيدم در چهار راه مردوخ که بـه ايـن           
مـکـان مـنــتـهـي مـيــشـود تـرافـيــک                

تـعـداد   . سنـگـيـنـي ايـجـاد شـده بـود              
بسيار زيادي مامـوران انـتـظـامـي و            
گارد ويژه و لباس شخصي کل مسيـر      

اما کارگران کـه     . را احاطه کرده بودند   
بـــراي گـــرامـــيـــداشـــت روز اعـــالم           
همبستگي جهـانـي و طـبـقـاتـيـشـان              
آمـده بـودنـد بـدون در نـظـر گـرفـتــن                   
ــم جــمــع                  ــم ک ــا ک ــه هشــدارهــاي آن

 نـفـر     ۴۰۰جمعيت ابتدا حـدود    . شدند
بودند که در مکان اعـالم شـده جـمـع            

 .شدند

مامور ها ابـتـدا خـواسـتـنـد کـه              
جمعـيـت را پـراکـنـده کـنـنـد کـه بـا                     
مقاومت کار گران و خـانـوادهـايشـان         

کار گران با صداي بـلـنـد         . روبرو شدند 
فـريــاد مــيــزدنــد ايــن روز مــاســت و            
برگزاري مراسم و تجمـع حـق مسـلـم            

پالکاردهاي قرمز  در دست کـار        .   ما
گران خودنمايي ميکـرد کـه بـر آنـهـا              

گرامي بـاد اول مـاه         :   نوشته شده بود  
مي، اخراج و بيکاري مـمـنـوع، کـار            
براي کودکان ممنوع و نـيـز خـواهـان            

. آزادي محمود صالحي شـده بـودنـد          
هر لحظه بر تعـداد جـمـعـيـت افـزوده              

ــرافــيــک ســنــگــيــنــي در         .   مــيــشــد  ت
خيايبانهاي منتهي به محل برگـزاري    

 . مراسم  ايجاد شده بود
در همان ابـتـداي مـراسـم شـيـث              
اماني دبير اتحاديه کار گران اخراجي      
و بيکـار کـه از فـراخـوان دهـنـدگـان                 
مــراســم بــودنــد شــروع  بــه خــوانــدن            
قطعنامه مصوب بـرگـزار کـنـنـدگـان           

اين حرکـت کـه اسـتـارت          . مراسم کرد 
مراسم بود شوق و هيجـان زيـادي بـه            

جمعيت داد و بـا تشـويـق و فـريـاد                   
 . جمعيت روبرو شد

با قرائـت هـر کـدام از بـنـدهـاي                
قـطــعــنــامــه تشــويـق مــردم هــيــجــان         

کـارگـران   .   بيشتري به مراسـم مـيـداد       
آنها فريـاد   . شروع به شعار دادن کردند    

ميزدند کار گر اتحاد اتحاد ، زندانـي        
سياسـي آزاد بـايـد گـردد، مـحـمـود                

مـامـورهـاي    . صالحي بايد آزاد گردد     
امنيتي رژيم با ديدن فضاي مـوجـود         
از اينکه کنترل از دستشان بيرون رود        
به وحشت افتادند و شروع به تـهـديـد           

اما کار گـران کـه چـيـزي جـز              .   کردند
زنجير هايشـان بـراي از دسـت دادن              
نداشتند در مقابل تهديـد مـامـورهـا          

 .عقب ننشستند
 

در زماني کـه شـيـث امـانـي در               
حال خواندن بندهاي آخر قـطـعـنـامـه           
بــود بــه يــک بــاره مــامــوريــن نــظــام             
سرمايه اسالمي وحشيانه بر جمعيت     

لباس شخصـي هـا و        .   حمله ور شدند  
گارد ويژه از تمام جهات و کوچه هـاي    
مجاور با باتوم بدون در نظـر گـرفـتـن            

خواستـنـد   .   هيچ چيزي حمله ور شدند    
که شيث اماني وتعـداي از فـعـالـيـن             
کار گري را ببرنـد کـه بـا گـرد آمـدن                 
جمعيت حول آنها مـانـع دسـتـگـيـري            

هر لحظه در گيري شـديـد        .   آنها شدند 
مـامـوران وحشـيـانـه هـر            .   تر ميـشـد   

کسي را که دم دسـتـشـان مـيـرسـيـد                
. مورد ضرب و شتـم قـرار مـيـدادنـد            

ســراســيــمــه خــيــابــانــهــاي اطــراف را         
مقاومت کـار گـران بسـيـار           .     بستند

انـگـار   .   عالي و تحسين بر انگـيـزبـود    
کسي نميتوانست اراده آنها را در هـم         

 . بشکند

در ادامه درگيري نيروهاي گـارد        
ويژه جواني را گرفته بودند و از سـر و           
رويش خون ميامد وحشيانه بـر روي         

مـردم  .   اسفالت خيابان مـيـکـشـيـدنـد        
پير زنـي از     .   فورا به کمکش شتافتند   

ميان جمعيت فـريـاد زد ايـنـجـا هـم               
بـا در گـيـري مـردم           .   فلسطين اسـت   

خوشبختانه اين جوان را آزاد کـرده و          
. از دست نيروهاي مسلح رها کـردنـد      

ــا فشــاري کــه آوردنــد              مــامــورهــا ب
جمعيـت را بـه دو قسـمـت تـقـسـيـم                   

قسمتي از جـمـعـيـت بـا سـر               .   کردند
دادن شعار شروع به حرکت بـه سـمـت           
ــان صــفــري و مــيــدان آزادي               خــيــاب

قسمت باقيـمـانـده در طـرف          .   نمودند
ديگر خيابان  به شدت بـا مـامـورهـا            

مــن بــا قســمــتــي از        . درگــيــر شــدنــد   
جمعيت بـودم کـه بـه سـمـت مـيـدان                 

شعار آزادي و بـرابـري       .   آزادي ميرفت 
و زنداني سياسي آزاد بـايـد گـردد در            

به يک باره از     .   خيابان طنين انداز شد   
سمـت مـيـدان آزادي و کـوچـه هـاي                 

به هـر    .   اطراف گارد ويژه حمله ور شد     
عابري که ميرسيدند با بـاتـوم حـملـه            

در اين ميان چـنـديـن نـفـر           .   ميکردند
دستگير شدند و فورا بـا مـاشـيـن از            

در طـرف مـقـابـل        .   ما دورشان کردند  
خيابان که توسط مامورين ارتباطش     
با ما قـطـع شـده بـود نـيـز تـعـدادي                    

 ۱درگـيـريـهـا حـدود          .   دستگير شدند 
در جـريـان     .   ساعـت بـه طـول کشـيـد           

دستگيريها متـوجـه شـدم کـه خـالـد              
سواري و صديق کـريـمـي از رهـبـران              
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        

بعدأ خالد آزاد    .   بيکار دستگير شدند  
شد و صديـق کـريـمـي هـمـچـنـان در                 

شيث اماني در   .   بازداشت بسر ميبرد  

اين درگيريها به شـدت زخـمـي شـده              
 نفر از کـارگـران و         ۲۰بيش از .   است

جــوانــان در درگــيــري بــا گــارد ويــژه            
 . زخمي شدند

کل مسير در محاصره نيـروهـاي       
خبر در گـيـري       .   سرکوبگر قرار گرفت  

مردم با نيروهاي رژيم در روز اول مـاه      
. مي بـه سـرعـت در شـهـر پـيـچـيـد                   

خانواده دستگير شـده هـا بـه جـلـوي              
ستاد خبري رژيم که معمـوال در ايـن           
مواقع دستگير شده هـا را بـه آنـجـا               

آنـهـا هـم ادعـا         .   ميبرنـد مـيـرفـتـنـد        
ميکردند که دستگير شده ها جاهـاي       
ديگري هستند و به ستاد آورده نشـده         

طبق خـبـري کـه مـردم دريـافـت             .   اند
 در انـتـهـاي        ۱۲کرده بودند کالنتري    

خيابان وکيل محل بازداشت شـدگـان       
 . است

به سرعت جـلـوي ايـن کـالنـتـري             
آنها . تعدادي از خانواده ها جمع شدند     

نيز ابـتـدا اعـالم کـردنـد کـه خـبـري                   
ندارند اما زماني که پا فشاري مـردم         
براي آزادي دستگير شده ها را ديـدنـد     
وحشيانه به جان مردم افتادنـد و يـک           

 .......نفر هم آنجا بازداشت شد
آري اين  تصوير کـوتـاهـي ازاول           

. ماه مي در شهر سـرخ سـنـنـدج بـود            
صحنه  رژه و اعـتـراض و درگـيـري                
طبقه کار گر با حاميان نظام جهـل و          

تعداد زيادي از همکاران ما     .   سرمايه
زخمي، بـازداشـت و مـورد ضـرب و              

اکنون تالشـمـان را      .   شتم قرار گرفتند  
براي آزادي دستگير شدگـان بـايـد ده           

 .چندان کنيم
 زنده با  آزادي و برابري

 زنده باد اول ماه مي 
 روز جهاني کارگر

 ۸۶ارديبهشت ۱۱

 
 گزارشي از اول ماه مي سنندج                

 اميد زماني    

 فراخوان اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار به مردم سنندج                                    
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

همکاران ارجمـنـد، فـرهـنـگـيـان            
 فرهيخته

چندين سال اسـت كـه مـعـلـمـان              
طلبي و عدالتخـواهـي خـود          نداي حق 

را از طريق روشهاي مدني و قـانـونـي          
ــئـــوالن              بـــه گـــوش تـــمـــامـــي مسـ

اي    اما متاسفانه هيچ اراده   . اند  رسانده
از سوي دولتمردان جهت كاستـن آالم        
معلمان مشاهده نشده و با توسـل بـه          
راهكارهاي مقطعي نه تنها سعي در     
حل مصائب ننموده بـلـكـه بـر حـجـم              

و بهتـريـن راه حـل         .   اند  آنها نيز افزوده  
ــه و                 ــاك كــردن صــورت مســئل را پ
پــرداخــتــن بــه مســائــل جــانــبــي                 

ــه  ــد   دانســت ــر         .   ان ــهــاي اخــي در مــاه
فشارهاي مـتـعـددي از سـوي دولـت             

مــحـور مـتــوجــه        مـهــرورز و عـدالــت      
 .معلمان شده است

متاسفانه بسـيـاري از مـعـلـمـان            
روزهاي جشن سال نو را در زنـدان بـه           

هايشان انـتـظـاري        سر بردند و خانواده   
 .تلخ را آزمودند

اي نسبت    اما معلمان حتي لحظه   
آمـــوزان تـــرك        بـــه آمـــوزش دانـــش      

ي خـود       و وظيفه .   مسئوليت ننمودند 
و بـر    .   را تا پاي جـان پـاس داشـتـنـد             

ها، اميد به فردا را در        ترين تخته   سياه

آمــوزان زنــده      دل نــوبــاوگــان و دانــش      
همان بـس كـه تـمـامـي            .   داشتند  نگه

انســانــهــاي آزاده از كــالس مــعــلــم             
ما ضمن تاكيد براينـکـه   .  اند  برخاسته

هدف ما از تـحـصـن ضـربـه زدن بـه                 
آموزان نيست و اعـالم ايـنـكـه              دانش

هـاي مـا        بخش مـهـمـي از خـواسـتـه           
تغيير ساختار نظام آمـوزشـي اسـت،          
از شما همکاران گرامي انتظار داريـم       
كه اهداف ما را بيشتر تبيين نمائـيـد      

آمـوزان     تا تمام ابهامات اولياء دانش    
 .برطرف گردد

هاي سـابـق       ما ضمن تاييد بيانيه   
هـاي     شوراي هماهنگي، اهم خواستـه    
 : كنيم خود را به شرح زير اعالم مي

  
ــان              -۱ ــت ــان اس ــي ــگ ــن ــره ــا ف م

كردستان همبستگي كامل خود را با      
تمام معلمـان ايـران اعـالم داشـتـه و               

پشــتــيــبــانــي از     خــود را مــلــزم بــه           
هــاي ســراســري شــوراي             بــيــانــيــه   
 .دانيم  ميهماهنگي

مــا هــرگــونــه تــبــعــيــض و             -۲
نابرابري را محكوم نموده و خـواهـان          

اجـراي عـدالـت       و    رفع كامل تبعيض  
 در آمــوزش و پــرورش           اجــتــمــاعــي 

 .باشيم مي
ــغــيــيــرات  مــا خــواســتــار         -۳ ت

 و تبديـل آن      اساسي در نظام آموزشي   
به يـک سـيـسـتـم آمـوزشـي مـدرن و                  

 .کارآمد هستيم
فضـاي آمـوزشـي      ما داشتن     -۴
 يعني كالسهـاي مـجـهـز بـه            مناسب

تمام وسايل كمك آموزشي و براساس      
استانداردهاي جـهـانـي را از حـقـوق              

آمـوزان دانسـتـه و           كودكـان و دانـش      
معتقديم که پايمال نـمـودن ايـن حـق             

ي    لطمات جبران ناپذيري را بر پيـكـره       
 .سازد آموزش وارد مي

ترين    از انساني  امنيت شغلي   -۵
حقوق اجتماعي معلـمـان اسـت پـس           
هرگونه استخدام پيماني، شركتـي، و       
قــراردادي را مــغــايــر بــا ايــن اصــل            

 .كنيم دانسته و محكوم مي
اصـالح نـظـام      ما خـواسـتـار         -۶

 و تبديل آن به گـزيـنـش          گزينش فعلي 
علمـي بـراي مـعـلـمـان بـوده چـراكـه                  
گــزيــنــش کــنــونــي، افــراد را بــه                   

انگـيـزگـي      كاري، انفعال و بي     محافظه
 .دهد سوق مي
تـبـعـيـد و       ما خواستار رفـع       -۷
 از همكـاران عـزيـزمـان آقـايـان             اتهام

پيـمـان نـوديـنـيـان و فـرزاد اسـدپـور                  
 .هستيم
ما خـواهـان پـايـان دادن بـه               -۸

 در آموزش و پرورش و     فضاي پليسي 
قيد و شرط معلمـان دربـنـد           آزادي بي 

بوده و از تمامي هـمـكـاران بـا تـمـام               
 .نماييم توان حمايت و پشتيباني مي

ي    اليـحـه  ما خواهان اجـراي        -۹
 بصـورت    مديريت خـدمـات كشـوري      

 ۱/۱/۸۶كامل و جامع از تـاريـخ          
 .باشيم مي

ــه         -۱۰ ــانـ ــاس رسـ ــكـ ــعـ اي     انـ
هاي فرهنگيـان     اعتراضات و خواسته  

مـا ضـمـن      .   از حقوق مسلـم مـاسـت       
هـا و       سـكـوت رسـانـه      محكوم كردن    
ــازتــاب           مــطــبــوعــات   ــه ب  نســبــت ب

اعتراضات فرهنـگـيـان، حـق انـجـام            
مصاحبه را بـراي فـعـالـيـن صـنـفـي                

 .دانيم محفوظ مي
ما خواهان نهاديـنـه كـردن          -۱۱

 در سـطـح       نظام مـديـريـت انـتـخـابـي          

مدارس بوده و همچنين تسري آن بـه          
ــان را                  ــاطــق و اســت ــن ــت م ــري مــدي

 .خواستاريم
ما خـواهـان رفـع هـرگـونـه            -۱۲

تشـكـلـهـاي     محدوديت از فـعـالـيـت          
آزادي  بوده و بسـط       صنفي فرهنگيان 

 را در آمـوزش و پـرورش             نقد و   بيان
 .خواستاريم
مديريـت  در روزهاي جاري      -۱۳

ــدج           ــن ــن ــك س ــه ي ــي ــاح ــال        ن ــا ارس  ب
اي بـه مـدارس سـعـي در                بخشنامـه 

ــيــن                  ــرديــد و دودلــي در ب ــجــاد ت اي
همكاران نموده و مديران را وادار بـه          
ارسال اسامـي مـتـحـصـنـيـن نـمـوده               

ما ضمن مـحـكـوم كـردن ايـن            .   است
داريـم در صـورت          برخورد اعالم مـي   

برخورد بـا هـمـكـاران مـا نـاچـار بـه                  
 بـوده و مسـئـولـيـت آن             صدور بيانيه 

ي مديريت ناحيه يـك خـواهـد           برعهده
 .بود

ما صدور هرگـونـه احـکـام           -۱۴
 بـراي    انفصال خدمـت  تنبيهي ازجمله   

اي جـديـد در          فعالين صنفي را حـربـه     
جهت ضربه زدن به آموزش و پـرورش      

 .نمائيم دانسته و محکوم مي
از تمامي اشـخـاص حـقـيـقـي و              
حــقــوقــي، دانشــجــويــان، كــارگــران،        

آمــوزان و كســانــي كـه از مــا               دانـش 
 .حمايت كردند بسيار سپاسگزاريم
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 برنامه هاي تلويزيون انترناسيونال                   
 

 سـاعـتـه      ٢٤برنامه هاي انترناسيونال همه روزه، تا راه افتـادن تـلـويـزيـون                   
 تا ٢(  و نيم عصر به وقت تهران ٤ و نيم تا ٣حزب در شبکه هات برد، از ساعت  

از کانـال  )    صبح به وقت لس آنجلس٦ تا ٥ بعدازظهر به وقت اروپاي مرکزي،  ٣
 . يک پخش ميشود

 ١٢ و نيم ظهر به وقـت ايـران،       ١٢ و نيم تا     ١١هرشب از ساعت    اين برنامه   
 صبح به وقت اروپاي مرکزي تکرار ١٠ تا ٩ نيمه شب به وقت لس آنجلس،        ١تا  

 . ميشود
 : آدرس کانال جديد
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