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ارزيـابـي شـمـا از         :   بهمن خانـي  
حركت اعتراضي معلمان تا به حـال       
چيست؟ نقاط ضعف  و نقاط قـوت        

 اين حركت كدامند؟
اعـــتـــراض :   اصـــغـــر کـــريـــمـــي   

معلمان يکي از حرکتهاي مـهـم در         
 سـال    ٨٥سـال    .    بـود  ٨٥پايان سال   

شکست پروژه جمهوري اسالمـي از       
سر کـار آوردن احـمـدي نـژاد بـراي                

تجمعات بـزرگ   .   ارعاب جامعه بود  
و پـي در پـي مـعـلـمـان هـمـراه بـا                     
اعتصاب سراسري آنـهـا، يـکـي از            
اعتراضاتي بود که پايـان شـکـسـت          

. پروژه احمـدي نـژاد را اعـالم کـرد             
 سـال خـودنـمـائـي          ٨٥بعالوه سـال      

سوسياليسـم، سـال خـوانـدن سـرود            
انــتــرنــاســيــونــال، ســال بــه اهــتــزاز          
درآمــدن پــرجــم ســوســيــالــيــســم يــا         
ــريــت ســال قــطــعــنــامــه هــاي             ــرب ب

سوسياليستي در همايش هاي مهـم   
معلمان نيز با برافراشتن پـرچـم     .   بود

سوسـيـالـيـسـم بـپـاخـيـز بـراي رفـع                  
تبعيض در اجتماع بـزرگ خـود در           
مقابل مجلس، در اين روند شـريـک         

 سـال    ٨٥و  بـاالخـره سـال            .   شـدنـد  
اعتراضات بزرگ و هرروزه کارگـران      
براي بهبود معيشـت، بـراي کـار و            
حــقــوق عــقــب مــانــده و افــزايــش             

حرکت معلمـان يـکـي      .  دستمزد بود 
در يـک   .   از نقاط اوج اين مبارزه بود     

ــراضــات        ٨٥کــالم ســال        ــا اعــت  ب
معلمان در اسفند ماه تـکـمـيـل تـر             

ــيــش درآمــد            .   شــد ــارزه پ ايــن مــب
 ٨٦اعتراضات گسترده تر در سـال        

. سالي که تازه شروع شده است     .   بود
امسال سال تحرک چشـمـگـيـرتـر نـه            
تنها معلمان که کل طبقه کـارگـر و          
دانشجويان و زنان و جوانان خـواهـد        
بود، سال بيشـتـر دسـت بـاال پـيـدا               
کردن سوسـيـالـيـسـم، سـال جـلـوتـر               

بـايـد بـه      .   آمدن جنبش سـرنـگـونـي       
 . استقبال آن رفت
نـقـش گـرايشـات       :   بهمن خـانـي   

 مختلف درون اين حركت چيست؟
اين حـرکـت نـيـز        :   اصغر کريمي 

مــانــنــد هــمــه اعــتــراضــات ديــگــر         
يکي بيشتر دنـبـال     .   يکدست نيست 

. مذاکره است، يکي دنـبـال مـبـارزه         
يکي فکر ميـکـنـد هـرچـه بـيـشـتـر                
صنفي صنفي کند زودتر به نتـيـجـه         

و يـکـي در مـقـابـل فـکـر                .   ميرسد
ميکند نه تنها خواستهاي صـنـفـي         
حق معلمان است بلکه آزادي بيان و       
آزادي زندانيان سياسي هم خـواسـت       
معلمان اسـت، آمـوزش و پـرورش            
غيرمذهبي و برابري زن و مرد و در    
يک کالم يک زندگي آزاد و انسـانـي           
براي همه مردم هم خواست معلمـان       

سرکوب مبـارزه مـعـلـمـان و           .   است
دستگيري صدها نفر از آنان پـوچـي         
گرايش اول را به مـحـصـالن کـالس          

در سطح .   هاي ابتدائي هم نشان داد    
شعارها اين اساسا گرايش چپ بـود        

اين گـرايـش    .   که دست باال را داشت    
قوي است و مـذاکـره و تـعـريـف و                 

" ! خانه مـلـت   " تمجيد از به اصطالح     

 مصاحبه ايسکرا با اصغر کريمي                        
 در مورد حرکت اعتراضي معلمان                      

 
 
 
 
 
 

 
 اصغر کريمي      

 

 ١٨طبق گـزارشـات روز شـنـبـه             
 نـفـر از فـعـالـيـن             ٤٥فروردين حدود    

معلمان در همدان دستگير و به نقـطـه         
 . نامعلومي انتقال داده شدند

طبق اين گزارش عصر روز شنـبـه     
درحالي که فعالين معلمـان در دفـتـر           
کانون صنفي فرهنگيان اين استان در      
حال برگزاري جـلـسـه اي بـراي تـداوم               
اعتراض خود داشتـنـد مـورد يـورش           
نيروهاي امنيتـي و انـتـظـامـي قـرار              

 نـفـر از آنـهـا           ٣٠گرفتند و بـيـش از         
دستگير شدند و با اتوبوس بـه نـقـطـه            

نـيـروهـاي    .   نامعلومي منتقـل شـدنـد      
سرکوب بدنبال آن به خانه تـعـدادي از          
معلمان رفته و تعداد ديگـري را نـيـز            

گفته مـيـشـود کـه         .  دستگير کرده اند 
تمامي اعضاي هيئت مـديـره کـانـون          
صـــنـــفـــي هـــمـــدان در مـــيــــان                   

 . دستگيرشدگان هستند
در سنندج نيز روز شنبه اعضـاي        

  نفر از معلمان همدان دستگير شدند                         ٤٥
 معلمان احضار شده سنندج                  
 حاضر به بازجوئي نشدند                

 

 
محمود صالحي يکي از فعالين کارگري 

 رژيم اسالمي در مريوان باز هم جنايت آفريد                     سقز بازداشت شد

 يک کره زمين، يک انسان            
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امــا گــرايــش   .   را نــقــش بــر آب کــرد        
راديکال در رهـبـري کـانـون صـنـفـي               

اين نقـصـان    .   معلمان دست باال ندارد   
مـعـلـمـان     .   را بايد فـورا جـبـران کـرد           

راديکال و سوسياليست بايد با ارائـه         
پيشنهادات مـوثـر و بـا نشـان دادن              
ابتکار رهبري اين تشکـل را بـدسـت           

و به اشکال مختلف خـود را        .   بگيرند
ايـن  .  و توده معلمان را متشکل کنند 

مــعــلــمــان    .   گــره پــيــشــروي اســت          
سوسياليـسـت، هـمـانـهـا کـه شـعـار                 
سوسياليسم بپاخيز براي رفع تبعيض     
را مقابل مجلس برافراشتند، همانهـا      
که بر اعتصاب و تجمع بجاي مذاکره       
تاکيد کردند و آنرا بـا قـدرت عـمـلـي              
کردند، حـرف دل هـمـه مـعـلـمـان را                 

اينها نماينده واقعي معلمان    .   ميزنند
اينها هستند که مـيـتـوانـنـد      .   هستند

اينها .   اين مبارزه را به جائي برسانند     
هستند که ميتوانند افق روشـنـي در          

 ٨٦مقابل کل جامعه بگذارند و سال       
را به سالي تعيين کننـده در جـنـبـش           
آزاديــخــواهــانــه مــردم ايــران تــبــديــل        

 ! توپ در ميدان آنها است. کنند
چـگـونـه مـعـلـمـان          :   بهمن خـانـي   

ــوب               ــد در فضــاي ســرك ــن ــوان ــت ــي م
جمهوري اسالمي حركت اعـتـراضـي        
خود را راديـكـال و مـتـعـرض نـگـه                  

 دارند؟
کـارهـاي زيـادي      :   اصغر کـريـمـي    

اتـکـا بـه تـوده مـعـلـمـان،               .   بايد کرد 
مرزبندي قاطع با گرايـش مـحـافـظـه           
کار در رهبري اين مبارزه، جـنـبـيـدن           
سريع براي متشکل کردن توده هـرچـه        
وسيعتري از معلمان در تهران و هـمـه       
شهرستـانـهـا، تـالش بـراي بـرگـزاري              
مجمع عمومـي مـعـلـمـان و شـريـک               
کردن توده معلم در بيان خـواسـتـهـا،           

در تصميمات مـربـوط بـه تـجـمـع و                
اعتصاب، خواستهاي کل جامـعـه را        
مد نظر داشتن، به جلو صحنه آمـدن          
طيفي از معلمان راديـکـال در هـمـه             
شهرها در راس اين مبارزه و تـبـديـل           
شدن صـدهـا نـفـر از ايـن طـيـف بـه                    
رهبران شناخته شده مبارزه معـلـمـان        
با سخـنـرانـي، بـا سـازمـانـدهـي، بـا                 
دخــالــت در مــبــاحــث جــاري مــيــان          

همانطور کـه در پـاسـخ بـه             .   معلمان
سوال قـبـل نـيـز اشـاره کـردم کـلـيـد                    
پيشروي در دست معلمان پـيـشـرو و           

اوضاع جـامـعـه بـراي        .   راديکال است 
پيشروي آنها، براي قرار گـرفـتـن ايـن           
بــخــش در راس حــرکــت اعــتــراضــي         
معلمان و تبديل شدن به چـهـره هـاي            
شناخته شده در شهر و کشور، چـيـزي         
که فقدان آن بشدت به معلمان لـطـمـه        

اين درست اسـت     .   ميزند، آماده است  
کــه جــمــهــوري اســالمــي دســت بــه            
سرکوب معلمان زد اما اينرا هم همـه    
ميدانند که جمهوري اسـالمـي قـادر          
بــه ســرکــوب تــمــام عــيــار مــعــلــمــان         

در شـرايـطـي بـايـد          .   ميترسد.   نيست
معلـمـان را سـرکـوب کـنـد کـه کـل                   

. جامعه در غليان و اعـتـراض اسـت           
حکومت بر دنيائي از خشم و انـزجـار         

در .   مردم روز را به شـب مـيـگـذرانـد          
سطح بيـن الـمـلـلـي بشـدت مـنـزوي                

ــحــرانــي اســت        .   اســت . اوضــاعــش ب
مجبور است جلو رشـد اعـتـراض را            
بگيرد اما از سرکوب هـمـه  جـانـبـه               

وقــت دســت زدن بــه         .   نــاتــوان اســت   
 . ابتکارات بسيار بزرگتر است

اقشـار ديـگـر در        :   بهـمـن خـانـي      
جامعه چگونه ميتوانند بـه  مـبـارزه           

 معلمان كمك كنند؟
مــوقــعــيــت    :   اصــغــر کــريــمــي       

اجتماعي معلمان يک ويژگي مـهـم و         
. نقطه قـدرت مـهـم مـعـلـمـان اسـت                

معلمان بـا کـودکـان کـل جـامـعـه و                 
بخش مهمي از نسل جوان کشـور در         

در آمـوزش    .   تماس روزمـره هسـتـنـد       
آنها، در شکل دادن به شخصيت آنهـا        

در .   نقش فوق الـعـاده مـهـمـي دارنـد            
تماس نزديک با دهها ميليون اوليـاي        

ايــنــهــا   .   دانــش آمــوزان هســتــنــد          
. موقعيت ويژه اي به آنهـا داده اسـت           

معلمان ميتوانند مثل کارگران نـفـت       
 بـه رهـبـر مـبـارزه مـردم             ٥٧در سال   

اين موقـعـيـت را بـايـد           .   تبديل شوند 
در .   بشناسند و از آن استـفـاده کـنـنـد        

اين زمينه بنظـر مـن کـار زيـادي از               
. جــانــب مــعــلــمــان ديــده نــمــيــشــود         

تالشهائي اينجا و آنجا ميـشـود امـا          
. ايــن هــنــوز بســيــار ضــعــيــف اســت        

جامعه بايد فـراخـوانـهـاي مـعـلـمـان              
دانشجويـان  .   خطاب به خود را  ببيند     

بايد پيام هاي معلـمـان را بشـنـونـد،             
ــان، دانــش آمــوزان و                زنــان و جــوان
والدين آنها بايد مدام مـورد خـطـاب           

بـعـالوه صـرف      .   معلمان قرار گـيـرنـد      
پــيــام دادن و فــراخــوان دادن کــافــي            

در هر شـهـر و مـحلـه اي بـه                .   نيست
ابتکار معلمان پيشرو بايد صـفـي از          
توده هاي مردم شروع بـه گـرد آمـدن             
حــول خــواســتــهــاي خــود بــکــنــنــد و          
همبستگي با مبارزات هـمـديـگـر را          

معلمـان  .   گسترده تر و عميق تر کنند     
در هرکوچه و مـحلـه اي بـا طـيـفـي                  
گسترده از مردم در تماسنـد بـايـد از            
اين موقعيت ويژه براي بسيـج مـردم،         
سازمان دادن مـردم در حـمـايـت از               
مبارزه خود و بـراي ارتـقـاي مـبـارزه             
همه مردم نـقـش ويـژه خـود را ايـفـا                  

همسران معلمـان قـبـل از هـر            .   کنند
بخش ديگري بايد در کنار مـعـلـمـان           

در سـازمـانـدهـي،      .   قرار داشته باشند  

در سخنراني ها، در شرکت فـعـال در         
تجمعات اعتراضي، در تـالش بـراي         

در .   سازماندهـي مـردم در مـحـالت          
گسترش رابطه معـلـمـان بـا خـانـواده             

اما مساله مـهـم      .   هاي دانش آموزان  
اين است که معلمان در تجـمـعـات و           
اطالعيه ها و فراخوانهايشان نه فقـط      
از خواستهاي بحـق مـعـلـمـان بـلـکـه               
همينطور از خواست هاي بحـق هـمـه          
مردم بـراي آزادي و عـدالـت و رفـاه                
پشتيباني کنند تا جـامـعـه بـيـشـتـر              
خود را شريک معلـمـان و پـيـروزي و              

 . مبارزه آنها بداند
و بــاالخــره حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري يک فاکتور مهم راديکاليسـم      

تماس و هـمـفـکـري       .   اين مبارزه است  
با حزب بايد وسيعا در دسـتـور قـرار            

معلمان پيشرو بايد تـمـاس بـا        .  گيرد
حزب را گسترش دهند، صـداي خـود       
را از طــريــق حــزب بــه گــوش هــمــه              

خواستهاي راديکال خـود و       .   برسانند
تمايز خود با گرايش محافظه کـار را         

حزب کمونيـسـت    .   به همه نشان دهند   
کارگري ابزار مهم مـعـلـمـان پـيـشـرو             
 . براي گرفتن رهبري اين مبارزه است

چـگـونـه مـيـتـوان         :   بهمـن خـانـي     
حمايت بين المللي را نسبـت بـه ايـن            

 حركت جلب كرد؟
بـايـد مـعـلـمـان         :   اصغـر کـريـمـي      

پيشرو و نيز تشکلهاي معلمان مـدام      
سازمانهاي معلمان و سـازمـان هـاي         
کارگري بيـن الـمـلـلـي را در جـريـان                 

از هـر    .   موقعـيـت خـود قـرار دهـنـد            
ــر                 ــري و احضــاري، از ه ــگــي ــت دس
تجمعي، از هر اعتصـابـي بـايـد ايـن             

ايـن هـم يـک        .   سازمانها مطلع شونـد   
فاکـتـور جـلـب هـمـبـسـتـگـي و هـم                    
فاکتوري براي تقويـت راديـکـالـيـسـم           

امـا ايـنـجـا اجـازه          .   اين مبارزه اسـت   
دهيد به يک فاکتور سياسي مـهـم در          

بـطـرف اول     .   مقطع کنوني اشاره کنـم    
و فضــاي تــهــديــدات      .   مــه مــيــرويــم   

بـنـظـر    .   نظامي بر جامعه حاکم اسـت     
من در شرايط کنوني اين کليد بسيـج   

ايـن  .   افکار عمومي بين المللي اسـت   
مساله به معلمان نيز مثل هر بـخـش         
ديگري از جـامـعـه کـامـال مـربـوط                

مــعــلــمــان بــايــد وســيــعــا در          .   اســت
تجمعات اول مه شرکت کـنـنـد و بـه              
افکار عمومي دنيا بگويند که جنگ      
نميخواهند جمهوري اسالمي و بمـب      

رفـاه و آزادي      .   اتمي او را نميخواهند   
پاسخ به همه دستـگـيـري    .   ميخواهند

ها و احضارهـا بـرگـزاري تـجـمـعـات              
اعتـراضـي و از جـملـه تـالش هـمـه                  
جانبه بـراي يـک اول مـه بـاشـکـوه و                  

اول مـه بـايـد هـم از             .   گسترده اسـت   
خواستهاي بحق افزايـش دسـتـمـزد و           
آزادي و برابري دفاع کـرد و هـمـه بـه               
همه دنيا بايد با صداي بلند گفت کـه     
مــردم ايــران جــمــهــوري اســالمــي را          
نــمــيــخــواهــنــد، بــمــبــش را هــم                  

. نميخواهند، جنگ هم نميـخـواهـنـد       
بايد از برگزارکنندگان اول مه در همه       
دنيا خواست که در اول مـه از مـردم             
ايران در مبارزه براي رهائي حـمـايـت          

ايــن بــايــد بــر پــالکــاردهــاي        .   کــنــنــد
معلمان در روز اول مه در کنار سـايـر          
مطالبات آنها به اهتزاز درآيد و دنـيـا         

ــنــد            ــوجــه خــود ک ــد در     .   را مــت ــاي ب
قطعنامه هاي آنها و در فراخوانـهـا و          
پيامهاي آنها اين مساله با صـراحـت       

شخصا ترديـدي   .     و روشني بيان شود   
ندارم که طبقه کارگر از جمله معلمان       
با ايفاي نقش فـعـال در ايـن زمـيـنـه                
حمـايـتـي گسـتـرده و جـهـانـي را از                   
مبارزه براي مطالبات حـق طـلـبـانـه            

 . خود کسب خواهند کرد
 

 *  * * 

 .   . . مصاحبه ايسکرا با اصغر کريمي                  

کانون صنفي معـلـمـان ايـران شـاخـه              
سنندج و تعدادي از معلماني کـه در          

 اسفند در اين شهر شـرکـت        ٢٨تجمع  
کرده بودند از طرف حراست سـازمـان        
آموزش و بـرورش اسـتـان کـردسـتـان             

ــد     ــان           .   احضــار شــدن ــجــا از آن در آن
ــرادي               ــف ــه شــد بصــورت ان ــت ــواس خ
بــاســخــگــوي ســواالت بــاشــنــد امــا          
معلـمـان اعـتـراض کـردنـد و اعـالم                
کردند که تنها بشکل گروهي و دسته       

. جمعي حاضر به پاسخ گوئي هستند     
حراست که مقاومـت دسـتـه جـمـعـي            
معلمان را ميبيند عـقـب نـيـشـيـنـي             

ميکند و اعالم ميکند که فقط با دو        
نفر از معلمـان قـرار اسـت صـحـبـت               

اما معلمان حـاضـر بـه پـاسـخ          .   کنند
دادن به حراست نميشوند و مـحـل را           

 . ترک ميکنند
نحوه برخورد مـعـلـمـان سـنـنـدج            
الــگــوي مــهــمــي در مــقــابــل  هــمــه            
فعاليني قـرار مـيـدهـد کـه بصـورت              
انفرادي احضـار مـيـشـونـد و مـورد               

قــبــال .   بــازجــوئــي قــرار مــيــگــيــرنــد       
کارگران شاهو در سنندج نيز زمـانـي         
که فعالين اين کارخانه توسط وزارت       
اطالعات احضار شده بودند مـقـابـل         

ســاخــتــمــان اداره اطــالعــات تــجــمــع       
ميکنند و اعالم ميکنـنـد کـه فـقـط             
ــا                   ــد کــه ب ــيــم ســاعــت وقــت داري ن
همکارمان صحبـت کـنـيـد در غـيـر              
اينصورت دست به تجمع اعـتـراضـي       
ميزنيم و اداره اطالعات پس از سـي       
دقــيــقــه رفــيــق هــمــکــارشــان را آزاد          

 . ميکند
معلمان دستگيرشده همدان بـايـد    
فورا و بي قيد و شرط و بدون هـرنـوع            

حـزب  .   وثيقه و تـعـهـدي آزاد شـونـد             
کمونيست کارگري همه مـعـلـمـان در         
هــمــدان و در ســراســر کشــور را                    
فراميخواند نسبت به اين اقدام دسـت       

به اعتراض بـزنـنـد و خـواهـان آزادي              
فوري همکاران دستگير شده و پـايـان        
دادن به احضار و دستگيري معـلـمـان         

ــد  ــوري و             .   شــون ــمــل ف ــع عــکــس ال
اعتراضي معلمان در سـراسـر کشـور         
تنها راه پايـان دادن بـه اذيـت و آزار                

برخورد سـرکـوبـگـرانـه       .   معلمان است 
رژيــم در عــيــن حــال يــک اقــدام                     
پــيــشــگــيــرانــه بــراي مــرعــوب کــردن       
ــر                ــاثــيــر گــذاشــتــن ب مــعــلــمــان و ت
تصميمات اعتراضي معـلـمـان بـراي         
اعتصاب و تجمع در هفته هاي آينـده       

 . است
ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک

دستگيري معلمان همـدان و احضـار         
معلمان سنندج را شـديـدا مـحـکـوم             
ميکند و همـه مـعـلـمـان، کـارگـران،              
دانشجويان و همه مردم آزاديخـواه را        
به اعتراض به رفتار سرکوبگرانه رژيم      

حزب همـه مـردم را بـه           .   فراميخواند
آمادگي براي شـرکـت در تـجـمـعـات             

 . اعتراضي معلمان فراميخواند
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 روح اهللا مهدي پور عمراني          
 
 
 دردست هايت چه پنهان کرده اي  - 

  که جهان 
 اين پا وآن پا مي شود هر بار؟
  يک مشت تاول کار مزدي را

  که خواب خوش يک دنياي بهتر را تعبير 
 .مي کند

 در ساک هاي روزانه ات چيست -
  که سنگين مي روي پرستار؟ 

 تنزيب زخم هاي کهنه
 که دهان باز کرده اند

 ازچيت سازي چه به خانه ارمغان مي بري بافنده؟  -
 بافينه هاي نخ نماي فقر را        
 که برهنگي شهر را هنوز         

 درمان نمي شود 
 درکشوهاي ميزت چه قايم کرده اي معلم؟ -

 پرونده هاي ماه ها حقوق سوخته را     
 ويک عالم درس حساب      

 که تقسيم را  
 :از نوع واقعي اش تعريف مي کند

 اگر نان هست ، همه بايد بخورند "
 " واگر نيست ، چرا نبايد باشد؟

 چشم روشني چه مي بري امشب به خانه ات - 
 راننده؟

 قطع نامه هاي محکم سنديکا را
 تاديگر هيچ کس درراه نماند

 حتي اگر من
 ازادامه ي کار باز مانم 

 اتوبوس ها
 درپايانه ها خاک مي خورند

 !ومن  آب خنک
 با جاروات چه مي روبي رفتگر؟ -

 خاشاک دودمان نظم پارينه را
 درجيب هايت چه داري کارگر؟ -

 مشت هاي گره کرده ام
 که خشم را احتکار کرده اند 

 !شاعر -
 ازقله هاي بلند

 !پايين بيا
 بغض ذخيره ي آتش فشان  

 زودا 
 به آسمان شهر   
 شتک خواهد زد

 
 ۱۳۸۵اسفند 
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در آستانه او مه اين تعرضـي بـه           
همه تشکلها و فعـالـيـن کـارگـري در             

ايـن اقـدام     .   ايران محسـوب مـيـشـود       
رژيم بايد با جواب قـاطـع و گسـتـرده             
کارگران و تشکلهاي کـارگـري روبـرو          

 .شود
طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه             

کردستان حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
ايــران رســيــده اســت، روز دو شــنــبــه            

 حـوالـي ظـهــر،        ١٣۸۶فـرورديـن     ٢۰
ــيــروهــاي             ــعــدادي از مــامــوريــن ن ت
انتظامي رژيم، با دو دستگاه خودرو،       
به محل کار محمود صالحي در شهر       
سقز مراجعه کرده و به او اعـالم مـي            
کنند که با آنها به دادستاني بـرود تـا           

 ۱۱دادســــتــــان در مــــورد روز                  
ارديبهشت روز جهانـي کـارگـر بـا او             

 . صحبت کند
در مـحـل دادسـتـانـي، مـنـشـي               

اجراي احکام با قرائـت حـکـم دادگـاه            
ــر                 ــظــر اســتــان مــبــنــي ب تــجــديــد ن
محکوميت محمود صالحي بـه يـک         
سال زندان قطعي و سـه سـال حـبـس               
تعليقي بالفاصلـه او را بـازداشـت و             

همراه چند ماشين مامورين امنيـتـي       
. از محل دادگستري خـارج کـرده انـد         

طبق همين مـبـنـع خـبـري مـحـمـود                
صالحي را به زندان سـنـنـدج انـتـقـال              

 . داده اند
ايــن تــعــرض رژيــم اســالمــي در          
آستانه روز جهاني کارگر بـه فـعـالـيـن           
کــارگــري اســت، ايــن اقــدام بــايــد بــا           
جــواب قــاطــع بــه رژيــم اســالمــي و             
حمايت گسترده از محمود صالحي و       
خــواســت آزادي فــوري و بــدون قــيــد            

ايـن تـعـرض      .   وشرط او جواب بگيـرد    
بيشـرمـانـه در آسـتـانـه روز جـهـانـي                  
کارگر دهن کجـي آشـکـار بـه طـبـقـه                

اينبار هم بايد رژيم    .   کارگر ايران است  
 . اسالمي را به عقب راند

جمهوري اسالمي با اين ترفند و        
با اقدام به بازداشت محمود صالـحـي        
ميخواهد به کارگران نشـان دهـد کـه           
اول مه را با تعرض به کارگران تـدارک         

همه فعالـيـن و تشـکـلـهـاي            .   ميبيند
کارگري بـايـد فـوري بـه حـمـايـت از                  

نبايد اجازه  .   محمود صالحي برخيزند  
داد که فعالين کـارگـري ايـن چـنـيـن                

 . بيشرمانه مورد تعرض قرار گيرند
کميته کردستان حزب کمونيست     

کارگري ايران ضمـن مـحـکـوم کـردن            
اين اقدام ضد کارگري رژيم اسـالمـي         
از هــمــه اتــحــاديــه هــاي کــارگــري و            
مجامع بين الملـلـي دفـاع از حـقـوق              
انساني ميخواهد که رژيم اسالمي را       
تحت فشار بگذارند که فوري و بـدون          
قيد و شرط اين فعال کارگـري را آزاد       

 . کند
اين سياسـت رژيـم اسـالمـي در             

تعرض به فعالين کارگري را بـايـد بـا            
ما از همـه  .   شکست قطعي روبرو کرد   

سازمانهاي و تشکلهاي کـارگـري در         
جهان ميخواهيم که بالفـاصـلـه بـراي          
ــحــي               ــود صــال ــحــم ــوري م آزادي ف

ايـن   .   اقدامات الزم را انـجـام دهـنـد          
تعرض به حقوق اوليه کارگران بايد بـا        

 . جوابي قاطع و جهاني روبرو شود
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بر اساس خبر رسيده، روز بيـسـت         
 نيـروهـاي انـتـظـامـي          ١٣۸۶فروردن  

رژيم اسالمي يک ماشين حامل چهار      
نفر را در شـهـر مـريـوان  در نـزديـک                   

. دادگستري اين شهر به گلوله بستـنـد       
در نتيجه اين اقدام جنايتکـارانـه يـک          
نفر از سرنشينان بالفاصله جان باخت       

 .و سه نفر ديگر زخمي شدند
مردم خشـمـگـيـن از ايـن واقـعـه               
ماشين حامل نيروهاي انتـظـامـي را         

ــد          ــن ــم شــکــســت ــرد     .   در ه ــازه ف ــن ج
جـانـبـاخـتـه، هـمـان روز در مـريــوان                 

و سـه نـفـر ديـگـر در             . خاکسپاري شد 
دلـيـل ايـن      .   بيمارستان بستري شـدنـد    

تــيــر انــدازي و جــنــايــت نــيــروهــاي             
انتظامي حمل مواد قاچاق از جـانـب         

امـا  .   اين چهار نفر اعـالم شـده اسـت           
همه مردم مناطق مرزي ميدانند کـه        
بخشي از امـرار مـعـاش کـارگـران و              
مردم بيکار حمل کاال در نوار مـرزي         

 .است

ايــن شــغــل کــاذب در نــتــيــجــه            
بيکاري وسيع و فـقـر بـيـش از حـدي               

. است که مردم با آن مواجـه هسـتـنـد           
تعداد زيادي از مردم منـاطـق مـرزي          
به دليل عدم منبع ديگري براي امرار       
معاش،  ناچار به قبول اين شغل شـده         

متاسفانه در سالهاي اخير تعـداد    .   اند
زيادي از مردم اين مناطـق بـه دلـيـل          
کشيده شدن به اين شغل قربانـي شـده          

فقر و نداري و بيکار از يک طـرف         .   اند
و جــنــايــت نــيــروهــاي مســلــح رژيــم           
اسالمي از طرف ديگر زندگـي مـردم         
اين مناطق را با نا امني کامل روبرو        

 .کرده است
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کــارگــري ايــران ضــمــن تســلــيــت بــه           
خانواده اين قرباني، جنايت نيـروهـاي       
رژيـم اســالمــي را شـديــدأ مــحــکــوم           
ميکند و از مردم مريوان مـيـخـواهـد        
که در مقابل اين جنايت عوامل رژيم        
بپا خيزند و خواهان پايان دادن به ايـن    

 .کشتار هر روزه مردم  شوند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۸۶فروردين ۲۰
 ۲۰۰۷آوريل ۹
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 ايسـکـرا مـتـن         ۳۵۶در شـمـاره      
پياده شده يک گفتگوي اينـتـرنـتـي را           

االن فـهـمـيـدم اسـاس          "   تحت عنوان    
" سوسياليسم انسان است يعـنـي چـي        

در ايـن شـمـاره ادامـه و             .   چاپ کردم 
آخرين قسمت اين گفت و گو را تحـت         

مـي  يک کره زمين، يک انسان       عنوان  
 .خوانيد

االن فــهــمــيــدم اســاس       :   نــاصــر    
 سوسياليسم انسان است يعني چي 

آفـريـن دقـيـقـا، خـوشـم            :   عبـدل    
بلـه  .   اومد، دقيقا همينـه کـه گـفـتـي           

تمام اين بحـث و نـظـيـر ايـنـهـا مـي                  
خواهد بگويد اسـاس سـوسـيـالـيـسـم            

 ساعتـه   ۱ميدوني شايد   .   انسان است 
دارم باهـات چـات مـي کـنـم ديـگـه                 
ــگــشــتــام داشــت بشــدت خســتــه             ان

اما از اونـجـا کـه ايـن بـحـث                . ميشد
تونست تو را به اين نتيجه برسونه کـه         
اساس سوسياليسم انسانه يعني چـه،       
انگشتام توان بيشتري را بـراي چـات          

 .کردن پيدا کرد
چون اين سئوالـهـا هـمـان         :   ناصر  

سئوال هايي است که ديگران ازم مـي        
پرسند و من هم مي خوام اطـالعـات         
 .خودم را براي جواب دادن، باال ببرم

کار خوبي مي کنـي بـاال        :   عبدل  
بردن اطالعات و پي بردن به دانسـتـه          

کـافـيـه عـمـيـقـا          .   ها بـي انـتـهـاسـت         
ــبــپــذيــريــم کــه از زاويــه انســان و                 ب
انسانيت نگاه کنيم و ظاهـر بشـيـم و            
نه تنـهـا ايـن بـلـکـه ديـگـران را هـم                     
متقاعد کنيم که اينگونه فکر کـنـنـد         
که در حقيقت اسـاس سـوسـيـالـيـسـم             

يــک کــره زمــيــن، يــک        .   انســان اســت  
 .انسان 

در مـورد آزادي مسـائـل        :   ناصر  
جنسي يک سئوال برام پيش اومـده و          
آن اينکه اگر زن همسر داشته بـاشـد،          
آيا در انتخاب يک هـمـبـسـتـر ديـگـر               

 آزاد است؟
ببين ناصر عزيز قـبـل از        :   عبدل  

اينکه به جواب اين سـئـوال بـپـردازم،           
. ميخوام يـک نـکـتـه را روشـن کـنـم                

اونهم اينکه بايد اول اين را پـذيـرفـتـه            

باشيم که زن قبل از اينکه زن بـاشـد،           
همانـطـوري کـه يـک         . يک انسان است 

مرد هم قبل از اينکه مرد بـاشـد يـک        
تفاوتهاي جنسـيـتـي در       .   انسان است 

بين زن و مـرد يـک مـوضـوع ثـانـوي               
بـراي ايـنـکـه بـه نـتـيـجـه                .   تري است 

درسـتـي در ايــن بـحـث دسـت پـيــدا                 
کنيم، اين را بايد برسميت بشنـاسـيـم         
تا بتونيم وارد نـکـات مشـخـص تـر               
بشيم و سئوال تو هـم بـر مـبـنـاي آن                

 .مي تونه پاسخ بگيره
 اوکي: ناصر 

ببين اگر انسان بـودن زن و مـرد            
برايمان بطور يکسان کامال پذيـرفـتـه        
شده باشد، نبايد کوچکترين فرقـي را        

تـفـاوت هـا فـقـط در            .   حس بـکـنـيـم     
 . زمينه جنسيتي است

از قرنها پيش و توسـط مـذاهـب          
مختلف چند گانه، مهر درجـه دوم و          

در سه  .     درجه چندم بر زن کوبيده شده     
دهه اخير توسط  جمهوري اسالمي ،       
اين مهر که منافع پايه اي تري را در           
بقاي اين رژيم پشت خود دارد، دمـار        
از روزگار زنان در آن ممـلـکـت را در             
آورده که بايـد آنـرا شـنـاخـت و بـدور                 

گوشه ديگر اين فـرو دسـتـي      .   انداخت
زن در مناسبات و فرهنگ حـاکـم بـر           
جامعه است که آنهم در چـهـار چـوب           

مـرد  .   اين منافع قابل توضيـح اسـت       
ساالري و تعصبات کور نـامـوسـي و          
غيره را فقط در اين سـيـسـتـم  و بـر                  
ــيــن                 اســاس آيــه هــاي قــرآن و قــوان

حـال  .   اسالمي مي تواني پيـدا کـنـي        
مي خوام بگم آيا تو ناصر نوعـي، بـه       
چه ميزان خودت را نزديک يـا دور بـا           
اين سيستم فکري و فرهنگـي حـاکـم           

 بر جامعه حس مي کني؟
هيچ نزديکي بـا ايـن کـه          :   ناصر  

 .گفتي حس نمي کنم
خوب به اين اعـتـبـار کـه          :   عبدل  

اين نزديکي را حس نمي کنـي، تـو و           
ــهــاي                ــو، انســان کســانــي امــثــال  ت

 .آزاديخواه و برابري طلبي هستي
همانگونه که اوال زن و مـرد را             
بعنوان انسان نگاه مي کنيم و دومـا          

مـي دانــيــم کــه مــنــاسـبــات حــاکــم،           
فــرهــنــگ عــقــب مــانــده، مــذهــب،          
مسجد، کليسا و قـوانـيـن اسـالمـي             
زنگ زده چنين نگرشي را در جامـعـه        
رواج مي دهند و مـوارد ديـگـري از             
اين قبيل، در نتيجه آزاد بـودن زن و             
آزاد بودن مرد بايستي برايمان فـرض        
باشد و چنانکه قبال گفتم يـک انسـان          

اگـر تـفـاوت جـنـسـيـتـي             .     و يک کـره   
مابين زن و مرد را بعنوان پـديـده اي            
داده شده  از بدو پيدايش انسان نـگـاه        
کنيم، در نتيـجـه بـه انسـان بـعـنـوان                
پديده اي واحد در تاريخ پيدايش تا به        

براي لحـظـه اي      .   امروز خواهيم رسيد  
هم شده، تمامي چـرنـديـات اسـالم و             
مذهب را در يک سطل آشغال بـگـذار          
، بعـد بـه ايـن فـکـر کـن کـه  هـمـه                         
انسانها فارغ از ايـنـهـا آزاد و بـرابـر                
هستند، با اين طرز نگرش اسـت کـه           
مي توان انسان را به اعـتـبـار انسـان             

. بودنش نگاه کرد و برسميت شناخـت      
و بدنبال آن وارد گرفتن پاسخ بـه ايـن            

 . سئوال شد
حال با تـوجـه بـه آنـچـه کـه مـن                   
اشاره کردم اگر آنـچـه را کـه تـا حـال                 
اشاره کردم براي تو پـذيـرفـتـه شـده و              
قابل قبول باشد، مي توان دوباره ايـن        
سئوال تـو را دم دسـت گـذاشـت کـه                 
پرسيدي، اگر زن همسر داشته بـاشـد،        
آيا در انتخاب يک هـمـبـسـتـر ديـگـر               
آزاد است؟ آزاد بـودن را بـايـد فـرض              

و بايـد بـراي دسـت يـابـي بـه                .   گرفت
پاسخ چنين سئواالتـي، بـطـور ريشـه           
اي و پايه اي مسائل را مورد بررسـي         

چـيـزي را کـه مـي خـواهـم               . قرار داد  
اضافه کنم ايـن اسـت کـه، قـاعـدتـا                
بخاطر همان نگرش زير دسـت ديـدن          
زن  از طـرف مـنـاسـبـات حـاکـم بـر                   
جامعه،که پيشتر گفتم، ايـن سـئـوال           

. عمومادر ميان مردان طرح مـيـشـه        
چرا که اگر زن با کسي بـجـز هـمـسـر                
رابطه داشته باشه، گويا دنـيـا بـه هـم           

ولي اگر مرد بجز همـسـر  بـا        .   ريخته
کسي ديگر هم بستر شود، آب از آب         
تکان نمي خورد و همه چيز در امن و     

فــراتــر از ايــن، هــمــان        .     امــان اســت  
قوانين ضد زن و عصر حجري و تا بـه          
امروز در کشـورهـاي اسـالم زده  بـا               
سنتهاي خرافي و عقب مانده، رسـمـا        
و قانونا تعدد هـمـسـر بـراي مـرد را                
مجاز ميشمارد و قوانين حـاکـم نـيـز           

اين فـرهـنـگ     .   دارد آنرا اجرا مي کند    
و اين قوانين و ايـن مـنـاسـبـات، نـه                
 . تنها ضد زن بلکه ضد انساني است

مـن جـوابـم را گـرفـتـم             :     ناصـر    
 .عالي بود واقعا استفاده کردم

ــدل      ــب ــواب را        :   ع ــدوارم ج ــي ام
آنطوري که بايد مـد نـظـر مـن اسـت               

در يـک جـامـعـه آزاد و            .   گرفته باشي 
بـرابــر کــه مـبــنـاي آن بـر حـرمــت و                  
شخصيت انساني انسانها بـنـا شـود،         
نمي تواني يک لحظه هـم بـه سـنـن و               

بـا  .   فرهنگ تعصب گونه بينـديشـي        
بنيـاد گـذاشـتـن يـک دنـيـاي بـهـتـر،                   
جامعه اي سوسياليتسي که هدف آن       
ارتــقــا مــنــزلــت انســان اســت،  ايــن            
سئواالت و اين ابهامات  بـه کـتـيـبـه             

اين .   هايي در موزه تبديل خواهد شد     

مــوزه را بــراي آيــنــده اي نــامــعــلــوم            
اگر قدرت دست مـا  .   تصوير نمي کنم 

بيافتد يکسال بيشتر طـول نـخـواهـد           
کشيد که اين دلـهـره هـاي نـامـوسـي              
جاي خود را به آزاد منـشـي انسـانـي             

 .خواهد داد
من از همان اول صحبتت     :   ناصر  

بلـه  .   پاسخم را گرفتم واقعا عالي بود     
همه چيز بر مي گردد به اينکـه زن را        

من سئـواالت ديـگـري       .   انسان بدانيد 
دارم که در وقت ديگري مـطـرح مـي            

 .کنم
حتما ايـن کـار رو بـکـن             :  عبدل  

الـبـتـه    .   من آماده پاسخگويي هسـتـم     
يادت نره اين بحثها رو بـايـد تـو دل                
مردم برد و براي جا انداختنش کـار و          

 .تالش کرد
قطعا همينطوره به هميـن  :   ناصر  

خــاطــره کــه ايــن ســئــواالت رو مــي            
 .پرسم

حــتــمــا بــزودي تــرجــمــه     :   عــبــدل   
فارسي سوره النسا را بـرات خـواهـم            
فرستاد تا بـدونـي و بـه ديـگـران هـم                 
بگي که ضديت و کثافت و گنديدگـي      
اسالم در طول تاريخ تا کنـون نسـبـت        

 .به زنان چي بوده
پـس  .   حتما حتما بفرسـت   :   ناصر  

 من پـاي صـحـبـت بـا            ۵فردا ساعته   
 .شما از همين طريق مي نشينم

 چشم حتما: عبدل 
 بي بال: ناصر 
 به اميد ديدار: عبدل 

 
 *  * * 

 

 

 يک کره زمين،         
 يک انسان    

 عبدل گلپريان

 برنامه هاي تلويزيون انترناسيونال                            
 

 ساعته حزب در شـبـکـه هـات بـرد، از              ٢٤برنامه هاي انترناسيونال همه روزه، تا راه افتادن تلويزيون    
 صبـح بـه     ٦ تا ٥ بعدازظهر به وقت اروپاي مرکزي،  ٣ تا ٢(  و نيم عصر به وقت تهران ٤ و نيم تا  ٣ساعت  

 . از کانال يک پخش ميشود) وقت لس آنجلس
 نيمه شب بـه وقـت لـس        ١ تا ١٢ و نيم ظهر به وقت ايران، ١٢ و نيم تا ١١هرشب از ساعت اين برنامه   

 .  صبح به وقت اروپاي مرکزي تکرار ميشود١٠ تا ٩آنجلس،  
 : آدرس کانال جديد
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