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 محمود صالحي 
 فعال اول مه سقز، 

 !بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود

اسارت مردم فلسطيـن در اثـر          
ــت                  ــاي ــن ــوب و ج ــرک ــال و س ــغ اش
اســرائــيــل، بــدنــبــال تــحــرک اســالم         
سياسي در منطقه وضعيت دردنـاک      
تري يافته و با شروع جنگ داخـلـي          

. در فلسطيـن رو بـه وخـامـت دارد             
جنگ و درگيري هفته گذشتـه بـيـن          

و الــفــتــح و حــمــاس در نــوار غــزه              
تصرف مـرکـز فـرمـانـدهـي الـفـتـح               
توسط حماس و کنترل غـزه تـوسـط          
ــردم                 ــدگــي م ــت و زن ــي آن، وضــع
فلسطـيـن را وارد مـرحلـه تـازه اي                
کرده و باز هم از مـردم فـلـسـطـيـن                

  . قرباني ميگيرد

تصرف غزه تـوسـط حـمـاس از           
يکسو و اعالم انحالل دولت حمـاس       
توسـط مـحـمـود عـبـاس از سـوي                
ديگر، رودرروئي حماس و الفتـح را        
به جزء ديگري از صورت مساله در        

اين اتفاقـات   .   منطقه تبديل ميکند  

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران 
 در باره جنگ داخلي در فلسطين

بدنبال اعالم اجراي طـرح سـهـمـيـه            
بندي بنزين، موج وسيعي از اعـتـراض          

بـنــا بــه    .   سـراسـر ايـران را دربـر گــرفـت             
 شب  ۱۲اطالعيه وزارت نفت از ساعت      

 تير ماه طرح سهميـه بـنـدي          ۵سه شنبه   
بنزين در سراسـر ايـران بـه اجـرا درمـي                

رژيم اسالمي از تـرس اعـتـراض و           .   آيد
ازدحام مردم خـبـر اجـراي طـرح و نـيـز                 

 ساعت قبل از اجـرا        ۳ميزان سهميه را    
  . به اطالع مردم رساند

 اعتراضات وسيع در تهران و ساير نقاط ايران                                  
 عليه جمهوری اسالمی              

 ها را به آتش کشيدند               در عکس العمل به سهميه بندی بنزين مردم پمپ بنزين                               

 
اخيرا ابراهيـم عـلـيـزاده       :  ايسکرا  

ارزيابـي از    " در جلسه اي تحت عنوان      
حزب کمـونـيـسـت ايـران، مـوقـعـيـت               

در اردوگــاه   "   کــنــونــي و دورنــمــاي آن      
در نزديک شـهـر   )  زرگويز(کومه له در  

سليمانيه عراق مـبـاحـثـي را مـطـرح             
کرده و به نکات متعددي اشـاره کـرده        

بـررسـي   .   است که قـابـل تـوجـه اسـت           
ايشان از پروسه تـاريـخـي ايـن حـزب              
بســيــار غــيــر مــنــصــفــانــه و جــعــل             
واقعياتي مستند و غيـرقـابـل انـکـار           

اما سـوال ايـن اسـت چـرا ايـن               .   است
ارزيابي اکنون موضوعيت پيدا کـرده       

 است؟
 

 :محمد آسنگران
ارزيابـي از يـک حـزب و از يـک                 

بـه  . . .     پديده سياسي و اجـتـمـاعـي و          
داليل مختلفي ميتواند موضوعـيـت      

اما ارزيابي آقاي عـلـيـزاده        .   پيدا کند 
از تحوالت اين تاريخ و پـديـده حـزب            
کمونيست ايران به نـظـر مـيـرسـد بـه               

 : حزب کمونيست کارگري ايران دعوت ميکند                      
 منصور حکمت از زبان شما            

 اجتماعات و گردهمايي در                 در
  شهرهاي مختلف جهان            

 !کمپين نجات جان کبرا رحمانپور، از رم تا تهران

  احضار كارگران در سقز را محكوم ميكنيم
 كارگر معترض در سقز را به دادگاه فراخواند چهار رژيم اسالمي

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                 

 کميته بين المللي عليه اعدام        

 ۶صفحه  

 ۶صفحه  

 ۵صفحه  

 ۲صفحه  

 ۲صفحه  

 ۲صفحه  

 جعل تاريخ راه حل نيست                
 

 مصاحبه اي با محمد آسنگران در مورد                 
 ارزيابي ابراهيم عليزاده از تاريخ حزب کمونيست ايران                        

 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران      



368شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

کشمکش و تخاصم بيـن اسـالم        
سياسي و ناسيوناليسم عرب بر      
سر مساله فلسطيـن را تشـديـد          

اين جدال بخشي از    .   خواهد کرد 
جدال وسيعتر اسالم سياسي بـر       
سر قـدرت و سـهـم خـواهـي آن               

تاکيد ما کـه جـنـگ دو           .   است
اردوي تـــروريســـم دولـــتـــي و           
ــه            ــال ــروريســم اســالمــي مس ت
فلسطين را تحت الشعـاع خـود        
قرار داده و اسـالم سـيـاسـي بـه              
مانعي بر سر مساله فلـسـطـيـن         
ــا وضــوح                ــدل شــده اســت، ب ب

  . بيشتري قابل مشاهده است
اعالم حـمـايـت کشـورهـاي         
غربي و حتي اسرائيـل از اقـدام        
محمود عباس و دولـت جـديـد          
فلسطيني از يکسو و حـمـايـت          
جمهوري اسالمي از حـمـاس و         
محکوم کـردن اقـدام مـحـمـود            
عباس، صف بنديهاي دو قطـب    
ــن نشــان              ــســطــي ــل ــاره ف را درب

نه اسالم سياسـي و نـه         .   ميدهد
اسرائيل هيچکدام نميخـواهـنـد      

. مسالـه فـلـسـطـيـن حـل شـود              
اسرائيـل خـود مـوجـد مسـالـه             
فلسطين و باني الينحل مـانـدن       
مساله است و اسالم سياسي نـه       
تــنــهــا خــواهــان حــل مســالــه           
فلسطين نيست بلکه از وجود و      
ادامه آن تغذيه ميکند و بـه آن           

  . نياز دارد
مردم فلـسـطـيـن قـربـانـيـان            
مستقيم جـنـايـات اسـرائـيـل و            
حماس و درگيريهاي نظامي در      

ايـن وضـعـيـت       .   منطقه هستند 
تــنــهــا راه   .   بــايــد تــغــيــيــر کــنــد    

خــالــصــي فــوري از وضــعــيــت        
کنوني، تشکيل کشور مستقـل     
و متساوي الحقوق فلسـطـيـنـي        

اين بدون شکسـت اسـالم       .   است
سياسي و جـارو کـردن آنـهـا از             

. صحنه سياسي ممکن نـيـسـت      
بــدون رشــد نــيــروهــاي چــپ و            
سکوالر در دو سوي کشمکـش،      
در فلـسـطـيـن و در اسـرائـيـل،               

حــل مســالــه   .   مــمــکــن نــيــســت  
فلسطين، نـه فـقـط گـامـي در              
جهت پـايـان دادن بـه سـتـم بـر                 
مردم فلسطين بـلـکـه يـک گـام             
اســاســي بــراي حــل بــحــران               

اما تحقق ايـن  .  خاورميانه است 
امر مستلزم بسيج جبهـه مـردم        
انساندوست و مـتـرقـي دنـيـا و            
بيرون کشيدن مساله فلسـطـيـن       
ــر آوار جــدال دو قــطــب                 از زي

 . تروريستي است
  

گام اوليه و فوري براي کنار      
زدن اسالم سياسي و نـيـروهـاي         
دســت راســتــي و مــذهــبــي در          
اسرائيل و منطقه بميدان آمـدن       
نيروي عظيـم مـردم آزاديـخـواه          
جــهــان بــراي اعــمــال فشــار بــه          
آمريکا و اسرائيل، پـايـان دادن        
به تحريم اقتصادي عليـه مـردم        
فلسطين، بيرون راندن اسرائـيـل       
از سرزمـيـنـهـاي اشـغـالـي، بـه              
رسميت شناختن کشور مستقل    
و متساوي الحقوق فلسطين، و      
حـمـايـت از مــردم زحـمـتـکــش             
فلسطين بـراي بـدسـت گـرفـتـن            

حـزب  .   سرنوشت خـويـش اسـت       
کمونيست کارگري ايـران تـمـام         
نــيــروي خــود را بــراي بــمــيــدان         
 .کشيدن اين نيرو بکار ميگيرد

 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران         
   ۱۳۸۶ خرداد   ۳۰

 ۲۰۰۷ ژوئن   ۲۰ 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران                   
 در باره جنگ داخلي در فلسطين                

بنا بـه اخـبـار دريـافـتـي، مـردم                
بدنبال اطالع از اجراي طرح سـهـمـيـه           
بندي بنزين به بانکها و ساختمانـهـاي        
دولتي و پمپ بـنـزيـنـهـا در تـهـران و                 
شهرهـاي ديـگـر حـملـه کـردنـد و بـا                   
نيروهاي سرکوبگر حـکـومـت درگـيـر          

در مناطق وسيعي در تهران از      .   شدند
شمال و مرکز تا جنوب و شرق، مـردم         
دســت بــه اعــتــراض زدنــد و عــلــيــه             
ــه                   ــد و ب ــژاد شــعــار دادن احــمــدي ن
ماشينهاي پـلـيـس، سـاخـتـمـانـهـاي              

دولتي و بانکها و پمپ بنزينها حـملـه         
کردند، و دهها پمپ بـنـزيـن بـه آتـش              

بـــانـــکـــهـــا و       کشـــيـــده شـــد و بـــه         
ساختمانهاي دولـتـي و مـاشـيـنـهـاي             

هزاران نـفـر    .   پليس خساراتي وارد شد   
ــه                در مــنــاطــق مــخــتــلــف دســت ب
تظاهرات زده اند و تظاهـرات بـزرگـي          
از تهرانپارس بطرف غرب در جـريـان          

اين اعتراضات و تظاهراتها در     .   است
ساير شهرهاي ايـران نـيـز در جـريـان               
بــوده و طــبــق اطــالع تــاکــنــونــي در            

شهرهاي کرمانشاه، سنندج، گـرگـان،      
کرج، بندرعباس، مشـهـد، تـبـريـز و             
اردبيل مردم به خيابانها ريخته انـد و         
به پمپ بنزينها و مراکز دولتي حـملـه         

هــم در تــهــران و هــم در             .   کــرده انــد  
شهرستانها مردم با نيروهاي بسيج و       
انتظامي درگير شده اند و در مواردي       
اين درگيريها قبل از روشن شدن هـوا         

هـنـوز از مـيـزان         .   هنـوز ادامـه دارد      
دستگيري و زخمي شدن مردم اطـالع       

  . دقيقي دريافت نشده است

 .  .  .  اعتراضات وسيع در تهران               

 ۱ازصفحه  

 ۱ازصفحه  

منظور پاسخگويي به مـخـالـفـتـهـاي          
زيرا بخـشـي از     . دروني خودشان است 

کادرها و اعضاي رهـبـريشـان عـلـيـه            
حزب کمونيست، عليه کـمـونـيـسـم و           
عليه هر نوع گرايش چپ، دوبـاره قـد           
علم کرده و ميخواهنـد تـابـلـوي اسـم            
حــزب کــمــونــيــســت ايــران را پــايــيــن         

کـردي بـا     "   کومه له" بکشند و تابلوي    
. پرچم ناسيوناليسم کرد را باال بـبـرنـد        

" چــپ" ظــاهــرأ عــلــيــزاده از مــوضــع          
مــخــالــف ايــن ســيــاســت اســت و بــا           
ارزيابي از تاريـخ حـزب کـمـونـيـسـت              
ايران ميخواهـد ضـرورت وجـود ايـن            

 . حزب را توضيح بدهد
 

اما ايشان در اين ارزيـابـي دچـار           
اوأل .   چندين اشتباه اساسي شده اسـت     

ــي                    ــرايشــ ــه گــ ــواب بــ ــراي جــ بــ
ناسيوناليستي در درونشان الزم نبـود      

چهره متفکرين و نويسنـدگـان اسـنـاد        
خـود را خـط       "   دفاع" اين تاريخ مورد    

دومأ انصاف حکم ميکـنـد کـه         .   بزند
تاريخ را آنطور که اتفاق افـتـاده اسـت           

سـومـأ او بـه        .   روايت و تحـلـيـل کـرد        
جاي نقد و حمله به ناسيوناليسـتـهـاي         
افراطي و راست کنار دستش تـرجـيـح         
داده است عليه مـنـصـور حـکـمـت و              
کمونيستهاي شناخته شده و صاحبان     
اسناد غير قـابـل انـکـار ايـن تـاريـخ                 
حمله را سازمان دهـد و خـود پـيـش               

الـبـتـه واضـح       .   قراول اين حملـه شـود      
است که اين سياست از منظـر ايشـان      
بايد به وحـدت نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و                 

درون ايـن سـازمـان مـنـجـر            "   چپهاي" 
ايشان بـا ايـن هـدف بـه جـعـل                .   شود

تاريخي مـبـادرت ورزيـده اسـت کـه              
اسناد کتبي اين تاريح خـالف گـفـتـه            

 .هاي ايشان را بيان ميکنند

 
در اين سخنراني او مـي      :   ايسکرا

کسانيکه در اين حزب فعاليـت      :   گويد
مي کردند و بعـد از ايـن حـزب جـدا                
شــدنــد، از طــرح خــودمــخــتــاري در           
کردستان با نهايت انقالبيـگـري دفـاع       
ميکردند اما بعد از جدا شـدنشـان از          
حزب کمونيست ايـران، ايـن طـرح را            
کنار گذاشتند و نه تنها اين بلکه کـال         
عرصه فعاليت در کـردسـتـان را تـرک            

مي خواستم بپرسم که مسئلـه    .   کردند
طرح خودمـخـتـاري در آن سـالـهـا و                
کنار گذاشتن اين طرح و ترک فعاليت       
در کردستان را کـه عـلـيـزاده عـنـوان               
کرده است چگونه توضيح مي دهيـد؟      
زيرا مسئله از نـظـر ايشـان تـنـهـا بـه                 
طرح خودمختاري خالصه نـمـيـشـود         
بلکه اهداف، سياستها و ادبيات ايـن        

 .تاريخ را در بر مي گيرد
 

 :محمد آسنگران 
اجازه بدهيد ابـتـدا بـگـويـم طـرح             

 
 . . .مصاحبه اي با محمد آسنگران 

 

 ۳سهميه بندي بـنـزيـن، روزانـه            
ليتر، زنـدگـي و مـعـيـشـت بـخـشـي                 
وسيعي از مردم را بطور جدي تـحـت          

مردمي که تـحـت   .   فشار قرار ميدهد  
حاکميت رژيم اسالمي زندگيشان بـه       
جهنم بدل شده نميتوانـنـد فشـارهـاي          
ناشي از سهميه بندي بنزين و گـرانـي         

. هم تـحـمـل کـنـنـد            و تورم بيشتر را   
جمهوري اسالمي يک حکومـت ضـد        
انسان، ضد رفاه و ضد شـادي اسـت،          
اين حـکـومـت بـايـد بـقـدرت مـردم                 

سرنگون شـود و از سـر راه زنـدگـي                 
بـراي مـقـابلـه بـا          .   مردم کـنـار بـرود       

جمهوري اسـالمـي و افسـار زدن بـه              
تعرض اين حـکـومـت بـه زنـدگـي و                
معيشت و آزادي مردم بايد متحـد و         

 . متشکل شد
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خـــود مـــخـــتـــاري و فـــدرالـــيـــســـم           
هـنـگــامـيـکــه مـورد نـقـد مـنـصــور                
حکمت قـرار گـرفـت ايـن نـقـدهـا از                  
جانب اين دوسـتـان غـيـر مسـتـقـيـم                
تاييد شد و خودشان هم متوجه شدند       
که بايد طرح خود مختـاري را کـنـار            

بـه درسـت در       .   بگذارند و گـذاشـتـنـد      
مقابل طرح فدراليسم موضع گرفتند      

حــاال چــرا دوبــاره     .   و آنــرا رد کــردنــد      
اينچنين حرف ميزنند تناقضي اسـت      

هر چنـد فـکـر       .   که در آن گير کرده اند     
ــون طــرح                  ــن ــا اک ــه ــن ــم اي ــن ــک ــي ــم ن
خودمختاري را دوبـاره بـه سـيـاسـت             

گفـتـن ايـن تـاريـخ          .  خود تبديل کنند 
جعلي و تـاکـيـد ريـاکـارانـه بـر طـرح                 
خودمختاري بدون ايـنـکـه خـودشـان           
مدافعش باشند، تنها خاصيتش ايـن      
است که دوستان ناسيوناليستشـان را       

 .به ماندن در کومله قانع کنند
 

 اما اينکه ميگويند ما عـرصـه        
!فعاليت در کردستان را ترک کرده ايـم    

ــيــان ايــن حــکــم نشــان دهــنــده                 ؟ ب
محدوديت فکري و غيـر اجـتـمـاعـي           
ديدن پديده هاي سياسي، جنبشـهـاي       

اگـر  .   اجتـمـاعـي  و تـاريـخـي اسـت               
جامعه و عرصه فعاليت در کردستـان       
را اردوگاهاي آنها در سـلـيـمـانـيـه و               

تـحـت حـاکـمـيـت احـزاب            )   زرگويـز ( 
ناسيوناليست کرد عراق فرض کنيـم،      

ما اين اردوگـاهـهـا       .   حق با آنها است   
امـا اگـر جـامـعـه و            .   را تـرک کـرديـم      

عرصه فعاليت را جامـعـه کـردسـتـان           
بدانيم ديگر اين حکـم ايشـان زيـادي           

زيـرا ايـن فـعـالـيـتـهـا             .   بي ربط است  
تقريبأ علني است و همه مـيـتـوانـنـد         

 . آنرا قضاوت کنند
 

فعاليت در جنبشهاي اعتـراضـي      
را اگر مبـنـاي قضـاوت قـرار دهـيـم               
حـتــمــا بــه جــنــبــش دفــاع از حــقــوق            
کودکان، جـنـبـش کـارگـري جـنـبـش               

. مـيـرسـيـم    . . . .   دفاع از حقـوق زن و          
فکر نميکنم ايشان بـتـوانـنـد در ايـن             
عرصه ها که عرصه فعاليـت احـزاب         
سـيـاسـي جـدي در کــردسـتـان اســت               

زيرا در يک دهـه    .   ادعايي داشته باشد  
و نيم اخير و تا همين امروز اينها نـه            
طرحي و نه ايده اي و نه تحـرک قـابـل             
توجهي در کردستان و در اين عـرصـه         

بنابـر ايـن اتـهـام تـرک            .   ها داشته اند  
فعاليت در کردستان عليه ما خـيـلـي         

زيرا جـامـعـه      .   نچسب و بي پايه است 
تاثيرات احزاب دخيل در کردستان را      

. هر روز با فاکت و فيگـور مـيـبـيـنـد             
. کسي اين ادعاها را جدي نميـگـيـرد        

خــاصــيــت ايــن نــوع اســتــدالل بــراي          
عليزاده اين است کـه بـه مـخـالـفـيـن               
خودش در کومه له بگويد به مسـئلـه        

) ماندن در اردوگاه زرگويز   ( کردستان  
اعالم مخالفتـش بـا      .   اهميت ميدهد 

کمونيسم کارگري و منصور حـکـمـت      
که تقريبأ اکثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق                
اسناد آن حزب را نوشته است بـه ايـن           
دليل است که دل ناسيونا ليـسـتـهـاي          

 .  کنار دستش را بدست بياورد
 

ابــراهــيــم عــلــيــزاده در      :   ايســکــرا
ادامه صحبتهايش با اشـاره بـه نـظـر            
مارکس در مورد اينکـه ايـن طـبـقـه             
کارگر است که قدرت را مـي گـيـرد،            
ظاهرا در نقد بـه حـزب کـمـونـيـسـت               
کــارگــري و بــطــور مشــخــص بــحــث          
منصور حکمت در کنگره سوم که بـه         
اين اشاره داشت که با تعداد کمي هـم       
اگر بتوانيم قدرت را ميگيريم نـبـايـد        
ترديد کنيم، کنايه وار بـه ايـن اشـاره             
مي کند که کسانـي بـودنـد کـه مـي               
گفتند قـدرت را بـا چـنـد هـزار نـفـر                   

بنظر شـمـا خـاصـيـت ايـن           .   ميگيريم
مقايسه چـيـسـت و بـحـث مـنـصـور                
حــکــمــت در مــورد کســب قــدرت              
سياسي و جايگاه مثال فوق در پاسـخ        
بحث عليزاده را چـگـونـه بـيـان مـي                

 کنيد؟
 :محمد آسنگران

ما جواب اين حرفهاي تکراري و       
بيخاصيت چپ سنـتـي را قـبـأل داده            

اگر بتوانيم با هر چند نفري حتـي        .   ايم
کمتر از آنچه عليزاده تصور مـيـکـنـد        
ايـن رژيـم را بـيـنـدازيـم و قـدرت را                    
بــگــيــريــم يــک لــحــظــه هــم درنــگ               

کسي اين حرفهاي سنتي و     .   نميکنيم
تــکــراري و بــي خــاصــيــت را جــدي             

احـتـمـاأل ايشـان مـتـوجـه            .   نميگيـرد 
نيست که اين تکرار حـرف بـورژواهـا          

هـر وقـت     .   عليه کمونـيـسـتـهـا اسـت         
کمونيستها خـواسـتـه انـد دسـت بـه                

مــبــصــرهــا و   "   قــدرت بــبــرنــد فــورأ        
سرو کله شـان پـيـدا شـده  و               "   داورها

وقتش نيست، طبقه کـارگـر   "   گفته اند 
آمـاده نـيـسـت، مــتـشـکـل نـيـســت،                
ــکــرده و               ــدان ــي شــوراهــا ســازمــان پ

. . . . " دمکراسي را نقض ميکنـيـد و          

ما اين استداللهاي کسـل کـنـنـده را             
آقاي علـيـزاده خـوب بـه          .   ميشناسيم

 ۵۸ياد دارد که در کـردسـتـان سـال               
چند هزار نـفـر هـم نـبـوديـم، امـا بـه                   
جمهوري اسالمـي گـفـتـيـم مـا اداره              

. کــردســتــان را بــه رژيــم نــمــيــدهــيــم          
جمهوري اسالمـي فـقـط بـا کشـتـار              
توانسـت مـردم و جـنـبـش انـقـالبـي                 

مـا  .   درکردستان را بـه عـقـب بـرانـد             
سالها با اين رژيم جنگيـديـم و فـقـط             
در مقابل سرکوب خشن رژيـم نـاچـار          

حـاال آقـاي     .   به عقب نشـيـنـي شـديـم         
علـيـزاده مـيـتـوانـد تـئـوري نـيـم پـز                    

را تکرار کـنـد امـا فـکـر             "   مبصرها" 
اگـر  .   نکنم کسـي آنـرا جـدي بـگـيـرد             

بحث بـر سـر سـازمـانـدادن جـنـبـش                 
کارگري و طرح و نقشه براي آن اسـت،     
ايشان بعد از سه دهه صـاحـب هـيـچ             

تـا هـمـيـن       .   طرح و نقشه اي نـيـسـت        
حاال هم اسناد رسمي حزبش بـه قـلـم            
کساني نوشته شده که ايشان توافـقـي        

شــعــار آزادي بــرابــري       .   بــا آن نــدارد     
حکومت کـارگـري، سـنـد عضـويـت             
کارگري، سند سياست سـازمـانـدهـي        
مــا در مـــيـــان کـــارگـــران، ســـنـــد              
آژيتاتورها، اسناد نقد تجربه شـوروي     
و بــاالخــره ســنــد اســتــراتــژي هــمــان           

بـه قـلـم      . . . .   تشکيالت کردستانش و   
منصور حکمت نوشتـه شـده اسـت و           
ايشان در همين ارزيابي بر حـقـانـيـت           

 .آنها تاکيد ميکند
 

 ولي منصور حکمتـي کـه تـمـام           
سياست و اسناد اصلي حـزب مـورد          
نظر آقاي عليزاده را نـوشـتـه، اکـنـون            
مورد حمله آقاي عليزاده  قرار گرفتـه        

اين تنها بي انصافي نيست کـه   .   است
همين .   ايشان به نمايش گذاشته است    

اسناد مورد اشاره ايشان يک دوره اي        
از کتابخانه ها و مـقـرات کـومـه لـه               
جمع آوري شد و در رودخـانـه پـايـيـن              
اردوگاهشان در مقابل چشم ايشان به      

آن هنگام بايـد آثـار       .   آتش کشيده شد  
و نوشتـار مـنـصـور حـکـمـت نـابـود                 

اکنون که احتياج پيدا کـرده  .   ميشدند
و بايد به افتخارات ايـن حـزب اشـاره            
نمايد که مخالفينش را قانع کند بجز       
اشاره به همين اسـنـاد چـيـز ديـگـري              

ايشان همان اسنادي را که قبأل      . ندارد
سوزانده شدند به عـنـوان افـتـخـارات            
اين حزب منهاي نويسـنـده آن مـورد           

اين يک سـيـاسـت        .   اشاره قرار ميدهد  
رياکارانه و فـرصـت طـلـبـي آشـکـار                

اگر اين اسنـاد مـهـم هسـتـنـد             .   است
پس چرا يک دوره آنها را از کتابـخـانـه           
و مـــقـــرات خـــود جـــمـــع آوري و                 

سوزاندند؟ سوال اين اسـت حـاال چـه            
اتفاقي افتاده است کـه امـروز بـه آن              
افتخار ميکنند؟ اگر بـه آن افـتـخـار             
ميکنند چرا نويسنده ايـن اسـنـاد را            
مورد حمله قرار مـيـدهـنـد؟ آيـا ايـن              
بجز رياکاري و فـرصـت طـلـبـي اسـم              

 ديگري دارد؟
 

ابراهيم عليزاده معتقـد    :   ايسکرا  
است کسانيکه از حزب کـمـونـيـسـت           

ايـنـجـا مـنـظـور         (   ايران جـدا شـدنـد         
ايشـان جـريـان کـمــونـيـسـم کـارگــري               

از آنجا که خـودشـان تـمـامـي        )   است  
امکانات، موقعيـت هـاي اصـلـي و            
کليدي را در دست داشـتـنـد و هـمـه               
چيز آن را رهـا کـردنـد، هـيـچ گـونـه                   
پيوستگي با تاريخ و گـذشـتـه حـزب            

و نتيجه مـي    .   کمونيست ايران ندارند  
گيرد که هر کسي در اين حزب مانـده         
است مـيـتـوانـد صـاحـب آن تـاريـخ،                
اهداف، سياستها، بحثهـاي مـربـوط         
به بولتن مبـاحـث شـوروي سـيـاسـت             
سازماندهي کارگري، بيانيه پـايـه اي        

در ادامـه    .  باشد... مردم زحمتکش و 
مي افزايد که اين تاريخ و اين گذشتـه   
به کسي که آرمانش را به تشکـيـالت         
پر حرارت خارج کشور تـبـديـل کـرده            

 .تعلق ندارد
بنظر شما علت ايـن تصـاحـب و            
مصادره کردن تاريخي چيسـت و آيـا          
مخاطبين ايشان در اين جلـسـه و يـا          
هر کجاي ديگري، اين را نمـي دانـنـد        
که اين افق، سياست، برنامه و غـيـره          
اين حزب تا قبل از جدايـي مـبـاحـث            
چه کس يا کساني بود؟ آيـا جـامـعـه             
نمي داند که نظريه پـردازان مـبـاحـث           
شوروي  و کوهي از نظرات و نـوشـتـه         
ــد                     ــن جــل ــدي هــاي آن دوره  در چــن
مجموعه آثار مـکـتـوب شـده اسـت،            
نظرات کي بود؟ اگر اين طـور اسـت،         
پس خاصيت اين تصـرف و مصـادره          
سياسي نظري براي ابراهيـم عـلـيـزاده          

 چيست؟
 

 :محمد آسنگران
درجواب سوال قبلي به اين اشـاره       
کــردم ايــن يــک ريــاکــاري و فــرصــت           

امـــا در    .   طـــلـــبـــي آشـــکـــار اســـت       
خوشبينانه ترين حالت فـرض کـنـيـم           
ايشان از سوزاندن آنها  پشيمـان شـده          
و اکــنــون آن اســنــاد را بــه عــنــوان                

در .   سياست حـزب خـود قـبـول دارد            
چنين حالتي دو احـتـمـال پـيـش مـي            

يکي اينکه فشار واقعيات و بـه         :   آيد
چپ چرخيدن جامعه ايشان را بـيـدار          
کرده و نميـخـواهـد بـيـش از ايـن بـه                  

" دولت نـوپـاي کـردي       " دنبال سياست   
در کردستان عراق و نـاسـيـونـالـيـسـم             

اگر اينطور باشد جاي    .   کرد روان شود  
اما باالخره در ايـن       .   خوشحالي است 

حالت انصاف و صـمـيـمـيـت در يـک               
ارزيابي درسـت حـکـم مـيـکـنـد کـه                 
سياستهاي چند سال قبلـي خـودشـان         

. را مورد نقد و بـازبـيـنـي قـرار دهـد               
حالت دوم اين است که ميخواهد ايـن        

. اسناد را مالخور و بي خاصيت کنـد   
آنچنانکه از ارزيابي ايشان بر مي آيد       

نويسـنـدگـان ايـن       " ايشان گفته اند که     
اسناد مهم نـيـسـت چـه کسـي بـوده                
است مهم اين است که خود نويسـنـده       
بـه ايـن اسـنـاد پشـت کـرده اسـت و                    
صاحب آن اکنون حـزب کـمـونـيـسـت            

 ."! ايران است
آقاي عليزاده بهتـر از هـر کسـي            
ميداند در ايـن چـنـد سـالـه بـعـد از                   
جدايي کمونيسم کـارگـري، يـکـي از            
جدالهاي ما با آنها اين بوده است کـه         
اين اسناد را نميتوانند از تاريخ حزب       

گفتيم اين .   کمونيست ايران پاک کنند   
اسناد صاحب دارد، گفتيم اين اسناد      
يک جنبش است کسـي بـا سـوزانـدن             
آنها نميتواند اثراتشـان را پـاک کـنـد             

به هر حال اکنون هم نميتوان بـه        . . . .   و
درستي اين اسناد استنـاد کـرد و در            
عــيــن حــال اســم مــنــصــور حــکــمــت         

همچـنـانـکـه     .   نويسنده آنها را خط زد    
نميتوان به کاپيتال استناد کرد و اسـم     

ايشــان بــايــد    .   مــارکــس را خــط زد        
متوجه اين امر بديهي باشد کـه بـعـد           
از مرگ منصور حکمت با تـوجـه بـه          
اسناد کتبي و قابل مـراجـعـه، کسـي           
نميتواند جايگاه تاريخي ايـن انسـان         

اين يک  .   بزرگ را اين چنين جعل کند     
زيـرا  .   غير ممکن و توهم بيش نيست     

مدافـعـيـن واقـعـي ايـن خـط و ايـن                   
 . سياستها اين اجازه را نميدهند

 
تا جايي که به بحث پـيـوسـتـگـي           
تاريخي مربوط ميشود، ايـن اسـنـاد         
يک خط و يـک گـرايـش مـنـسـجـم و                  
متکامل را در يک جنبش نماينـدگـي    

از ابـتـداي تشـکـيـل اتـحـاد             .   ميکند
مــبــارزان تــا پــايــان عــمــر مــنــصــور          
حکمت اين خط پيش رفته و تکـامـل      

اين اسناد مکتوب و    .   پيدا کرده است  
کسي ايـن وسـط     .   قابل رجوع هستند  

نميتواند با يـک اکـروبـات بـازي ايـن              
اگـر ايشـان     .   تاريخ را تصـاحـب شـود       

اعالم ميکرد اين بخش از اسـنـاد و            
خط فکري را تا هنگاميکه  در يـک           
حزب بوديم قـبـول دارد و بـا بـخـش                 

 

 ۴صفحه  
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، ٨٦ تـيـر       ۳صبح روزيکشنبه      
تعدادي از معلمان حق التدريسـي در        
اعتراض به تـبـعـيـض در اسـتـخـدام               

اي عـمـل كـردن           معلـمـان و سـلـيـقـه          
استـخـدام در آمـوزش و پـرورش در               
مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع     

بــه گــزارشــهــاي رســيــده ايــن       .   كـردنــد 

معلمان از استانهاي فارس، اصفهـان      
و چهارمحال و بـخـتـيـاري بـه تـهـران               
آمده بودنـد تـا در مـقـابـل مـجـلـس                  

  .اسالمي تجمع كنند
اخبار اعتراضات ماههاي اخـيـر      
معلمان از اخـبـار مـهـم مـربـوط بـه                 

اي در ايـران بـوده            اعـتـراضـات تـوده      

هنوز تعداد قـابـل تـوجـهـي از            .   است
معلمان کـه در جـريـان اعـتـراضـات               
اخير دستگير شده بـودنـد و بـا قـيـد                
وثيقه آزاد شـده بـونـد قـرار اسـت بـه                 

چندي پيش نيـز    .   دادگاه احضار شوند  
تعدادي از معلمان به دليل شركت در       
اعــتــراضــات از حــق تــدريــس بــراي           
چندين ماه محروم شدند كـه ايـن هـم         
شيوه ديگري از زيـر فشـار گـذاشـتـن             

از .   اقشـار مــعـتــرض جــامـعــه اسـت          
سوي ديگر معلمان براي همبستـگـي       

مـنـفـصـل از        با همکـاران خـود کـه           
خدمت شده اند صندوق گذاشـتـه انـد          
تا بتواننـد تـا بـه سـرانـجـام رسـيـدن                  
مــبــارزات مــعــلــمــان آنــان را کــمــک          
نمايند، و با وجوديکه بخاطـر ايـجـاد         

از جـانـب حـکـومـت             اين صندوقـهـا   
تحت فشار قرار گرفته اند اما اعـالم         

کــرده انــد کــه بــه کــار خــود ادامــه                
 . ميدهند

مبارزه و خواست معـلـمـان بـراي          
رفع تبعيض و براي يک زندگي بهتر و        

حــزب كــمــونــيــســت    .   انســانــي اســت   
كارگري همه مردم را بـه حـمـايـت از              

  . اعتراضات معلمان فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران 
  ٢٠٠٧وئن  ژ٢٤  -  ١٣٨٦ تير ٣

 ۱ازصفحه   .  .  . تجمع اعتراضي معلمان              

ديگر آن مخالف است باز هـم  قـابـل         
. درک بود و معقول به نظر مـيـرسـيـد           

آدم ميتوانسـت بـپـذيـرد کـه در يـک                
مقطع دو سياست متفاوت شـکـافـي         
ايجاد کرده است و ايشان با کمونيسم       

امـا آقـاي     .   کارگـري مـخـالـف اسـت         
او مـدعـي     .   عليزاده اينرا نـمـيـگـويـد       

است که منصور حکمت نويسنده اين      
اسناد بـعـدأ بـه آنـهـا پشـت کـرده و                   

؟ که ايـن     ! برخالف آن عمل کرده است    
 .يک ادعاي سطحي و بي پايه است

 
اما در مورد رهبـري و تصـمـيـم            

ايشان هنـوز دنـيـا       :   گيري در آن حزب   
را تشکيالتي و بسيار محدودنگـرانـه       

تمام بـحـث مـا ايـن          .   توضيح ميدهد 
بــوده و هســت کــه اخــتــالف مــا بــا              
ناسيوناليسم درون کومه له جنـبـشـي       

. . . بود، سياسي بود، گرايشـي بـود و         
ايشان همچنان بر طبل اين ميـکـوبـد         
ــت                 ــري رف ــارگ ــســم ک ــي ــون ــم ــرا ک چ

زيـرا ارگـانـهـاي       !   ميتوانسـت بـمـانـد      
آقـاي  . . .   تشکيالتي دستـشـان بـود و        

عليزاده متوجه نيست اگر همان دوره       
ايشان  در مقابل خط ناسيوناليستـي       
کرد بـويـژه در درون کـومـه لـه مـي                   
ايستاد و از کـمـونـيـسـم کـارگـري و                 

هــمــيــن اســنــاد مــورد اشــاره دفــاع            
ميکرد، ناسيوناليسـتـهـا نـاچـارأ راه           

و جدايـي  . ديگري در پيش ميگرفتند 
اما آن  .   ما هم احتماأل پيش نمي آمد     

دوره ايشان در جناح راست کـومـه لـه       
قرار داشت و دنـبـالـه رو خـط عـمـر                 
ايلخانيزاده شد و در مقابل مـنـصـور          

 .حکمت ايستاد
 اين تاريخ کـتـبـي اسـت ايشـان             

به هـمـيـن     .   نميتواند اين را انکار کند    
ــيــزاده، جــواد             ــلــخــان دلــيــل عــمــر اي

در . . . .   مشکي، ابراهيم عـلـيـزاده و           
 حزب کمونـيـسـت ايـران از         ۱۶پلنوم  

عضويت در کميته مرکـزي اسـتـعـفـا           
دادند و فقط با پـيـشـنـهـاد مـنـصـور               
حکمت آقاي عليزاده در پسـت خـود           

آن هــنــگــام ايشــان وجــود       .   ابــقــا شــد  
ناسيوناليـسـم کـرد در کـومـه لـه را                 

اکنـون تـازه پـذيـرفـتـه           .   انکار ميکرد 
است که ناسيوناليـسـم در کـومـه لـه              

 .جرياني موجود اما حاشيه اي بود
 

 سـال بـاالخـره        ١٦ ايشان بعد از    
پذيرفته اند که ناسيوناليسـم کـرد در          
کومه له وجود داشت ولي حاشيـه اي        

؟ اما فراموش ميکند کـه خـط         . ! بود
سانـتـر بـه رهـبـري ايشـان در کـنـار                   

ناسـيـونـالـيـسـم کـرد قـرار گـرفـت و                   
منصـور حـکـمـت در آن مـقـطـع بـه                   
درست نخواست از قدرت تشکيالتـي      

زيـرا  ( براي تصفيه آنها استـفـاده کـنـد        
در مقطع زمانـي خـاصـي از لـحـاظ              
اوضاع جهـانـي و مـنـطـقـه اي قـرار                 

آن زمان مـقـطـعـي بـود کـه             )   داشتيم
شوروي و سوسياليسم موجود به نـفـع      
بورژوازي راست کنار ميرفت و دولت       
کردي بـا کـمـک ارتـش آمـريـکـا در                  

آن .   کردستان عـراق حـاکـم شـده بـود            
دوره نــاســيــونــالــيــســم کــرد و دولــت          

با استقبال امثال آقـاي     "   نوپاي کردي " 
عليزاده مواجه شده بود و بـه احـتـرام            

. آنها ايشان کاله از سر بـر مـيـداشـت           
آن هنگام از نـظـر آقـاي عـلـيـزاده و                  

انـقـالب   " همفکـرانـش مـا مـخـالـف             
انـقـالب   " و طالباني مدافع    "   کردستان

ــان   ــت ــردس ــود    "   ک ــن     .   شــده ب ــي ــن در چ
شرايطـي عـاقـالنـه تـريـن راه هـمـان                 
سياستي بود کـه مـنـصـور حـکـمـت               

مـا راهــمـان را جــدا         .   انـتـحــاب کــرد    
. کرديم و حزب ديگري درست کـرديـم     

 . حزب کمونيست کارگري ايران
بــه هــمــيــن دلــيــل راه ســيــاســي           
خودمان را جدا کرديم و ايشان مـانـد          
با ناسيوناليستها که بعدأ ديـديـم چـه          

ايلخانـيـزاده و     .   سرنوشتي پيدا کردند  
مهتدي رفتند و اخيرأ بازمانده هـاي        
آن گرايش در کومه له آقاي عـلـيـزاده          

را ناچار کرده است اين تنـاقضـات را          
ايشـان  .   بيـش از پـيـش عـيـان کـنـد               

باالخره پذيرفته است که ناسيوناليسم     
کرد در آن تشـکـيـالت النـه کـرده و                 
هنوز براي ايشان هـم دردسـر آفـريـن             

 ١٦منصور حکمت هميـن را        .   است
سال قبل به آقاي عليزاده گـفـت، امـا           

 ســال   ١٦ايشــان اکــنــون و بــعــد از            
 ١٦اگـر ايشـان       .   متوجـه شـده اسـت       

سال قبل ايـن حـرف را مـيـپـذيـرفـت                
احتماأل سيـر حـوادث طـور ديـگـري             

اما اکنـون ديـگـر ديـر          .   پيش ميرفت 
 .شده است

اگر ايشان از موضع گيـري خـود         
ــري عــمــر                   ــي ــاع از جــهــت گ در دف

. . . ايلخانيزاده و عبـالهللا مـهـتـدي و          
پشيمان شده اسـت بـيـايـد صـراحـتـأ               

چــرا بــه آنــهــا و       .   هــمــيــن را بــگــويــد    
همفکرانشان در کومه له مـوجـود بـه         
عنوان دوستان نزديـک خـود بـرخـورد           
ميکند و منصور حکمت و کمونيسم      

مـعـرفـي    "   رويـزيـونـيـسـت     "   کارگري را 
اين چه منفعت حقيري اسـت  .   ميکند

که باعث مـيـشـود ايشـان تـاريـخ و                 
حقايق غير قابل انکار ايـن دوره  را             

ايـن دوسـتـان      .   اين چنين جـعـل کـنـد        
ظــاهــرأ افــتــخــاراتشــان مــانــدن در           

و گـويـا مـا       .   است"   زرگويز  "   اردوگاه  
نبايـد تـرک     " عرصه را در کرستان   " اين  

 .ميکرديم

ايشان وقتي که ميگـويـد آرمـان          
ما به درست کردن تشکـيـالت خـارج          
کشور تبديل شده است اوأل اعـتـراف         
به اين حقيقت است که مـا در خـارج            
کشور قويترين و فـعـالـتـريـن جـريـان              

دومأ تا جايي که بـه      .   سياسي هستيم 
داخل کشور مربوط است تمام فاکـت       
و فيگـور مـبـارزات ايـن چـنـد سـال                 
گذشته نشان ميدهد کـه مـا دخـيـل             
ترين جريان سياسي اپوزيسيـون بـوده        

هر آدم منصفي که به جنبشهـاي       .   ايم
اعــتــراضــي عــلــيــه اعــدام، عــلــيــه            
سنگسار، عليه دخـالـت مـذهـب در            
زندگي مردم و عليه حجاب، جـنـبـش       
دفــاع از حــقــوق کــودک و جــنــبــش              
کارگري و جنبش برابري طلبانه زنـان        

نکاهي بيندازد جاپاي سياستهـا     . . .   و
بهتر است  .   و شعارهاي ما را ميبيند    

ايشان فقط نگاهي به سنندج بيندازد      
 . و ارزابي واقعبينانه اي بکند

 مـا در کــمـال آرامــش بــه آنــهــا             
ميگويم اين بار هم سياستتـان خـطـا           

 سـال ديـگـر        ١٦آيا الزم است     .   است
بگذرد تا متوجه عرصه هاي مـبـارزه        
در کردستان و ايران بشويد و زرگـويـز          
را مرکز عـالـم و تـحـوالت دنـيـا بـه                  

 حساب نياوريد؟ 
 

 تاريخ مصاحبه    
 ۲۰۰۷ ژوئن ۲۷

 
 ۳ازصفحه   . . .مصاحبه اي با محمد آسنگران 

ــيــنــات            ــزئ ــقــاش و ت كــارگــران ن
 سـاعـت كـار        ٦ساختـمـان خـواهـان         

 شدند
ــيــنــات            ــزئ ــقــاش و ت کــارگــران ن

ــان روز          ــم ــت  خــرداد طــي       ۲۵ســاخ
طوماري اعتراضي خواستهـاي خـود       
را باطالع ارگانها و مقامات دولـتـي         
رساندند و خواهـان اقـدام عـاجـل در             

ايــن .   مــورد خــواســتــهــايشــان شــدنــد     
طومار که توسط هيئـت بـازگشـائـي          
سنديکاي کارگران نقاش و تزئـيـنـات        

ساختمان تهيه شده بود توسط بـيـش         
در .    کارگر امضـا شـده بـود          ۵۰۰از  

ايــن طــومــار بــه وضــع نــابســامــان             
معيشتي، وضـعـيـت کـار سـخـت و               
طاقت فرسا در هواي سرد و گرم و در         
معرض خطرات جاني قرار گرفتن هـر       
روزه بر اثر استشمام مـواد شـيـمـائـي            
سرطانزا و کار روي داربستهاي بـلـنـد         
و ســســت و لــرزان کــه هــيــچــگــونــه             
استاندارد ايمني ندارنـد، و بـيـکـاري           
در نيمي از سال بدليـل فصـلـي بـودن           

شغل و غيره اشاره شده بود و خواهان        
تامين امنيت شـغـلـي و بـرخـواردار             
بــودن از حــقــوق و مــزايــاي تــامــيــن           

طومار همچـنـيـن     .   اجتماعي شده اند  
 ۸۰ضمن اشاره به ايـنـکـه بـيـش از                

درصد کارگران فاقد مسکن هستـنـد        
خواهان ايجاد تعاونيهاي مسـکـن و         
ديگر امکـانـات بـراي حـل مشـکـل              

  .مسکن کارگران است
 ايـن طـومـار كـارگـران           ٤در بند   

خواهان تقليل ساعات كـار خـود بـه            
 ٣٦ ســاعــت در روز و            ٦حــداكــثــر   

 ايـن    ۵بـنـد     .   انـد   ساعت در هفته شده   

طــومــار نــيــز حــق داشــتــن تشــكــل            
مستقل را حق خود ميدانـد و اعـالم           
كرده است كه بـر ايـن حـق پـافشـاري               

: انـد    كارگران در پايان گـفـتـه      .   ميكند
ما امضا كنندگـان ايـن بـيـانـيـه، از               
مسئوالن امر خواستار اقدام عاجل و      

 .پيگيري سريع ميباشيم
 

اجتماع كارگـران شـركـت       :   تبريز
 ياقوت سبز به اخراج 

كارگران شركت ياقوت سبز تبريز     
كه طي چند روز گذشـتـه از كـارشـان             

اند، روز اول تـيـر، بـعـد از               اخراج شده 

نــتــيــجــه مــانــدن رســيــدگــي بــه              بــي
هايشـان در سـازمـان كـار و               خواسته

امور اجتـمـاعـي اسـتـان آذربـايـجـان              
شرقي و موكول شدن آن به هفته آينده        

. دست به يك تجمع اعـتـراضـي زدنـد          
اين كارگران كه اخيرا قـراردادي شـده          
بودنـد، بـعـد از اتـمـام دوره قـرارداد                 
آنها، کارفرما از اشتغال مجدد آنـهـا         

يـكـي ديـگـر از         .   خودداري كرده بـود    
مــطــالــبــات كــارگــران، پــرداخــت              
دستمزدهاي مـاه خـرداد و پـرداخـت            
فوري حق بيمه بـه صـنـدوق تـأمـيـن               

   اعتراضات كارگري همچنان ادامه دارد                     

 ۶صفحه  
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منصور حکمت زبان گوياي همـه      
انسانهايي بود که بـه جـهـان نـابـرابـر              

مــنــصــور .   مــوجــود اعــتــراض دارنــد    
ــارزه               حــکــمــت اهــداف و روش مــب
اکثريت عظيـم بشـريـت امـروز بـراي             

فـرهـنـگ    .   تغيير دنيا را عرضـه کـرد       
نپذيرفتن وضع موجود، سنت نقد بي      
تخفيف مذهب و خرافه و تبعيض بـر       
اساس جـنـيـسـت، مـلـيـت، رنـگ و                 

اعتراض به همه نابرابري ها و        .   غيره
بي حرمتي هـا بـه انسـان و بـه کـل                   

فرهنگ بـاور بـه      .   مناسبات استثمار 
اينکه ميشود دنيايي   .   تالش انسانها 

با يک عالمه شادي، مـقـاديـر زيـادي            
رفاه و آسايش و احترام بـه هـمـديـگـر             

يـک  " باور به عملي بـودن        .   ايجاد کرد 
و تـالش انسـانـهـا بـراي           "   دنياي بهتر 

 . متحقق کردن آن

 ۴منصور حکمت متاسفانـه در        
اما همه آن    .    در گذشت  ۲۰۰۲ژوئيه  

شرايط اجتماعي نابرابر و ضد بشـري       
که او پرچم اعتراض به آنـرا بـه دسـت         

هـمـه   .   داشت، سر جايش بـاقـي اسـت        
انسانهايي که مانند او تشنه تـغـيـيـر          
جـــهـــان وارونـــه فـــعـــلـــي انـــد،                   

درگير مـبـارزه اي نـهـان و                همچنان
و هرروز صف هـاي جـديـد        .   آشکارند

 . به اين مبارزه مي پيوندند
  

در گـرامــيـداشــت يــاد مــنـصــور          
حکمت حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
گــردهــمــايــي هــايــي در شــهــرهــاي            
مختلف جهان برگـزار مـيـکـنـد و از              
همه شما دعوت ميکنـد تـا در ايـن              
اجتماعات شرکت کـنـيـد و در بـاره              

عالوه .   منصور حکمت سخن بگوييد   

بر سخنرانـان ايـن مـراسـم شـمـا هـم                 
پشــت مــيــکــرفــن بــيــايــيــد و حــرف           

آنــطــور کــه شــمــا مــنــصــور         .   بــزنــيــد
آنـطـور کـه در        .   حکمت را شناخـتـيـد     

مـنـصـور     .   زندگي شما تاثيـر داشـت      
 .حکمت از زبان شما

 
 * *  *  * * 

  

 

 : حزب کمونيست کارگری ايران دعوت ميکند  
 منصور حکمت از زبان شما

  اجتماعات و گردهمايی در شهرهای مختلف جهان     در

 سخنراني، نمايش فيلم و تريبون آزاد: برنامه ها شامل  
 ونکوور  -کانادا
  عصر   ١۷ تا ۱۴ ساعت   ٢۰۰٧ جوالي ٨يكشنبه  : زمان

Harbour View Room  مكان : 
John Braithwaite Community  Centre 

١٤٥  West 1st Street, North  Vancouver 
 ٦٠٤-٧٢٧-٨٩٨٦تلفن 

 تورنتو -اناداک
 بعداز ظهر     ۷:۳۰   ، ساعت   ۲۰۰۷جوالي   ۷شنبه : زمان     
 خيابان يانگ ، نورث يورك سنتر ، طبقه دوم كتابخانه مركزي      ۵۱۲۰شماره : مكان     

 ۴۱۶ ـ ۳۵۸ ـ ۹ ۶ ۰۰: تلفن تماس  
 کلن –آلمان 

 :زمان   ۱۵ جون از ساعت  ۳۰شنبه  
Köln - Kalk  Kapellen Str. 9a مكان : 

 ۰۱۷۸- ۳۰۲۴۸۳۲   سهيال خسروي 
 ۰۱۶۰ – ۹۲۳۴۹۲۹۰  محمد شکوهي   

 مالمو  -سوئد 
 ۱۹ جوالي از ساعت    ۷شنبه : زمان 
  Ystadvägen 42    5 Våningen: مکان 

۰۴۰-۶۱۱۶۱۰۹   Farideh Arman  070-3638088 
 يوتبوري  –سوئد  
  بعد از ظهر   ٧ جوالي از ساعت   ٦جمعه 

   Ångpannegatan 9 A  واقع در ) Framtidshuset(در محل خانه آينده 
 ٠٣١٢٣٨٧٨٩تلفن خانه آينده 

   ٠٧٣٧٧٩٧٨٨٥تلفن تماس  
 استکهلم  –سوئد  
 ۲۲ تا ۱۹از  يولي   ۷شنبه : زمان 
 Husby Träff: مکان 

  جميل فرزان ۰۷۰۳۶۱۰۲۷۹: تلفن تماس  
  

 ليست سخنرانان بزودي منتشر ميشود     
  

 تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست كارگري ايران
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

در اطالعيه مورخ بـيـسـتـم مـاه            
 به اطـالع رسـانـديـم کـه            ۲۰۰۷جون  

کمپين کبرا يکـي از گسـتـرده تـريـن              
کمپين هاي بين المللي علـيـه اعـدام          

در ايـن اطـالعـيـه         .   ها در ايران اسـت   
اشاره کرديم که چگونه صـدهـا هـزار            
نــفــر در ايــتــالــيــا بــا امضــاء نــامــه             
اعتراضي به دولت جمهوري اسالمـي      

. خـــواســـتـــار آزادي وي شـــده انـــد             

هنرمندان، سـيـاسـتـمـداران و چـهـره              
هاي سرشنـاس جـامـعـه ايـتـالـيـا از                
کمپين نجات جان کـبـرا دفـاع کـرده             

همچنين به فعاليتهـاي گسـتـرده      .   اند
اي که کميته بين المللي عليـه اعـدام          
و سازمانهـاي مـدافـع حـقـوق زنـان،              
حــقــوق بشــر و مــخــالــفــان اعــدام و             
سنگسار براي نجات جان کبرا، اشاره      

  .کوتاهي کرديم
کــمــپــيــن دفــاع از جــان کــبــرا              
رحمانپور از خـطـر اعـدام، در ايـران              
ــن،                  ــري ــه شــده ت ــت ــاخ ــکــي از شــن ي
وسيعترين و احساسي ترين کـمـپـيـن          

به گـواه نـامـه       .   هاي عليه اعدام است   
ها و تلفن هاي که بعضي از روزنـامـه      

مـردم  .   هاي ايران انعکاس مي دهنـد     
ايران خواهان توقف حکم اعدام کـبـرا        

مردم داوطلبـانـه   .   و آزادي وي هستند   
چندين بار اقدام بـه جـمـع آوري پـول               
براي پرداخت به خانواده مقتول کـرده        

تعدادي با خانواده مقتول تـمـاس      .   اند
گــرفــتــه انــد و تــالش کــرده انــد کــه              

هـمـه ايـن      .   بخشش کبرا را بـگـيـرنـد        
تالـشـهـا نشـان مـي دهـد کـه کـبـرا                    

. رحمانـپـور در دل مـردم جـاي دارد              
جمهوري اسالمي بايد در برابر افکـار       
عمومي و خواست ميليـونـهـا انسـان          
در ايران و جهان سـر خـم کـنـد و بـه                   

  .خواست آزادي کبرا تن دهد
روزنامه اعتماد در گزارشي خبـر       

ــامــه اي ازســوي                 ۲۰۰از ارســال ن
در .   هنرمند به شـاهـرودي مـي دهـد          

 هـنـرمـنـد داخـل          ۲۰۰اين نامه اين    
کشور خواستار آزادي کبرا رحمانپـور      

صرفنظر از اين کـه امضـاء         .   شده اند 
کــنــنــدگــان چــه کســانــي هســتــنــد و          
همچنين هرچند اين نامه بسيـار ديـر       
و بعد از سالها که از کمپين سراسـري         
و جهاني نجات جان کبرا مي گـذرد،         

و هر چند در لـحـن       .   نوشته شد ه است   
آن نشاني از اعتراض بـه اعـدام هـاي          
گسترده در ايران نـيـسـت، امـا بـايـد               
نوشتن همين نـامـه را بـه فـال نـيـک                 
گرفـت و امـيـدوار بـود کـه جـنـبـش                   
گسترده مردم علـيـه اعـدام در ايـران             
هنرمندان و چـهـره هـاي اجـتـمـاعـي              
بيشتري را بـه اعـتـراض بـه احـکـام                 
 .اعدام و سنگسار در ايران وادار کند

ذکر يک نکته اما در ايـن مـورد            
مـا از جـنـايـتـکـاران           .   ضروري اسـت  

حاکم بر ايران، حـکـم آزادي نـازنـيـن              
فاتحي و يا توقف حکم اعدام کبـرا و     
شهال و دهها نفر ديگر از سنگسار و         
اعدام را با مبارزه و بـا اعـتـراضـات             
گســتــرده در ايــران و دنــيــا گــرفــتــه              

" عـفـو  "   عجز و البه و تقـاضـاي            . ايم
ــر                   ــگـ ــرودي و ديـ ــاهـ ــردن از شـ کـ
جنايتکاران حاکم بر ايران در قاموس      

بـه  .   مبارزه عليه اعدام نـمـي گـنـجـد          
اين هنرمندان عزيـز کـه بسـيـار ديـر              

لطفا مقـررات   :   جنبيده اند، بايد گفت   
حــکــومــت .   بـازي را رعــايــت کــنــيــد       

جنايت پيشه اسالمي را فقط و فـقـط    
با اعتراض و مبارزه ميتـوان و بـايـد            
عقب نشاند و التماس و ندبـه و زاري          

 . در اين مبارزه جايي ندارد
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 کبرا رحمانپور  

 کميته بين المللي عليه اعدام            
23.06.2007 

com.yahoo@manochermasori 
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بر اساس گزارش رسيده در سـقـز          
 تن از كارگران خباز ايـن شـهـر بـه               ٤

اســامــي خــالــد مــيــخــانــي، عــطــاهللا        
حسـيــنـي، كـاوه حــكـيــمـي و رحــيــم              
حسيني به اتهام شركت در تجمـعـات        
اعتراضي در سـال جـاري بـه دادگـاه              

ايـــن گـــزارش    .   فـــراخـــوانـــده شـــدنـــد   
 ٢٧ تن در تجـمـع        ٤ميافزايد كه اين    

فروردين ماه امسال در اعـتـراض بـه           
زنــدانــي كــردن مــحــمــود صــالــحــي          
دستگير و با قرار كـفـالـت آزاده شـده             

 ١٠٢اين كارگران بـه شـعـبـه           .   بودند

دادگاه جزايي شهـر سـقـز فـراخـوانـده             
 تـيـرمـاه      ١٣شده اند و قرار است روز       

 . دادگاهي شوند١٣٨٣
الزم به يـادآوري اسـت كـه رژيـم              
چندين ماه است محمود صالـحـي را         
در شرايط جسمانـي بسـيـار بـدي در             
زنــدان نــگــه داشــتــه اســت و بــنــابــر             
گزارشهاي رسيده، اكـنـون وضـعـيـت           

. جســمــي وي بــحــرانــي شــده اســت            
بيماري كليوي وي كه سالهاست از آن       
رنج ميبـرد و در هـمـيـن زنـدانـهـاي                 
جمهوري اسالمي بدان مـبـتـال شـد،           

باعث عوارض قلبـي شـده اسـت كـه             
 .احتياج به معالجه فوري دارد

عالوه بر محمود صالحي، خـالـد       
ميخـانـي، عـطـاهللا حسـيـنـي، كـاوه               
حكيمي و رحيم حسيني، هـم اكـنـون          
پرونده فعالين كارگران ديگري به جرم      

 روي مـيـز       ١٣٨٣شرکت دراول مـه       
قاضي جمـهـوري اسـالمـي در سـقـز              

در همين چند ماه گذشته رژيـم       .   است
تعدادي از فعالين كارگري سنـنـدج و         
تــعــدادي از فــعــالــيــن اعــتــراضــات          

را نيز دستگير و بعد بـا       . . .   معلمان و 

هاي هنگـفـتـي حـاضـر بـه              قرار وثيقه 
 . آزادي بخشي از آنها شده است

رژيم جمهوري اسالمي كه بـطـور        
روزمــره خــود را بــا اعــتــراضــات و             
مبارزات كارگـران روبـرو مـيـبـيـنـد،             
سعي دارد با سركوب و زنداني كـردن         
فعالين كـارگـري، فضـاي وحشـت و             

امـا  .   ارعاب را بر جامعه حاكم كـنـد        
رژيم اسالمي تـوان بـه عـقـب رانـدن               

حــزب .   اعــتــراضــات مــردم را نــدارد       
كمونيست كارگري احضار، بازداشـت     
و محاکمه كارگران و ديگـر فـعـالـيـن            
جنبشـهـاي اعـتـراضـي را مـحـكـوم               
ميكند و از همه مردم ميخواهـد كـه          
به اين سياستهاي سرکوبگـرانـه رژيـم         

در روز   .   اسالمـي  اعـتـراض کـنـنـد            
 ۴دادگاهي با اعالم حمايـت از ايـن            

کــارگــر و بــا مــحــكــوم كــردن رژيــم             
جمهوري اسالمي، جلوي مـحـل ايـن         
دادگاه در سقز تجمع كنـيـد و ضـمـن             
اعتراض به اين اقـدام سـرکـوبـگـرانـه             
خواهان آزادي فوري محمود صالحي     

 .و همه زندانيان سياسي شويد
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوي اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 کميته کردستان 
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   احضار كارگران در سقز را محكوم ميكنيم                   
 كارگر معترض در سقز را به دادگاه فراخواند                        چهار     رژيم اسالمي     

 .اجتماعي بود
 

ادامه اعتراض كارگران   :   اروميه
 ها كوره پزخانه

 خـرداد امسـال بـه اطـالع            ٨  روز
 هزار  ۵رسانديم كه اعتصاب بيش از      

هـاي آذربـايـجـان          پزخانه  كارگران كوره 
غربي وارد بيستيمـن روز خـود شـده            

هاي آجـرپـزي آذربـايـجـان            كوره.   است
 هـزار كـارگـر دارد         ٢٠غربي بيش از    

كه فضـاي اعـتـراضـي در هـمـه ايـن                 
. پزخـانـه هـا احسـاس مـيـشـود               كوره

افــزايــش دســتــمــزد و رســيــدگــي بــه           
امكانات رفاهي و ايـمـنـي از جـملـه             
خواستهاي کارگران در اعتصاب بوده     

طبق آخرين خـبـري کـه امـروز           .   است
منتشر شده، اين كارگـران هـمـچـنـان           

 هســتــنــد و خــواهــان            در اعــتــراض  
ــمــزدهــايشــان           ــوري دســت ــزايــش ف اف

انـد كـه        كارگران اعـالم كـرده     .   اند  شده

ها چندي قبل هر تن       كارفرمايان كوره 
ــدود           ــر را ح ــان        ١۵آج ــوم ــزار ت  ه

ميفروختند كه اين مقدار را اكنون به        
 هزار تومان ميفروشنـد، و    ٣۵قيمت  

ايــن در حــالــي اســت كــه كــارگــران              
همچنان دسـتـمـزد زيـر خـط فـقـر را                 

 .دريافت ميكنند
 

 ادامه اعتراض كارگـران  : قزوين
 قوه پارس

كــارگــران قــوه پــارس در ادامــه           
اعتراضات خود كه چندين ماه اسـت        

 تير براي پيـگـيـري    ٣ادامه دارد، روز    

مــطــالــبــات خــود، كــه شــامــل عــدم         
 ماه حقوق و بالتكلـيـفـي        ١١دريافت  

و بيكاري اسـت، بـه تـهـران رفـتـه و                  
خواهان مالقات و مذاكره با احـمـدي        

 .نژاد شدند
 

قـرارداد كـارگـران زغـال         :   طبس
 !سنگ يک ماه ديگر تمديد شد

اعــتــراض و مــراجــعــات مــکــرر        
كارگران زغال سنگ طبـس كـه قـرار           
بود تا آخر خرداد اخراج شوند، باعـث        
شد با قرارداد يك ماهـه بـه سـر کـار               

بهانـه اخـراج ايـن كـارگـران            .   برگردند

توسط شركت پيمانـکـاري پـامـيـكـو           
طبس اتمام قرارداد کـارگـران مـطـرح        

 . شده بود
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از        
مبارزات كارگران قاطعـانـه حـمـايـت          
ميکند و همه مردم آزاديـخـواه را بـه            
ــهــا             ــا مــبــارزات آن هــمــبــســتــگــي ب

راه موثر مبارزه بر عليه     .   فراميخواند
اخراج و كار موقت اعـتـراض دسـتـه            
جمعي و اتحاد و همبستگي کارگـري       

 .است
 حزب کمونيست کارگري ايران 
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