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 ۲۰۰۸   اوت  ۶ ، ۱۳۸۷ مرداد۱۶

مردم داشتند از اعدامهاي رژيـم       
 نفـر در     ۲۹در يك روز    .حرف ميزدند   

. مأل عام  اعدام شدندباورم نـمـيـشـد           
هرچند كه ناباوري در برابر جنايتهـاي       

اخـبـار   .   رژيم اسالمي بي معني است    
 شبكه يك ايـران را نـگـاه           ۲۱ساعت  

گوينده اخبـار هـمـزمـان بـا           . ميكردم  
 نفـري   ۲۹پخش تصوير چند نفر از آن       

آنهـا را اراذل و        �كه اعدام شده بودند 
اوباش و محارب با خدا و قاچاقچيان       

مواد مخدر معرفي ميكرد و اظـهـار        
ميداشت كه بايد وجود ايـن افـراد را            

حـتـي   . از روي كـره زمـيـن پـاك كـرد              
مصاحبه اي با دادستان كل تهران هم       
در مورد اعدامها پخش شد كـه ايـن           
عاليجناب خون آشام از دستگيـري و        
ــشــتــري صــحــبــت               ــي اعــدام هــاي ب
ميکردكه در دسـتـور كـارشـان قـرار              

 . دارد
بــنــا بــه خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه            
کردستان حزب رسيده اسـت سـاعـت          

 ١٤دوازده و نيم ظهر امروز دوشنبـه         
مـردادمـاه تــعـدادي از مــغـازه هــاي             
ــيــکــي و کــارواش واقــع در               مــکــان
ترمينال فيض آبـاد، تـوسـط نـيـروي             

ــا هــمــکــاري           انــتــظــامــي     رژيــم و ب
مردم و  .   شهرداري سنندج تخريب شد   

کسـانــي کــه در ايــن مــحـل بــه کــار               
اشتغال داشتند، بـراي جـلـوگـيـري از            
تخريب اين محل با نيروي انتـظـامـي         
درگـيــر شـدنــد کــه ايــن درگـيــري تــا              

امـا  .    بعداظهر ادامه داشت   ٢ساعت  
سرانجام مزدوران جمهوري اسـالمـي       
مغازه ها را به بهـانـه کـهـنـه بـودن و                 
داليل واهي ديگـر، کـامـال تـخـريـب             

در جريان اعـتـراض مـردم دو          .   کردند
نــفــر تــوســط نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر         
دستگير شـدنـد کـه بـا مـقـاومـت و                  
تعرض مردم معترض در مـحـل آزاد         

 .شدند
  

اعمال جنـايـتـکـارانـه جـمـهـوري            
اسالمي بايد با تـنـدتـريـن اعـتـراض             

کــمــيــتــه .   هــمــه مــردم پــاســخ گــيــرد       
کردستان حزب از مردم شهر سـنـنـدج         
مـي خـواهــد کـه عـلــيــه ايــن رفــتــار               

. وحشيانه دست بـه اعـتـراض بـزنـنـد            
موقع هجوم نيروهاي سرکوبگر دست     
به تجمع بزنند و از مردمي که مـورد          
حمله قرار ميگيرند به هـرشـکـل کـه             

 .ميتوانند دفاع کنند
  

 کميته کردستان     
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠٠٨ اوت  ٤، ١٣٨٧ مرداد  ١٤

 
مــادر فــرزاد کــمــانــگــر مــعــلــم           
ــه اعــدام ، صــبــح روز                 مــحــکــوم ب

مرداد در حرکتي نمادين ، اقـدام         ۱۱
به راهپيمايي از منزل شخصـي خـود         
به قصد مدرسه محل تدريـس سـابـق          
فــرزاد کــمــانــگــر واقــع در روســتــاي           

 کــيــلــومــتــري شــهــر      ۱۰مــاراب در     

 .کامياران نمود
در طــول مســيــر ، جــمــعــيــت               
راهپيمايان با الحاق تدريجي مردم به      
چند صد نفر جمعيـت افـزايـش پـيـدا             
نمود ، راهپيمايان بـا حـمـل تصـويـر             
جوان محبوب شهر خود و همچـنـيـن         
در دست داشتن دسته هاي گل اقـدام         

به طي مسافـت    

نفر توسط اراذل و اوباشان ۲۹اعدام 
 جمهوري اسالمي

 سارا از ايران                                    

راهپيمايی مادر فرزاد کمانگر با همراهی 
 مردم 

 سرکوبگران رژيم تعدادی از محلھای کار مردم در فيض آباد سنندج
  را تخريب کردند

                  ٢صفحه        کار و زندگی زنان کارگر در کوره پزخانه ها      
                       ۴صفحه چند خبر از اعتراضات کارگری                            
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 حزب و سازماندهي
   

 حزب و اتحاد مردم: بخش دوم
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 ۵                    صفحه 
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 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب را 

 بخوانيد 
و در سطح وسيع 
 توزيع کنيد

   سارا از ايران
مكان زجـر و      .   اينجا ايران است    

 درصـد از      ۹۰مشقت براي بيـش از        
مردمي است كه زير خط فقر زنـدگـي         
مي كنند و تمام زندگي و امـكـانـات         
رفاهي آنها در غارت و چـپـاول سـران           
حــاكــم اســت كــه حــتــي يــك لــحــظــه           
وضعيت اين مردم را از ديد نامبـارك        

بحران شديد اقتـصـادي     . نمي گذرانند   
و تحريمها كه در پي آن گراني سرسام        

را بـهـمـراه      . . .   آور و افزايش بيكاري و    
داشته امسال بيشتر از سالهاي قـبـل         
خانواده ها را به كـوره هـاي آجـرپـزي             

كوره هاي آجرپـزي كـه حـتـي         .كشاند  
صحبت از شـرايـط سـخـت و دشـوار              
زندگي و كار در آنـجـا دردنـاك اسـت             
چه بـرسـد بـه لـمـس آن وبـودن دران                   

 !شرايط 
امروز به خانواده اي برخوردم كـه        

. براي كار به كوره آجرپزي رفته بودنـد       
از زن خانواده كه زن جـوان و حـدوداً              

 ساله و مادر دو فرزند  سه سـالـه            ۲۴
و شش مـاهـه بـود از زنـدگـي در آن                  

ايـنـكـه    .   شرايط سخـت جـويـا شـدم            
چگونه با وجود دو بچه كوچـك در آن           
گــرمــاي طــاقــت فــرســا وكــارســخــت        

روزگار گذرانيده اند؟ مادر بچه ها بـا        
چهره اي الغر و استخواني كه در اثـر          
سختي و رنـج كـار بـيـشـتـر بـه زنـي                   

 سـالـه     ۲۴ساله شباهت داشت تا     ۴۰
،  داغش تازه شد و شروع به تـعـريـف            
از آن زندگي كـه بـيـشـتـر بـه مـرگـي                   

در . تدريـجـي شـبـاهـت داشـت كـرد                
 ماهه اش را به سـيـنـه         ۶حاليكه بچه   

 ميفشرد مي گفت 
 ۴وقــتــي صــبــح هــا ســاعــت           "   

مجبور ميشدم دوتا بچه كـوچـكـم را          
تنها بگذارم و خـودم در فـاصـلـه اي               

مـتـر بـود و        ۱۲دور از اتـاقـكـي كـه           
بعنوان خانه در آن زندگي مـيـكـرديـم           
به كار سخت خشت زني بپردازم برايم       

خودم را فـرامـوش كـرده        . دردناك بود   
بودم و سختي كار من بخـاطـر خـودم           

چون فكرم فـقـط پـيـش بـچـه              �نبود  
وقتي صداي شـدت گـريـه        . هايم بود  

بچه ام را مـيـشـنـيـدم زجـرآورتـريـن                 
لحظه ام بود و هنگامي كه بـچـه سـه            
ساله ام بطرفم مـي دويـد و از گـريـه                
بچه شش ما هه ام ميگفت كه مـادر          

ــا       ــيــ ــت                !   بــ ــم را از دســ ــوانــ تــ
ميدانستم كـه بـچـه هـا يـم              . ميدادم  

گرسنه اند ،تنهاينـد و مـن مـجـبـور              

هـر  . بودم بخاطر كار از آنهـا بـگـذرم            
بار صداي گريه بچه ام ذره ذره وجـودم        
را آب ميكردحتي وقتي كه بـه خـانـه           
مي رفتم بخاطر اينكه تمام تنم گـلـي         
و كثيف بود نمي توانستم بـچـه ام را            
شير بدهم و گاهي هم بـا هـمـيـن تـن               
گلي و كثيف مـجـبـور مـيـشـدم كـه                

 .شيرش دهم
بـا وجـود     :   مادر بچه ادامـه داد       

شـرايـط سـخــت كـار و كــاركـردن از                
 شب كارفرما در ۹ صبح تا    ۴ساعت  

ــر          ــر هـ ــرابـ ــا      ۱۰۰۰بـ ــهـ ــنـ ــر تـ آجـ
تومان به ما مـيـداد كـه بـا           ۱۲۰۰۰

اين وضعيت گـرانـي كـفـاف مصـرف            
از شـدت    .   روزانه مان را هم نمي كـرد      

خســتــگــي و كــار زيــاد فــقــط مــي              
توانستم هفته اي يكبار بچه هـايـم را          
حمام كنم در حاليكـه بـا آن گـرمـاي              
زياد شب و روز در ميان گل و مـاسـه           

حـتـي داخـل خـانـه كـه مـن                .   بوديم   
فرصت تميز كـردن آن را پـيـدا نـمـي                
كردم هـمـيـشـه پـر از مـاسـه و گـل                     

خودم و همسـرم كـه هـيـچ بـچـه               . بود  
كـار  .   هايم داشتند از دست ميرفتـنـد      

سخت ، تغذيه نامناسب و وضـعـيـت        
بهداشت ناجور آنـجـا بـچـه هـايـم را                

مريض كرده بود وخودم را هم كه مي         
بيني چه وضعي دارم فقط به زور و به         

تـنـهـا    . عشق بچه هايم سرپا هسـتـم          
دليلي كه بخاطرش خودم را زنده نگـه        
داشته ام بچه هايم هستند ، لعنت بـه         
اين زندگي و اين حكومت فـاسـد كـه           
اين شرايط را بـه مـا تـحـمـيـل كـرده                 

البته اين فقط وضع مـا نـبـود           . است  
وضعيت زندگي همه خـانـواده هـايـي          
كه در همسايگي ما در كوره پـزخـانـه        

در .   بودند دست كمي از مـا نـداشـت          
همسايگي ما پيرمردي هفـتـادسـالـه        

. بود كه با دو دختـرش كـار مـيـكـرد             
پيرمرد دوبار سكتـه كـرده بـود و بـه              
سـخــتــي دســت و پــايــش را حــركــت            
ــار                     ــن ــن وضــع در ك ــا اي ــداد ب ــي م
دخترهـايـش بـود و سـعـي مـيـكـرد                 
كاركند كـه بـيـشـتـر وقـتـهـا از روي                  
خاكها به پايين غلت ميخورد و مـي         

دو دخترش هم كه سـخـت كـار          . افتاد  
ميكردند و لـي از دسـت مـزاحـمـت               

 ".هاي كارفرما در امان نبودند 
 

اين گوشه بسيار كوچكي بـود از         
زندگي افرادي كه در كوره پزخانـه هـا          
كار مي كنند كه البته گفـتـن از ايـن             
واقعيت هاي تلخ با ديـدن ولـمـس آن            

وضــع .       . بســيــار مــتــفــاوت اســت          

فالكت بار زندگي اين خانواده آئـيـنـه          
زندگي بسـيـاري از خـانـواده هـا در                
ايران است كه زيـر سـلـطـه حـاكـمـيـن                
ارتجاع اسالمي سرمايه زنـدگـي كـه          

روزگار زجر آور را سـپـري مـي             ! ! !   نه
امـا بـاالخـره ايـن رنـجـهـا و                .   كنـنـد  

مصيبتها را بايد پاياني باشد و تنهـا        
راه پـايـان دادن بـه ايـن مصـيـبـتـهـا                   

ژيـم و مـتـحـد            مبارزه ما عليه اين ر    
بـراي  .   بودن و متشكل شـدن  اسـت            

رژيمي كه از انسـانـيـت بـويـي نـبـرده               
است و فقط راه سركوب و مـقـابلـه و             
زجر و كشتار مردم را ميـدانـد راهـي           

ــدارد                 ــي وجــود ن ــگــون ــجــز ســرن . ب
سرنگوني جمهوري اسالمي تنها قدم     
اول براي رسيدن به آزادي و بـرابـري و            

 . يک جامعه خوشبخت و مرفه است 
 به اميد يک دنياي بهتر

واقعاً نفرت آور است كه بـا انـگ          
حق . . .       اراذل و اوباش و قاچاقچي و       

حيات و نفس کشيدن را از بچه هـاي          
مردم مي گيرند و با كمال بيشرمي و        
بــا حــمــايــت قــانــون مــزخــرفشــان در         
مقابل چشم هزاران نفر نسخه قتـل را      
بــراي جــگــرگــوشــه هــاي مــردم مــي          

جـمـهـوري اسـالمـي و دارو            .     پيچند
دسته اش ارازل و اوباش هستـنـد کـه           
خودشان يكدم از تعرض، قـتـل و آدم        

کشي، دزدي و چپاول، آزار و شكنجه       
مردم پس نمي كشنـد و هـر روزه بـا               
فرم و نوعي تازه از جـنـايـات عـلـيـه                
مردم، طرحهايي ضد انساني شـان را        

امروز براي همه مـردم      .   اجرا ميكنند 
روشــن شــده اســت كــه تــمــامــي ايــن           
جــنــايــات و قــتــل عــمــد و اعــدام و              

ــگــســار و      ــه      . . . .   ســن هــمــگــي نشــان
استيصال و در مـانـدگـي جـمـهـوري              
اسالمي در برابر شدت خشم و نـفـرت         

مردمي است كـه از دسـت هـر چـي                
آخوند و اسالم و عبا و عمـامـه اسـت        
جانشان به لب رسيده و در طـول ايـن          
سه دهـه آنـقـدر از دسـت جـمـهـوري                  
اسالمي كشيده اند كه  ديگر توهمـي        
به اسالم و حكـومـت اسـالمـي بـراي             

تـوحـش و     . كسي باقي نمـانـده اسـت          
بــربــريــت امــروز رژيــم دوران اوايــل            
انـقــالب و ســركــوبـهــاي آن زمــان را             
تداعي مي كند بـا ايـن تـفـاوت كـه                
آنموقع مـردم نسـبـت بـه حـكـومـت                
اسالم و روحـانـيـون تـا حـدي تـوهـم                  

داشتند ولي امروز ايـن تـوهـم وجـود            
نــدارد و از ســوي ديــگــر تــمــامــي                
جنايات آندوره براي تثبيت حاکمـيـت       
سياه و قـرون وسـطـايـي ايـن جـالدان               

اما ايـن اعـدامـهـا و هـرگـونـه                �بود
تعرض به زندگي ميلـيـونـهـا نـفـر در              

اكـنـون   .   ايران براي بقا حکومت است    
خشم و تنفر عميـق مـردم  هـمـانـنـد                
مواد منفجره اي است كه تـنـهـا يـك             
جرقه كافي اسـت تـا خشـم و نـفـرت                
تلنبار شده اين سي سال فوران كند و          
کل دم و دستگاه حكومـت اسـالمـي          

. را در هــم پــيــچــد و بــزيــر بــکــشــد              
جــمــهــوري اســالمــي بــا پــخــش ايــن         
برنامه ها و اين اعدامها مي خـواهـد     
فضاي رعب و وحشـت ايـجـاد کـنـد              
غافل از اينكه نفرت و خشم مـردم را     
بيشتر كرده و هر روز بيشتـر هـمـه را             
بــه نــتــيــجــه قــطــعــي رفــتــنــي بــودن           
حكومت سياه اسالمي مي رسانـد و        
آنها را براي تـحـقـق سـرنـگـونـي ايـن                
حکومت ضد بشري مصمـم تـر مـي           

 . کند
 

نــمــودنــد کــه مــتــاســفــانــه عــلــيــرغــم        
مسالمت آميز و نـمـاديـن بـودن ايـن              
حرکت ، جمعيـت مـذکـور در خـارج             
شــهــر بــه مــحــاصــره صــدهــا تــن از             
نيروهاي انتظامي و لباس شـخـصـي         

نــيــروهــاي نــظــامــي بــا        .   در آمــدنــد   
محاصره جمعيت و ضـبـط تـمـامـي            
دستگاههاي تلفن همراه افراد حاضـر      
در محل ، فـيـلـمـبـرداري از شـرکـت                
کنندگان و بسـتـن جـاده ، جـمـعـيـت               

مذکور را در دستـه هـاي چـنـدنـفـري              
وادار به برگشـت و انصـراف از طـي              

 .مسير نمودند
 

نيروهاي انتظامي در اين برخورد     
بـا اذعــان بــه نــگـرانــي و تــاســف از               
وضعيت فـرزاد کـمـانـگـر بـا عـنـوان                

از جمعيـت   "   مامور و معذور    " 
درخواست نمود بـا اتـومـبـيـل          
هاي موجود در محل به شـهـر      
برگردنـد و حـتـي از بـرگشـت              
پياده نيز خودداري نماينـد کـه        
در ايــن هــنــگــام مــادر فــرزاد         
کمانگر و دانش آموزان وي بـر        
اســاس مــاهــيــت حــرکــت و            
جلوگيري از هرگونه پـيـش آمـدي بـا            
تقديم گـلـهـا بـه مـامـوران نـظـامـي                  
راهپيمايي را پايان يافته اعالم نـمـود     
و جمعيت مذکور بدون بروز تنشي بـه        

 .شهر بازگشتند
 

مادر فـرزاد کـمـانـگـر هـدف از               

راهپـيـمـايـي روز جـاري را يـادآوري               
تحمل سختي هايـي کـه فـرزاد بـراي             
آموزش کودکان اين مرز و بوم تحمل       
مي نمود عنوان داشت وي همچنـيـن        

براي اثبات بي گناهـي     " عنوان داشت   
ــتــهــاي               فــرزاد و نشــان دادن حــمــاي

مــــردمــــي از وي در             
صورت نياز با پاي پيـاده   
بــه ســوي تــهــران بــه راه          

 " .خـــــواهـــــد افـــــتـــــاد      
شايان ذکـر اسـت دهـهـا          
دســتــگــاه تــلــفــن هــمــراه      
بـــدلـــيـــل نـــگـــرانـــي از        
ــرداري حضــور       ــرب تصــوي
پررنگ نيـروهـاي نـظـامـي در زمـان              
محاصره جمعيت صـورت پـذيـرفـتـه           
است که وعده داده شده است پـس از           
تفتيش محتويات تلفنهـاي هـمـراه ،          
نسبت به عودت آنها اقـدام خـواهـنـد           

 نمود

 کار و زندگی زنان کارگر در کوره پزخانه ها
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در بخش اول اين نـوشـتـه بـه نـکـاتـي              
درباره ضرورت و نـقـش حـزب بـراي              

اسـاس  .   رهائي جـامـعـه اشـاره کـردم          
بحث بر اين نکته مـتـمـرکـز بـود کـه                
خالصي جامعه ايران از شر حکومـت      
اسالمي و از مصائب عديـده اي کـه           
گريبانگر مـردم را گـرفـتـه اسـت بـه                 
حزب کمونيست کارگري و نـقـش آن           

تاکيد شد که متحـد  .   گره خورده است  
شدن مـردم حـول حـزب و در ابـعـاد                 
مـيــلــيــونــي، آن ضــرورت حــيــاتــي و          
فاکتور اساسـي بـراي تـغـيـيـر وضـع               
موجود و رهائي از جهنمي اسـت کـه          
رژيم سرمايه داري جمهوري اسالمـي      

و ايـن يـک امـر          .   درست کـرده اسـت      
فوري و عاجل اسـت زيـرا از طـرفـي               
رمقي براي مردم تحت حاکميت رژيم      
اسالمي نمانده و بيشتر طول کشيـدن       
اين وضعيت بـمـعـنـي قـربـانـي شـدن               
هرچه بيشتر انسانهاست، و از طـرف         
ديگر، در شرايط بحرانـي مـوجـود و           
صف کشيدن و در  کـمـيـن نشـسـتـن             
انــواع جــريــانــات دســت راســتــي کــه          
آلترناتيوهاي آنها براي جامعه و امـر        
آزادي و برابري خطرنـاک اسـت، بـايـد            
آلترناتيو انسانيت براي جامعه يعنـي      
برقراري يک جمهوري سوسياليـسـتـي       
هرچه سريعتر مـتـحـقـق شـود و ايـن               
تــمــامــا در گــرو ايــنــســت کــه صــف           
ــف، صــف                کــارگــران و مــردم شــري
انسانيـت، بـدور حـزب کـمـونـيـسـت               

در .   کارگري حلقه بزند و متحد بشـود      
اين رابطه مسائل مختلفي و بـخـشـا          
موانعي وجود دارند که بايد بـه آنـهـا            

از وجود درکهاي گـونـاگـون        .   پرداخت
درباره حـزب و حـزبـيـت تـا مـعـنـي                   
اتحاد، از ارتباط سنتهاي سـازمـانـي        
با اهداف يک حزب سياسي تا رابـطـه          
حــزب و جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي            
مختلف، از سازماندهي اجتماعي و      
نقش حـزب تـا مسـائـل مـربـوط بـه                 
سازماندهي حزبي، مسائـل مـربـوط        
به کادر و نقش کادر، امنيت، ارتباط       
گيري، تـبـلـيـغ و تـرويـج و خـالـصـه                   
مجموعه متنوعي از مسـائـل مـهـم          

وجود دارند که به بحث سازمـانـدهـي         
مربوطنـد و بـدرجـات مـخـتـلـف بـر                 

در .   وضعيت موجود اثـر داشـتـه انـد          
اين نوشته و ادامه آن به جنبـه هـائـي            

 .مربوط به اين بحث اشاره ميکنم
 

 رابطه حزب و مردم 
يکي از موضوعات مهم در شـرايـط         
امروز ايران گسترش و ارتقاي رابـطـه         
حزب و مـردم در سـطـح اجـتـمـاعـي                

يک وجه مثبت ايـن رابـطـه در           .   است
شرايط فعلـي ايـنـسـت کـه حـزب از                
طريق کانال جديد به خانه هاي مـردم         

. در چهار گوشه ايران راه يافـتـه اسـت          
محبوبيت حزب در ميان مردم وسيع       
است و حزب براي طيف وسـيـعـي از            
مردم شريف در سراسر ايـران بـه يـک             

حـجـم   .   نقطـه امـيـد بـدل شـده اسـت              
تماسهائي که فقط از طريق پيامگيـر       

کانال " تلويزيون و در برنامه هاي زنده       
صـورت مـيـگـيـرد حـاکـي از              "   جديد

اينست که هر هفته هزاران نفر به ايـن         
و .   طــيــف وســيــع اضــافــه مــيــشــونــد      

درخواستها و سواالت مردم از حـزب        
که به اشکال مختلفي بيـان مـيـشـود           
باين واقعيت تاکيد ميکند که طـيـف    
وسيعي از اين مردم بجان آمده حـزب        
را بعنوان تنها راه خالصي از شر ايـن         

ايـن نـفـوذ و        .   حکومت درک کرده اند   
اعتبار و مـحـبـوبـيـت حـزب مـرتـب               
گسترده تر ميشود و بايد تا حدي کـه         
هر انسان آزاديـخـواه و مـعـتـرض بـه               
وضع موجود را در بر بگيرد گسترش       

اما اين سطح از رابطـه حـزب و       .   يابد
ــع                  ــيــســت و در واق مــردم کــافــي ن
سازمانيابي اين طـيـف گسـتـرده در            
حزب و پيوستن آنها بـه حـزب هـنـوز           
صورت نگرفـتـه اسـت و ايـن هـمـان                
مساله و معضلي است که بايد بـه آن          

بعبارت ديگر اين شکل از     .   فايق آمد 
رابطه حزب و مـردم کـه در شـرايـط                
کنوني خود را بصورت دوست داشتن      
حزب که حرف دل مردم را ميزند و از         
طرق مختلـف بـا آن تـمـاس گـرفـتـه                 
ميشود بايد بـه سـطـح پـيـوسـتـن بـه                 

حزب ارتقا پيدا کند، حـزب بـايـد بـه             
ظرف اتحاد تمام انسانهاي شـريـف و         

اهـمـيـت ايـن       .   آزاديخـواه بـدل بشـود       
مــوضــوع اســاســا بــخــاطــر اهــمــيــت        
متحقق شدن خواست و اراده مـردم،          
يعني سرنگوني جمهوري اسـالمـي و        
رسيدن به آزادي و بـرابـري و رفـاه و                 

در ايـنـجـا قـبـل از            .   انسانيـت اسـت    
اينکه به نکاتي دربـاره اهـمـيـت ايـن             
ارتقاي رابطـه حـزب و مـردم و نـقـد                 
برخي از گرايشات و موانع بـازدارنـده        
بپردازم بطور خالصه به نکاتي درباره       

 .خود حزب اشاره ميکنم
 

حزب کمونيست کارگرى 
 چگونه حزبى است؟

اين حزب که امروز در جامـعـه نـفـوذ            
دارد و در دسترس اسـت و مـردم در              
تماسهاي خود سمپاتي و اعتمادشـان      
را اعالم ميکنند، يک تاريـخ عـظـيـم           

از .    ساله را پشت سـر خـود دارد           ۲۹
 سال پيش که منصور حکـمـت و          ۲۹

انقـالب  " حميد تقوائي با نوشتن جزوه      
خـطــوط  ( ايـران و نـقــش پــرولـتــاريـا             

 شــدنــد،   ۵۷وارد انــقــالب      ) "   عــمــده
سنگ بناي يک کمونيـسـم مـتـفـاوت           

در واقع به يمـن انـقـالب      .   گذاشته شد 
 و بـمـيـدان آمـدن طـبـقـه کـارگـر                  ۵۷

مارکسيـسـم اهـمـيـت يـافـت و ايـن                 
امکان داد که نقد مارکسـيـسـتـي بـه           
چپ غير کارگري نه تنها پيروز بشـود     
بلکه تاثير جـريـان مـا روي بـقـايـاي                
بـخـشـي از آن چـپ قــابـل مشـاهــده                 

کمونيسم آنزمان همه چيز بـود      .   بشود
بجز خود کـمـونـيـسـم، و از دفـاع از                 
بورژوازي خودي تا جا باز کردن بـراي        
مذهب توده ها، از پرچم جـنـبـشـهـاي       
ناسيوناليستي و قومي تا وسـيلـه اي         
بــراي دفــاع از فــرهــنــگ شــرقــي و              
طرفداري از مردساالري و ضديـت بـا        
ــيــســم غــربــي، و کــال پــرچــم               مــدرن
جنبشهاي بورژوائي و ملي اسـالمـي        

کــمــونــيــســم و   .   را در بــر مــيــگــرفــت      
سوسياليسم آنـدوره اسـاسـش انسـان           
نبود و امرش فعاليـت بـراي آزادي و           

بـهـمـيـن جـهـت         .   برابري انسانها نبود  
احــزاب چــپ آنــدوره يــکــي کــه ضــد            
آمريکائي گري خـمـيـنـي را بـا ضـد               
امپرياليسم خود منطبق مـيـديـد در         
ــم اســالمــي در آمــد،               خــدمــت رژي
ديگري در معـيـت بـنـي صـدر بـود،               

" مـوال عـلـي     " يکي چريک بود، يکـي       
الگوي سوسياليسمش بـود، ديـگـري        

طرفدار حقوق خلقـهـا و مـلـيـتـهـا و                 
فرهنگ خلقي بود، طرفدار سـرمـايـه         
داري ملي بودند و با استثمار کـارگـر         
توسط حاجي آقاي ايراني مـعـضـلـي          
نداشتند چون قرار بود صنعت خـودي       
بياورد و خـودش سـوزن بسـازد، بـه               
ستم بر زن اعتراض نداشتنـد و فـکـر            
ميکردنـد آزادي زن و بـرابـري زن و                
مرد با فـرهـنـگ جـامـعـه خـوانـائـي                
ندارد، آزادي بيقيد و شـرط بـيـان را              
ليبرالي ميدانستند، بـخـشـي از ايـن           
چپ حتي رفاه را معادل فـاسـد شـدن            

و از آنـجـا       .   کارگر ميدانست و غـيـره     
ــار                   ــار و روشــهــاي ک ــه ســبــک ک ک
سازماني از اهداف و تئوريهاي پـايـه         
اي احزاب تبعيت ميکند، فعاليـت و      
نحوه سازمانيابي و سـبـک کـار ايـن              
نوع چپ در خدمت همين اهداف بـود      
که ربطي به منفعت انسانها و آزادي         

 .و برابري آنها نداشت
اما آن کمونيسم متفاوت، يعنـي      
کمونيسم کـارگـري، از هـمـان ابـتـدا               
اساسش را بر انسان و تـغـيـيـر وضـع              
موجود در جهت نـجـات بشـريـت از             
چنگال مناسبات اسـتـثـمـارگـرانـه و            
ضد انساني سـرمـايـه داري اسـتـوار             
کرد، و حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
حزبـي اسـت کـه مصـمـم اسـت ايـن                  

تاريـخ  .   کمونيسم را به پيروزي برساند    
 سال تاريخ جدالهاي اسـاسـي      ۲۹اين  

با جنبشها و گرايشات بـورژوائـي در         
تمام عرصه هاي نظري و سـيـاسـي و            
اجتمـاعـي و نـظـامـي بـوده اسـت و                  
نتيجه آن به حزبي شکل داده است که        
حتي در موقعـيـت اپـوزيسـيـونـي بـر              
زندگي انسانهاي زيادي تاثير گذاشته     

منصور حکمت کمـونـيـسـم را         .   است
دوباره به مارکس وصل کـرد و بـراي            
تفکيک آن از انواع کمونيسم طبـقـات        
دارا نامـش را کـمـونـيـسـم کـارگـري                

واقعيت باشکوه اينست کـه      .   گذاشت
ربط کمونيسم کـارگـري بـه انسـان و             
انسانيت و کوتاه نيامدن اين حزب در       
قبال هر جنبه اي از حق و حـرمـت و              
ــخــش                ــزد ب آزادي انســان، امــروز ن
عظـيـمـي از کـارگـران و انسـانـهـاي                 
شريف جامعه ايران به اثبـات رسـيـده        

و همـيـن واقـعـيـت اسـت کـه،               .   است
عليـرغـم تـبـلـيـغـات مسـتـمـر ضـد                   
کــمــونــيــســتــي بــورژوازي جــهــانــي،         
کمونيسم کارگري مـيـرود تـا هـرچـه             
بيشتر در سطح اجتماعي مقبـولـيـت        
پيدا کند و آزادي جامعه بـا پـيـروزي            

آن تداعي بشود و بهميـن دلـيـل نـيـز              
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري هـر روز               
محبوب و محبوبتر ميشود و نـقـطـه         

 . اتکا و اميد رنجديدگان ميشود
اما اين تاريخ گذشته وحال بـايـد         
به آينده وصل بشود، يعني هدف ايـن        
حزب بايـد مـتـحـقـق بشـود، يـعـنـي                 

رهـبـري ايـن      .   جامعه بايد رها بشـود     
تحول بزرگ در تـاريـخ ايـران، يـعـنـي            
رهبري پيروز کردن انـقـالب کـارگـري          
بعهده حزب کمونيست کارگري ايـران       

تحقق اهداف حزب مستقـيـمـا       .   است
به زندگي و سرنوشت انسانهـائـي کـه           
از اين حکومت و نظام ضـد انسـانـي          

. بــه ســتــوه آمــده انــد مــربــوط اســت          
بنابراين بايد به ايـن حـزب پـيـوسـت              
چون اين حزب کليد رهائي و پيـروزي        

 .بشريت است
 

 حزب و اتحاد مردم 
اشاره بسيار مختصر و البتـه نـاقـص          
فوق درباره اينکه حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري چگونـه حـزبـي اسـت، بـايـن              
دليل بود که زمينـه تـوجـه مـردم بـه               
حزب و مـحـبـوبـيـت روز افـزون آنـرا                
اشاره کنم که همان انطباق اهـداف و          
نظرات و پراتيک حزب بـا خـواسـت و            
اميال توده ميليوني مـردم کـارگـر و            

و ايـنـجـا      .   زحمتکش جـامـعـه اسـت        
دوباره به مساله ناکافي بـودن سـطـح           
موجود رابطه حزب و مردم ميرسم و        
طرح اين سوال که چرا هنوز در ابـعـاد          
وسيع و اجتماعي امـر پـيـوسـتـن بـه              
حزب صورت نگرفته است؟ قـبـال در         
بخش اول اين نوشته به فـاکـتـورهـاي           
تاريخي اي مانند اختنـاق و ضـعـف           
سنت تحزب در ايران اشاره کردم امـا         
به اين نکته هم تـاکـيـد شـد کـه ايـن                  

در اينجا بـه  .   روند در حال تغيير است    
نکات ديگري ميپـردازم کـه بـه امـر             

 .پيوستن به حزب مربوط هستند
 
 :منشاء قدرت مردم -۱

در جامعه اي که اساس آن بر اختـنـاق    
سياسي و ممنوعيت فعاليت احـزاب       
و ممنوعيت اعتصاب و تجمع باشـد       
طبيعي است که پراکـنـدگـي مـردم و          
حتي تفرقه در ميان بـخـشـي از آنـان             
توسط حکومت و دستـگـاه سـرکـوب         

امـا ايـن رونـد هـم           .   آن تحميل بشود  
تغيير کرده است و با شتاب بيشـتـري         

دلـيـل   .   در حال تغييرات اساسي است    

 حزب و سازماندهي
   

 حزب و اتحاد مردم: بخش دوم
 فاتح بهرامي 

 ۴                       صفحه 



426شماره يسکرا                                           ا                                                 4 صفحه   

آنهم وجود يک حرکت عظيم و در حال        
جريان در اعماق جامعه براي نـفـي و           

از .   سرنگوني جمهوري اسالمي اسـت    
طرف ديگر نقش وسايل ارتـبـاطـي و          
خبر رساني و تکنولـوژي اطـالعـاتـي        
توان و امکان جمهوري اسالمي بـراي    
قطع رابطه مردم  بـا هـمـديـگـر و بـا                 
نهادها و سازمانها چه در داخل و چـه       

. با خارج ايران را از بـيـن بـرده اسـت              
اين عوامل زمـيـنـه فـائـق آمـدن بـه                 
پراکندگي ميان بخشهـاي مـخـتـلـف          

. مردم را بطور جدي فراهم کرده اسـت       
هم دوره بي خبر نگاه داشتن مـردم از        

بسـر آمـده     "   پـيـک  " اوضاع و هم دوره       
اعــتــراضــات روزمــره، چــه           .   اســت

اعتراض کارگري کـه مـدام در حـال              
جريان است و چه اعتـراضـات اقشـار          
ديگر جامعه در اشکال اعـتـصـاب و          
تظاهرات و تجمع و طومار نوشتـن و         
غيره، همگي وجوهي از حـرکـتـهـاي           
متحد کارگران و مردم مـعـتـرض را،          
هرچند در ابعاد محدود و مـقـطـعـي،          

عـالوه بـر ايـنـهـا          .   بنمايش ميگذارد 
شاهد تشکيل شدن برخي نـهـادهـا و          

ــا و ان            ــه ه ــت ــي ــم ــاي     -جــي-ک او ه
مــخــتــلــفــي هســتــيــم کــه هــر کــدام            
جمعهاي مختلفي از فعاليـن را گـرد          
هم آورده است که، مستقـل از نـقـاط           
ضعف و قوت و يا سياست نـاظـر بـر             
حرکت آنها، جلوه هائي از مـتـشـکـل          

و ايــنــهــا    .   شــدن را نشــان مــيــدهــد        
مجمـوعـا تـمـايـل و تـوجـه بسـمـت                  

. متشکل شـدن را تـاکـيـد مـيـکـنـد               
بنابراين پراکـنـدگـي امـروز مـردم را             
ديگر نميتوان با فـاکـتـور اخـتـنـاق و              

ســرکــوب و   .   ســرکــوب تــوضــيــح داد    
ارعاب جمهوري اسالمـي کـه دائـمـا           
در جريان است بهيچوجـه نـتـوانسـتـه           
است جلو ادامـه اعـتـراض مـردم را              
بگيرد و مردم را به خانـه بـفـرسـتـد و            

امروز دوره پيشـروي مـردم       .   نميتواند
از .   و عقب نشيـنـي حـکـومـت اسـت            

اينرو راه حل فائق آمدن به پراکندگـي        
و تفرقه در دسـت خـود مـردم اسـت،              

کافي است آستين باال بزنيـم و اقـدام           
کنيم و البته بايد با مـوانـع ذهـنـي و              

 .گرايشات بازدارنده مقابله کرد
امـــا مـــنـــشـــاء قـــدرت مـــردم          
کجاست؟ منظور از قدرت در مقابـل       
يک حکومت جاني ضد انسـان اسـت          
که يک جامعه را براي اکثريـت مـردم          
کارگر و زحمتکش به جهنم بدل کـرده       

منشاء اين قدرت همان متحـد  .  است
بودن و متشکل بودن است که اگر در     
ابعاد بزرگ و ماکرو بوقوع بـپـيـونـدد          
آنقدر عظيم اسـت کـه هـيـچ نـيـروي                
سرکوب و دولتي نميتواند در مقـابـل        

دلـيـل پـايـه اي         .   آن مقاومت بـکـنـد      
جلوگيري از اشکال مختلف متشکل     
شدن کارگر و اقشار معترض جامـعـه    
توسط حکومت اسالمـي و کـال هـر            
نوع حکومت استبدادي بدليل هميـن      
قدرت نهفته در اتحاد و عمل جمـعـي      

اما اين تنها استبداد سـيـاسـي    .   است
و نيروي سرکوبگر حکـومـت نـيـسـت           
که امروز مانع مـتـحـد و مـتـشـکـل               

بـاالتـر اشـاره کـردم         . شدن مردم است 
که وضعـيـت سـيـاسـي امـروز نـقـش                
سرکوب و اختناق را در جلوگـيـري از        

. متحد شدن مردم کمرنگ کرده است     
موارد متعددي را شاهد بوده ايم کـه          
هنگامي که در اعـتـراض مـعـيـنـي              
مردم مـتـحـدانـه بـمـيـدان آمـده انـد                  
توانسته اند بـا دسـت خـالـي نـيـروي               
سرکوبگر مسلح را فراري بدهند و يـا        
ــهــا               از يــک اقــدام ســرکــوبــگــرانــه آن

مساله اين اسـت کـه     .   جلوگيري کنند 
اين منشـاء قـدرت مـردم در سـطـح               
اجتماعي هنوز باندازه کـافـي مـورد          

واقـعـيـت    .   توجه قرار نـگـرفـتـه اسـت          
اينست که جواب واقعي و امکانپذير      
به پراکندگي کنوني و کلـيـد پـيـروزي        
مردم بجان آمده در مقابل حـکـومـت         
اسالمي متحد شدن و متشکل شـدن       
در حزب کمونيسـت کـارگـري اسـت،           

ايـنـجـا الزم      .   راه ديگري وجود نـدارد     
است چند نکته را دربـاره دلـيـل ايـن              
مسالـه بسـيـار مـهـم و مـربـوط بـه                   

 .نجات زندگي مردم اشاره کنم
 
متشکل شدن در حزب و  -۲

 :حول انسانيت
براي اينکه بحث درباره حزب بعـنـوان        
کليد پيروزي مردم و بـعـنـوان تـنـهـا               
پــاســخ واقــعــي بــه فــائــق آمــدن بــر              
پراکندگي و متحد شـدن را مسـتـدل           
کنم، الزم است دو نکته مربوط بهـم،        
يکي مـوضـوعـي کـه بـايـد حـول آن                 
متحد شد و ديگري ظرفي کـه در آن           
متحد و متشکل بشويم، را توضـيـح        

 .بدهم
هر اعتراضي که در چـهـارگـوشـه         
ايران هر روز بـر سـر احـقـاق حـقـوق                  
مردم بپا ميشود، و نيز تلقـي هـائـي           
که انسانهاي شريف آن جامعه از يـک         
زندگي بهتر براي خـود و خـانـواده و              
همنوعان خود دارند، همـگـي در دو          

مـحـور   .   محور با هم اشـتـراک دارنـد         
اول اينست که جمهوري اسالمي سـد        
و مانعي در مقابل مردم است و بايـد         
از سر راه بـرداشـتـه شـود، زيـرا ايـن                  
جمهوري اسـالمـي اسـت کـه حـقـوق              
انساني مردم را در ابـعـاد مـخـتـلـف              
لگدمال کرده است و اين وجـود رژيـم          
اسالمي و نـظـام مـوجـود اسـت کـه                
مانع دستيابي مردم بـه يـک زنـدگـي             

و بهمين دلـيـل اسـت کـه           .   بهتر است 
خواست سرنگوني جمهوري اسـالمـي      
به خواست مشترک اکـثـريـت عـظـيـم            

 . جامعه تبديل شده است
مـحـور مشـتــرک دوم انسـانـيــت            

انسانيت يعني احترام به انسان     .   است
و برخوردار بودن از حقوق انسـانـي و           
کنار رفتن تبعيض طبقاتي و هر نـوع      
تبعيضي که بـر اسـاس جـنـسـيـت و                
مــلــيــت و نــژاد و رنــگ پــوســت و                 
اعتقادات و سن و غيره به آدمهـا روا         

مستقل از ايـنـکـه از        .   شده و ميشود  
کدام سو به انسانيت انسـانـهـا حـملـه            
شده، انسانيت خـواسـت و مـطـالـبـه              
ــرا                ــرک هــمــه مــردم اســت زي مشــت
انسانيت در آن جـامـعـه از هـر سـو                  

بنابراين انسانيـت   .   لگدمال شده است  
آن پرچم و چتر فراگيري است که بـجـز          
هــيــات حــاکــمــه و ســرکــوبــگــران و            
استثمارگران همه مردم آزاديـخـواه و         

حق طلب ميتوانند حول آن مـتـحـد و        
حتي بـفـرض مـحـال         .   متشکل شوند 

اگر محدود نگر هم باشيم و فـقـط بـه          
درد خود فکر کنيم باز هم انسـانـيـت           
ميتواند اکثريت عظيم جامعه را در         
کنار هم قرار دهد و متحد کنـد زيـرا           
آدم بي دردي را نـمـيـتـوان در مـيـان                
اکثريت انسانهاي شرافتمند جـامـعـه        

فقط فقر و بـيـکـاري و زن            .   پيدا کرد 
 درصد جـامـعـه را شـامـل             ۹۰بودن  

اشتراک دو مـحـور فـوق در           .   ميشود
حرکت و خواست جامعه يعني متحد      

مـرگ  " بودن اکثريت جامعه با شعـار        
بــر جــمــهــوري اســالمــي، زنــده بــاد            

در واقع ايـن شـعـار حـرف         " .   انسانيت
.  درصد جامعـه اسـت    ۹۰دل بيش از    

 درصـد مـردم       ۹۰اين يعني بيش از      
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي و حــول          
انسانيت متحد هستند و فقط بـه آن          
ماديت بدهند و متشکل شوند و بـه          
ظرف مـنـاسـب ايـن اتـحـاد مـلـحـق                 

ايــنــجــاســت کــه حــزب ايــن        .   بشــونــد
جمعيت بزرگ را بـه مـلـحـق شـدن و               

 .پيوستن فراميخواند
حزب کمونيست کـارگـري ظـرف         
واقعي و اساسي ماديت يـافـتـن ايـن            

درباره حزب باالتـر و در      .   اتحاد است 
قسمت اول اين نوشتـه تـوضـيـحـاتـي            

حزب هـدفـش بـزيـر کشـيـدن            .   داده ام 
جمهوري اسالمي و برقراري جـامـعـه         
اي انساني است که آزادي و برابـري و          
رفاه تمام جامعه خصوصيت اسـاسـي       

حـزب ظـرف اتـحـاد مـردم            .   آن اسـت  
رنجديده است زيرا انسانيـت پـرچـم و           

و .   خواست مشترک ايـن مـردم اسـت         
باالخره حزب ظرف اتحاد اسـت زيـرا          
حزب ستاد رهـبـري و لـوالي اتصـال             
ــر و کــل                  ــارگ ــه ک ــق ــارزات طــب مــب
مبارزاتي است که براي آزادي و عليه       
تــبــعــيــضــات و بــيــحــقــوقــي اقشــار          

لـذا  .   ستمديده جامعه در جريان اسـت    
پيوستن به حزب و متشکل شـدن در          
حزب براي رهائي مردم و بـرگـردانـدن         
انسانيت به جامعه بايد به اولـويـت و          
امر فوري هر انسان شـريـفـي تـبـديـل             

ــاکــنــون             .   بشــود ــنــکــه ت ــيــل اي و دل
سازمانيابي در حزب و ارتقاي رابـطـه        
حــزب و مــردم تــا ســطــح انــتــخــاب            

اجتماعـي حـزب صـورت نـگـرفـتـه،              
بخاطر اينست که در کنار آن شـرايـط         
تــاريــخــي و ضــعــف تــحــزب، مــدت         
زيادي از قابل دسترس شدن حزب در        
ابعاد اجتماعي نمـيـگـذرد و هـمـيـن             
باعث شده که جايگاه حـزب بـعـنـوان           
ظرف اتحاد و تشکل توده ميلـيـونـي         

امـروز امـا هـم        .   مردم کمرنگ بماند  
حزب معرفه و شناخته شـده اسـت و            
هم امکان دسترسـي بـيـشـتـر فـراهـم              
است و زمـان پـيـوسـتـن انسـانـهـاي                 
شريف و آزاديـخـواه بـه حـزبشـان فـرا               

 .رسيده است
اينجا بـه يـک سـوال دوسـتـداران             
کانال جديد درباره رهبري مـيـخـواهـم       

تاکنـون چـنـد بـار از           .   اشاره اي بکنم  
طرف دوسـتـداران کـانـال جـديـد کـه                
مدت زيادي از آشنائي آنان بـا حـزب          
نميگذرد، در مـتـن بـحـث تـحـوالت              

رهــبــر " آيــنــده ايــران ســوال شــده کــه            
؟ و منظور سوال اين دوستـان       " کيست

در مواردي اين بود که چـه شـخـصـي            
باالتر بـه حـزب بـعـنـوان            .   رهبر است 

رهبر مبارزه مردم و بعنوان رهبـر بـه          
پيروزي رساندن انقالب کارگري اشاره     

در واقع تاريـخ تـاکـنـونـي ايـن             .   کردم
حزب همراه با صف بزرگي از رهبـران        
و شخصيتهاي کمونيست سـرشـنـاس       
ماتريالي بدست داده است کـه حـزب          
رهبري حرکـت تـاريـخـسـاز پـيـروزي              
کمونيسم را با موفقيت بـه سـرانـجـام           

و اينجا ميخواهم در پـاسـخ         .   برساند
به سوال آن دوستدار کانـال جـديـد بـه             

نـقـش   .   نقش حميد تقوائي تاکيد کنـم     
حميد تقوائي به موقعيت تشکيالتـي    
او بعنوان ليدر حزب محدود نـيـسـت          
بلکه او بلحاظ سـيـاسـي نـيـز رهـبـر                
حزب است و مکان سياسـي ويـژه اي           

پـيـشـرفـتـهـاي بـزرگ          .   در حزب دارد   
حزب در سالهاي اخير مديون رهبـري       
حميد تقوائي و نقش وي در پـراتـيـک            
خط کـمـونـيـسـم کـارگـري مـنـصـور                 
حکمت است، و ايـن، جـايـگـاه او را              
بعنوان رهـبـر پـرشـور مـبـارزه بـراي                
برقراري سـوسـيـالـيـسـم در ايـران بـه                

 .اثبات رسانده است
 ادامه دارد

 

 ۳از صفحه  
 حزب و سازماندهي

!   به حزب کمونيست کارگرى ايران بپيونديد   
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بنابه گزارشات رسيده، هيئت مـديـره        
شركت نساجی كـردسـتـان، بـا نصـب            

 مـردادمـاه     ١٤ای در تاريخ       اطالعيه
 به درب اين نساجی، کارگران      ١٣٨٧

اين شركت را دسـتـه جـمـعـی اخـراج               
در ايـن اطـالعـيـه آمـده            .   كرده اسـت  

است كه از تاريـخ اول شـهـريـور مـاه               
نساجی كردستان تعطيل خواهـد شـد        
و قرارداد هيچيك از كارگران، اعم از       

 . قراردادی و دائم تمديد نخواهد شد
ای    اين اطالعيه هيچگونه اشـاره     

به آينده اين شركت، اينكه در بـخـش           
ديگری از صـنـعـت مشـغـول تـولـيـد               

. كنـد   ای نمی   خواهد بود و يا نه، اشاره     
اما آنچه كه در اين اطالعيه مشهـود        
است، هيئت مديـره بـا گـرو گـرفـتـن               
كــارگــران و بــا تــالش بــرای ايــجــاد             
ناامنی، آنها را دعـوت بـه بـازخـريـد             
كرده است و ميخواهد زيرجـلـكـی از           

. شــر كــارگــران دائــم خــالص شــود            
مديريتی كه حتی در ايـن اطـالعـيـه            
هم اعتراف كرده دستمـزد و مـزايـای           

های خـرداد، تـيـر و مـرداد ايـن                  ماه
كارگران را نپرداخته، امروز ظاهرا بـه       

از فــرصــت   " فــكــر آنــهــا افــتــاده كــه          
مناسب اسـتـفـاده كـنـنـد و خـود را                  

كارگران فريب چنـيـن     " .   بازخريد كنند 
كـارگـران   .   خـورنـد     هـايـی نـمـی        توطئه

نساجی كردستان، همراه بـا كـارگـران         
های شاهو و پـرريـس، ديـگـر             نساجی
های شهر سننـدج، مـبـارزات          نساجی

طوالنی و پيـروزمـنـدی را بـر عـلـيـه               
عدم پرداخت دستمزدها و بـر عـلـيـه            
طرح مديريت بـرای قـراردادی كـردن           

 . شغل آنها، به پيش بردند
عـدم تـوانـائـی       " از نظر كـارگـران       

، " سرپا نگه داشتن روند عادی تولـيـد       
ــائــی دريــافــت كــمــك و             "  عــدم تــوان

مســاعــدت از بــانــك و مــؤســســات          
ــأمــيــن         " ،   " مــالــی  ــائــی ت ــوان عــدم ت

و "   نقدينگی برای تهـيـه مـواد اولـيـه           
. هـائـی بـيـش نـيـسـتـنـد                غيره بهـانـه   

مديـريـتـی كـه زيـر فشـار اعـتـراض                 

كارگران بارها مجبور شد دستمـزد و        
مزايای بتعـويـق افـتـاده كـارگـران را              
بپردازد، دنـبـال راهـهـائـی اسـت كـه               
ــهــا را              بــدون اعــتــراض كــارگــران آن
قراردادی كند و عذر كارگران قديمـی       

كـارگـران نسـاجـی       .   و دائم را بخواهد   
هـائـی را       كردستان اجازه چنين توطئه   

اگــر .   بــه مــديــريــت نــخــواهــنــد داد          
توانند اقتصاد اين جامعه را سـر          نمی

و سامانی بدهند و توليد را سـازمـان          
بدهند، بهتر است كنار بروند؛ چرا كـه        

دانند چگونه جامعه     كارگران خود می  
 .و توليد در آن را سازماندهی كنند

 
 !كارگران، مردم مبارز شهر سنندج

اگر هيئت مديره نساجی كـردسـتـان،         
كه كل دم و دستگاه رژيم اسالمـی را          
پشت سر خود دارد، بـتـوانـد در ايـن              
طرح و توطئه موفق شـود، سـرمـايـه            
داران ديگر مراكز توليدی در تـوطـئـه         
عليه كارگران شـركـت خـود درنـگـی             

متحدانه بر عليـه ايـن       .   نخواهند كرد 
توطئـه بـايسـتـيـد؛ چـرا كـه مسـئلـه                  
اخــراج و بــيــكــاری و بــيــكــارســازی           

در وضعيت  .   مسئله كل جامعه است   
فالكت اقتـصـادی تـحـمـيـل شـده بـه                
مردم، بيكارسازی كارگـران در واقـع         
راندن آنها به فقر و فالكت بـيـنـهـايـت            

حزب كمونـيـسـت كـارگـری از           .   است
خـواهـد و شـمـا را فـرامـی                  شما می 

هـا     خواند كه بر عليه اينگونه توطـئـه       
حـزب  .   متحدانه و يكپارچه بايستـيـد     

در كنار شماست و در هر قـدمـی كـه            
بر عليه اين توطئه بـرداريـد بـا شـمـا              

 .همراه است
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگري     
 مرگ بر جمهوری اسالمي     

 زنده باد جمهوری سوسياليستي       
 

 كميته كردستان     
 حزب کمونيست کارگری ايران   

 ١٣٨٧ مرداد ١٦، ٢٠٠٨ ژوئيه  ٦

 تعطيلی نساجی كردستان 
 و اخراج دسته جمعی كارگران

 کمونيسم کارگري
 

اما، نه فقط آزادي و برابري، بلکه حتي آرمان محو طبقات و استثمار، ويژه کمونـيـسـم کـارگـري                  
اين آرمان ها پرچم جنبش هاي مختلف طبقات و اقشار محروم در جوامع پيشيـن هـم بـوده         .   نيست
آنچه کمونيسم کارگري را بعنوان يک جنبش و يک آرمان اجتماعي از تالش هاي آزاديخواهانه و                .   اند

مساوات طلبانه پيشين متمايز ميکند، اينست که چه از نظر عملي و اجتماعي و چه از نظر آرماني             
 . و فکري در برابر سرمايه داري، يعني متاخرترين و مدرن ترين نظام طبقاتي، قد علم ميکند

 
کمونيسم کارگري جنبش پرولتاريا است، طبقه اي که خود محصول عروج سـرمـايـه داري و تـولـيـد                       

طبقه اي که از فروش نيروي کار خويش زندگي ميکند و جز نيروي کار خـويـش              .   مدرن صنعتي است  
پرولتاريا بـرده نـيـسـت، رعـيـت نـيـسـت، اسـتـادکـار و                        .   وسيله اي براي تامين معاش خويش ندارد      

هم آزاد .   صنعتگر نيست، نه تحت تملک و انقياد کسي است و نه خود مالک وسائل کار خويش است              
پرولتاريا، مـحـصـول سـرمـايـه           .   و هم ناگزير است تا نيروي کار خويش را در بازار به سرمايه بفروشد  
 . داري و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلي در اين نظام است

 
اصول اعتقادي و آرمان اجتماعي کمونيسم کارگري بر نقد ارکان اقتصادي و اجـتـمـاعـي و فـکـري                         

نقدي از زاويه طبقه کارگر مزدي در اين جامعه و بـه ايـن اعـتـبـار                      .   نظام سرمايه داري متکي است    
تلقي زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادي و برابري و سـعـادت بشـر،        .   حقيقي و انقالبي  

چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسي از مناسبات اجتمـاعـي حـاکـم بـر جـامـعـه و                             
تلقي برده از آزادي بناچار چندان از لـغـو بـرده        .   موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است       

داري فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاي شهري از برابري چيزي بيـش از بـرابـري در                        
اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر            .   حق مالکيت نميتوانست باشد   

نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اي که اسارت و استثمار اقتصادي اش، دقيقا بر آزادي حقوقي اش          
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بي .   بنا شده است، افق آزاديخواهي و برابري طلبي از اساس دگرگون شد      

بـرابـري   .   آنکه جامعه بطور کلي از مالکيت خصوصي بر وسائل توليد و تقسيم طبـقـاتـي رهـا شـود                     
 . اجتماعي است -امري نه صرفا حقوقي، بلکه همچنين و در اساس اقتصادي 

 
انتقاد پرولتري به سرمايه داري و جهان نگري و مبارزه سياسي آزاديخواهانه و رهائيبخش کـارگـري                  
که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگري ظهور کرد، با مارکسيسـم بـه انسـجـام و                        

جنبش کمونيسم کارگري در تمام طول تاريخ خويش بـا         .   شفافيت و قدرت نظري عظيمي دست يافت      
 . مارکسيسم و نقد مارکسيستي به جامعه سرمايه داري پيوندي عميق و ناگسستني داشته است

 
کمونيسم کارگري جنبشي اجتماعي است که با ظهور سرمايه داري و طـبـقـه کـارگـر مـزدي شـکـل                          
گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه داري و مصائب                   

اهداف و برنامه عملي اين جنبش بر نقد مارکسيستي بـنـيـادهـاي جـامـعـه               .   آن را نمايندگي ميکند   
سرمايه داري معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبـقـاتـي، مـبـتـنـي                      

 . است
 

کمونيسم کارگري جنبشي جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعي جدا از منافع کل طـبـقـه کـارگـر                       
تفاوت جنبش کمونيسم کارگري با ساير جنبشها و احزاب کـارگـري در ايـنـسـت کـه                      .   دنبال نميکند 

اوال، در مبارزه طبقاتي در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترک کـارگـران سـراسـر جـهـان را بـر                            
ميافرازد و ثانيا، در مراحل و جبهه هاي مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصالح کـل جـنـبـش طـبـقـه                   

کمونيسم کارگري الجرم جنبش پيشرو ترين بخش طبقه کارگر است کـه             .   کارگر را نمايندگي ميکند   
شرايط و ملزومات پيروزي و هدف نهايي مبارزه طبقاتي را بدرستي ميشناسد و ميـکـوشـد بـخـش         

 . هاي مختلف طبقه کارگر را به ميدان بکشد
 

 از يک دنياي بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگري
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!   مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

بنابه گزارشات رسيده كـاركـنـان        
بخش نـظـافـت بـيـمـارسـتـان نـيـروي                 

 مرداده ماه در   ١۵هوايي ارتش، روز   
اعتراض به كم بودن حقوق و مـزايـاي         
خود، اعتصاب كـرده و بـر سـر كـار                

انـد كـه        كارگران گفـتـه   .   حاضر نشدند 
قـــراردادهـــايشـــان مـــوقـــت اســـت،        
دستمزدشان با اضافه كاري ماهيـانـه       

 هزار تومان است و داراي بيـمـه   ٢٠٠

کارگران بعالوه به فشـار      .   نيز نيستند 
زياد كار، تورم و گراني بيش از حد و          
عدم توجه مسـئـوالن بـه مشـكـالت             

كـــارگـــران .   خـــود اعـــتـــراض دارنـــد      
ميگويند امروز سر كـار نـرفـتـيـم تـا              
حداقل مسئوالن به چشم خود ببينند      
كه وقتي ما نباشيم كثافت از سـر و            

 .كول بيمارستان باال مي رود
  

 ١٣بنابه گزارش ديگري كه روز        
مردادماه منتشر شده است، كارگـران    
مجتمع توليدي نازنخ و فرنـخ قـزويـن          

 مـاه    ٣در اعتراض به عدم دريـافـت          
حقوق خود در مقابل كارخـانـه دسـت        

ايــن .   بــه تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد          
كارگران طي سه ماه گذشته تـاكـنـون          
بارها به شيوه هاي مختلفي از جـملـه         
تحصن و اعتصاب دست به اعتـراض   

زده انــد و خــواهــان پــرداخــت فــوري           
. دستمـزد و مـزايـاي خـود شـده انـد                

كارگران اين بار با بسـتـن جـاده بـيـن              
المللي قـزويـن و اجـتـمـاع در كـنـار                  
ــه              ــي ــل ــافــت ك شــركــت خــواهــان دري

 .مطالبات خود شدند
  

حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از       
اعتـراض کـارکـنـان بـخـش نـظـافـت                

بيمارستـان نـيـروي هـوايـي ارتـش و               
كارگران نازنخ و فرنخ قزوين قاطعـانـه     
حمايت مي كند و هـمـه كـارگـران و               
مردم آزاده را نيز به حمايت بـي دريـغ           
از اعتصاب و اعتراض آنـهـا فـرامـي           

 .خواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري     
 مرگ بر جمهوري اسالمي     

 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 مردادماه     ١٦، ٢٠٠٨ اوت ٦

١٣٨٧ 

 اعتصاب آارآنان بيمارستان نيروی هوايی ارتش
 اعتراض آارگران نازنخ و فرنخ قزوين به دستمزدهای پرداخت نشده

بنابه اخبار منتشر شده، كارگران     
شركت مخابرات استان كردستـان در        

ــدج، روز         ــن ــاه در       ١٤ســن ــردادم  م
 نفر از كـارگـران        ٤اعتراض به اخراج    

شاغل در شـركـتـهـاي پـيـمـانـكـاري                
ــه                ــان دســت ب ــت ــردس ــرات ك ــاب ــخ م

كارگران الـتـيـمـاتـوم        .   اعتصاب زدند 
ــازگشــت كــارگــران               ــا ب ــد كــه ت دادن

اخراجي، بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه              
گـفـتـه شـده اسـت كـه             .   خواهـنـد داد    

مسئوالن شركتهاي پـيـمـانـكـاري در          
صددنـد تـعـدادي اعـتـصـاب شـكـن               
 .جايگزين كارگران اعتصابي بكنند

 
ســت كــارگــري از     يــحــزب كــمــونــ  

اعتصاب كارگران شركت مـخـابـرات        

استان كردستان حمايت مـي كـنـد و            
هــمــه كــارگــران ايــن شــركــت را بــه              
همبسـتـگـي بـا ايـن كـارگـران بـراي                 
بازگرداندن همکاران اخراجي شان فرا      

حــزب اســتــفــاده از          .   مــي خــوانــد     
اعتصاب شكن توسط كارفرمايان را     
محكوم مي كند و از هـمـه كـارگـران            
مي خواهد كه به دام تفرقه كـارفـرمـا          

 . نيفتند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري     
 مرگ بر جمهوري اسالمي     

 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
 کميته کردستان     

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٨٧ مرداد   ١٦، ٢٠٠٨ ژوئيه  ٦ 

 اعتصاب آارگران 
 شرآت مخابرات استان آردستان

 !مردم شريف و آزاديخواه
 

به اطالع رسانـده  "   گزارش به مردم" همانطور که قبال و طي      
براي ادامه کار خود به کمک فـوري شـمـا             "   کانال جديد " ايم  

حزب کمونيست کارگري کمپين اسپانسورگيري     .   نياز دارد 
را بـطـور وسـيـع و هـمـه             "   کانال جديد " براي تامين مخارج    

پاسخ هاي گرم بينـنـدگـان       .   جانبه در دستور قرار داده است     
در داخل و خارج کشور در هفته هاي اخير، تا همينجا مـا       
را در تامين مخارج کـانـال جـديـد بسـيـار امـيـدوار کـرده                     

 . است
 

ما از همه شما در داخل و خارج کشور دعوت ميکنيم کـه             
هـر  .   بنا به توان و امکانات خود به اين کمپين بـپـيـونـديـد               

اندازه که ميتوانيد بطور ماهانه اسـپـانسـور کـانـال جـديـد                 
دوستان و آشنايان خود را دعوت کنيد تا بـه صـف              .   شويد

کانـال جـديـد      .   حاميان اين تريبون اعتراض مردم بپيوندند     
اکنون به سکويي بـراي ايـجـاد وسـيـع تـريـن اتـحـاد بـيـن                         

ايـن تـلـويـزيـون        .   کارگران و مردم شريف تبديل شـده اسـت          
نقطه اميد همه محرومان و ابزار بسيار موثري است بـراي            

با .   متشکل کردن مردم و سرنگون کردن جمهوري اسالمي       
متعهد شدن در تامين گوشه اي از مخارج کانال جديـد بـه            
صف عظيم و پرشوري که کانال جديد پيرامون خود ايـجـاد      

 .کرده است بپيونديد
 

ما هر هفته گزارش پيشرفت کار را با ذکر مبالغ مـتـعـهـد               
جهت تسهيـل   .   شده اسپانسورها به اطالع عموم ميرسانيم     

پيوستن شما به اين صف  ميتوانيد عالوه بـر کـانـال هـاي                 
معمول تماس با حزب و تلويزيون کانال جديد با افـراد زيـر              

 :و از طريق تلفن ها و آدرسهاي زير تماس بگيريد
 

 :اگر از ايران تماس ميگيريد
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
 ٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦: اصغر کريمي

 :اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧:   فاتح بهرامي: شرق

fateh_bahrami@yahoo.com 
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر: غرب

 
 : اگر از اروپا و ساير کشورها تماس ميگيريد

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري
siamak@working.se 

 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي
 
 

منتظر تماس و کمک هاي شما هستـيـم و پـيـشـاپـيـش از                    
 .حمايت هاي شما سپاسگزاري ميکنيم

 
 اصغر کريمي

 از طرف هيات دبيران حزب کمونيست کارگري 
 ٢٠٠٨ اوت ٧، ١٣٨٧ مرداد ١٧

 

 "کانال جديد"کمپين وسيع اسپانسور گيري براي تامين مخارج 

 !به صف حاميان تريبون اعتراض مردم بپيونديد


