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هــيــچ افــتــخــاري بــاالتــر از ايــن             
نيست عضو حزبي باشي کـه کـنـگـره         
اش با مـهـمـتـريـن قـطـعـنـامـه هـا و                    

قـرارهـا امـيــد و آيـنــده روشــن را در                  
مقابل ميليـونـهـا انسـان در جـامـعـه              

 .  قرار دهد

 کنگره آرمانهاي انساني   
 مهران از کردستان

 امير نوآواز       /  جمهوري اسالمي و بساط سوت کور سيرک انتخاباتي اش   

خطر اعدام زانيار و لقمان مـرادي    
در روزهاي بعد از انـتـخـابـات کـذايـي         

 . جمهوري اسالمي، بسيار زياد است
بدنبال اقدامات گسترده بر عـلـيـه    
احـکـام اعـدام فـعـالـيـن سـيـاسـي در                   
ايران، مردم شهر مريوان در يک اقـدام    
مهم و موثر يک طومار اعتراضي بـه    
حکم اعدام  ايـن دو جـوان را امضـا                
کــرده و آنــرا بــراي ســران حــکــومــت              

حـکـومـت    .  اسالمي ارسـال کـرده انـد       
اســالمــي ايــران قصــد دارد در ايــن               
روزها چند فعال سـيـاسـي و از جـملـه            

سعيد ملک پور ، يـوسـف نـدرخـانـي،          
شـيـرکـو مـعـارفـي، زانـيـار و لـقـمـان                    

خــود ايــن   ..  مـرادي را  اعــدام کــنــد          
زندانيان محکوم به اعدام معـتـقـدنـد،     
خطر اجراي حکم در روزهـاي بـعـد از          
انتخابات کذايي مـجـلـس حـکـومـت           
اسالمي، بسيار زياد است و بـهـمـيـن         

 طومار اعتراضي هزار نفر از مردم مريوان  
 عليه حکم اعدام لقمان و زانيارمرادي

برگزاري دادگاه شريف ساعد پناه و مظفر   
 اسفند موکول شد ٢٥   صالح نيا به روز
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 به رئيس شورايعالي کارنامه سرگشاده شيث اماني از زندان مرکزي سنندج در باره حداقل دستمزدها 

 اطالعيه پاياني کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران
 ۸ صفحه  

 !دست اسالمي ها از قانون و دولت کوتاهدر مصر، تونس، ليبي، افغانستان و همه جا 

 

 ۱۲ صفحه 

  مارس ۸ گرامي باد 
 انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 جمعهايي از فعالين کارگري شهرهاي سنندج و کامياران

ــمــي               ــاريــخــي و مــه روزهــاي ت
همچون هشت مـارس، اول مـه، روز         

نــژاد، " جـهـانـي کـودک ، مسـتـقـل از               

، و هر آنـچـه     " زبان، مذهب و جنسيت
که براي مردم مدرن و متـرقـي  وجـه        
مشــتــرکــي انســانــي دارد، گــرامــي           

چنين مناسبتهـايـي   .  داشته مي شود
قبل از هر چيز گوياي همـسـرنـوشـتـي      
انساني و طبقاتي در جامعه است کـه  
هـيـچ گـونـه مـرز و مـحــدوده اي را                    

 .برسميت نمي شناسد
 

مذهب، سازمانهـاي مـذهـبـي و         
حکومت اسالمي تاريخا بر اين وجـه    

اشـتـراک انسـانـي و طـبـقـاتـي تـا بــه                    
امروز شمشير کشيده اند و در مقابـل  

جنبش برابري زنـان و      .  آن ايستاده اند
مــردان را بــا اســـيــد، حــجــاب و                     
سنگسار، و حقوق کودک را بـا اعـدام     
جوانان زير سن قانوني، و خـواسـت و       
مطالبات کارگري را با زندان و شـالق  
و صدها بي حقوقي ديـگـر پـاسـخ  و           
مورد آماج حمـالت وحشـيـانـه خـود          

 . قرار داده اند
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منهم به سهم خودم به همـه شـمـا      
حاضرين در کنگره، به شما مهمـانـان   
عـزيـز و نـمــايـنـدگــان کـنــگـره حــزب                 

 . صميمانه خوشامد ميگويم
 

طبق معمول کنـگـره هـاي حـزب         
کمونيست کـارگـري، رئـيـس هـيـئـت            
دبيران حزب يـعـنـي در واقـع رئـيـس               
هيئت اجرائـي حـزب گـزارش فشـرده           
فعاليت حزب و کادرها و فـعـالـيـنـش      

طـبـعـا بـا       .  را به کنگره ارائه مـيـدهـد   
توجه به حجم عظيمي از فعالـيـت کـه      
در فاصله  دو کنگره انجام مـيـشـود،      
و تنوع و گستردگي آن، اينـجـا حـتـي       
رئوس بسياري از فعالـيـت هـا را هـم           

بويـژه ايـنـبـار در         .  نميتوان بازگو کرد
مقايسه با گزارش سـايـر کـنـگـره هـا             
گزارش من کمتر شرح فعاليـت هـا و       

 . مقداري بيشتر تحليلي است
 

ــزارش                 ــکــه وارد گ ــن ــل از اي قــب
فعاليت هاي هاي مختلف حزب شـوم  
و اينکه عرض و طـول حـزب، حـزب            
چقدر تغيـيـر کـرده و فـعـالـيـت هـاي                 
مشخصش چـه بـوده اسـت، بـايـد از                
نقـش و جـايـگـاه سـيـاسـي حـزب در                   
جــامــعــه و در مــيــان اپــوزيســيــون               

جـامـعـه ايـران بشـدت          .  صحبت کـرد 
قطبي است و نيروهاي سياسي دخيـل  
در جامعه ايـران خـوب هـمـديـگـر را               
ميشناسند و يکديگر را بدقت رصـد    

هر حزب و جـريـانـي تـالش       .  ميکنند
ميکند تا افق خود را بـر جـامـعـه و             
تحوالت سياسي حاکم کند و اوضـاع    

. را آنطور که ميخواهد شـکـل بـدهـد        
در يک نگاه کلي دو آلترناتـيـو چـپ و        
ــيـــو                   ــاتـ ــرنـ ــتـ ــران، آلـ ــت در ايـ راسـ
سوسياليستي از يکطرف و آلترناتـيـو   
بورژوائي از طرف ديگر، آزاديخواهـي  
و برابري طلبي از يکطرف و مـذهـب       

و ناسيوناليسم و قوم پرستي و سـنـت     
ها و فرهنگيات کـپـک زده از طـرف            
ديگر در جـدال بسـيـار آشـکـار و هـر               

اين جدال را   .  روزه با هم به سر ميبرند
. حتي در هر کمپـيـنـي مـيـتـوان ديـد           

شما کمپيني راه مـيـانـدازيـد، تـوجـه             
جـامـعـه را بـه آن جـلـب مـيـکـنـيــد،                     
جمهوري اسالمي را تحت فشار قـرار    
ميدهيد و نگاه ها را به طرف خـود و    
اهداف و سياسـت هـاي انسـانـي تـان            
جلب ميکنيد و طرف مقابل ميـدانـد   
که بايد سانسورتان کند، به آلترناتـيـو   
سازي در مقـابـل آن دسـت بـزنـد، در              
مقابل شخصيت هاي شما شخصـيـت   
تراشي کند، رسـانـه هـايـش را سـراغ              
ايــن شــخــصــيــت هــاي مصــنــوعــي            
بفرستد، بلندشان کند، برايشان تاريـخ  
جعلي بسازد، و موقعي که موفق بـه    
ناديده گرفتـن شـمـا نـمـيـشـود آنـگـاه                
حـملـه بـه شـمـا را شـروع کـنـد، يــک                     
اشتباه کوچک شما را بـگـيـرد و تـوي         
بــوق کــنــد، شــمــا را مضــر بــه حــال                
کمپـيـنـي کـه خـود راه انـداخـتـه ايـد                    
مــعــرفــي کــنــد، حــتــي شــمــا را                      
سانسورچي معرفـي کـنـد، ايـنـجـا و             
آنجا تهديدتان کند و نهايتـا مـجـبـور       
ميشود در پـرتـو فضـائـي کـه شـمـا                   
شکل داده ايد، بطور سـر و دم بـريـده          
اي از مـطـالـبـه سـيـاسـي شـمـا دفـاع                 

امــا تــه مــاجــرا را کــه نــگــاه              .  کــنــد
ميکني ميبيني مخالفيـنـت هـم در        

چون حريفـت  .  ميدان تو بازي کرده اند
نميشوند مجـبـور مـيـشـونـد حـول و              
حوش همان موضوعاتي حرف بزنـنـد   

و ايـن در      .  که تو به ميان کشـيـده اي    
 . عين حال جالب است

 
ــي            ــهـــوري اســـالمـ حـــتـــي جـــمـ
ژورناليست هـاي غـربـي را گـروگـان               
ميگيرد و از دولت آلمان مـيـخـواهـد       

فعاليت کادرهاي حـزب کـمـونـيـسـت         
کارگري را محدود کنـد و رسـانـه در          

. اختيار شخصيت هايش قـرار نـدهـد       
به برزيل سـفـر مـيـکـنـنـد کـه رابـطـه                 
خراب شده بـه خـاطـر فـعـالـيـت هـاي               
حزب را مرمت کنند و تاثير فعاليـت  

اما حتي صـدا و      . ما را کاهش دهند
سيمايشان مـجـبـور مـيـشـود گـوشـه             
هائي از سخنراني مينـا احـدي را در         
برنامه خبر شب بارها پخش کـنـد تـا        
ــخــاطــر دفــاعــش از يــک زن                   او را ب

 ! محکوم به سنگسار افشا کند
 

زماني منصور حکمت ميگـفـت   
تعجب نکنيد اگر پشـت مـجلـه تـايـم           
عکس رهبران حزب را چاپ کـنـنـد و      
بنـويسـنـد لـنـيـن يـا تـروتسـکـي بـاز                    

در دو سال گذشته بويـژه در    .  ميگردد
طول کمپين نجات سکينه اين اتـفـاق     
به درجات و در اشـکـال مـعـيـنـي بـه              

 . وفور افتاده است
 

ــيــن                   ــه چــن ــا حــزب دارد ب ــق رف
بـه  .  مـوقـعـيـت هـائـي پـا مـيـگـذارد                

اين کـنـگـره    .  درجاتي پا گذاشته است
ــي                  ــخــوب ــد ايــن مــوقــعــيــت را ب بــاي
تشخيص دهـد و انـتـظـار از خـود و                  
کادرها و فعالينش را بـر ايـن اسـاس          

 . تعريف کند
 

با اين مقدمه اجازه بدهيـد سـراغ     
 . برخي از فعاليت ها برويم

 
 : کانال جديد

بعد از وقفه اي که بدليل پارازيـت  
هاي جمهوري اسالمي و قطع برنـامـه   
هاي ما توسط کـمـپـانـي هـا بـوجـود            

سـاعـتــه      ۲۴ آمـد، از بــرنـامـه هـاي             
چند ماه از طـريـق نـايـل         .  محروم شد

سات و سپس از يک سال و نـيـم قـبـل         
با روزي دو ساعت و در مقاطعي سـه    
ساعت بـرنـامـه در روز در مـاهـواره                

بينندگان آنـرا    .  هاتبرد داير بوده است
بويژه خانواده هاي کـارگـري تشـکـيـل        

کانال جـديـد کـانـال پـخـش             . ميدهند
اخبار اعتراضات مردم، کمپين هـا و    
فراخوان ها، تحليل وقايع مـهـم ايـران      
و منطقه و دنيا، با برنامه هـاي ويـژه       
ــاســي،                ــان ســي ــدانــي اي درمــورد زن
کـارگــران، زنـان، جــوانـان، کــودکــان،           

 ۳ صفحه 

 

ناسيوناليسـم قـوم پـرسـت نـيـز              
طي دوره هايي  و به انحا مختلف و   
در  اشـکـال مـتـفـاوتـي بـا مـذهـب                  
همراه  و يـا در بـهـتـريـن حـالـت در                  
مقابل توحش اسـالمـي عـلـيـه ايـن             
جنبشـهـا و بـويـژه جـنـبـش بـرابـري                  
طلبانه زنان سـکـوت اخـتـيـار کـرده             

اگر در مقاطعي بطور ضمنـي  . است
پيامي خشک و آبـکـي صـادر کـرده           
است ناشي از فشار اجتماعي هميـن  
جنبش بوده است تا عقب بودن خود 
از قافله را يواشکي و تاکتـيـکـي بـه       

در حـالـي     .  نوعي تالفي کرده بـاشـد  
که ناسيونـالـيـسـم قـوم پـرسـت نـيـز                
همانگونه که از ماهيت و افـق کـور       
آن  پيداست، هيـچـگـاه از گسـتـرش          
جنبش حق طلبانه زنان و هـر گـونـه        

. ترقي خواهي خوشنود نبـوده اسـت    
مرد ساالري يکي از وجه مشخـصـه   
هاي ناسيوناليسم کرد اسـت کـه در         
مغايرت با کسب حقوق بـرابـر زن و         

 .مرد قرار دارد
مسئله اين نيست که گويا چـون  
هشـت مــارس روزي جــهـانـي و نــه              
ملي يا قومي براي دفـاع از حـقـوق        
زنان با مردان است ناخرسند است و   
يا اگر در مـحـدوده مـلـي و نـژادي                
صحبتـي از حـقـوق بـرابـر و عـلـيـه                   
آپارتايد جنسي مـطـرح بـاشـد از آن           
دفاع خواهد کرد خـيـر مسـئلـه ايـن          

همانطورکه تا کـنـون کسـي        .  نيست
شاهد جانفشاني نيروها و جـريـانـات    
ناسيوناليست کرد براي زدن گلي بـه    
سر جنـبـش زنـان در هـمـان حـيـطـه                 
محلـي و حـتـي مـحـدوده  قـومـي                  

. مورد ادعاي خود هم نـبـوده اسـت       
تمام داستان ايـن اسـت کـه مسـئلـه              
زنان، کسب حقوق برابر بـا مـردان و       
دستيابي به حقوق انساني خـود کـه       
توسط مـنـاسـبـات نـابـرابـر سـود و               
ســرمــايــه و ارتــجــاع مــذهــبــي بــاز           
توليده شده است، منافـع جـريـانـات       
ناسيوناليست را نـيـز تـامـيـن کـرده           

بــي دلــيــل نــيــســت کــه ايــن           .  اســت
نيروها در چنين روزي خـفـقـان مـي         

 ۸ گيـرنـد و تـوان بـکـار بـردن اسـم                    
. مارس روز جـهـانـي زن را نـدارنـد               

حقوق برابر براي زن، در همـان کـنـج      
خـانــه هـم بــراي ايــن دسـتــه جــات،               

تـوهـيـن،    .  محـلـي از اعـراب نـدارد          
تـحـقـيــر و ســرکـوب زنــان در طــول               
تاريخ  تا بـه امـروز بـر در و ديـوار                 

 . دفاتر اين احزاب نقش بسته است
 

ناسيوناليسم جنبش و گـرايشـي   
بشدت ارتجاعي اسـت کـه تـاريـخـا            

امروز تنهـا  . دورانش بسر آمده است
بــه يــمــن قــلــدرمــنــشــي مــذهــب و             
جريانات مذهبي است که در پوست 
قومي گري خـزيـده و دارد از قـبـل               
توحش نيروهاي مذهبي و اسـالمـي   
و همچنين  موجوديـت مـنـاسـبـات        

 . سود و سرمايه تغذيه مي کند
مارس روز جهـانـي    ۸ در آستانه 

زن بايد يکبار ديگر مـاهـيـت کـريـه          
اين نيروها را زير ذره بين گذاشـت و    

دفــاع از    " ادعــاهــاي کــاذبشــان در          
. را به هـمـگـان نشـان داد        "  حقوق زن

تعجب نـبـايـد کـرد اگـر نـيـروهـا و                    
جريانات ناسيوناليـسـت قـومـي در         
مـورد هشــت مــارس جـملــه اي در             

. از آن بر زبـان جـاري کـنـنـد         “  دفاع”
اين نشانه قدرت جهاني اين جـنـبـش    
است که چنين نـيـروهـايـي را تـحـت           
فشار اجتماعي اين جنبش وادار بـه      
کرنش مي کند وگرنه ماهـيـت ضـد      
زن اين جريانات سـنـتـا  طـول عـمـر             

ارتجاعي و ضـد      . تاريخي تري دارد
زن بودن ناسيوناليسم قوم پـرسـت را     
بـايـد بـه هـر مــنـاسـبـتـي بـه انــدازه                    
ارتجاعي بودن مذهـب و نـيـروهـاي         
اسالمي مدام معرفي و آنرا حـاشـيـه    

 . اي، رسوا و افشا کرد
 

 ۲۰۱۲ مارس  ۷ 

گزارش رئيس هيئت دبيران به کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري   ...ناسيوناليسم و روز جهاني
 گزارش سياسي تشکيالتي  

 ۲۰۱۲ فوريه  ۲۵ ، ۱۳۹۰ اسفند  ۶ 
 اصغر کريمي  

 



 
613شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

 ۲ از صفحه 
اعدام و مباحث پايه و سوسياليستـي  

کـانـال جـديـد       .  و مارکسيستـي اسـت    
بشدت ضـدمـذهـب و ضـد سـرمـايـه              
داري اسـت و از خـالل بـرنـامـه هـاي                 
مختـلـف اليـو و غـيـر اليـو اشـاعـه                    
دهنده ديدگاه سوسياليستي و حـزبـي     

اين مهمـتـريـن کـانـال ارتـبـاط            .  است
بين ما و جامعه و مشخصا جـنـبـش      

از اين طريق مبـلـغـيـن     .  کارگري است
سوسياليست زيادي شـکـل داده ايـم،        
مــردم را بــه نــيــروي خــودشــان آگــاه              
ميکنيم و به آنها اميد ميـدهـيـم، بـه       
مطالبات روشن مجهزشان ميکـنـيـم    
و تــمــايــز خــود بــا ســايــر جــريــانــات              
اپوزيسيون را در زمينه هاي مختلـف  

کـانـال   .  به درک آنها تبديل مـيـکـنـيـم     
جـديـد تـوسـط رفـقـا جـمـيــل فــرزان،                  
مرتضي فـاتـح و کـيـوان جـاويـد کـه                  
مــديــر کــانــال جــديــد اســت هــدايــت             
ميشود و الـبـتـه بـا هـمـکـاري فـنـي                  

در حــال   .  سـيــامــک طــهــمــاســب پــور      
حاضر دو استوديو داريم که هر دو از     
نظر امکانات و پرسنل فـنـي و کـادر        
برنامه ساز خودکفا هستـنـد و ادامـه        

 . کاري را تضمين ميکنند
 

 : تشکيالت داخل حزب
در گزارش به يکي از پـلـنـوم هـا           
اشاره کردم کـه در شـرايـطـي کـه يـک               
حکومت سرکـوبـگـر سـر کـار اسـت،             
بسـيـار دشـوار اسـت عـرض و طــول                 

در .  تشکيالت داخل را تشخيص داد
کانال جديد ميتوان شکل گـيـري يـک        

. حــزب تــوده اي را مشــاهــده کــرد               
کــمــونــيــســت هــاي دو آتشــه اي کــه             
درمورد اعدام، مذهـب، مسـالـه زن،        
سرمايه داري و سـوسـيـالـيـسـم نـظـر                 

ايــنــهــا بــخــشــي از        .  روشــنــي دارنــد   
تشـکـيـالت مـا هسـتـنـد کـه بـخــش                  
زيادي از آنها شرايط را بـراي تـمـاس          
رسمي با کميته سـازمـانـده مـنـاسـب         

دامنه اين حزب به مـعـنـي      .  نديده اند
عام را ميتوان از روستاهاي کرمان و   
شيراز تا شهرهاي تهران و خـوزسـتـان      
و کردستان و شـمـال کشـور هـمـه جـا             

تشکيالت حزب در داخـل  .  شاهد بود
عبارت است از تعداد زيادي مـحـفـل      
و جمع و شبکه و کمونيست هـاي دو      
آتشه اي که در عرصه هاي مـخـتـلـف       
با بافتي بسيار اجـتـمـاعـي و اسـاسـا           

 . کارگري مشغول فعاليتند
 

تشکيالت داخل به معني اخـص    

کلمه در اين دوره در تهران و شهرهـاي  
ديگر و همينطور در کردسـتـان، قـوام      

تعداد کادرهـاي  .  بيشتري گرفته است
رسمي تقريبا دو بـرابـر شـده و تـحـول            
کيفي قابل تـوجـهـي در تشـکـيـالت             

رفقاي ما در .  داخل بوجود آمده است
مــحــيــط فــعــالــيــت خــود نــفــوذشــان          
افزايش يافته و قابليت رهبري حرکـت  
هاي اعتراضي توسط آنها بـاال رفـتـه      

پختگي، جاافـتـادگـي، تسـلـط        .  است
بيشتر به فـعـالـيـت هـاي تـوده اي را               
بــراحــتــي مــيــتــوان در تــعــداد قــابــل           

. توجهي از رفقاي داخل مشاهده کـرد 
اين پيشروي در عين حال خـود را در        
بهبود فعاليت حزبـي و رشـد شـبـکـه            

مـحـافــل   .  هـاي آنـهـا نشـان مـيـدهـد             
آمــوزشــي و کــار عــمــقــي تــر جــاي               
بيشتري باز کرده کـرده اسـت و بـراي            
دور آتي فعاليت رفقا دارنـد آمـادگـي      
بــيــشــتــري در مــيــان خــود ايــجــاد                

 . ميکنند
 

روابط ما اما منحصر بـه اعضـا     
فـعـالـيـنـي در        .  و فعالين حزب نيست

زمينه هاي مختلف از مـحـيـط هـاي       
کارگري يا بازنشستـگـان، مـعـلـمـان،         
زنــان و غــيــره تــمــاس مــيــگــيــرنــد،              
رهنمودهاي حزب و کـانـال جـديـد و             
ــيــن تشــکــيــالت داخــل را              مســئــول
ميگيرند، گزارش ميدهنـد، خـود را       
نزديک ميدانند، اعتماد ميـکـنـنـد و       

. سياست هاي حزب را پيش مـيـبـرنـد    
درمورد داخل بدليـل امـنـيـت حـرف          
زيادي نـمـيـتـوان زد ولـي يـک جـملـه                   
شايد کل تصوير را برساند و آن اينکـه  
اگر رفقـاي داخـل مشـکـل امـنـيـت،              
ــعــداد                    ــد ت ــن ــداشــت ــي ن ــزا و مــال وي
نمايندگان کنگره ميتوانست دو برابـر  

 . اين باشد
 

يک کميته پنج نفره شامل بـهـروز   
بهاري، مرتضي فاتح، رضـا فـتـحـي،       
عـبــدل گـلــپــريــان، بــا دبــيـري شــهــال              
دانشـفــر در راس تشــکـيــالت داخــل            

 .  حزب هستند

 
درمـورد کـمــيـتـه کــردسـتـان کــه             

نـفـره      ۵ توسط يـک هـيـئـت اجـرائـي               
شامل يدي محمودي، آوات فـرخـي،       
عبدل گلپريان، رضا فتحي، با دبيـري  
محمد آسنگران هدايت ميشود چـنـد     

عـلـيـه    :  اقدام و پروژه در دستور اسـت   
ناسيوناليسم فعاليت تعرضي و هـمـه     

دوم، .  جانبـه اي سـازمـان داده شـود            
نيروي بيشتري وجـود دارد کـه بـايـد             
برايش برنامه ريزي شود و سـوم و بـر       
اين اساس نشريه ايسکرا هـم تـغـيـيـر          

بنظر من اين اقدامـات گـام هـا        .  کند
و بـاالخـره     .  کار مـا را جـلـو مـيـبـرد            

اينکه از نظر اوضاع سـيـاسـي امـروز         
همه شواهد نشان ميدهـد کـه فضـاي        
آماده تري بوجود آمده است و از مـا        
ابتکار، دخالت، طرح و پروژه و نقشـه  

در دور آتـي بـايـد سـريـعـا           .  ميخواهد
دست به کار تحولي در اين عرصـه از    

 . فعاليت بشويم
 

 : جوانان
سازمان جـوانـان کـه دبـيـري آنـرا             
کـيـان آذر بـعــهـده دارد در ايـن دوره                  
سبک فعاليتش را تغيير داده و شـروع  

. به جذب جوانان بيشتري کـرده اسـت      
دخالت دادن جـوانـان در هـدايـت ايـن            
سازمان و به عهده گـرفـتـن فـعـالـيـت            
هاي مختلف آن  يک وجه اين تـغـيـيـر       
و کالج آموزشي براي ارتقاء سـيـاسـي    
نظري فعالين آن وجه ديگر تغيـيـراتـي    
است که سازمان جوانان انجام داده و     

. با استقبال خوبي مواجـه شـده اسـت       
ــرنــامــه              ايــن ســازمــان هــمــچــنــيــن ب
تلويزيوني دارد، نشريه انگلـيـسـي راه      
انداخته و فعاليت قـابـل تـوجـهـي در            

ايـن يــک    .  مـديــاي  اجـتــمـاعــي دارد          
پيشروي اوليه است که بايد قوام يـابـد   
تا به نتايـج عـمـلـي در داخـل کشـور               
منـجـر شـود و جـا پـاي خـود را در                     
داخل و مشخصا دانشگاهها محکـم  

 . کند
 

 نشريات 
انترناسيونال، کارگر کمونيـسـت،   
ــيــســت، ايســکــرا و               ــمــون ــان ک جــوان
کمونيسـم کـارگـري نشـريـات حـزبـي               

چندين نشريه نـيـز بـه هـمـت          .  هستند
کــادرهــاي حــزب در زمــيــنــه هــاي               

 . مختلف منتشر ميشود
 

انترناسيونال به سردبـيـري کـاظـم       
. نيکخواه و هفتگي منتشر مـيـشـود   

جريانات مختلف راسـت را مـنـظـمـا          
افشا ميکند، هر هفته مـطـالـبـي در         

نــقــد گــرايشــات و احــزاب ســيــاســي            
بورژوائي دارد، اوضاع سياسـي ايـران     
و ممهترين رويدادهاي ايران و جـهـان       

ن آ همراه با يک جهتگيري روشنـي در      
مــنــعــکــس مــيــشــود و حــزب و                    
ــي                 ــه خــوب فــعــالــيــتــهــاي حــزب را ب

. نمـايـنـدگـي و مـنـعـکـس مـيـکـنـد                  
انترناسيونال از نظر فرم هم مطالـبـش   
کوتاه تر و جـذاب تـر شـده و تـعـداد                  
مصاحبه هايش نيز بتـدريـج بـيـشـتـر         

 . شده است
 

کارگر کمونيست نشريه هفـتـگـي    
به سردبيري فاتح بـهـرامـي اسـت کـه            
بطور اخص بـه مـبـارزات و مسـائـل            

ايـن نشـريـه      .  کارگري اختصاص دارد  
به يک منبع خبري معتبر و جـامـع از     
اعتراضات کارگري در ايـران تـبـديـل         
شده و بخش بين المللي آن هم بـهـبـود    

گرايشـات ديـگـر را نـقـد            . يافت است
ميکند و بحث ها و اظـهـار نـظـرات           
مقامات رژيم و خانه کارگريها را در     
زمــيــنــه مســائــل کــارگــري جــواب             

 . ميدهد
 

فصل نامه کـمـونـيـسـم کـارگـري            
نشريه تـئـوريـک حـزب بـه سـردبـيـري               
محسن ابراهيمي است که از يک سـال    
و نيم قبل شـروع بـه انـتـشـار کـرد و                 
تاکنون چهار شماره اش منتشـر شـده     

هدف از انتشار اين نشريه نـقـد     .  است
نـقـش و جـايـگـاه           نظم حاکم طبقاتي،

جنبشهاي بورژوائـي، اسـتـراتـژيـهـا و           
تاکتيکهاي اين جنبشـهـا، مـبـارزات       
طبقات محـروم و مشـخـصـا طـبـقـه              
کارگر و استراتژي ايـن طـبـقـه عـلـيـه              

تئوريها و نـظـرات طـبـقـه           نظم حاکم،
حــاکــم در ســطــح جــهــان و ايــران و                  
آلترناتيو طبقه کارگر در مقابل اينهـا  

 . است
 

نشريه غير حزبي عليه تـبـعـيـض       
هم از يکسال و نيم پـيـش بـه ابـتـکـار           
کيوان جاويد شروع بـه انـتـشـار کـرده          

نشـــريــه اي ســاده و غـــيـــر                .  اســت 
تخصصي عليه آپـارتـايـد جـنـسـي و             
صداي زناني است که روزانـه بـا رژيـم        

اين يک نشريه موفـق  .  در نبرد هستند
بوده و در جمع هائـي در ايـران دسـت          
بــه دســت مــيــگــردد و بــازتــکــثــيــر              

مطالب کوتاه و عکس هـاي  .  ميشود
گويا از وضـعـيـت زنـان، يـک نـقـطـه                    

مـخـاطـبـيـن      .  قدرت اين نشريه اسـت   
عليه تبعيض فقط سازمـانـدهـنـدگـان      
جنبش آزادي زنان نيستند بـلـکـه هـر         
کس با هر درجه از آگاهي اجـتـمـاعـي     

مي تواند نشريـه را بـخـوانـد و از آن               
 . استفاده کند

 
 : سايتها

سايتهاي حزب و روزنـه را امـيـر          
توکلي و غالم اکبري ميچـرخـانـنـد و       
ــدازي                رضــا مــرادي مشــغــول راه ان

 . مجدد سايت انگليسي حزب است
رفقاي متعددي فعاليت حزب در   
فيس بوک و ديگر مدياي اجـتـمـاعـي       
را گســتــرش مــيــدهــنــد در حــال راه              

 . اندازي نهادي در اين زمينه هستيم
 

مســئــول دفــتــر مــرکــزي حــزب           
سيامک بهاري است که عالوه بر کـار    
روابـــط عـــمـــومـــي حـــزب، ارســـال            
اطالعيه ها و نشريات به يک لـيـسـت      

 . هزاري را بعهده دارد ۱۰۰ 
 

ترجمه اطالعيه ها از فـارسـي بـه      
انگليـسـي را از مـدتـي قـبـل نـاصـر                   
شيشه گر بعهده گرفته و بهرام سـروش  
و سياوش آذري هـم بـه تـرجـمـه هـاي             

 . انگليسي کمک ميکنند
 

 عليه ناسيوناليسم آذري 
در اين دوره فعالـيـت هـدفـمـنـدي         
عــلــيــه تــحــرکــات قــوم پــرســتــان در             
آذربايجان شروع کرديم کـه عـلـيـرغـم          
اينکه کل فعاليت بـه دو سـه جـلـسـه              
پالتاکي، چند نوشتـه و مصـاحـبـه و           
پيگيري قتل رافق تـقـي در پـارلـمـان            
اروپا محدود بوده است، امـا هـمـيـن         
حد از کار نشـان داد کـه چـه زمـيـنـه               

. مساعدي براي فعالـيـت وجـود دارد       
محسن ابراهيمي، ابوالقاسم کاردار و   
مينا احدي با همکاري تعداد ديگـري  
از رفقا در ايـن زمـيـنـه فـعـالـيـت را                   
شــروع کــرده انــد و بــخــاطــر هــمــيــن             
فعالـيـت هـا شـاهـد تـغـيـيـر لـحـن و                      

. برخورد برخي از قوم پرستان بوده ايم
بايد پرچم کمونيسم و آزاديخواهـي را    
در مقابل ناسيونالـيـسـم تـرک و قـوم            
پرستان آذري بلـنـد کـنـيـم و حـول آن               

 . نيرو جمع کنيم
 

همينجا الزم است به فعاليـت در    
دفاع از افغاني هاي مقيـم ايـران نـيـز         
ــخــاطــر دفــاع                    ــم کــه ب ــي ــن اشــاره ک
سرسختانه ما از حقوق اين بـخـش از       
جامعه، از موقعيت خوبي در مـيـان       

فعاليتـي  . افغاني ها برخوردار هستيم
که بايد هدفمند و سازمـان يـافـتـه بـه          

 . پيش برده شود
 

 ...گزارش رئيس هيئت دبيران به کنگره 

 ۴ صفحه 

 



 
613شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

 ۳ از صفحه 
فعاليت هاي کـمـپـيـنـي حـزب و             

 : کادرها و نهادهاي نزديک به حزب
بخش قابل توجـهـي از فـعـالـيـت           
حزب در خارج کشور از طريق کمپيـن  
هائي پـيـش مـيـرود کـه مسـتـقـيـمـا                 
حزبي نيستند اما حزب نيروي مهم و 
سازمان يافته اکثـر ايـن کـمـپـيـن هـا              

يک نکته مهم در خارج را بـايـد   .  است
يادآور شوم و آن اينکه برخي واحـدهـا     
کارهاي درخشاني کردند، بعضـا کـار     
همه جانبه اي از آموزش و پـاتـوق تـا      
جلسات منظم و آکسيون و غيره را به 
پيش برده اند و رشد قابل تـوجـهـي از      
لحاظ عضوگـيـري، افـزايـش کـادر و            
ارتقاء سياسي اعضا و کادرها داشتـه  
اند که مالمو از بهتريـن هـايـش بـوده         
اســت و بـــعـــضــا مـــدام مشـــغـــول                
ســازمــانــدهــي آکســيــون و جــلــســات         
بـيـرونـي بـوده انـد و بـعــضـا مـانـنــد                    
فرانکفورت و اسلو و لندن و کانـادا و    
هلند و ديگر شهرهاي سوئد و آلـمـان       

. حضور سياسـي فـعـالـي داشـتـه انـد             
زمينه براي پيـشـروي مـا زيـاد اسـت            
اما تماما به  نوع کار ما، بـه مـيـزان      
اجــتــمــاعــي کــار کــردن، بــه داشــتــن            
امکاناتي مانند کميـتـه هـاي حـزبـي          
قبراق، مکان هـاي ثـابـت، ابـزارهـاي          

در .  تبليـغـي و غـيـره بسـتـگـي دارد               
ضمن هيئت اجـرائـي کـمـيـتـه خـارج              
عالوه بر خود من رفقا خليل کـيـوان،     
نازي برومند، شـهـال دانشـفـر، حسـن          

 . صالحي و سيامک بهاري هستند
 

کمپين هاي سيـاسـي مـا بـخـشـا           
توسط کانال جديد و واحدهـاي حـزب     
انجام ميشـود و بـخـش اعـظـم آنـهـا                
توسط نهادهاي مختلفي که در راس     

علـيـه   .  آنها کادرهاي حزب قرار دارند
اعدام و سنگسار، دفـاع از زنـدانـيـان         
سياسي و کارگـران زنـدانـي، دفـاع از           
حقوق پنـاهـنـدگـان ايـرانـي، دفـاع از              
حقوق کودکان، حقوق زنان، و عـلـيـه        

تک تک اين نهادها در   .  اسالم سياسي
دو ســال گــذشــتــه اعــتــبــار و نــفــوذ               
بــيــشــتــري يــافــتــه انــد و امــکــانــات            
بيشتري براي تداوم فعاليت حول خـود  

ظاهـرا تـا زمـانـي کـه            .  گرد آورده اند
جمهوري اسالمي سر کـار اسـت ايـن          

. عرصه ها بايد همچنان فعال بـاشـنـد   
يک نقطه قوت مهم ما ايـن اسـت کـه        
در همه ايـن زمـيـنـه هـا هـمـيـنـطـور                   
شخصيت هاي شناخته شده اي داريـم    
کـه در راس ايــن نــهـادهــا فـعــالــيــت                

اين يک وجه تمايز مهـم مـا     .  ميکنند
با همه اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي     

 . هم هست
 

ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
زندانيان سـيـاسـي کـه مسـئـولـيـن آن               
شيوا محبوبـي و ابـوالـقـاسـم کـاردار             
هستند، در فاصلـه دو کـنـگـره و بـه              
يمن فعاليت هاي قابل تـوجـه در ايـن        
عرصه، به يک کميتـه شـنـاخـتـه شـده           
تبديل شد و امـروز مـيـتـوان از يـک                
نهاد معتبر در اين عرصـه کـه مـورد        
رجــوع جــريــانــات مــخــتــلــفــي اســت           

ابتکارات جالب نـظـيـر      .  صحبت کرد
 ۲۰ پروژه من صداي او هستم، پروژه   

و آکسيـون سـراسـري در         ۲۰۱۱ جون 
شـهـر بـعـالوه يـک فـيـس               ۴۰ بيش از 

بوک سازمان يافته و فعال و همـکـاري   
دهها نفر با تفکرات مختلف از جملـه  

. ويــژگــي هــاي ايــن کــمــپــيــن اســت             
همينطور کمپين براي آزادي کـارگـران   
زنداني که مسئولين آن شهال دانشـفـر   
و بــهــرام ســروش هســتــنــد، صــداي              
کارگران ايران و کارگران زنـدانـي بـوده      
و از جــملــه هــر ســال بــا حضــور در                  
کنفرانس سازمان جهاني کار ماهيت 
نمايندگان اعزامي از طرف جمـهـوري   
اسالمي را از بدو شروع اين کنفرانـس  

آکسـيـون   .  به بقيه مـعـرفـي مـيـکـنـد           
نوامبر يک کار خـوب ايـن      ۵ سراسري 

اين عرصه هـا از زمـيـنـه         . کميته بود
رشد بسياري برخوردار اسـت و بـايـد          

 . توجه کافي به آنها مبذول شود
 

در زمــيــنـــه دفــاع از حــقـــوق                 
پناهندگان نيز فعاليت هـاي مـهـمـي         

. در اين فاصله صـورت گـرفـتـه اسـت         
عــبــدالــه اســدي دبــيــر بــزرگــتــريــن و            
شناخته شده تريـن سـازمـان دفـاع از           
حقوق پناهندگان است که در هـمـيـن        
فاصله دهها نفر را از ديپورت نـجـات   

جـلـو      ۲۰۱۱ تنها در سال . داده است
نفر از سوئد گرفته شـد کـه      ۱۷ اخراج 

در .  فدراسيون نقشي محـوري داشـت    
کشورهـاي ديـگـر هـم کـم نـيـسـتـنـد                   
پناهندگاني که بـه کـمـک فـدراسـيـون           

فـدراسـيـون    .  اجازه اقامت ميـگـيـرنـد    
ــعــداد                 ــريــن ت ــشــت ــي مــحــل رجــوع ب
پـنـاهــنـدگـان از تــرکـيـه، کشـورهــاي               
اروپائـي و بـرخـي کشـورهـاي ديـگـر                

مـراجـعـات       ۸۸ بعد از انقالب   . است
بسيار بيشتر شده و نياز بـه گسـتـرش      
واحــدهــاي فــدراســيــون از هــر زمــان            

 . بيشتر است
 

در زمــيــنـــه دفــاع از حــقـــوق                 
کودکان، نهاد کودکان مـقـدمـنـد کـه        
افسانه وحدت، کـريـم شـامـحـمـدي و           
سيامک بهاري مسئولين آن هستـنـد،   

صـاحـب   .  فعاليت قابل توجـهـي دارد    
نشريه و برنامه تلويزيوني است، و از     
طريق سمينـار و تـمـاس بـا خـانـواده               
کودکان زنداني و مراجعه به نهادهـاي  
بين المللي فعاليت هايش را به پـيـش   

فرهنگ سازي به نفع کودکان .  ميبرد
. يک وجه مهم فعاليت اين نهاد اسـت   

کمپين هاي متعددي عـلـيـه تـنـبـيـه،          
زنداني کردن و اعدام کودکان، عـلـيـه      
تحميل حجاب و مذهب به کودکان و 
دفاع از نيم ميليون کودک افغانـي در    
ايران داشتتـه اسـت و بـيـانـيـه اي در                 
دفاع از حقوق کودکان منـتـشـر کـرده       

 . است
 

يک نقطـه مـثـبـت بـرخـي از ايـن                
نهادها اين است کـه از بـيـرون حـزب             
نيروي خوبي براي تـداوم و گسـتـرش          
فعاليت خود ايجاد کرده اند، سـبـکـي    
که بايد به سبـک هـمـه نـهـادهـاي مـا              

ايـن شـايـد مـهـمـتـريـن             .  تبديل شـود   
معيار در ارزيابي هر فـعـالـيـت تـوده          

 . اي و غير حزبي است
 

 در زمينه دفاع از  
 :  حقوق زنان

در اين زمينه برنامه تـلـويـزيـونـي      
مـهــيـن عـلــيـپــور را داريـم، از نــظــر                 
سياسي نيز خط راديکال و سرنگونـي  
طلبي را در مقابل گرايشات ديگر بـه  
پيش ميبريم، ولي از شاهکار و حتـي  
پـيـشـرفـت مـحـســوسـي نـمـيـتـوانـيــم                 

فـعـالـيـت هـاي گـاه و             .  صحبت کنيم
بيگاه خوب و مهمي داشته ايم، گاها 
کـلـيـپ هـائـي کــه هـزاران نـفـر از آن                     
استقبال کرده اند، يا در کـانـال جـديـد       
که ايـن مسـالـه يـک عـرصـه دائـمـي                   
تبليغات ما بوده و تاثيرات خوبي در 
سطح جامعه گذاشته ايم اما مشغـول  
کار موثر و جدي اي در ايـن زمـيـنـه           
نيـسـتـيـم و ايـن يـک خـالء مـهـم در                      

در ايــن   .  فـعـالـيـت هـاي حـزب اسـت             
مورد در رهبري حزب بحث هـم شـده       
است اما اقـدامـي صـورت نـگـرفـتـه              

نشريه عليه تبعيض هـمـانـطـور     . است
که اشاره کردم مهمترين اقدام تازه ما 

 . در اين زمينه بوده است
 

در زمينه همبستگي جـهـانـي بـا       
ايـــران " مـــردم ايـــران نـــيـــز نـــهـــاد                

که سخنگوئي آنرا پـتـي   "  سوليداريتي
دبونـيـتـاس بـعـهـده دارد، در لـنـدن،                 
تورنتو و برزيل فعاليـت هـاي خـوبـي         

 . سازمان داده است
 

 : در زمينه مبارزه عليه اعدام
در کـنــگـره شـشـم حـزب از ايــن                 
عرصه بعنوان شاهکار حزب صحبـت  

در کنگره هفتم گفتيـم کـه در       .  کرديم
فاصله بين آن دو کنگره، خواست لغو 
ــه يــک                  ــران ب مــجــازات اعــدام در اي
خواست عمومي و تـوده اي تـبـديـل             
شد و اين بزرگترين کمـپـيـن سـيـاسـي         
حزب بوده است و اينبار بايد بگوئـيـم   
که عمال سنگسار را لغو کـرديـم، در       
زمـيـنـه اعـدام و مـجـازات کـودکـان                 
عقب نشيني هائي به رژيـم تـحـمـيـل          
کرديم و اقدامات مهم ديگري انـجـام     

 . داديم
 

کمپنين نجات سکينه آشـتـيـانـي     
که توسط کميته هـاي بـيـن الـمـلـلـي              
عليه اعدام و سنگسار و با هـمـکـاري    
فشرده حزب و چـنـد نـهـاد ديـگـر بـا                
سخنگوئي مينا احدي سـازمـان داده     
شد، يکي از بزرگتريـن مصـاف هـاي        
اپوزيسيون بـا جـمـهـوري اسـالمـي و             
بزرگـتـريـن کـمـپـيـن سـيـاسـي عـلـيـه                    

 . سنگسار و اعدام بوده است
من خيلي فشرده چـنـد نـکـتـه را            

 : اينجا توضيح ميدهم
شـهـر    ۱۱۰ تظاهرات همزمان در 

و صــدهــا آکســيــون ديــگــر، صــدهــا            
مصاحبه با مشهورترين رسـانـه هـاي      
دنيا، ميليون ها امضا، بيـش از يـک       
ميليون لـيـنـک، بسـيـج هـنـرمـنـدان،              
نهادها، شخصيت هاي شناختـه شـده     
جهاني، گوشه هائي از ايـن کـمـپـيـن            

 . عظيم بود
اين کمپين نشـان داد کـه بـا يـک             
نيروي نه چندان زياد ميتوان کـارهـاي   

 . بزرگي در دنيا سازمان داد
نشان داد که براي اين کـارهـا هـم      
شخصيت و رهـبـري بـا عـطـش بـاال               
الزم است هم سازمان و سازمـانـدهـي    

 . خوب
اين کمپين موقعيت مـا را در        -

مقابل جنبشـهـاي مـلـي اسـالمـي و             
 . راست و حقوق بشري ها تقويت کرد

جمـهـوري اسـالمـي در مـيـان               -
دولت هـا را      .  مردم دنيا منفورتر شد

وادار کرديم خواست لغو سنگـسـار را     
بـه مــوضـوع فشـار سـيـاســي عــلـيــه                

. جـمـهـوري اسـالمـي تـبـديـل کـنـنــد                
روابــط ديــپــلــمــاتــيــک دولــت هــا بــا             
جمهوري اسالمي بعضا تنـزل يـافـت،      

مـقـامــات رژيـم بـه تــنـاقـض گـوئــي                 
سيسـتـم   .  افتادند و بيشتر رسوا شدند

قضائي اسـالمـي، بـيـحـقـوقـي زن و                
قوانين اسالمي و سبعيت حـکـومـت      
اسالمي و همينطور ماهيـت واقـعـي      
اسالم سياسـي بـه مـردم دنـيـا نشـان               

 . داده شد
کــارائــي کــمــونــيــســت هــا در            -

سازماندهي چنين کـمـپـيـن هـائـي و             
همينطور اين مسـالـه کـه حـزب ايـن              
ظرفيت و درايت را دارد که بـا حـفـظ        
راديکاليسمش پارلمانها، رسانه ها و   
غيره را پشت حرکت خود بسيج کند، 

 . از نتايج ديگر اين کمپين بود
يکي از ارکـان هـويـتـي بـحـث               -

مباني کمونيسم کـارگـري ايـن اسـت           
که تئوري از طريق آموزش توده گـيـر     
نميشود بلکه تئوري از طريق سياسي 
توده گير ميشود، از طريق بلند کردن 
پـرچـم هـاي سـيــاسـي و انـتـخـاب آن                   
توسط مردم و از اين طـريـق مـيـتـوان        

ايـن  .  آلترناتيو سياسي را به جلـو بـرد    
کمپين نمـونـه عـمـلـي و مـوفـق ايـن                 

 . ديدگاه بود
دنيايي که چنـد دهـه بـا دهـان            -

باز و با کمي بي تفاوتي سنـگـسـار را      
نظاره کرده و تحت تـاثـيـر تـبـلـيـغـات           
ناشي از منافع دول غـربـي از جـملـه             
نسبيت فرهنگي به آن بـرخـورد کـرده        
بود، با کمپين نجات سکينه پالتـفـرم   
و امکانـي يـافـت کـه بـا آن تـعـيـيـن                    

بلند شد و مهر پـايـانـي      .  تکليف کند
 . بر سنگسار گذاشت

اين دستاورد بـه تـاريـخ بشـري           -
در دفاع از حقوق و حـرمـت انسـانـي           
پيوست که کسي نميـتـوانـد آنـرا پـس          

ــگــيــرد  ــا             .  ب ــرزيــل ب ــطــه دولــت ب راب
جمهوري اسالمي تـحـت تـاثـيـر ايـن             
کمپين قرار گرفـت و مـوضـع گـيـري            
درمورد جمهوري اسالمـي و نـجـات        
سکينه به موضوع داغ کـانـديـداهـاي     
رياست جمهوري در اين کشور تبديـل  

 . شد
 

ما همچـنـيـن نـقـش بسـزائـي در              
تبديل فرزاد کمانگر به يک چهره بـيـن     
المللي داشتـيـم، در فـعـالـيـت عـلـيـه                
اعدام شهال جاهد نـيـز هـمـيـنـطـور و            
يکي از کليپ هاي کميته عليه اعـدام  

مـيـلـيـون        ۲ در اين کمپين را بيش از 
 . نفر ديده اند

جمهوري اسالمي در همين هفتـه  
هاي گـذشـتـه تـحـت فشـارهـاي بـيـن                
المللي سن قضايي و جزايـي کـودکـان      
را اعم از دختر و پسـر هـيـجـده سـال              

 ...گزارش رئيس هيئت دبيران به کنگره 

 ۵ صفحه 



 
613شماره يسکرا                                            ا                                                 5صفحه    

 ۴ ازصفحه  ۱ از صفحه 

تمام پذيرفـت هـرچـنـد تـا بـتـوانـد بـا                  
تـبـصـره هـاي مــخـتـلـف کـودکـان را                  
زنداني و اعدام ميکند اما همين حـد  
از مســالـه نـيــز يــک عــقـب نشـيــنــي                
جــمــهــوري اســالمــي اســت و نــهــاد             
کودکان مقدمند و کميته عليه اعدام 
يک پاي تحميـل ايـن عـقـب نشـيـنـي              

 . بوده اند
 

نقطـه ضـعـف مـا ايـن اسـت کـه                  
عمال کميته عليه اعـدام کـه دو سـال          
قبل درست شـد و نـقـش مـهـمـي در               
پيشبرد اين فعاليـت هـا داشـت قـوام           
نگرفت و سازمان قابل اتکايي شکـل  

ايــن عــرصــه اي اســت بــا           .  نــگــرفــت
پتانسيل بسيار باال که بايد بالفاصلـه  
سازمانـي مـتـنـاسـب بـا اهـمـيـت آن                  

 . ايجاد شود
 

 عليه اسالم سياسي 
در کنگره هاي قـبـل از کـارهـاي           
ارزشمند حزب و کـادرهـايـش در ايـن         
زمينه و موفقيت هاي مـتـعـددي در        
کشورهاي مختلف از جـملـه از لـغـو             
قانون شريعه در کانادا صحبـت کـرده     

در اين کنگره ميخـواهـم بـگـويـم        .  ايم
که اکنون در سطح بين المللي جـبـهـه      
نبرد قدرتمندي عليه جنبش اسالمـي  
و يک قطب سياسي شکل داده ايم کـه    
در آينـده فـعـالـيـت مـا بسـيـار مـهـم                   

بــا ايــن فــعــالــيــت هــا کــه در             .  اســت
کشورهاي مختلف انجام مـيـشـود و        
در خط مقدم آن مريم نمازي و مـيـنـا      
احدي قرار دارند، فضاي سکوالرها و 
آتئيست ها را سياسي تر کرده ايم، بـه  
انها پـالتـفـرم داده ايـم و آنـهـا را بـه                      

دقيقا همانـطـور کـه      . خيابان آورده ايم
در ايران قطب چـپـي بـا مشـخـصـات           
روشن و مهم ايجاد کرده ايم در سطـح  
بين المللي هم توليد کننده فرهنگ و 
سياست جديدي هستيـم، شـخـصـيـت        
هاي مهمي را در جـبـهـه خـود جـمـع             

کرده ايـم و ديـگـر، شـخـصـيـت هـاي                 
داستان فقط دول غـربـي و طـرفـداران         
نسبيت فرهنگي، اسـالمـي هـا و يـا           
چپ به اصطالح ضـد امـپـريـالـيـسـت          

محور کار ما دفاع از حقوق .  نيستند
جــهــانشــمــول هــمــه مــردم، ضــرورت         
مقابله با مذهب و مقابله با جـنـبـش      
اسالم سياسي در ايران و در هـمـه جـا        
و بدينطريق نمايندگي مـردم ايـران و         
ساير کشورهاي اسالم زده، و نه تـنـهـا    
دفاع بلکه احياي ارزش هائـي کـه در       
غرب بدليل دهها سال سـلـطـه راسـت         

ما داريم باالتريـن  .  زير سوال رفته بود
دستاوردهاي مردم در قرن بـيـسـت را      
احيا ميکنيم و البته بسيار راديـکـال     

اي سـي گـريـلـيـنـگ،         . تر و انساني تر
ــمــازي                  ــم ن فــيــلــســوفــي کــه بــا مــري

اگـر  " همکاري نزديک دارد مـيـگـويـد       
شما نـبـوديـد بـايـد شـمـا را اخـتـراع                    

ما به نياز تاريخي چـپ و    ". ميکرديم
سکوالريسـم در غـرب داريـم جـواب             
ميدهيم و بويژه چون در مقابل اسـالم  
سياسي تحليل روشن، پالتفرم اثباتي 
راديکال و نقد عميق، شخصيت هـاي  
شناخته شده و برخورد شـجـاعـانـه اي       

ــوده ايــم           کــار مــا    .  داريــم، مــوفــق ب
ــيــه راســت افــراطــي،               هــمــزمــان عــل
راسيسم اروپائي و نسبيت فـرهـنـگـي     

يعني کامال از مـوضـعـي        .  هم هست
راديکال و انساندوستانه که به جنبـش  

دقـيـقـا    .  هاي راست ديگر راه نميدهـد 
به خاطر منحـصـر بـه فـرد بـودن مـا               
است که مورد استقـبـال قـرار گـرفـتـه           

قـانـون بـرابـر بـراي          " در انگلـيـس     . ايم
اکنون يک نهاد شناخـتـه شـده و        "  همه

بسيار معتبر است که امثال داوکيـنـز   
بـا ايـن     .  از همکاران فعال آن هسـتـنـد   

فعاليت ها اليـحـه اي بـراي مـمـنـوع             
کـردن قـوانــيــن شــريـعــه بـه پـارلــمــان               

براي روشن شـدن    .  انگليس رفته است
ــپ                ــي ــيــرگــذاري مــا، کــل ــاث ــعــاد ت اب
سخنراني مريـم در جـلـسـه تشـکـيـل              

نـفـر      ۲۰۰۰۰۰ شعبه اکس مسلم را 
ديــده انــد و بــه بــالگــش کــه حــاوي                 
مطالب و کامنت هاي هرروزه بـر سـر     

تـا     ۱۰۰ مسائل مختلف است بـيـن     
. هزار نفر در ماه سـر مـيـزنـنـد         ۲۰۰ 

سانسور رفقاي ما اولين کـاري اسـت       
کــه رســانــه هــاي رســمــي و دولــتــي               
ميکنند اما نياز جـامـعـه و مـطـرح            

. بودن ما کار آنها را خنثـي مـيـکـنـد       
دعوت به پانل هاي مختلف و بـحـث     
و مــنــاظــره و دهــهــا ســخــنــرانــي و               
تظاهرات و غيره باعث شده است کـه    

 . سانسور بدرجات زيادي بي اثر شود
 

در آلــمــان نــيــز فــعــالــيــت هــاي              
مشابهي به پيش برده ايم و يک طـرف  

. اصلي دعوا با اسالمي ها بـوده ايـم      
عليه آموزش امام و تدريـس مـذهـب      
و حجاب کودکان و عليـه امـتـيـازات       
دولت آلمان به اسالمي هـا فـعـالـيـت          
وسيع، هرروزه و موثري داشتـه ايـم و       
امکانات خوبي براي ادامه فـعـالـيـت       

در سوئد و هلنـد نـيـز      .  ايجاد کرده ايم
اقدامات خوبي در اين زميـنـه انـجـام       

 . شده است
 

ما اکنون در موقعيـتـي هسـتـيـم        
که ايـن جـنـبـش و ايـن قـطـب را بـه                       
پالتفرم اثباتي روشـنـي نـيـز مـجـهـز              
کـنــيــم و يـک گــام ديــگـر در جــهــت                  
ســازمــانــدهــي ايــن قــطــب بــه پــيــش           
برداريم و هويت روشـن تـر و اثـبـاتـي            

 . تري به آن بدهيم
**** 

قــبــل از ايـــن کــه گــزارش را                    
جمعبندي کنم يک نکته قابل توجه را 

نقطه قـوت مـا       . الزم است تاکيد کنم
و يک دليل مهم پيشروي مـا بـرنـامـه       
روشــن مــا، اهــداف انســانــي مــا و               
انسجام تبيين ها و جهـتـگـيـري هـاي        
سياسي اسـت و يـک مشـاهـده قـابـل               
توجه ديگر اينکه امروز بـيـش از هـر        
زمان ميتوان به پختگي در صـفـوف       

در دو سـال گـذشـتـه       .  حزب اشاره کرد
تعمق بيشتري در سـطـوح مـخـتـلـف             
حزب چه در سطـح رهـبـري و چـه در             
بدنه کادرها، هم در زمينه سياسـي و    
هم درک از حزبيت و اهـمـيـت تـحـزب        
کمونيسـتـي هـم در داخـل و هـم در                   
خارج ميتوان مشاهده کرد کـه مـايـه      
استحکام بيشتر حزب است و تحولـي  
که در ميان رفـقـائـي کـه هشـت سـال             
قبل صفوف ما را ترک کـردنـد شـروع      
شده است نيز نشان دهـنـده حـقـانـيـت         

 . عميق ما در همين زمينه است
*** 

به عنوان يک جمعبندي اينجـا بـه     
مولفه اول به .  دو مولفه اشاره ميکنم

. جنبـش کـارگـري مـربـوط مـيـشـود              
امروز جامعه ايران صف گسـتـرده اي     
از رهــبــران کــارگــري را کــم و بــيــش              

ميشناسد که اکـثـرا بـارهـا بـه زنـدان             
افتاده اند، در ايران و در سـطـح بـيـن             
المللي براي آزادي شان کمپـيـن شـده،      
موقع آزادي از زندان با حلقه هاي گـل  

  ...گزارش رئيس هيئت دبيران به کنگره 

حــزبــي کــه کــنــگــره اش                
ــهــاســت،           ٩٩ صــداي در صــدي

کنگره اي که انقالب مردم بـراي    
سـرنـگـونـي حــکـومـت جـهـل و               
سـرمــايــه را بــعـنــوان تــنــهــا راه             
ممکن در مقابـل جـامـعـه قـرار          
مي دهد، کنگره اي که تـمـامـي    
لحظاتش بطور زنده و شـفـاف از     

سـيـاسـت    .  تلويزيون پخش شـود   
يعنـي ايـنـکـه حـي و            . يعني اين

حاضر حرفت را با کارگـر و کـل       
آنچه تا کنـون مـن     .  جامعه بزني

از دولتها و همـه احـزاب چـپ و          
راست در طـول تـاريـخ ديـده ام،             
اجماع در پشـت درهـاي بسـتـه              

بند و بست از بـاالي      .  بوده است
سر مردم توسط دولتها و تبـانـي   
و معامله با همديگر سـنـت جـا        
افـتــاده اي در فـرســتــادن مــردم            

. بدنبال نخـود سـيـاه بـوده اسـت           
بايد با افتخار تمـام فـريـاد زد و          

گــفــت ايــن الــگــوي حــکــومــت          
انساني ومدرن بـراي اداره امـور       

ديـپـلـومـاسـي و        .  جامعـه اسـت    
نشست در سـالـنـهـاي در بسـتـه           
تنها ويـژه دولـتـهـا و جـريـانـات              

وقتي حقـانـيـت    .  توطئه گر است
با تو است مهمترين اجالست را   
بطور زنده در مقابل جامعه قرار 

مهر سـنـت دخـالـت         .  مي دهي 
همگان در سـرنـوشـت سـيـاسـي             
خود تنـهـا بـر پـرچـم ايـن حـزب                

حـرفـهـايـت     . کوبيـده شـده اسـت          
براي جامعه را بدون سـانسـور و       
در مــقـــابــل چشــم هــزاران و                 
ميليونها انسان که بـخـود آنـهـا         

افتـخـار   .  مربوط است قرار دهي
ميکنم عضو اين حـزب هسـتـم        
وهــمــگــان را بــه پــيــوســتــن بــه             
ــســت             ــي ــون ــم ــوف حــزب ک صــف

 .کارگري ايران فرا مي خوانم
 ٢٠١٢ مارس  ٣ 

 ...  کنگره آرمانها

 

دليل بايد فورا و در سـطـح بـيـن         
المللي اقدامات گسترده تري بـر    
عليه ايـن احـکـام اعـدام انـجـام               

 . شود
ما اين اقدام مـردم مـريـوان        
را ارج مي نهيم و معتقـديـم، در     
همه شـهـرهـاي کـردسـتـان و در               
ايـران مـيـتـوان بـه ايـن جـنـبــش                 
اعتراضي عليه احکـام اعـدام و       
جنبش جمع آوري امضا پيوست 
و با ارسال نامه هاي اعـتـراضـي      
به سران حکومت اسالمـي بـايـد      
به آنها نشان داد که مردم از ايـن    
احکام اعدام خشمگين هسـتـنـد    
و آماده اند بهـر طـريـق مـمـکـن           
مانع ايـن جـنـايـت و خـونـريـزي              

 . شوند
کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه              
اعدام از اقدامات بين الملـلـي و     
همچنين از اقدام در داخل ايـران    
و جمع آوري طومار اعتراضي و   
يــا ســازمــان دادن مــيــتــيــنــگ           

اعتراضي در مقابل در زنـدانـهـا      
و يـا مـراکـز شـهـرهـا اسـتـقـبـال                 
ميکند و معتقد است که اکنـون  
راه نــجــات جــان ايــن زنــدانــيــان           
محکوم به اعدام، فقـط و فـقـط        
اعـتــراضــات گســتــرده در ايــران         

 . ودر دنيا است
ما از همه سازمانهاي عليـه  
اعدام، از احزاب و سـازمـانـهـاي       
اپوزيسيون و از همه مـنـزجـريـن       
از قــتــل عــمــد دولــتــي دعــوت           
ميکنيـم کـه در ايـن روزهـا بـه                
خيابان آمده و بهر طريق ممـکـن   
که ميتوانـنـد بـه احـکـام اعـدام             
ســعــيــد مــلــک پــور، شــيــرکــو              
مـعـارفـي، يـوسـف نـدرخـانـي و               
زانيار و لقمان مـرادي اعـتـراض      

 . کنند
 کميته بين المللي  

 عليه اعدام  
  ۲۰۱۲ ماه مارس  ٣ 

 ...طومار اعتراضي هزار نفر از مردم 
 ۱ از صفحه  

 ۶ صفحه 



 
613شماره يسکرا                                            ا                                                 6صفحه    

 ۵ از  صفحه 

از آنها استقبال شده و اسـم و رسـم و             
عکسشان بـراي بـخـشـي از جـامـعـه                

ايـن  يـک دسـتـاورد           .  آشنا شده اسـت   
مهم جامعه ايران و بـطـور مشـخـص         

در ســي ســال      .  طــبــقــه کــارگــر اســت      
گذشته هيچگـاه ايـنـچـنـيـن جـنـبـش              

. کارگري هويت و چهره نداشتـه اسـت    
اعتصابات درمراکز مهم صنعتي بـه    
ــشــود،                 ــجــام مــي ــي ان ــوه مــدرن شــي
مطـالـبـات روشـن و صـريـح مـطـرح                 
ميشود، به مـجـمـع عـمـومـي اتـکـا               
ميکند، التيماتـوم مـيـدهـد، بـعـضـا            
هــمــســران کــارگــران در تــجــمــعــات             
کارگران اعتصابي شرکت ميـکـنـنـد،     
اخبارشان لحظه بـه لـحـظـه مـنـتـشـر               
ميشود، قطعنامه هـايشـان پـالتـفـرم        
رهائي کل جامعه را بلند مـيـکـنـد و       
دقيقا به همين دليل مـوقـعـيـت ويـژه        

ايـن يـک     .  اي در جامعه يـافـتـه اسـت        
وزنه مهم چپ و سـوسـيـالـيـسـتـي در            

حــزب کــمــونــيــســت     .  جــامــعــه اســت   
کارگـري در بـاز کـردن راه بـراي ايـن                  
سبک از فـعـالـيـت، بـه مـيـدان آمـدن                 
رهــبــران کــارگــري و ايــن شــيــوه از                 
اعتصابات، بـلـنـد کـردن مـطـالـبـات             
روشــن و راديــکــال و ايــن تــلــقــي از                
جنبش کارگري پيشقـدم بـوده، نـقـش         
تعيين کننده اي داشـتـه و بـا سـنـت                
هاي عقب مانده و غـيـر سـيـاسـي و              

غير کمونيستي در ميان چپ و حـتـي   
در جنبش کارگري جـنـگـيـده اسـت و          
اين امروز به يک نرم جنبـش کـارگـري      

جـنـبـش کـارگـري        .  تبديل شـده اسـت    
هرجا در ايران به ميدان ميـايـد پـرچـم       
کــل جــامــعــه را بــلــنــد مــيــکــنــد و                
کمونيسم کارگري گرايـش اصـلـي در        
بخش پيشرو و رهبران طـبـقـه کـارگـر        

هـيــچ انسـان مـنــصـفــي         .  ايـران اســت   
نميتواند نقش حزب را در اين زمـيـنـه    

ايــن ويــژگــي مــهــم      .  نــاديــده بــگــيــرد   
جـامـعـه ايـران اسـت کـه بـا مصـر و                     

 . تونس و غيره تفاوت آشکاري دارد
 

و مولفه دوم عـمـومـي تـر و بـه                
موقعيـت مـا در کـل جـامـعـه و در                   

امـروز  .  اپوزيسيون مربـوط مـيـشـود      
جنبش کمونيسم کارگري يـک نـيـروي      
معتبر و با ويژگي هاي شناختـه شـده     

کـمـونـيـسـم      .  اي در جامعه ايران است
نوع ما، يک کمونيسم انسـانـي اسـت        
که با مشخصات جا افتاده و مـعـرفـه    
اي در جـامــعـه شــنـاخـتـه مـيـشــود،                
مطالباتي را جا انداخته و تـوقـعـاتـي       
را ايجاد کرده است، ضديت عـمـيـقـي     
با مذهب و هر نوع افکار و سنـتـهـاي    
پوسيده مـذهـبـي و ضـدزن و عـقـب                 
مانده دارد، از بـرابـري اقـتـصـادي و              
اجتماعي عميق حرف ميزند، عـلـيـه      

اعدام و مدافع پـر و پـا قـرص آزادي            
بـيـان و عـقـيـده و اعـتـصـاب اسـت،                    
مدافع بيچون و چراي حقوق بـرابـر زن     
و مرد و عليه حجاب تحميلي اسـت،    
مدافع حقوق و حرمت کودک اسـت و      
شما با هـر کـس در ايـن زمـيـنـه هـا                  
صـحــبــت کــنـيــد، بــه احـتــمــال زيــاد              
مـخـاطـبـتـان اگـر کـمـي بـا مسـائــل                   
سياسي آشنـا بـاشـد مـيـگـويـد شـمـا                
کانال جديـدي يـا حـزب کـمـونـيـسـت               

اين پيشـروي هـا در       .  کارگري هستيد
عين حال به مردم کمک مـيـکـنـد کـه        
احزاب ديگر را بـا هـمـيـن مـعـيـارهـا             
بسنجند و اين يک پـيـشـرفـت عـظـيـم          
است که ايران را با مصـر و تـونـس و          
آمريکا و هر جـاي ديـگـري مـتـمـايـز            

از نظر فرهـنـگ سـيـاسـي        .  کرده است
نيز چنان علنيت و شـفـافـيـت ايـجـاد           
کرده ايم کـه هـر کـس پشـت درهـاي                
بسته بخواهد آلترناتيـو سـازي کـنـد،         
در همان ساعـت اول کـارش بـعـنـوان            
توطئه عليه مـردم افشـا و مـحـکـوم            

اينهـا يـک پـديـده عـيـنـي و                . ميشود
قابل رويت در جـامـعـه ايـران اسـت،              
تاريخي دارد، حزبي دارد، شخصـيـت   

ايـن کـمـونـيـسـم بسـيـار             .  هائـي دارد   
فراتر از حـزب اسـت شـامـل صـدهـا                 
ــزاران                 ــســتــي و ه ــي ــون ــم ــل ک مــحــف
ــا و                    ــه ه ــان ــارخ ــســت در ک ــي ــون کــم
دانشگاهها، در جـنـبـش آزادي زن و            
در همه نقاط جامعه کساني است کـه  
اين پرچم را نمايـنـدگـي مـيـکـنـنـد و             
البته هنوز اکثرشان هـم عضـو حـزب        

حزب به معـنـي عـام کـلـمـه           .  نيستند
ايـن  .  اين نيرو با اين مشخصات است

يک جنبش وسيع است که در جـدالـي       
هــمــه روزه بــا جــنــبــش هــاي مــلــي                
اسالمي و جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
طرفدار دول غربي و نـاسـيـونـالـيـسـم            

پرچم مـا و      .  کرد و آذري و غيره است
اين جدال در هر اعـتـراضـي و در هـر           

تجمع و در هر کارخانه و دانشـگـاهـي    
 . وجود دائمي دارد

 
اين چکيده موقعيت امروز حـزب  
کمونيست کـارگـري و در مـقـيـاسـي             
وسيعتر موقعيت جنبش کـمـونـيـسـم        
کارگري در صـحـنـه ايـران اسـت کـه                  

 . فشار روي راست را حفظ کرده است
 

 رفقا، 
اين مـوقـعـيـت و ايـن پـيـشـروي                 
بـدون وجــود تــعــداد زيــادي از شــمــا              
کـادرهــا و اعضــا و فـعــالــيـن حــزب               

. کمونيست کارگري حاصـل نـمـيـشـد       
من اينجا ميخواهم از صـدهـا نـفـري         
بگويم که چه در رهـبـري حـزب و در            
بدنه تشکيالت، در داخـل کشـور يـا          
خارج کشور در فاصله اين دو سـال و      
سال هاي قبل از آن بخش اعظم وقـت    
و زندگي شان را صرف ايـن پـيـشـروي       

کم نيستند رفـقـائـي کـه         .  ها کرده اند
 ١٥ تا  ١٠ بطور متوسط، روزانه بين 

ساعت ضربدر تعداد روزهاي بين ايـن  
دو کنگـره بـراي تـحـقـق ايـن اهـداف                
وقت گذاشته اند، در خيابان بـوده انـد     
و پيکت و مـيـتـيـنـگ و تـظـاهـرات                 
ــد، قــطــعــنــامــه و                 ســازمــان داده ان
اعالميه نوشته اند يا آنـهـا را پـخـش         
کرده اند يا شعار نـوشـتـه انـد، مـردم            
کارخانه و محل را به مقابله بـا رژيـم       
بسيج کرده اند، يـا مشـغـول تـامـيـن             
مالي حـزب بـوده انـد، يـا روي خـط                
کانال جديد حرفشان را زده انـد و يـا             
پشت کامپيوتر و اطاق ضبط و غيره 
و بخشا زير تيـغ جـمـهـوري اسـالمـي           

 . اهداف حزب را به پيش برده اند
 

 رفقا، 
شـمـا کـار مــهـمـي در ايـن دوره                 

طـول و عـرض ايــن         .  انـجـام داده ايـد       
فعاليت ها منظورم نـيـسـت هـرچـنـد           

طول و عرض بدي هم نداشته اسـت و      
هيچ اپوزيسيوني در مقايسه با حـزب  
اينهمه تحرک و اينهمه تاثيـر نـداشـتـه       

امـا در هـر دوره شـاخصـهـاي              .  است
حــزب .  مــوفــقــيــت مــتــفــاوت اســت        

کــمــونــيــســت کــارگــري در ايــن دوره           
. نماينده وجـدان بـيـدار بشـريـت بـود               

سخنگوي کارگران و جوانان مصـر و      
تونس بود، نـمـايـنـده زنـان گـمـنـام و               
کـودکــان زيــر اعــدام بــود، نــمــايــنــده            
زنداني سياسي بـا هـر تـفـکـري بـود،             
نماينده زنان و جوانان بـود، نـمـايـنـده          
طــبــقــه کــارگــر و مــبــارزاتــش بــود،            
نماينده نه قـاطـع بـه اسـالم و عـقـب                 
ماندگي و حکومت کثيـف اسـالمـي      

افشاگر حاميان اين حکومت در .  بود
داخل و خـارج ايـران، و رسـانـه هـاي                

. کثيفي مانند بي بي سي و غيره بـود 
نماينده فشـار مـردم بـه دولـت هـاي                 
غربي بخاطر مماشات بـا حـکـومـت         

حزب ما به خاطر همه اينها يـک    . بود
سرمايه سياسي و انساني بزرگ بـراي    

دوره .  ايفاي نقش در ايـن دوره اسـت          
اي که در سطـح جـهـان و مـنـطـقـه و                
ايران هيچگاه فضا اينچنـيـن بـه نـفـع          
چپ و انقالب و کـمـونـيـسـم نـبـوده و            
هيچگاه ضرورت حزب اينچنين براي 

 .  جامعه روشن نبوده است
 

اين شرايط فـراخـوان ويـژه اي بـه             
همه ما است، انتظار و توقع تـازه اي      
از همه ما است، عليرغم همه ضـعـف   
ها و ايراداتي که البته اراده تغـيـيـرش    
را داريم، بايد بـه نـقـش خـودمـان، از            
موضع گيري مـان در قـبـال انـقـالب            

ــک ســيــاســت هــا و                     ۸۸  ــا تــک ت ت
مواضعمان و بـه تـاريـخ خـودمـان و                
حزب مان با تمام وجود افتخار کنـيـم   
و خود را براي گامهاي تعيين کـنـنـده    

 . بعدي آماده سازيم
.......................... 

 گزارش رئيس هيئت دبيران به کنگره  

 
مارس و سـر   ٨ بيش از يکصد سال از 

آغاز مبارزه اي جهاني در مـقـابلـه بـا       
ستم و تبعيض بر عليه زنان ميـگـذرد   
و اين مبارزه همچـنـان زنـده و جـاري           

عليرغم اينکه اين مبارزات تـا  .  است
هم اکنون، دسـتـاوردهـاي بسـيـار پـر             

را در راستاي تامين برابـري     شکوهي
حقوق زنان و مردان رقم زده است امـا  
تبعيض بر زنـان از اشـکـالـي بسـيـار               

ستمگرانه و شـنـيـع تـا اشـکـالـي بـه                   
ظـاهـر قـابـل تـحــمـل و مـتـمـدنـانــه،                   
همچنان بخشي از واقـعـيـت زنـدگـي            

 .بشر امروز است
وجود چنين ستمي آنهـم پـس از        

گذشت يکصد سال از فـريـاد بـرابـري           
خواهي زنان و در شرايطي که بشـريـت   
بـه بـاالتــريـن درجــات پـيـشــرفـتـهــاي              
فرهنگي اجتماعي دسـت پـيـدا کـرده         

است قبـل از هـر چـيـز بـيـانـگـر ايـن                    
واقعيت است کـه سـيـسـتـم سـرمـايـه               
داري بمثابه سيستم حاکم بر زندگي و 

قادر به تـحـقـق       سرنوشت بشر امروز،
هيچ سطحي از بـرابـري در روابـط و              

بـي  .  مناسبات ميان انسانها نـيـسـت   
سيستمي که درصد بسـيـار      ترديد در

کوچکي از جمعيـت جـهـان، تـمـامـي           
ثــروتــهــا و حــاکــمــيــت و ســرنــوشــت            

ميلياردها انسان را در تـمـلـک خـود             
داشـتـه بـاشـنــد کــامـال روشــن اســت               

در چهارچوب چنـيـن سـيـسـتـمـي             که
هيچ شـکـلـي از بـرابـري واقـعـي نـيـز                  
نميتواند به بخشي از زندگي و حيـات  
نهادينه شده و طبيعي انسانها تبديـل  

    .بشود
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بـا                

فـرا     اعالم همبستگي با جنبش زنان،
مارس را به همه انسـانـهـاي     ٨ رسيدن 

برابري طلب تبريک ميگويد، خـود را    
مـتــعـلــق بــه ايــن جــنـبــش و بـرابــري                

و تــمــامــي       خــواهــي زنــان مــيــدانــد       
ــه                     ــا خـــود را بـ کـــارگـــران و اعضـ

مارس فرا مـيـخـوانـد      ٨   گراميداشت
و مصرانه بر محو فوري و بـي امـا و       
اگر هر گونه تبعيض جنسيتي نسبـت  
به زنان در تمامي عرصه هاي زندگـي  
خـانــوادگــي، اقــتــصـادي ســيــاســي و           

 .فرهنگي اجتماعي پاي ميفشارد
زنـده بـاد       –مـارس       ٨ زنده بـاد      

 برابري
 ١٧ اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران          

 ١٣٩٠ اسفند ماه 

 مارس، زنده باد برابري ٨ زنده باد 
 مارس روز جهاني زن ٨  بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت



 
613شماره يسکرا                                            ا                                                 7صفحه    

حزب به   ۸ پيام کنگره 
 !کارگران ايران

 
 !پيام به کارگران ايران

 کارگران
 

کـنـگــره هشـتــم حـزب کـمـونــيـســت               
کارگري هـمـه شـمـا را بـه پـيـوسـتـن بـه                       
صفوف حزب و برافراشتن پرچم انقـالب و    

امـروز بـيـش از        .  کمونيسم فرا ميخـوانـد  
هر زمان روشـن اسـت کـه بشـريـت بـدون               
خالص کردن خود از شر يکه تازي طـبـقـه      
سرمايه دار مـفـتـخـور و کـل نـظـام ضـد                 
انسانيش نـمـيـتـوانـد بـه خـوشـبـخـتـي و                  
. منزلت و رفاه و امنيت دست پـيـدا کـنـد      

از گوشه و کنار جـهـان صـداي اعـتـراض            
مردمي که از بي اخـتـيـاري و فـقـر و نـا                 

. مده اند به گوش مـيـرسـد   آ امني به تنگ 
ما مردم، ما کارگران، ما هـمـه انسـانـهـا        

اين نـظـام و     .  سزاوار زندگي بهتري هستيم
اين مناسبات و قوانـيـن و رسـم و سـنـت              
حـاکـم کـه بــر بـهــره کشـي و مـالــکـيــت                     
خصوصي و فقر و گرسـنـگـي اکـثـريـت و           
تلنبـار شـدن ثـروتـهـاي کـل جـامـعـه در                    
دسـت يــک درصــدي هــا بــنــا شــده و بــا                  
ديکتاتوري و سرکوب حفـاظـت مـيـشـود        

و ايـن رسـالـت طـبـقـه             .  بايد برچيده شـود 
ماست که اين مهم را رهـبـري کـنـد و بـه            

ــد      ــان ــام رس ــج ــه          .  ان ــي ک ــان ــت زم ــذش گ
ميگفتند اين مـنـاسـبـات و مصـائـبـش              
. طبيعـي و ازلـي و گـريـز نـاپـذيـر اسـت                    

امـروز صـداي اعـتـراض بـه يــکـه تــازي                 
سرمايه داران و حکومتهـايشـان از ايـران        
تا مصر و تونس و يـونـان و اسـرائـيـل و                
اسپانيا و تمام گوشه و کـنـار جـهـان دارد         

 .به گوش ميرسد
 

در ايران، اما به يمن وجود حزبـي کـه     
با برنامه و سياستهـاي روشـن و شـفـاف،           

رمان طبقه کارگر را در تـمـام         آ خواست و 
عرصه ها نمايندگي ميـکـنـد، ايـن صـدا          
قوي تر و  روشـن تـر از هـرجـاي ديـگـر                     

مبـارزه طـبـقـاتـي        .  طنين افکن شده است
و ســيــاســي در ايــران بســيــار عــمــيــق و               

کـل نـظـام و        .  پرطپش و همه جانبه اسـت   
حکومـت ارتـجـاعـي سـرمـايـه داران بـه                 
. بـحـران و بـن بسـت کشـيـده شـده اســت                   

تـالش و مــبـارزه مـردم عـلـيـه بـربـريــت                   
اسالمي سرمايه داران حـتـي يـک لـحـظـه           

زنـان و    .  هم از حرکت باز نـايسـتـاده اسـت      

جوانان مشغول نبردي دائمي با تـحـجـر و      
کـارگـران   .  ارتجاع اسالمي حاکم هستـنـد  
عـلـيـرغـم     .  دائما در حال اعتراض هستند

فقر و فالکت بيسابقه، عـلـيـرغـم تـوحـش         
ضد کارگري حکومـت اسـالمـي، طـبـقـه           
ما توانسته است جلوه هاي شکوهـمـنـدي    
از اعتصاب و اعتراض و تشکل يابـي بـه     

، ۸۸ خـيـزش انـقـالبـي          .   نمايش بـگـذارد  
برآمد شکوهمند ايـن نـبـرد سـه دهـه اي              

خيـزشـي کـه      .  عليه حکومت اسالمي بود
بـه مـثـابـه پـيـش در آمـد مـوج عـظـيـم                        
انقالبات منطـقـه، مـهـر آزاديـخـواهـي و              
برابري طلبي را بر پيشاني قرن بـيـسـت و        

خيزشي کـه خـواسـت تـوده هـاي              .  يک زد
مــيــلــيــونــي بــراي ســرنــگــونــي انــقــالبــي          

 .حکومت اسالمي را علنا اعالم کرد
 

مردم و حـکـومـت اسـالمـي درگـيـر            
اوضــاع .  مصـافـي تـاريــخـســاز هســتـنــد          

بسرعت تغيير ميکند و فرصت تـاريـخـي    
کم نظيري در مقابل طـبـقـه مـا بـاز شـده             

امروز طبقه ما و جنبـش راديـکـال      .  است
ــيــســم                ــمــون ــبــش ک ــي اش، جــن و انســان
کــارگــري، در مــوقــعــيــتــي بــه مــراتــب             
مساعدتر و قدرتمندتر از هـمـيـشـه قـرار          
دارد تا سرنوشت اين مصـاف را تـعـيـيـن          
کند و در عيـن حـال راه پـيـشـروي را بـه                 

 .کارگران جهان نشان دهد
 

 !رفقاي کارگر
 

ــطــه عــطــف               ــق ــران در ن جــامــعــه اي
ــا    .  ســرنــوشــت ســازي قــرار دارد         تــنــهــا ب

حضور طبقه کارگـر در رهـبـري جـنـبـش             
انقالبي و سـرنـگـونـي، بـا دخـالـت فـعـال                
طبقه کارگر در سياست، بـا ظـاهـر شـدن           
طبقه کارگر به عـنـوان رهـبـر و پـيـشـرو                
ــالب                ــق ــوان ان ــت ــي ــردم، م ــارزات م ــب م
اجتماعي براي به زير کشـيـدن جـمـهـوري          
اســـالمـــي و بـــرپـــايـــي جـــامـــعـــه اي                
سوسياليستي را به پـيـش رانـد و بسـاط             
مفتخوران سـرمـايـه و فـقـر و فـالکـت و                  
. تبعيض و خرافه را براي هميشـه بـرچـيـد      

پـرچـم رهـايــي کــامـل زنـان از هــرگـونــه                  
تبعيض جنسيتي، پرچم آزادي بـيـقـيـد و         
شـرط ســيــاســي، پــرچــم جــدايــي کــامــل            
مـذهــب از دولــت، آمــوزش و ســيـســتــم              
قضايي و باالخره پـرچـم رهـايـي تـک تـک             
انسانهاي اين جامعه در دستان طبـقـه اي     
است که رهائي اش در گرو دست بـردن بـه     

ريشه تمام ايـن مصـائـب و تـبـعـيـضـات               
يعني نظـام نـاعـادالنـه سـرمـايـه داري و                

 .استثمار است
حضور سياسي مستقل طبقه کـارگـر   
در تحوالت سياسي، حضور طبقه کـارگـر   
به عنوان رهبر مبارزه براي يـک جـامـعـه         
آزاد و برابر فقط با متحد شـدن در صـف         
حـزب ســيــاســي راديـکــال، آزاديــخــواه و             

 .برابري طلب امکانپذير است
 

 !کارگران
وسيعا به حزب  کمونيسـت کـارگـري      

بـا پـيـوسـتـن بـه حـزب خـود،                 .  بپيونديـد 
صــف طــبــقــاتــي خــود را مــتــحــدتــر و               
متشکل تر کنيد تا بـتـوانـيـم بـا دخـالـت            
مــتــشــکــل در تــحــوالت و تــالطــمــات              
سياسي جاري، با تاميـن رهـبـري طـبـقـه           
کارگر در جدالهاي تعيـيـن کـنـنـده پـيـش            
رو، راه را بر حقـه هـاي سـيـاسـي تـوسـط              
نيروهاي رنگارنـگ طـبـقـه سـرمـايـه دار              
ببنديم؛ تا راه را براي استقرار جامـعـه اي     
ــراي                 تــمــامــا آزاد و بــرابــر و انســانــي، ب

 .استقرار جامعه سوسياليستي باز کنيم
 

 کنگره هشتم  
 حزب کمونيست کارگري ايران
 سرنگون باد جمهوري اسالمي

 زنده باد آزادي، برابري،  
 حکومت کارگري

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 ۱۳۹۰ اسفند  ۷ 

 ٢ ۰۱ ٢ فوريه  ۶ ٢ 
 
 

 حزب   ۸ پيام کنگره 
 !به زنان ايران

 
 !پيام به زنان ايران

 
به چهره جـهـانـي    "  ندا"اتفاقي نبود که 

مبارزات قهرمانانه مردم ايران بـر عـلـيـه       
تـبـديـل      ۸۸ جمهوري اسـالمـي در سـال            

ــمــاع و                  .  شــد ــت ــي اغــراق، در هــر اج ب
تظاهرات و جنـگ و گـريـز خـيـابـانـي آن                
سال زنان و دختران در صـف مـقـدم قـرار           

بـراسـتـي مصـداقـي          ۸۸ انقالب .  داشتند
و اين نيـز ابـتـدا بـه         . بود" انقالب زنانه"از 

جـنـبـش رهـايـي زن اولـيـن              .  ساکن نـبـود  
حرکت اجـتـمـاعـي در ايـران بـود کـه از                     
همان هفته هاي اول قدرت گـيـري جـريـان       

در جريـان تـظـاهـرات پـرشـور             -اسالمي 
) ۷ ٥ اسفـنـد       ۱۷ ( ۷۹ مارس  ۸ زنان در 

عــلـيــه    -در تـهــران و چــنـد شــهـر ديـگـر               
حجاب و آپـارتـايـد جـنـسـي و جـمـهـوري                

در تـمـام طـول        .  اسالمي قاطعانه ايستـاد 
حيات ننگين حکومت اسالمي حملـه بـه     
زنان و اعمال منحط تـريـن و ارتـجـاعـي            

عـمـود خـيـمـه        " ترين اشکال زن سـتـيـزي        
بـوده، و در عـوض، مـقـاومـت و                "  اسالم

مبارزه تعطيل ناپذيـر زنـان در خـيـابـان،            
ــه، اداره،             ــارخــان مــدرســه، دانشــگــاه، ک
ــواده بــر عــلــيــه آپــارتــايــد               دادگــاه و خــان
جنسي، حجاب و قوانين کثيـف و نـريـنـه         

ساالر اسالمي، تمامي خيـمـه کـذايـي را         
هم اکـنـون نـيـز کـه            .  به لرزه درآورده است

جمهوري اسالمي درگيـر شـديـدتـريـن بـن           
بست هاي اقتصادي و سـيـاسـي اسـت و             
در وحشت از برآمد انـقـالبـي کـارگـران و            
مردم عليـه کـل وضـع مـوجـود بـر خـود                  

اش "  امـنـيـتـي    " ميلرزد، اوليـن نـگـرانـي         
حجاب و مبارزه هر روزه و ميليوني زنـان    

 .عليه حکومت زن ستيز اسالمي است
 

اما تالشهاي شورانگيز و قهرمانـانـه   
جنبش رهايي زن در ايران در مواجـهـه بـا      
ــرآمــده اســالمــي،                ــور ب مــومــيــاي از گ
بواسطه نقـش بـرجسـتـه زنـان در جـريـان                
انقالبات تونس و مصر و هـمـيـنـطـور در          

درصدي ها بر عليه سـرمـايـه        ۹۹ جنبش 
داري در غرب، بـمـراتـب تـقـويـت شـده و              

اکـنـون هـمـه       .  ابعادي جديد يـافـتـه اسـت      
دنيا مي بيند آن عزم راسخ بـراي آزادي و      
برابري و به زيـر سـوال بـردن کـل اوضـاع                

، کـه    " نـدا " ظالمانه موجود در آخرين نگاه   
قلب صدها ميـلـيـون نـفـر را در سـراسـر                
. جهان تکان داد، يک واقعه ايـرانـي نـبـود        
. بلکه يک جنبش جهاني و قدرتمنـد اسـت    

تالش و مبارزه زنان و دختران و جـنـبـش        
رهايي زن در سراسر جهان اکـنـون تـکـيـه          
گاه راديکاليسم و تغيـيـر انـقـالبـي وضـع           

همچنان که زن سـتـيـزي و          .  موجود است
آپارتايد جنسي و مردسـاالري و سـنـت و          
مذهب و تحـمـيـل بـي حـقـوقـي بـر زنـان                  
منشاء ارتجاع، ابزار سـرکـوب و تـکـيـه            
گاه سرمايه داري قرن بيسـت و يـک بـراي          

اکـنـون روشـن اسـت         .  بقاء خـويـش اسـت     
پايان دادن به موقعـيـت نـابـرابـر زنـان در             
اقتصاد و سـيـاسـت و اجـتـمـاع و بـويـژه                   
پايان دادن به موقعيت برده وار نـيـمـي از        
بشريت در کشورهاي اسالم زده يـک امـر         
عاجل و اساسي جنبـش هـا و انـقـالبـات            

بـعـبـارت ديـگـر        .  قرن بيست و يـک اسـت      
ــقــالب        ــبــود، کــل          ۸۸ فــقــط ان ــه ن ــان زن

انقالبـات و جـنـبـش هـاي حـاضـر بـراي                   
 .رهايي بشر رنگي زنانه دارد

 
کـنـگــره هشـتــم حـزب کـمـونــيـســت               
کارگري ايران به همه کوشندگـان جـنـبـش       
ــان درود                       ــران و جــه ــي زن در اي ــاي ره
ميـفـرسـتـد و دسـت آنـهـا را بـه گـرمـي                       

کنگره بار ديگر اعالم مـيـکـنـد     .  ميفشرد
که حزب ما حزب مبارزه تا به آخـر بـراي       
پايان دادن به تبعيض نفرت انگيـز عـلـيـه       

سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       .  زنان است
و انهدام آپارتايد جنسي و امحاء قـوانـيـن    
و سنت ها و عادات ضـد زن و اسـالمـي            

کنگره همـه زنـان     .  هدف فوري حزب است
آزاده و فعالين جنبش رهايي زن در ايـران      
را دعــوت مــيــکـنــد تــا بـه حــزب خــود                 

 .بپيوندند
 

 کنگره هشتم  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 
 ۱۳۹۰ اسفند  ۷ 

 ٢ ۰۱ ٢ فوريه  ۶ ٢ 

 
 حزب  ۸ پيام کنگره 

 !به زندانيان سياسي
 

 پيام به زندانيان سياسي
 

هشتمين کنگـره حـزب کـمـونـيـسـت            
ــه در                      ــا کـ ــمـ ــه شـ ــران بـ ــري ايـ ــارگـ کـ
سـيـاهــچـالــهـاي جــمـهــوري اسـالمــي بــا              
ــابــل انــواع و اقســام                   ــواري در مــق اســت
شکنجه، تحقير و اذيت و آزار جسـمـي و         
روحي ايستاده ايد، صميـمـانـه درود مـي         
فرستد و بر مقاومت و پايداري شـمـا ارج       

شما رهبران کارگري، فعالـيـن و     .  مي نهد
رهبران جنبش دانشجويي، شما فـعـالـيـن       
مدافع حقوق و حرمت انساني زنان، شـمـا     
دوستان و هم نسالن نداها و سـهـراب هـا،      
و همه کساني که بدليل اعتراض و يـا هـر     
اختالفي با حکومت جنايتکار اسـالمـي،   
اسير جالدان اسالمي شده ايد، همه شـمـا     
ــراز              اليــق بــيــشــتــريــن پشــتــيــبــانــي و اب

 .همبستگي هستيد
 

شما بـا مـقـاومـت و پـايـداري خـود                
نشان داده ايد کـه ايـن رژيـم نـمـي تـوانـد                  
عليرغم تشديد سرکوب و بگير و بـبـنـد و      
زندان و شـکـنـجـه و اعـدام، اراده مـردم                 

استواري شـمـا   .  بپاخاسته را درهم بشکند
در مقابل شکنجه و تحـقـيـر هـر روزه در           
زندانها انعکاس عـزم مـردمـي اسـت کـه            
تســلــيــم نــمــي شــونــد و مــي خــواهــنــد               
حــکــومــت اســالمــي را تــمــامــا درهــم              
بشکنند و جامعـه اي آزاد و مـرفـه بـنـا                

 .نهند
 

حزب کمونـيـسـت کـارگـري دفـاع از             
زندانيان سيـاسـي و مـبـارزه بـراي آزادي              
فوري و بي قيد و شـرط کـلـيـه زنـدانـيـان              
سياسي را امر عاجل خود مي دانـد و در      
. اين راه از هيچ کوششي دريغ نـمـي ورزد      

ما تمام تالش خود را بکار خـواهـيـم بـرد         
در هـمـه جـا            تا صداي حق خواهي شما

طنين انداز شود و در ايران و جهـان مـردم     
بســيــاري بــراي آزادي شــمــا بــه مــيــدان              

در مــبــارزه بــراي آزادي شــمــا           .  بــيــايــنــد
خانواده ها و بستگان زنـدانـيـان سـيـاسـي         

مـا هـمـبـسـتـگـي          .  نقش بسـزايـي دارنـد       
عميق خود را با مبارزات و اعـتـراضـات        
هر روزه آنهـا اعـالم مـي داريـم و تـالش                
خواهيم کرد که اين مبارزه هر چه بيـشـتـر    

 .فراگير شود
 

ما اعتقاد راسخ داريـم کـه بـا تـوان             
مبارزه و انقـالب مـردم در آيـنـده اي نـه                
ــهــاي جــمــهــوري               ــدان چــنــدان دور، در زن
اسالمي بـاز خـواهـد شـد و مـردم ايـران                 
همه عـزيـزان دربـنـد خـود را در آغـوش                   

 .خواهند گرفت
 

 کنگره هشتم  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 
 ۱۳۹۰ اسفند  ۷ 
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613شماره يسکرا                                            ا                                                 8صفحه    

بسياري از محالت شهر سـنـنـدج    
برآورد از مـيـزان شـکـسـت         را به قصد

مضحکه انتخابـاتـي حـکـومـت ديـد           
عباس آباد، حاجي آباد و کـانـي     .  زدم

کوزله که تقريبا محالت پرجمعـيـتـي    

. از شهر سنندج هستنـد خـلـوت بـود        
خيابانهاي شهر هم هميـنـطـور سـوت       

از  بـراي ايـنـکـه بـتـوانـنـد            .  وکور بـود 
رسانه دروغ پـراکـنـي شـان هـمـچـنـان             
دروغ و ريـا تـحـويـل مـردم بـدهـنـد،                 

تعدادي از نيروهاي امنيتي و نظامي 
را با لبـاسـهـاي شـخـصـي بـه مـراکـز                

اعــالم کــرده   .  ســتــادهــا آورده بــودنــد     
بودند اگر شناسنامه عـکـس دار هـم        
نباشد مهم نيست و بياييـد انـگـشـت       

ر در   يـ به چند نفر مسـن و فـقـ          . بزنيد
ر داده بودند کـه اگـر در         يک محله گي

ي گيري شرکت نکننـد يـارانـه شـان         را
ازحـوزه هـا        يکيدر  .قطع خواهد شد

ن يـ که محل تجمع جوانان بـود، مـابـ       

خواران صندوق بدسـت   رهيجوانان و ج
. بحث و جـدل داغـي صـورت گـرفـت           

جوانان حول تـاريـخـچـه دروغ گـويـي             
کــاربــدســتــان حــکــومــت بــه افشــاي           

نتيجه ايـن شـد       .  ماهيت آن پرداختند
که گردانندگان اين حوزه بساطشان را   

در  . جمـع کـردنـد و از آنـجـا رفـتـنـد                  
ن دوره   يد گفت مضحکه ايمجموع با

ي حــکــومــت از نــظــر تــحــريــم و              بــرا
شکست مفتضحانه اش توسط مـردم  

 ٣٣ را بايد يک رکورد باال در تـاريـخ         
سال از حـکـومـت نـنـگـيـن اسـالمـي              

 ين مسـخـره بـاز       يـ ا . محـسـوب کـرد     
ره يـ جـ    ينشان داد کـه حـتـ        يانتخابات

بـدسـت نـيـز روزهـاي           خواران صندوق
. آخر حکومتشـان را حـس کـرده انـد            

مـردم شــهـر بــه عـنــاويــن مـخــتــلــف               
شکست اين نمايش رسـوا شـده را بـه          

مـردم يـکـبـار       .  هم تبريک مي گفتنـد 
ديگر  بـا بـه تـمـسـخـر گـرفـتـن ايـن                        
نمايشات به عـدم مشـروعـيـت نـظـام           

 .*راي دادند

کنگره هشتم حـزب کـمـونـيـسـت         
  ۷ و         ۶ کـارگـري ايـران در روزهـاي             

 ۲۰۱۲ فوريه    ۲۶ و  ۲۵ ( ۹۰ اسفند 
در فضائي گرم و پرشور با مـوفـقـيـت       

کنگره علني  بود و لحظه .  برگزار شد
بـه لــحـظــه آن مسـتـقــيـمــا از طـريــق                  
اينترنت پخش ميـشـد و سـپـس اهـم            
مباحث آن از تلويزيـون کـانـال جـديـد          

نماينده و    ۲۰۰ کنگره که . پخش شد
مهمان و ناظر  در آن حضور داشتنـد،  
با سرود انترناسـيـونـال و يـک دقـيـقـه              
سکوت به ياد جانباختگان راه آزادي     
و سوسياليسم، جانباختگـان انـقـالب      
مـردم ايـران و بـه يـاد رفــقـاي عـزيــز                   
منصور فرزاد و منصور حکمت کـار    

 .خود را شروع کرد
 

در سخنرانـي افـتـتـاحـيـه حـمـيـد              
تقوائي لـيـدر حـزب ضـمـن اشـاره بـه                
اوضاع و احوال نـويـن جـهـان پـس از              
انقالبات مصر و تونس و جنبش ضد 
سرمايه داري در غرب بر ايـن تـاکـيـد       
گذارد که حزب ما بايد پرچـمـدار يـک      
کمـونـيـسـم سـيـاسـي بـاشـد و تـوجـه                    

درصدي هـا را بـه        ۹۹ جنبش جهاني 
امر قدرت سياسـي و بـرپـايـي دولـت            

او همچنيـن  .  نوع کمون معطوف کند
تـوضــيـح داد کـه چــگـونــه مـعــضــل               
حکومتي  و بحران خانگي بـورژوازي  
در ايران اکنون به يک مسالـه جـهـانـي       
تبديل شده و از سـوي ديـگـر  بـحـران            
حکومتي بـورژوازي در ايـران تـحـت           

تاثير بحران جهاني سرمـايـه داري بـه        
يک معضل استراتـژيـک تـبـديـل شـده           

او با توجـه بـه ايـن شـرايـط بـر               .  است
ــعــاده حــزب مــا در                    ــقــش فــوق ال ن
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و            
برقراري سوسياليسم در ايـران و ارائـه       
الگوي پيروزي بـه هـمـه انـقـالبـات و             
جنبش هاي ضد سرمايه داري تاکـيـد   

 .گذارد
 

بدنبال افتـتـاحـيـه، اعـتـبـارنـامـه            
نمايندگان و صحت انتخـابـات مـورد      
تائيد قرار گرفت و پـس از انـتـخـاب             
هيات رئيسه، تصويب آئـيـن نـامـه و         
دستور پيشنهادي، فشرده اي از پـيـام   
هاي رسيده به کنگره قـرائـت شـد کـه         
مجموعـه وسـيـع و شـورانـگـيـزي از                
ــدانــيــان ســيــاســي و در                ــواده زن خــان
معرض اعدام و  جمع هـاي کـارگـري        
داخل کشور تا احـزاب و شـخـصـيـت          

. هاي کمونيست را در بـرمـيـگـرفـت           
عصام شکري دبيـر کـمـيـتـه مـرکـزي            
حزب کمونيست کارگـري چـپ عـراق        
شخصا پيامش را به کنگره ارائه کـرد  
و تعدادي از فـعـالـيـن اتـحـاديـه هـاي             
کارگري و سـوسـيـالـيـسـت هـائـي از                 
کشورهاي فرانسه و سوئد حـاضـر در       
کنگره و همينطور آقاالر مـحـمـد اف      
رئيس سازمان اومانيسـم و آتـئـيـسـم          
نــويـــن کشـــور آذربـــايـــجـــان پشـــت            
مــيــکــروفــون آمــدنــد و  پــيــام هــاي              

کـنـگـره سـپـس وارد          .  کوتاهي دادنـد 

 . دستور شد
 

در مبحث گزارش، اصغر کريمـي  
رئيس هـيـات دبـيـران حـزب تصـويـر              
همه جانبه و روشني از فـعـالـيـتـهـاي           
حــزب کــه در فــاصــلــه دو کــنــگــره                 

. سازماندهي شده اسـت، بـدسـت داد       
در ايــن گــزارش بــه تــاثــيــرات قــابــل             
توجهي که حزب در فضـاي سـيـاسـي         
جامعه ايران و جنبش کارگري داشـتـه   
است، تغييرات قابل تـوجـهـي کـه در         
تشکيالت داخل کشور حزب بـوجـود     
آمده، به نقش تلويزيون کانـال جـديـد،      
فـعــالــيــت حــزب در خــارج کشــور و              
درآمدها و هزيـنـه هـاي حـزب اشـاره            

فعاليت هاي درخشاني که علـيـه   .  شد
جمهوري اسالمـي و عـلـيـه اعـدام و              
ســنــگــســار مــخــصــوصــا در جــريــان          
کمپين نجات سکـيـنـه آشـتـيـانـي در            
سطح جـهـان صـورت گـرفـت، ابـعـاد              
تاثيري که فعاليت کادرهاي حزب در   
شکل گيري يک قـطـب روشـن عـلـيـه             
اسالم سياسي در سـطـح جـهـان داشـه          
است و نيز فعاليت هـاي گسـتـرده اي        
که در دفاع از زندانـيـان سـيـاسـيـي و           
کـارگــران زنــدانـي و دفــاع از حـقــوق               
پناهندگـان و غـيـره صـورت گـرفـتـه                
اســت گــوشــه هــاي ديــگــري از ايــن               

 . گزارش بود
 
شــش قــطــعــنــامــه دررابــطــه بــا           

اوضاع جهان و ايران و چـنـد قـرار در          
کنگره قطـعـنـامـه     .  دستور کنگره بود

نـقـد دولــت مـافـوق مـردم در              " هـاي    
انقالبات و جنبش هاي اعتراضـي در    

بـحـران بـورژوازي در        " ،   " دوره حـاضـر  
خصوصيات دولت برآمـده از    " ، " ايران

جنبش کارگري و جـايـگـاه      " ، " انقالب
شرايط اضـطـراري     " ، " مجمع عمومي

و نيز قـراري در حـمـايـت از             "  در ايرن
مبارزه سکوالرهاي کشور آذربايجـان   

امـا  قــطـعــنــامــه        .  را تصــويــب کــرد    
اوضاع سياسي و جدال دو آلترنـاتـيـو    " 

و چـهـار قـرار ارائـه         "  طبقاتي در ايران
شده به کنگره بدليل کمبـود وقـت بـه        

عـالوه بـر     .  کميته مرکزي واگذار شـد   
" درصـدي هـا     ۹۹ ميثاق جهاني "اين 

بعنوان بيانيه کنگره هشتـم حـزب بـه        
زبان فارسي و انگليسي قرائت شـد و      
مــورد تــايــيــد پــرشــور حضــار قــرار             

متن همه مصـوبـات کـنـگـره          .  گرفت
همراه با پيام هاي کنگره به کـارگـران،   
به زنان و به زندانيان سياسي در ايـران    
در نشــريــات و ســايــت هــاي حــزب               

 .منتشر ميشود
 

در مـبـحـث انـتـخـابـات کـنـگـره                 
نــفــر را بــعــنــوان          ۶۱ هشــتــم حــزب      

اعضاي کميته مرکزي انتخاب نـمـود   
فـريـده آرمـان، کـيـان          :   که عبارتند از

آذر، مــحــمــد آســنــگــران، مــحــســن            
ابراهيمي، مينا احدي، عـبـه اسـدي،        
ناصر اصغري، غالم اکـبـري، نـازنـيـن        
بـرومــنــد، بـهــروز بــهـاري، ســيــامــک            
بهاري، سيما بهاري، شهاب بهرامـي،  
فاتح بهرامي، آذر پويا، فريبرز پـويـا،   
محمد رضا پويا، اليا تابـش، حـمـيـد       
تقوائي، امير توکلي، کيـوان جـاويـد،      
جليل جليلي، فرشاد حسيني، بـهـمـن      
خاني، شهال دانشفر، ميـتـرا دانشـي،      
پاسکـال ديـکـام، پـتـي دبـونـيـتـاس،                
بـهــرام سـروش، کــريـم شــامـحــمــدي،            
ســهــيــال شــريــفــي، عصــام شــکــري،           
محمد شکـوهـي، ايـمـان شـيـرعـلـي،             
مصـطـفـي صـابـر، سـوسـن صـابـري،                
حسـن صــالـحـي، مـهـيــن عـلــيـپــور،               
مرتضي فـاتـح، رضـا فـتـحـي، آوات             
فرخي، جميل فرزان، مرسـده قـائـدي،      
اصغر کريمي، محمد امين کمانـگـر،   
خليل کيوان، عبدل گـلـپـريـان، شـيـوا           
مـحــبــوبــي، يــدي مــحــمــودي، رضــا          
مــرادي، فــرشــتــه مــرادي، شــهــنــاز             
مـرتــب، بــهــروز مــهــرآبــادي، کــاوش         
مهران، نويد مينائي، مـريـم نـمـازي،       

سمير نوري، کاظم نيکخـواه، افسـانـه      
وحدت، رحـيـم يـزدانـپـرسـت و بـابـک               

 .يزدي
 

در نشست کوتاه اعضاي کمـيـتـه    
مرکزي که بالفاصله بـدنـبـال کـنـگـره         
برگزار شد، حميد تقوائي به اتفـاق آرا    

نـفـر    ۲۱ بعنوان دبير کميته مرکزي و 
زير به عـنـوان عضـو دفـتـر سـيـاسـي               

   : انتخاب شدند
فريده آرمان، کـيـان آذر، مـحـمـد          
آسنگران، محسن ابراهـيـمـي، مـيـنـا         
احدي، عـبـه اسـدي، سـيـمـا بـهـاري،               
فاتح بهرامي، کيـوان جـاويـد، شـهـال          
دانشــفــر، بــهـــرام ســـروش، عصـــام             
شــکــري، مصــطــفــي صــابــر، حســن           
ــدي               ــح، ي ــات ــحــي، مــرتضــي ف صــال
محـمـودي، اصـغـر کـريـمـي، خـلـيـل                 
کيوان، نويد مينائي، مريم نـمـازي و       

در ايــن نشــســت     .   کـاظــم نــيــکـخــواه    
مصطفي صابر بعنـوان رئـيـس دفـتـر          

در نشـسـت     .  سياسي انتخاب گـرديـد    
کميته مـرکـزي هـمـچـنـيـن تصـمـيـم                  
گرفته شد که اسم هيئت دبيران حـزب    

 . به هيئت اجرائي تغيير کند
 

ســخــنــرانــي اخــتــتــامــيــه حــمــيــد       
تقوائي به دستاورها و فضاي کـنـگـره    
و اهميت اسناد مصوبه آن اختصـاص  

در اين کـنـگـره چـهـار نـفـر از              .  داشت
از ايران و تـرکـيـه      ( مهمانان و ناظرين 

به عضـويـت حـزب در          )  و افغانستان
ــد  ــحــث و                .   آمــدن پــس از دو روز ب

تصميم گـيـري و در فضـائـي گـرم و                  
صميمانه، کنگره هشـتـم حـزب ، بـا             
ــاران                  ــدرکــ ــت انــ ــر از دســ تشــــکــ
سازماندهي کنگره به کار خود پـايـان   

 . داد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۰ اسفند  ۱۰ 
  ۲۰۱۲ فوريه  ۲۹ 

 اطالعيه پاياني کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران

 گزارش بابک از سنندج /  مردم به عدم مشروعيت نظام راي دادند  
 



 
613شماره يسکرا                                            ا                                                 9صفحه    

رژيم فاسد اسالمي بيش از سـه      
دهه است که خون مردم ايـران را در        
شيشه کرده و با وحشيانه ترين شيوه 
مــمــکــن در بــرابــر خــواســت هــاي              
بنيادي مردم ايـران خـنـجـر کشـيـده             

امـروزه هـمـه مـي دانـنـد کـه                . است
عامل و باني تمام معضـالت و بـي       
حقوقي ها در ايران، جمـهـوري تـرور      

هـر کسـي چـنـد روز           . و جنايت است
فــقــط در ايــران تــحــت حــاکــمــيــت             
جمهوري اسالمي زندگي کرده باشـد  
کامال برايش روشن خواهـد شـد کـه        

 .با چه جانور کثيفي روبرو است
امسال ديگر صحبت مردم  بـر      
ســر انــتــخــاب ايــن يــا آن کــانــديــدا              
نيست،سخن بـر سـرتـحـريـم و پـوچ                
جـلــوه دادن مضــحــکـه انــتــخــابــات           

رژيم نيز براي بزرگ جلوه دادن   . است

اين مضحکه به انواع و اقسام دروغ   
. پـــردازي مـــتـــوســـل شـــده اســـت            

ميگوينـد انـتـخـابـات جشـن مـلـي               
جــالــب !  اســت،وحــدت الــهــي اســت      

اينجاست که در کردستان بعـضـا بـه      
نماينده ها حتي اجـازه داده انـد کـه            
براي مشروعيت دادن به انـتـخـابـات     
از چهـره هـاي نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد                

نــيــز اســتــفــاده    !)  مــانــنــد پــيــشــوا   ( 
يــک مــثــال ســاده از ايــن،              . کــنــنــد 

مشـاهــده عــيــنــي خــودم در ســتــاد            
قسيم عثماني در يکي از شـهـرهـاي      
کردستان بود که مدعي بودند مردم 
نبايد بگذارند افرادي مـثـل پـيـشـوا          
قــــاضــــي را دوبــــاره از دســــت                   
دهيم،قسيـم عـثـمـانـي قـاضـي دوم              

 !است و غيره 
رژيم  همه خيابانهـا و مـحـالت        

را تبديل به سيرک انتـخـابـاتـي کـرده        
است، هزاران پوستـر و اعـالمـيـه و           
کاغذ زده و براي کـنـتـرل اوضـاع از           
هــمــه ســانــديــس خــورهــاي خــودش         
استفاده مي کند و به هـر دري مـي         
زند که بـه ايـن بسـاط مشـروعـيـت               
بدهد ولـي کـور خـوانـده انـد مـردم                  
شــريــف ايــران مــيــدانــنــد کــه رژيــم             
اسالمي با قلدرمنشي و وحشيگري 

. تا به امروز حـکـومـت کـرده اسـت           
نشــان دادنــد و        ۸۸ مـردم در ســال        

اثـبــاتــا اعــالم کـردنــد کـه خــواهــان             
سرنگوني رژيم اند و خواهان نظامي 
هستند  که انسـان، آزادي و بـرابـري          

 .محور آن باشد 
 

مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي                    
 ! زنده باد جمهوري سوسياليستي

 سرگشاده
رياست محترم شـورايـعـالـي کـار        

 جمهوري اسالمي ايران
 با سالم

احتراما به استحضار ميـرسـانـد،    
نـمـايـنـدگـان انـتـصـابـي کـارگـران در                  
شــوراي عــالــي کــار مــقــبــولــيــت و              
مشروعيت ندارند و آن نـمـايـنـدگـان            
انتصابي حق دخـالـت در سـرنـوشـت            
طبقـه کـارگـر ايـران بـويـژه از طـريـق                   
تعيين حداقل دستمزدها که در پايـان  

قانـون کـار      ٤١ هر سال براساس ماده 
به شکل سه جانبه گرايي که تـمـامـي      
نــمــايــنــدگــان کــارگــران مــنــتــخــب و          
منـتـصـب دولـت هسـتـنـد تشـکـيـل                 
ميشود و تعيين چنين حـداقـل هـاي        
مزد توسط آن نمـايـنـدگـان مـحـکـوم          
است و سزاوار و شايستـه کـارگـران و        
خانواده هاي کارگري کشور نـبـوده و       
نيست و تعيين حـداقـل دسـتـمـزدهـا           
ميبايست توسط نماينـدگـان واقـعـي       
کارگـران کـه در مـراکـز کـارگـري بـا                  
شرکت در مجامع عمومي و بـا راي      
مســـتـــقـــيـــم کـــارگـــران از طـــريـــق             
کانديداتوري بدون دخـالـت دولـت بـه         

نمايندگـان کـارگـران        عنوان منتخب
بوده و حق تعيين حداقل دسـتـمـزدهـا     

 .را براي تمامي مزدبگيران دارند 
متاسفانه در دهـه هـاي گـذشـتـه          
ــران در                ــان کــارگ ــنــدگ ــاي ــم ــدان ن ــق ف
شورايعالي کار سـبـب شـده بـه جـاي              
افزايـش حـداقـل دسـتـمـزدهـا شـاهـد                
کـاهـش دســتـمـزدهــا بـوده ايـم و در                 
شرايط کـنـونـي و سـال پـيـش رو بـا                  
توجه بـه تـحـريـم هـاي اقـتـصـادي و                 
ــولــي و                  ســيــاســت هــاي مــالــي و پ
پرداخت ننمودن يارانه هاي تـولـيـد و      
ساير عواملي که منشاء همه ي آنـهـا   
در يک استراتژي اقتصادي نامنـاسـب   
بوجود آمده و مـوجـب اخـراج سـازي         
وسيع کارگـران شـده اسـت و در ايـن               
راستا دولت به جاي آنکه بـا رويـکـرد      
منطقي و با تغييراتي در اسـتـراتـژي        
اقتـصـادي مـوجـب حـفـظ تـولـيـد و                  
نيروي کـار و مـانـع اخـراج سـازيـهـا                  

شود، هيچ تالشي ننموده اسـت و بـا         
هجمه به قانون کـار بـنـام اصـالحـيـه             
قــانــون کــار تــمــديــدات و مــخــفــي               

زميـنـه     کاريهاي که انجام داده است،
هاي الزم را براي نئوليبـرالـيـزه کـردن       
قانون کار را فراهم نمـوده و در مـاده         

قانـون کـار، شـرايـط اقـتـصـادي               ٤١ 
نامناسب را اضافه نمـوده انـد تـا بـه           
استناد به آن مانع ديگري بـر سـر راه         
افــزايــش دســتــمــزدهــا بــوجــود آورده         
باشند، هر چند در گذشته هم اعـمـال     
شده بـود و در چـنـيـن شـرايـطـي کـه                   

و تحريـم  %  ٦٥ کارگران با تورم باالي 
هاي شديد اقتصادي و بـا آزادسـازي         
قيمت هاي پيش رو، در حـال حـاضـر      
يک کارگر نميتواند بـا دسـتـمـزد يـک          
روزش يک کيلو گـوشـت بـخـرد و بـا              
توجه به افزايش سرسام آور قـيـمـتـهـا        
نمـيـتـوان خـط فـقـر واقـعـي را بـراي                    
مـدت زمــان کـوتــاهـي هـم تــعـريــف               
نمود، احتمال ميرود تصميماتـي کـه     
ــعــالــي کــار در مــورد                 در آن شــوراي
حداقل دستمزدها هـمـانـنـد سـالـيـان            
گذشـتـه تـحـمـيـل شـود، جـوابـگـوي                 
نيازهاي مـعـيـشـتـي مـا کـارگـران و               

 .خانواده هايمان نخواهد بود 
ما کارگران که خود بيشـتـريـن و      
زحمتکش ترين طبقـه اجـتـمـاعـي را          
تشکيل ميدهيم و همه چيـز سـاخـتـه       

ولــي هــر ســالــه         ي دســت مــاســت،      
دستـمـزدهـاي زيـر خـط فـقـر بـه مـا                    
کارگران تحميل ميشود، اما چرا مـا  
کــارگــران حــق يــک زنــدگــي انســانــي           
همانند ساير انسانهاي جامعه نداريـم  
و هر ساله اقـدامـاتـي جـهـت هـر چـه              
بـيــشــتـر اســتـثــمــار کــارگــران فــراهــم            

 .ميشود 
ديــگــر صــبــر مــا از ايــن هــمــه               
تبعيض و نابرابري و بـردگـي بـه سـر             
آمــده و جــهــت تــعــيــيــن ســرنــوشــت            
خودمان در پيمانهاي دسته جـمـعـي،      
متشکل و اعتراضات ميليوني خود 
را شروع و جهت حـفـظ و کـرامـت و           
ــواده               حــرمــت انســانــي خــود و خــان
هايمان به اقدامات مـنـطـقـي کـه در          
قوانين پيش بينـي شـده اسـت دسـت           
خـواهـيــم زد و ايـن حــق مسـلــم مــا                  

 .تمامي کارگران است 
زندان مرکزي   -شيث اماني 

 ٣٠/١١/٩٠ سنندج 

" نان و کرامت انسانـي "انقالب  
با مبارزه براي رهايي زن در تـونـس،   

گـره     مصر، ايران و ديـگـر کشـورهـا      
در انــقــالبـات شــمــال       .  خـورده اســت   

آفريقا و خاورميانـه، زنـان در صـف          
مقدم اعتراض عليه ديـکـتـاتـوريـهـا       
هســتــنــد و مــبــارزه بــراي آزادي و              
برابري زنان، وجـه مـهـمـي از تـداوم              

  .اين انقالبات است

 
هشت مارس روز اعـالم انـزجـار      
از حکومتهاي اسالمي و قوانين زن   
ستيز اسالمي در مصـر و تـونـس و          

هشـت  .  ليبـي و در هـمـه جـا اسـت               
پـرشـور      مارس امسال را به صـحـنـه   

ــا دســت درازي ارتــجــاع              مــبــارزه ب
 . اسالمي به زندگي زنان تبديل کنيم

  

آپارتايد جنسي و قوانـيـن قـرون      
وسطايي شريعه و ضد زن در جـهـان         

 . متمدن جايي ندارد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۲ مارس  ۶ 

 ۱۳۹۰ اسفند ۱۶  

 به رئيس شورايعالي کار
 

نامه سرگشاده شيث اماني از زندان مرکزي  
 سنندج در باره حداقل دستمزدها

  

 در مصر، تونس، ليبی، افغانستان و ھمه جا
 !دست اسالمي ها از قانون و دولت کوتاه

 جمهوري اسالمي و بساط سوت و کور سيرک انتخاباتي اش
 امير نوآواز

بنا بر اعالم قبلي دادگاه شـعـبـه    
يک انقالب سنندج، امروز دوشـنـبـه      

اسـفــنـد مــاه قـرار بـود دادگــاه                ١٥ 
شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيـا  
برگزار شود امـا بـا اعـتـراض آقـاي              
محمد قوامي وکـيـل ايـن کـارگـران            
مبني بر مـحـدوديـت زمـانـي بـراي             
مطالعه پرونده، دادگـاه شـعـبـه يـک            
انقالب با تمديد زمان براي بـرگـزاري   

دادگـاه مــوافـقــت کـرد و قـرار شــد                
جلسه دادگاهي شريف ساعد پنـاه و    

اسـفـنـد       ٢٥ مظفر صالح نيا در روز 
 .ماه برگزار شود

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا             
مـحـکــوم کــردن مــحـاکــمـه شـريــف             
ساعد پناه و مظفر صالح نيـا اعـالم     
ميدارد محـاکـمـه ايـن کـارگـران بـه              
اتهامات واهي و جرمهاي مـرتـکـب    

ناشده، آنهم با تعـجـيـلـي کـه دادگـاه           
انقالب سنندج دارد هيـچ مـعـنـايـي        
جز تحت فشار دادن رهبران کارگـري  
در آستانه سال نـو و تـحـت الشـعـاع            
ــرگــزاري مــراســم روز                قــرار دادن ب
جهاني کارگر که در شـهـر سـنـنـدج            

. يک سـنـت جـا افـتـاده اسـت نـدارد               
بــدون تــرديـــد بــرگـــزاري چــنـــيـــن               
محاکماتي در روزهاي پايـانـي سـال      
و نــزديـک بـه روز جــهـانــي کــارگــر،               
تــاثــيــري در عــزم و اراده کــارگــران             

براي دفـاع از حـقـوق انسـانـي              ايران
شان و برگزاري مراسـم اول مـاه مـه          

 .نخواهد داشت
 -اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ١٣٩٠ اسفند ماه  ١٥ 

 برگزاري دادگاه شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا  
 اسفند  موکول شد ٢٥   به روز
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 بخش پنجم
هوا هنوز تاريک بـود کـه مـا راه            

شبنم چمنهاي زير پايـمـان را     .  افتاديم
هـوا سـرد بـود و          .  نمـنـاک کـرده بـود        

همراهانم شانه هايشان را خـم کـرده و       
دســتــهــايشــان را در جــيــبــهــايشــان             
گذاشته بودند و با بـيـحـالـي خـمـيـازه          

من اما چـيـزي احسـاس      .  ميکشيدند
از خـوشـحـالـي پـايـم روي           .  نمي کردم

جلو جلو ميـدويـدم   .  زمين بند نميشد
و با اشتـيـاق هـواي نـمـنـاک و خـنـک                 

. صبحگاهي را استـنـشـاق مـيـکـردم        
پيشمرگان که انگار هيجان مـرا درک      
ميکردند با محبت بـه مـن لـبـخـنـد             
ميزدند و به من تـذکـر مـيـدادنـد کـه           

راهـمـان طـوالنـي اسـت          " آرام بگيرم،   
زود خسته ميشي نمي تـوانـي ادامـه        

مــن بــاورم نــمــي شــد اصــال           "  بـدهــي 
احساس ميکردم تـا آخـر     .  خسته شوم

 . دنيا ميتوانم بدوم
تا ما باالي کـوه بـرسـيـم آفـتـاب             
درآمده بود و گرماي مطبوعي را بـا      

روي قلـه کـوه پـر از            .  خود آورده بـود 
روستائيان زن و مـرد و      .  جمعيت بود

بچه آنجـا ايسـتـاده بـودنـد و صـعـود                
. کاروان کوچک ما را نظاره ميکردنـد 

ما هنوز با آنها فـاصـلـه داشـتـيـم کـه            
تقريبا همه با هم شروع بـه حـرف زدن       

سالم کاکـه حـامـد      . " و داد زدن کردند
کاکه عبـه عـزيـز ايـن چـه            " " چطوري؟

وضعش است مياي روسـتـاي مـا بـه           
جان )  محمد( حمه " "من سر نميزني؟

پسرم مشـتـاق ديـدارت بـودم واقـعـا               
 ." چشمم روشن شد ديدمت

روبوسيها و سـالم عـلـيـکـهـا بـا                
جـنـب و جـوش پــرنـده هــا و صــداي                 
جويبارهائي که از آب شدن برفـهـا راه     
افتاده بود درهم آميخته بود و صحنه 

. اي شاد و دلـپـذيـر را شـکـل مـيـداد             
اينهمه آدم از کجـا آمـده بـودنـد و از             
کدام راه رفته بـودنـد کـه قـبـل از مـا               

حـتـي   .  آنجا رسيده بودند معلوم نبود
کوچکترها .  بچه ها را هم آورده بودند

از دامن مادرشان چسپـيـده بـودنـد و         
خواب آلود و با تعجب مراسم مـاچ و    

 . بوسه بزرگساالن را نگاه ميکردند
بعد از اينکه ديدارها تـازه شـد و         

رسـيـد،      واحوال پرسيها به پايـان سالم 
ريش سفيدان جمع پا پيش گـذاشـتـنـد     
که علت تجمع خود را آنجا تـوضـيـح      

معـلـوم شـد مـرد جـوانـي کـه                .  دهند
بدون اسلحه با گـروه پـيـشـمـرگـان راه             
ميرفت از هـمـکـاران رژيـم بـود و بـه               
اذيت و آزار مردم منـطـقـه دسـت زده         

خبـر بـه کـوملـه رسـيـده بـود و                  .  بود
پــيــشــمــرگــان آمــده بــودنــد کــه او را             
بگيرند و با خود به مقـرهـاي کـوملـه       

ظاهـرا پـدر و       . ببرند و محاکمه کنند
مادر او از مردم مدد خواسته بـودنـد     
و مردم آمده بودند که از پـيـشـمـرگـان      

پـدر و    . " بـخـواهـنـد او را بــبـخـشـنـد              
مادرش پيـرنـد و ايـن تـنـهـا نـان آور                  

کار احمـقـانـه اي کـرده         .  خانواده است
است و ما از شما مـيـخـواهـيـم او را            

خـودمـان قـول مـيـدهـيـم            .  ببخـشـيـد   
پـيـشـمـرگـان      ."  جلـوي او را بـگـيـريـم           

کارهائي را که اين مرد کـرده بـود بـه        
مردم گفتند و اضافه کردند کـه آنـهـا        
اجـازه نـخـواهـنـد داد مـزدوران رژيـم                
آزادانه در منطقه فعاليت کننـد و در      

. سرکوب مردم به رژيم کـمـک کـنـنـد         
نهايتا بعد از مذاکرات و گفتـگـو کـه      
مثل نيمچه دادگاهي بود، توافق شـد  
که بخاطر پدر و مادر پيرش و بشـرط  
اينکه مرد جوان قول دهد که ديگر بـا  

. رژيم همکاري نکند او را آزاد کـنـنـد   
يکي از پيشمرگان کـه مسـئـول گـروه         
بود رفـت روي يـک تـخـتـه سـنـگ و                  

در    شروع کرد به سخنراني براي مردم
ايــنـــکـــه کـــوملـــه و حـــزب            مــورد     

کـمـونـيــسـت ايــران از مـنــافـع مــردم               
حمايت ميکنند و اجازه نخواهند داد 
که عده اي مزدور و جاسوس زنـدگـي     

ــد                  ــن ــاه کــن ــر مــردم ســي او از    .  را ب
سياستهاي حزب کمونيـسـت ايـران و        
ارتش مسـلـح آن کـوملـه مـبـنـي بـر                 
مبارزه براي سرنگوني رژيم و کمک به 
اســتــقــرار حــکــومــت کــارگــران و                 
زحمتکشان صحـبـت کـرد و از آنـهـا              
خواست مثل هميشه در پيشبـرد ايـن     

مـردم  .  اهداف کومله را يـاري کـنـنـد      
. برايش دست زدند و او را بغل کردنـد 

بعد از اتمام سخنراني، مردم از بغچـه  
هايشان نان و ماست و کره در آوردنـد    
و بساط صبحانه را راه انـداخـتـنـد و             

. دسته جمعي بـه خـوردن پـرداخـتـنـد            
حتي فردي که تـا نـيـم سـاعـت قـبـل                
زنداني بود اکـنـون يـکـي از اعضـاي            
جمع شده بود و مشغول بگو و بـخـنـد    

بـراي مـن تـمـام ايـنـهـا              .  با آنهـا بـود    

مردم روستا که چـنـد   .  مانند رويا بود
روزي مــرا بــا مــهــربــانــي در خــانــه               
ــودنــد، مــرا                   ــنــاه داده ب ــايشــان پ ه
ميشناختند و از ايـنـکـه مـيـخـواهـم            
ــه مــن تــبــريــک                 پــيــشــمــرگــه شــوم ب

مـن از خـوشـحـالـي در            .  ميـگـفـتـنـد     
يکي از دخـتـران   .  پوستم نمي گنجيدم

روستا که روز قـبـل مـرا بـراي جـمـع               
آوري چوب با خودش به کوه برده بود، 
در حالي کـه بـراي خـداحـافـظـي مـرا              

وقـتـي   " بغل مـيـکـرد بـه مـن گـفـت                  
انشـااهللا پـيــشـمــرگ شــدي و ايـنــجــا              

 ". آمدي حتما بيا به ما سر بزن
چنـد سـاعـت      .  باالخره راه افتاديم

اول هـمــچـنــان جــلـوي صـف بـودم و                 
اما کم کـم خسـتـه شـدم و             .  ميدويدم

يا ايـنـکـه    .  آرزو ميکردم زودتر برسيم
امـا چـيـزي      .  بيشتر استراحـت کـنـيـم      

نمي خـواسـتـم آنـهـا فـکـر            .  نمي گفتم
کنند من خسـتـه شـده ام و تـوانـائـي               

طـرفـهـاي    .  پيـشـمـرگ شـدن را نـدارم           
عصر رسيديم به جويبار بزرگي که بـا    
فشار زيادي آبي را کـه از ذوب شـدن           
برفها بود از کوه به دامنـه آن هـدايـت        

تنها راه عـبـور از آن درخـت          . ميکرد
بزرگي بود که شکسته بود و مـانـنـد        

يـکـي از     .  پل روي آن قرار گرفتـه بـود    
پيشمرگـان بـا احـتـيـاط روي درخـت               
رفته و خيـلـي آرام و بـا احـتـيـاط در                 
حــالــي کــه نشــســتــه بــود و خــود را                
ميکشيد، رفت آنطرف و بـه ديـگـران        
اشاره کرد که آنها هم به همين ترتيـب  

من پريدم جـلـو و     .  از روي آن رد شوند
قبـل از ايـنـکـه کسـي فـرصـت کـنـد                    
مانعم شود رفتم روي درخت و شـروع    

اصــرار .  کــردم بــه راه رفــتــن روي آن            
داشتم بـه آنـهـا ثـابـت کـنـم کـه مـن                      
ميتوانم و جربـزه پـيـشـمـرگ شـدن را             

اما از شدت هيجان و يـا شـايـد      .  دارم
ترس پايم ليز خـورد و تـعـادلـم را از               
دست داده افتادم توي آب  يـخـزده و           

. فشار آب مرا بطـرف پـائـيـن کشـيـد          
آب يخ بود و مثل سوزن پـوسـت مـرا      

من شنا بلد نبـودم و اگـر       .  ميسوزاند
هم شنا بـلـد بـودم فـايـده اي نـداشـت                
چون فشار آب زياد بود و من از پـس      

هـول شـده بـودم و          .  آن بر نـمـي آمـدم       
دست و پا ميزدم و تـالش مـيـکـردم           

امـا هـمـه      .  دستم را به جائي بند کـنـم  
جا فقط آب بود و من فکر مـيـکـردم      

يــکـي از       . بـزودي خــفـه خـواهــم شــد         
پيشـمـرگـان کـه حـمـه کـال صـدايـش                  
مـيـکــردنـد، پــريـد وسـط آب و مــرا                 

حـالـي کـه      ر   گرفت و با تقالي زيـاد د   
دنبال سنگ و چـوب مـيـگـشـت کـه             
دستش را به آن بند کـنـد مـرا بـطـرف          

 . خشکي برد
ديگر همان يکذره رمقـي هـم کـه        

يـخ  .  در من مانده بـود از تـنـم رفـت            
کرده بودم و با وجود اينکـه کسـي بـه        
ــهــا و                      ــيــاورد امــا از آن روي مــن ن
مخصوصا حمه کال کـه مـرا نـجـات           
داده بود و خودش در آن هـواي سـرد           

. خيس شده بود، خجالت ميـکـشـيـدم    
طولي نکشيد که لباسهاي تنم يخ زد   
و مـوقـع راه رفـتـن خـرچ خـرچ صـدا                  

خـوشـبــخـتـانــه سـاکــي کــه          .  مـيـکــرد  
وسايلم در آن بود در آب نيافتاده بـود    

امـا پـوشـيـدن       .  و لباس خشک داشتـم 
. لباس خشک هم کمکي به من نـکـرد  

سرما تا مغـز اسـتـخـوانـهـايـم رسـوخ             
ــانــي نــداشــت                 . کــرده بــود و راه پــاي

نزديکهاي غروب ديگر از پـا افـتـاده          
بودم و از آنـهـا خـواهـش کـردم مـرا                   
همانجا بگذارند و برونـد چـون ديـگـر         

اما آنها دسـت    .  نمي توانستم راه بروم
. مرا گرفتند و بـه مـن کـمـک کـردنـد            

گفتـنـد کـه نـگـران نـبـاشـم و بـزودي                    
 . خواهيم رسيد

وقتي باالخره رسيديم به روستـاي  
دوپـلـوره، جـائــي کــه مـقــر اســتـقــرار               
پيشمرگان کومله بود من ديگر از پـا    

کنار آتشي که چـنـد نـفـر       .  افتاده بودم
از دخترها مشغول پختـن نـان بـودنـد         

تکه نان گـرمـي کـه بـه مـن              .  نشستم
داده شـد خـوردم و در گـوشــه اي از                   
اتــاقــي کــه پــيــشــمــرگــان زن در آن                 

روز بـعـد     .  ميخوابيدند بيهـوش شـدم    
وقتي بيدار شدم ديدم عده اي از زنـان    
پـيـشـمـرگ نشـسـتـه انـد و دارنـد در                    

اول .  مورد مـن صـحـبـت مـيـکـنـنـد             
خجالت کشيدم که اينجوري از خـودم    
ــکــر                    ــودم و ف ضــعــف نشــان داده ب
ميکردم همه مـرا مسـخـره خـواهـنـد           

اما شنيدم که يـکـي مـيـگـفـت           .  کرد
هـر وقـت        بيچاره حق دارد مـن هـم        " 

. ايـن راه را مــيـروم از پـا مـي افـتــم                   
بدترين مسيري است که من تا بـحـال     

بخاطر اينکه مرا درک کـرده  ."  رفته ام
 . بود از او خوشم آمد

معلوم شد من در شرايط خـيـلـي      
سختي به صف پيشمـرگـان پـيـوسـتـه         

در راه که مي آمديم کسـانـي را     . بودم
ميديديم که خسته شده بودند و بـقـول   
پـــيـــشـــمـــرگـــان از مـــبـــارزه دســـت             
ميکشيدند و به روستاها و شهـرهـاي   

همـراهـان مـن بـه         . خود بر ميگشتند
خنده ميگفتند ببين چه وقـتـي آمـده        

 !اي؟ 
ــهــوري                ــر جــم ــه عــالوه ب ــومل ک
اســالمــي در حــال جــنــگ بــا حــزب              
دمکرات کردستان هم بود و با تـوجـه   

بـه ايـنـکـه حـزب دمـکـرات هـم يــک                   
نيروي پارتيزاني بود و با شـگـردهـاي      
آن آشنائـي داشـت و مـنـطـقـه را هـم                  
بخوبي کومله ميشناخـت جـنـگ بـا         
حزب دمکرات بـمـراتـب سـخـتـتـر از            
جنگ با جـمـهـوري اسـالمـي بـود و               
کومله تلفات سنگينـي را مـتـحـمـل          

چـنــد مــاه قــبـل از آن زن              .  شـده بــود   
داداش من ژيال عندليبي در منـطـقـه    
هورامان بدست افراد حزب دمـکـرات   
کشته شده بـود و مـن هـنـوز از ايـن                

 .بابت ناراحت و عصباني بودم
. داشـتـيـم    يسال زمستان سخت آن

برف از هميشه بيشـتـر بـاريـده بـود و            
راهــپــيــمــائــيــهــاي     شــديــد و     يســرمــا

طـوالنــي و کــم خــوابــي و جــنــگ و                
عمليات پشت سر هم، پيشـمـرگـان را      

کــمـبــود مــواد    .  از پــا انـداخــتــه بـود         
بـيـشـتـر     .  غذائي مشکل بـزرگـي بـود     

روزها تنها چيزي کـه مـيـتـوانسـتـيـم            
. بخوريم کمي آش عـدس و نـان بـود           

گوشت بندرت پيدا ميشـد و قـنـد را          
سهميه بندي ميکردند و بـه هـرکـس          

سيـگـاريـهـا از       .  يک حبه قند ميدادند
همه بيـشـتـر مشـکـل داشـتـنـد چـون                
سهميه سيگار بسيار کم بود و گـاهـا       
هــر دو نــفــر يــک ســيــگــار ســهــمــيــه               

بعضيها که بشدت سيگـاري  .  داشتند
بودند و سـيـگـار گـيـر نـمـي آوردنـد                    
برگـهـاي خشـک درخـتـان و يـا گـيـاه                   
خشک شده را خرد کرده و ميريخـتـنـد    
تــوي کـــاغـــذ مـــيـــپـــيـــچـــيـــدنـــد و             

داستانهـاي خـنـده داري        .  ميکشيدند
هم از کسـانـي کـه کـلـک مـيـزدنـد و                   
ــديــگــر را                    ــم ــگــار ه ــه ســي ــمــي ســه

. ميکشيدند در دهانـهـا مـيـچـرخـيـد         
ديروز بابک و عبه يک سيگار سهميه " 

بابـک هـمـه سـيـگـار را             .  گرفته بودند
تنهائي کشيده بود و وقـتـي عـبـه بـا            
عصبـانـيـت از او پـرسـيـده بـود چـرا                   

جـواب     سهميه سيگار مـرا کشـيـدي،     
داده بود بخاطر اينکه سهميه مـن تـه     
سيگار بود و من مجبـور شـدم بـراي        
اينکه به سهميه خودم برسـم مـال تـو        

 ."را هم بکشم
سخت ترين بخش اين کـمـبـودهـا     

. براي من کمبود بشقاب و قاشق بـود 
موقع غذا هر دو نفـر يـک سـهـم غـذا            
ميگرفتند و مجـبـور بـودنـد در يـک            
بشقاب با هم غـذا بـخـورنـد و حـتـي               
بعضي وقـتـهـا قـاشـقـشـان را بـا هـم                    

مدتها طـول کشـيـد تـا           . شريک شوند
هرچنـد  .  من با اين سيستم کنار بيايم

. هيچوقت به آن کامال عادت نـکـردم  
. روزهاي اول هـمـيـشـه گـرسـنـه بـودم            

 زندگي نامه من 
   )بخش پنجم(
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 ۱۰ از صفحه 
چون برايم سخت بـود قـاشـقـي را کـه            
کســي ديــگــري در دهــان گــذاشــتــه              
استفاده کنم و خجالت ميکشـيـدم بـا      

. فرد غريبه اي غذايم را تقـسـيـم کـنـم       
ميترسيدم فکر کنند پرخورم و يـا از        

بـودنـد کسـانـي       .  خود گذشتگي ندارم
کــه مــرا درک مــيــکــردنــد و ســعــي               
ميـکـردنـد خـوردن را بـرايـم آسـانـتـر                  

گاها زودتر کنار ميـکـشـيـدنـد      .  کنند
يا قاشق را بـيـشـتـر در اخـتـيـار مـن                 

اما عموما همه آنچنان .  ميگذاشتند
گرسنه بودند که کسي حتـي مـتـوجـه       
نمي شد و من براي پيدا کردن غذا بـه  
کوههاي اطراف که در آن فصـل بـهـار      
پر از ريواس و گـيـاهـان وحشـي بـود              

 . پناه ميبردم
زندگي بطرز دردناکي ساده و پـر      

بــخــاطــر کــمــبـــود         .  مشــقــت بـــود     
نصف وقـت انسـان صـرف        ، امکانات

صـبـحـهـا     .  مبارزه با طبيعت مـيـشـد   
بيدار ميشديم و ميديـديـم کـه هـمـان          
دو يا سه لوله آبي هم که آنجا بود يـخ    

بايد آتش روشن ميـکـرديـم و      . زده اند
آنها را گرم مـيـکـرديـم کـه خـود کـار              
سختي بود چون همه چيز خيس بود و 
پيـدا کـردن چـوبـي کـه بسـوزد آسـان                  

حمـام کـردن و لـبـاس شـسـتـن                .  نبود
هـاي  مثل عبور از يکي از هفت خـوانـ  

رستم بود و اراده اي آهنـيـن الزم بـود        
که آدم خودش را قانع کنـد بـه آن تـن          

با وجود اينـهـا جـالـب بـود کـه             .  دهد
همه بـا طـيـب خـاطـر و روي بـاز بـه                    
استقبال سـخـتـيـهـا مـيـرفـتـنـد و بـا                    
شوخي و خنـده مشـکـالت را از سـر             

کـمـبـودهـا را مسـخـره           .  ميگذراندند
ميـکـردنـد و بـراي هـمـه چـيـز جـوک                    

وقتي آش رقيق را دوباره .  ميساختند
سر سفره ميديدند ميگفتند بـايـد بـه        

وقتي قنـد نـبـود      .  شکار عدسها رفت
به بغل دستي ميگفتند انگشـتـش را     

. توي چائي بگذارد که شـيـريـن شـود        
بمحض اينکه فرصتي پيش مي آمـد    
يک قابلمه بر ميداشتند و کسـي آنـرا         
مانند طبل ميزد و آواز مـيـخـوانـد و       

افـراد شـوخ و       .  ديگران ميرقصـيـدنـد   
خـوش صـحـبـت خـيـلـي پـر طـرفـدار                   

بـه هـمـديـگـر کـمـک کـردن و                 .  بودنـد 
هـــواي هـــمـــديـــگـــر را داشـــتـــن از               
خصوصياتي بـود کـه افـراد را بـا آن               

مـيـگـفـتـنـد فـالنـي           .  ميـسـنـجـيـدنـد      
کمونيست خوبي است، فداکار اسـت،  
هواي هم گردانيهايش را دارد، روحيه 
داوطــلــبــانــه دارد، شــجــاع اســت، از           

سختيها نمي هراسد، غر نمـي زنـد و       
شور و احسـاس و ايـمـان بـه           . الي آخر

آرمانهاي انساني تنها داليلي بـودنـد     
که ميتوانستند مـانـدن و تـحـمـل آن            

 . شرايط سخت را توجيه کنند
مـرا فـرســتـادنـد مــرکـز آمــوزش            
پيشمرگان تازه که يک چـادر بـرزنـتـي         
ــزرگ بــود و مــثــل تــمــام                  نســبــتــا ب
چادرهاي ديگر روي يک سطـح صـاف     
برپا شده بود و براي جلوگيري از نفوذ 
آب زير آن يـک اليـه نـايـلـون انـداخـتـه               

و مانند تمام چادرهاي ديـگـر     .  بودند
اين اليه نايـلـون و نـايـلـونـي کـه روي                
سقف چادر بود مانع نفـوذ بـارانـهـاي       
پايان ناپذير بهاري نمي شد و رطوبـت  
از وراي لــبــاس و جــوراب بــه مــغــز               

بـطـوريـکـه     .  استخوان انسان ميرسـيـد  
هيچوقت نمي شد احساس گرما کـرد  
حتي اگر خودت را به چـراغ عـالديـن        

. نفتي وسط چادر هم مـيـچـسـبـانـدي      
و نفر پيـشـمـرگـه جـديـد            ٧ يا  ٦ تعداد

فردي که مسـئـول آمـوزش سـيـاسـي             
گروه بـود هـمـه در آن چـادر زنـدگـي                   
ميکردنـد و جـلـسـات آمـوزشـي هـم                

آمـوزشـيـهـا     .  همانجا برگـزار مـيـشـد      
ترکيب نا همگوني بودند که از نـقـاط   
مختلف و بداليل مختلف به آنجا راه   

حميد تنها کسي بود کـه  .  يافته بودند
من از همان اول با او احساس راحـتـي   

او تـازگـيـهـا از         .  و نزديکي مـيـکـردم   
ــه                    زنــدان فــرار کــرده و خــودش را ب
منطقه آزاد شده کردسـتـان و کـوملـه         

من داستـانـهـايـش را در         .  رسانده بود
مورد زندان و فرارش را با کنجـکـاوي   

و او را بــخــاطــر          .  گــوش مــيــکــردم    
رحـمـان   .  شجاعتش تحسين ميکـردم 

مردي چهل و چند ساله بود کـه قـبـال      
پـيــشـمــرگ حــزب دمـکــرات بــوده و             
بخاطر اختالفاتي که با سـيـاسـتـهـاي        
اين حزب پيـدا کـرده بـود بـه کـوملـه               

او با کنجکاوي حرکـات  .  پيوسته بود
ــظــر                 ــر ن پــيــشــمــرگــان کــوملــه را زي
ميگرفت و دوست داشت آنـهـا را بـا          

. پيشمرگان دمکرات مـقـايسـه کـنـد         

مــن از هــمــه بــيــشــتــر از او دوري                   
بخشا بخاطر اينکه هميشـه  .  ميکردم

احساس ميکردم دارد نگاهم ميکنـد  
و اين مرا معذب مـيـکـرد و بـخـشـا             
بخاطر اينکه مسئول آموزشگاه مـرا    

ميگفت مـواظـب او     .  از او ميترساند
درست است که االن پيشـمـرگ   . " باش

کومله است و دارد سـعـي مـيـکـنـد               
کمونـيـسـت شـود، ولـي هـنـوز طـول                 
ميکشد که او فرهـنـگ مـردسـاالري       

." را که با آن بار آمده از خود دور کند
ــه يــکــي از                  کــاک رحــمــان بــعــدهــا ب
واحدهاي نظامي کومله منتـقـل شـد      
و در جنگ با جمهوري اسالمي جـان    

پسر جوان ديگري آنجا بود که .  باخت
ــيــســت          ــادم ن ــي     .  اســمــش ي او جــوان

روستائي، زمخت و خشن بود و هـمـه   
کس و همه چيز را با بـدبـيـنـي نـظـاره         
ميکرد و بدون اينکه در مورد چـيـزي   
رسما اظهارنظر کند در عـمـل نشـان          

يـواشـکـي    .  ميداد که با آن مـرز دارد     
خود را به من ميرساند و در گـوشـي         
به من ميگفت مواظب خـودت بـاش     

ممکـن اسـت     .  اينها به تو مشکوکند
. بهت اجازه ندهـنـد پـيـشـمـرگ شـوي           

مــن بــا خــنــده او را از خــودم دور                     
مــيــکــردم و مــيــگــفــتــم زيــاد چــرت            

اما چيزي که باعث شـده بـود     .  نگويد
ذهن بدبين او را به اين نتيجه برسـانـد   
ايــن واقــعــيــت بــود کــه مســئــولــيــن            
آموزشگاه و دسـت انـدرکـاران واقـعـا          

فــکــر .  شـک داشــتــنـد مــرا بـپــذيــرنــد          
ميکردند خيلي کم سن هستم و تـاب    
تـحـمــل شــرايـط سـخـت را نــخـواهــم                

قيافه کوچک و صـورت بـچـه          . داشت
گانه من باعث مـيـشـد فـکـر کـنـنـد               
کمتر از آنچه خودم ادعا ميکنـم سـن     

کسي کـه مسـئـول تشـکـيـالت           .  دارم
شهرها بود آمد پيـشـم و سـعـي کـرد            

مـيـگـفـت     .  مرا قانع کنند که بـرگـردم  
جواني، از بين ميروي، شـرايـط غـيـر       
قابل تحمل است و ما در شـهـرهـا بـه       

آنجا تو ميـتـوانـي    . نيرو احتياج داريم
خيلي بيشتر فعـالـيـت مـفـيـد انـجـام             

من تالش مـيـکـردم بـه       .  دهي و غيره
او بفهمانم که نمي توانم بـرگـردم اگـر        

. برگـردم مـرا زنـدانـي خـواهـنـد کـرد                
نزديک به دو ماه ميشد از خانه رفـتـه     
بودم و حتما تا بـحـال مـردم بـو بـرده            

. بودند که من ديگر برنخواهـم گشـت    
 .باالخره توافق شد که بمانم

مـن تـنـهــا دخـتـر گــروه و بـقــول                 
مسئول گروه دليل اصلي مـراجـعـات      

او در   .  زياد به چادر آموزشيـهـا بـودم     
جــواب دوســتــانــش کــه احــوالــش را            
: ميپرسـيـدنـد بـه شـوخـي مـيـگـفـت                 

دختر داريم سرمان هـمـيـشـه شـلـوغ           " 
من اين حرفهـا را زيـاد جـدي          ."  است

بـاورم نـمـي شـد کسـي            .  نمي گـرفـتـم   
امـا  .  بخـاطـر مـن بـه آنـجـا مـيـامـد                 

دوست داشتم هميشه چادرمان شلـوغ  
باشد چون ميخواستم همه را بشناسـم  
و با تـعـداد هـرچـه بـيـشـتـري دوسـت                

بـا وجـود ايـنـکـه مـيـديـدم کـه                  . شوم
مسئول آموزشگاه با مـن بـيـشـتـر از          
ديگران بحث ميکند و بگو و بـخـنـد      
دارد اصال به مخيله ام خـطـور نـمـي           
کرد که ممکن اسـت چـيـزي غـيـر از              
آموزش دادن و به من کمک کـردن در      

مـن تصـور ايـده        .  ذهن داشـتـه بـاشـد      
. آليزه اي از پيشمرگ کـوملـه داشـتـم        

افراد مقدس و فداکاري کـه بـه تـنـهـا          
چيزي که فکـر مـيـکـنـنـد مـبـارزه و               
رهائي انسانهاست و نـيـازهـاي پـيـش        
ــتــاده و مــعــمــولــي آدمــهــاي                 ــا اف پ
معمولي خللي در اراده آهـنـيـن آنـهـا          

اين تصوير رويائي هـمـان   .  نمي گذارد
هفته هـاي اول درهـم فـرو ريـخـت و                  
جــاي آن را عــکــســي واقــعــي تــر و                 

اينبار هـم مسـئـول        .  دنيائي تر گرفت
آموزشگاه مرا ياري کرد هرچند فـکـر   
نمي کنم آگاهانه به قصد آموزش من 

از آنجا که جـاي    . اينکار را کرده باشد
ديگري براي خواب وجود نداشت مـن  
ناچار بودم در همان چادر پيش بـقـيـه      
بخوابم و طبيعتا امن تريـن جـا بـراي        
خـــواب را کـــنـــار مســـئـــول گـــروه               
ميدانستم چون فکر ميکردم ديـگـران   
هنوز آموزشي هستند و ممکن اسـت  

آخـرهـاي   .  خياالتي بـه سـرشـان بـزنـد           
هفته اول بود که نـيـمـه هـاي شـب بـا             
تماس دستي به سرم و صورتـم بـيـدار      

اولــش فــکـر مـيــکـردم خــواب           .  شـدم 
ميبينم اما آن دست داغ و حريص کـه  
بـه آرامــي روي بــدن و صــورت مــن               
ميلغزيد و صـداي نـفـسـهـاي تـنـد و                
بريده اي که از پشـت سـرم مـي آمـد               

نـمـي   .  شکي براي من باقي نگـذاشـت  
داد و هـوار جـايـز        .  دانستم چکار کنم

نبود و بلـنـد شـدن و از آنـجـا بـيـرون                  

ناچار پتو را   .  رفتن هم امکان نداشت
روي خودم کشيـدم و خـودم را جـمـع             
کرده و تا ميتوانستم به ديـواره چـادر       

تصميم گـرفـتـم اگـر ادامـه            .  چسپيدم
داد از آنجـا بـروم و هـرطـور شـده تـا                 

ــنــم                   ــگــري ســر ک ــح جــاي دي . صــب
خوشبختانه انـگـار فـهـمـيـد کـه مـن               
ناراحت شده ام او هـم بـطـرف ديـگـر                

مـن  .  غلتيد و بعد از مدتـي خـوابـيـد      
تـا صـبـح بـه ايـن            .  ديگر خوابم نـبـرد  

واقعيت اين بود کـه    .  واقعه فکر کردم
پـيـشـمـرگـان      .  من اشتبـاه کـرده بـودم       

کومله هم مـثـل افـراد ديـگـر انسـان               
ــيــاز و احســاس                   ــد و حــتــمــا ن بــودن

و شرايط فوق اجتمـاعـي کـه      . داشتند
آنها در آن قرار گرفته بودنـد، کـمـبـود       
ابتدائي ترين نيـازهـاي بشـري، خـطـر          
مداوم مرگ و اين حقيقت کـه تـعـداد      
زنــان در صــفــوف کــوملــه يــک دهــم             
مردان هم نمي شـد، آنـهـا را بـيـشـتـر              

 . دچار مشکل ميکرد
حاال که بـا ديـدي واقـعـي تـر بـه               
وقايع هفته گذشـتـه نـگـاه مـيـکـردم،            
ميديدم که پيشمرگـان کـوملـه اصـال         
آنطور که من تصور ميکردم روحانـي  

در بـيـن آنـهـا هـم            .  و مقدس نبـودنـد  
کسـانــي بــودنــد کــه بــيــشــتــر بــفــکــر             
ــه                   ــن ب ــتــر ت ــم ــد، ک ــودن خــودشــان ب
فعاليتهاي جمعي ميدادنـد، ديـگـران      
را مســخــره و اســبــاب خــنــده جــمــع              
ميکردند و مخـصـوصـا دخـتـرهـا را           

هـنـوز هـيـچـي        .  دست مي انداخـتـنـد   
نشده کساني بـودنـد حـتـي در جـمـع               
مسئولين که من از آنها و رفـتـارشـان    

بايد با اين واقـعـيـت      .  خوشم نمي آمد
کنار مي آمدم که اينجا هـم جـامـعـه         
کوچکي بود که افراد مـخـتـلـف و بـه          
داليل مختلفـي را در خـود جـا داده              

من ميبـايسـت کـمـي از هـمـان             .  بود
رفتـار خشـک و جـدي گـذشـتـه ام را                   
دوباره از کولـه بـارم در مـي آوردم و              
شوخيها و خنده هايم را حسـاب شـده       

روز بعـد از نـگـاه        .  تر تقسيم ميکردم
مسئولمان فهميدم که نگران بـرخـورد   

من ميتوانستم به يکي از   .   من است
مسئولـيـن بـگـويـم و ايـن مـوضـوع                  
ميتوانست برايش مـوجـب دردسـر و        

با شـنـاخـتـي     .  لطمه به اعتبارش شود
ــم و از روي                       ــه داشــت ــومل ــه از ک ک
ــده بــودم                  ــي ــي کــه شــن ــائ ــه ــان داســت
ميدانستم در ايـن مـورد مـن دسـت               

امـا مـن اصـال بـه روي             .  باال داشـتـم  
خودم نياوردم و به روال هميشگـي بـه     
کار و فعاليتم ادامه دادم و بـه کسـي         

تـنـهـا سـعـي کـردم در             .  چيزي نگفتم

  ...زندگي نامه 

 ۱۲ صفحه 
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 انقالب انساني  زنده باد 
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 آوات فرخي:همکار نشريه ايسکرا 
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رفتارم با او کـمـي جـدي تـر بـاشـم و                 
شـبـهـاي    .  فاصله اي را با او حفظ کنم

و .  بعد جايم را پيش حـمـيـد انـداخـتـم        
بدون اينکه کسي بوئي ببـرد از کـنـار        

برخوردي کـه مـن       .  اين ماجرا گذشتم
به اين مسئله کردم حتـي بـراي خـودم        

مـن هـمــان     .  هـم خـالف انـتـظـار بـود            
کسي بودم که بعد از سه سال هنوز بـا    
پسر همسايه مان کـه بـدون اجـازه بـه           

. من دست زده بـود حـرف نـزده بـودم          
اما اينبار در برابر مردي که خيلـي از    
من بزرگتر بود و قرار بود معـلـم مـن      
ــواري نشــان                ــزرگ ــاشــد، از خــودم ب ب
ميدادم و سعـي مـيـکـردم او را درک             

 .کنم
آموزش فـقـط آمـوزش سـيـاسـي           

هــر روز در آن چــادر جــلــســه                .  بــود
ميگرفتيم و رفيق مسـئـول، بـرنـامـه          
حزب کمونيست ايران، بحثهـاي پـايـه      
اي اين حزب، تاريخچه تشکـيـل آن و       
علت تشکيل آنـرا بـرايـمـان تـوضـيـح            

هرچند من سالهـا بـود خـودم        .  ميداد
را سياسي ميدانستم و سعي ميکـردم  
بحثها را از طـريـق راديـوهـا بشـنـوم،           
اما انگار همه اينها را تازه ميشنـيـدم   
و سواالت فراواني ذهـنـم را مشـغـول         

اوائل با شک و تـرديـد سـوال          . ميکرد
ميکردم که مبادا فکر کـنـنـد چـيـزي        

اما خيلي زود فهميدم کـه    .  بلد نيستم
اتفاقا سوالـهـاي مـن بـحـسـاب زيـاد              
فهميدنم و بـا هـوش بـودنـم گـذاشـتـه              
مــيــشــود و مــورد اســتــقــبــال قــرار               

حـتـي بـه خـارج از جـمــع              .  مـيـگـيـرد    
آموزشگاه هم رسيده بـود کـه فـالنـي           
خيلي با هوش است و خوب بحثها را   

کتاب زيادي آنـجـا پـيـدا       .  گرفته است
دلـيـل اصـلـي آن مـتـحـرک              .  نمي شـد 

. بودن واحدها و مشکل حمل آن بـود     
اسلحه و تجـهـيـزات جـنـگـي خـودش            
بتنهائي بار سنگيني بود مخصوصـا  
اگر کسـي مـجـبـور مـيـشـد هـر روز                   

امـا گـاهـا      .  ساعتها راه پيمائي کـنـد    
جلدهاي کوچک و چاپ ريـز جـزوه هـا        
پيش رفيقي پـيـدا مـيـشـد و مـن بـا                  
خواهش و قول دادن که حتما آنرا پـس  
خــواهـــم داد آنـــرا مــيـــگـــرفــتـــم و                 

هر چنـد بـايـد اقـرار کـنـم             .  ميخواندم
امـا هـمـيـن کـه          .  زياد نمـي فـهـمـيـدم       

تالش ميکردم خودش خوب بود و در 
جلسات ميتوانستم سواالتم را مطرح 

يکي از رفقائي که از ايـن جـزوه         .  کنم
ها زياد داشت و با عالقه تمام از آنهـا  

او .  حفاظت ميکرد، رحمت ترقي بود
از جمله کساني بـود کـه حـاضـر بـود              
ساعتها وقت بـگـذارد و بـه سـواالت           

تـئـوري   .  کساني مثل من جواب دهد
مـارکسـيــسـتــي انــقـالب را او بـرايــم               

رحمت چند سال بعـد در    .  توضيح داد
جـنــگ بــا جــمـهــوري اســالمـي جــان             
باخت و من هنـوز بـا يـادآوري مـرگ           
چنين انسان نازنين و با ارزشي متاثـر  

 . ميشوم
تنها آموزش نظـامـي کـه ديـديـم          
ــود کــه يــکــي از                    چــنــد ســاعــتــي ب
فرماندهان نظامي به چادر ما آمـد و    
باز و بسته کردن اسلحه و تميـز کـردن     

قــرار بــود روز      .  آنــرا بــه مــا يــاد داد         
ديگري برگردد و ما را بـراي تـمـريـن           
تيراندازي به خارج از مـحـوطـه بـبـرد          
اما برايش مـامـوريـت پـيـش آمـد و               

آموزشـگـاه اصـلـي       .  نتوانست برگردد
کومله در خاک عـراق و در مـنـاطـق             
پشت جبهه اي بود اما فـرسـتـادن مـا       
به آنجا در آن شرايط امـکـان نـداشـت         
به همين دليل سعي کـرده بـودنـد ايـن         
نيمچه آموزشگاه را براي مـا سـر هـم        

باالخره تمام شد و همه مسـلـح     .  کنند
ــد                  شــدنــد و بــه واحــدهــائــي کــه بــاي

. همه بجز من.  ميرفتند منتقل شدند
مشکل اين بود که پـيـشـمـرگـان تـازه           

 ٣ -امـا ژ   .  مـيـگـرفـتـنـد       ٣ -تفنگ ژ
تفنگ دراز و سنگيني است و حـمـل       

. آن براي مـن اصـال امـکـان نـداشـت              
تقريبا تا نزديک قوزک پايم ميرسيد و   
عالوه بر آن هم بـايـد کـلـي خشـاب و              

به مـن بـايـد        .  فشنگ حمل ميکرديم
کالشينکف تاشو داده ميشد کـه هـم       

امـا ايـن     .  سبک بود و هم جمع ميشـد 
نوع اسلحه ها خيلي طرفدار داشـتـنـد      

ناچار بـايـد   .  و تعدادشان هم زياد نبود

صبر ميکردم تا اسلحه مناسب حالـم  
پـيـدا مـيـشـد و چـون قـرار نـبـود بـه                       
واحـدهــاي نــظـامــي فــرسـتــاده شــوم،           
کسي هم عجله اي براي مسلـح کـردن     

عليرغم اصرار مـن مـرا       .  من نداشت
به هيـچ واحـد نـظـامـي نـدادنـد چـون                 
ميگفتند نمي توانم از پس آن بـرآيـم،       
راهپيمائي زياد ميخواهد، خسـتـگـي    
و بيخوابي دارد، بـراي کسـي کـه در              
حال رشد است خـوب نـيـسـت و الـي              

کلي گريه کردم و اصرار کردم که .  آخر
ــم و                  ــائــي دارم و مــيــتــوان مــن تــوان
ميخواهم با واحد نظامي بـاشـم، امـا      

بجاي آن مرا بـه    . بحرفم گوش نکردند
واحد پـزشـکـي دادنـد کـه از تـجـربـه                   
پزشکي ام استفاده کنم و گفتند آنـجـا   
خـيـلــي بــه نـيــروي کســي مـثــل مــن                

تـجـربـه نشـان داد کـه            . احتياج هست
من احتماال در واحـد    .  حق با آنها بود

نظامي زياد دوام نمي آوردم و ممکـن  
بود باعث دردسر ديگران هم بشوم در 
حالي که در واحد پزشکي خيـلـي زود     

 . به فرد مفيدي تبديل شدم
. مدت زيادي بدون اسلحه نمـانـدم  

صبح يکي از روزها اسلـحـه يـکـي از         
ــمــام                 ــا ت پــيــشــمــرگــان قــديــمــي را ب
تـجـهـيـزاتــش و يـک يــادداشـت پـيــدا                

مبارزه حق است و "نوشته بود . کردند
من به اهداف حزب کمونـيـسـت ايـران       
اعتقاد کامـل دارم امـا ديـگـر نـمـي               
ــه از شــمــا                        ــن وســيل ــه اي کشــم و ب

هـمـه از ايـنـکـه          ."  خداحافظي ميکنم
يکي از پيشمرگان قديمي صـف آنـهـا      

همـه  .  را ترک کرده است ناراحت بودند
چــون مــن صــاحــب يــک          .  بــجــز مــن   

کالشينکـف تـاشـوي خـوشـگـل شـده              
 . بودم

 ادامه دارد
 

  ...زندگي نامه 

بر پايه خبر دريافتي از سـنـنـدج،      
يک کارگر اخراجي نساجي کـردسـتـان    

زير فشار فقـر  "  منصور زارعي" به نام 
و بيکاري دست بـه خـودکشـي زد و            
مــتــاســفــانــه جــان خــود را از دســت             

اسفندماه پيکـر   ۱۴ روز يکشنبه .داد

بيجان اين کارگر که داراي سه فـرزنـد     
مي باشد توسط نيروهاي اداره آتـش      
نشاني از آبهاي سد قشالق در حوالـي  

 .پل قشالق سنندج بيرون آورده شد
 
 

 خودکشي کارگر اخراجي نساجي کردستان

 

مارس روز جهـانـي زن، روز        ۸ 
مارش اعـتـراضـي بـه نـابـرابـري و                

. زيردستگي زن در سراسر دنياسـت 
مــارس روز اعــتــراض بــه حــق              ۸ 

نيمي از انسانهاي اين دنيـاسـت بـه      
تبعيضاتي کـه عـلـيـه آنـان اعـمـال              
مي شود و در جايگاه انسان درجـه    

اعـتـراض   .  دوم قرارشان داده اسـت     
نه به مردان جامعه، آن طور کـه در    
بــاور فــمــنــيــســم اســت، بــلــکــه بــه            
سيستمهاي حاکم بر جوامع کـه بـر     
مبناي نابرابري و بهره کشي انسـان  
از انسان و به منـظـور کسـب سـود         

در ايـن دنـيـاي        !  شکل گـرفـتـه انـد        
وارونه نه تنها زنان، بلکه اکـثـريـت      
عظيم مردان نـيـز از شـأن انسـانـي            

و به کـارگـر تـنـزل          تقليل داده شده 
يافته اند که بـايـد بـه سـرمـايـه دار             

از اينـرو تـنـهـا زنـان          . سود برسانند
نيستند که از نابـرابـري و سـتـم در           
دنــيــاي مــوجــود رنــج مــي بــرنــد،           
کـــارگـــران و هـــمـــه انســـانـــهـــاي             
ــيــا هــم مشــمــول              زحــمــتــکــش دن
ستمگـري اقـلـيـت يـک درصـديـهـا               
هستند و به اين خاطـر سـرنـوشـتـي        
بسيار نزديک از نظر اجـتـمـاعـي بـه        

گـرچـه   .  و راه حلي واحـد دارنـد        هم
اکثريت زنـان جـوامـع مـتـعـلـق بـه               
طبقه کارگر هستند و وضعيتـشـان   
بدتر از مـردان کـارگـر اسـت، امـا              

ــقــات ديــگــر                  ــان از طــب ــقــيــه زن ب
اجــتــمــاعــي بــه خــاطــر تــبــعــيــض           
جـنــســيــتــي در مــقــام پســت تــري            
نسبت به مردانشان قرار دارند و از   
ايـنـجــاسـت کـه بـا طـبــقـه کـارگــر                  

. وضعيتي اجتماعا مشـابـه دارنـد       
در نتيجه ، هر اعتراض اجتـمـاعـي    
بــه نــابــرابــريــهــا مــنــافــع اکــثــريــت          
انسـانـهــا شــامـل کـارگــران، زنــان،            
جوانان، کودکان و همه زحمتکشان 

ايـن واقـعـيـت در         .  را در خود دارد  
طول تاريخ جوامع طبقاتي همـواره  
در جربان اعتراضات در کشورهـاي  

و در   .  مختلف تکرار گشـتـه اسـت     
دوره جــديـد از يــک سـال قـبــل در                 
گستره اي جهاني و شدتي بي نظيـر  

ايــن .  خـود را نـمــايــان کــرده اســت           
مقطع تاريخي مـهـم بـراي طـرح و           
پيگيري مطالبات زنـان ايـران مـي        

 .تواند نقطه اميد باشد
ما کارگران از مطالـبـات زنـان      
دفاع مي کنيم و در راه رسـيـدن بـه      
خواسته هاي مشترک متحد و هـم      

 .پيمان با جنبش زنان هستيم
انجمن صنفي کارگران برق و  

 فلزکار کرمانشاه
جمعهايي از فعالين کارگري  

 شهرهاي سنندج و کامياران
 ۱۳/۱۲/۱۳۹۰  

  مارس ۸ گرامي باد 


