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حزب كمونيست كـارگـري ايـران        
در كردستان حزبي آشنا، محبوب و       
با سابقه  بويژه در ميـان كـارگـران و            
فعـالـيـن اول مـاه مـه و فسـتـيـواك                   
ــان، داراي              كــودكــان، زنــان و جــوان

حـزب مـي     .  پيشينه درخشاني است  
کوشد تا همچـنـان بـطـور قـاطـع در              
صحنه سياسي جـامـعـه ايـران و در              

ــا               کــردســتــان در جــدال ســيــاســي ب
ناسيوناليسم کرد، جريانات مذهبـي   
و اپوزيسيون راست پرو غرب ظـاهـر      

تالش و فعاليتهاي تـاکـنـونـي      .  شود
اين حزب بر سرنوشت سياسي مـا و       
فعالين كـمـونـيـسـت و چـپ تـاثـيـر                  

ــت           ــه اسـ ــتـ ــي داشـ ــزايـ ــزب .  بسـ حـ

 کودکاني که در آتش سوختند      / ٢ اطالعيه شماره   
  کودک دچار سوختگي شدند     ۸ ٣ اثر آتش سوزي در مدرسه شين آباد پيرانشهر       در 
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 نسان نودينيان          

مــقــامــات امــنــيــتــي رژيــم از           
والدين سيران يگانه تعهـد گـرفـتـنـد            
که جنازه دخترشان را به پـيـرانشـهـر            

 .  نبرند
 

بـه  بر اساس آخـريـن خـبـري کـه              

رسـيـده اسـت      کميته کردستان حزب    
ــاد                ۱۸   نــفــر از کــودکــان شــيــن آب

پيرانشهر در بيـمـارسـتـان سـيـنـا در             
تبريز بستري شده و گـفـتـه مـيـشـود          

نزديـکـان   .  ممنوع المالقات هستند  
اين بچه ها اجازه مالقات با آنهـا را          

در ميـان مـردم شـايـع شـده             .  ندارند
است که تعداد بيشتري از ايـن بـچـه         
ها جان باخته و مقامات امنيتي به       
همين دليل نميخواهند والدين آنـهـا      

 . فعال باخبر بشوند
انـتــشــار خــبــر  آتــش ســوزي در              
مدرسه اي در شين آباد پيرانشـهـر دل           
هر انسان شرافـتـمـنـدي را بـدرد آورد               

 دختردانش آموز مرحله ابـتـدايـي      ۳۸ 
در حالي ميان شعله هـاي آتـش گـيـر             
افتادنـد کـه درب کـالس دسـتـگـيـره                
نداشت، کپسول خاموش کـردن آتـش         
خالي بود، پنجره ها بـا مـيلـه بسـتـه                
شده بود و گروه امداد نيز بعـد از يـک          
ساعت و در زماني که دانـش آمـوزان           
مصدوم شده توسط مـردم  از کـالس          

. خارج شده بودند به مـحـل رسـيـدنـد             
ــه                  بــعــد از انــتــقــال دانــش آمــوزان ب
بيمارستان، ابتدا خبرها حـاکـي از آن           

 نــفــر از ايــن کــودکــان            ۱۲ بــود کــه      
 درصدي دارنـد  ۶۰ مصدوميت باالي  

 تـن بـه       ۱۲ اما متاسفانه اين آمار از    
روز .   نـفــر افــزايـش يــافـتــه اسـت            ۱۸ 

دانـش  "  سـيـران يـگـانـه       " يکشنبه نـيـز      
 ساله بر اثر شدت سوختگـي  ۱۰ آموز  

ــز                  ــري ــب ــاي ت ــارســتــان ســيــن ــيــم در ب
هنگاميکه خانواده سـيـران     . درگذشت

جسد فرزندشان را تـحـويـل گـرفـتـنـد               
مـامــوران امـنــيــتــي از آنــهــا تــعــهــد             
گرفتند که نبايد جسد دخترشان را بـه      

به هـمـيـن      .  داخل شهر پيرانشهر ببرند 
در  "  پسوه" خاطر سيران را در روستاي     

 کـيـلــومـتـري پـيـرانشـهــر بـخــاک               ۲۵ 
در اين مراسـم حـدود هـزارو         .  سپردند

در هـمـيـن      .  پانصد نفر شرکت کـردنـد     
رابطه خانواده و والدين دانـش آمـوزان      

 شـهـريـور در        ۱۷ مدرسه ديگري بنام   
پيرانشهر بدليل استفاده ايـن مـدرسـه         
از بخاري نفتي اعتراض کـرده انـد تـا            
بدينوسيله از تکرار فاجعه اي کـه در            

امـا  .  شين آباد رخ داد جلوگيري کنند 
ــم              ــيــن قــرون وســطــايــي رژي مســئــول
اسالمي نيز براي شدت بـخـشـيـدن بـر          
تکرار چنين فجايعي بخاري نفـتـي را          
در اين مدرسه بـرداشـتـه و بـجـاي آن                

مقامـات و    !.  چراغ نفتي قرار داده اند 
نهادهايي که مسئـول مسـتـقـيـم ايـن             
فاجعه انساني هستند ديـدار خـانـواده         
کودکان سوخته شده را در بيمارسـتـان      

شـايـعـاتـي     .  ممنـوع اعـالم کـرده انـد          
مبني بر اينـکـه تـعـداد بـيـشـتـري از                  
دانش آموزان جان باخته باشنـد قـوت        

مقامـات حـکـومـتـي و          .  گرفته است 
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كمونيست كـارگـري ايـران مـبـشـر و               
نماينده سـنـت و مشـي سـيـاسـي  ـ                    
كارگري  عميقي است كه از بدو تولـد   
حزب کنون، سنت اعتراض كـارگـري        

 .را نمايندگي كرده است
سنت اعتراض كـارگـري، تـالش          
براي متشكـل كـردن و بـهـم نـزديـك                 
شدن كارگران و ايجاد تشكل و ابـراز           
وجود سياسي از سنتهاي كـمـونـيـسـم       
كارگري است كه سابقه و قوام بسـيـار      
طوالني تر از تولد بيست ساله حـزب       

 . كمونيست كارگري دارد
با ايجاد حزب كمـونـيـسـت ايـران         
اين سنت ـ سنت اعـتـراض كـارگـري،           
ابراز وجود قدرتمند و با شكـوهـي را          
در درون طـبــقـه كــارگـر بـه نـمـايــش                 

ــت  ــذاشـ ــود در              .  گـ ــراز وجـ ــن ابـ ايـ
مراسمـهـاي اول مـاه مـه و جـنـبـش                  
ــي زن و                    ــان، روز جــهــان ــري زن ــراب ب

 . فستيوال كودكان بود
سازماندهي گرايـش كـمـونـيـسـم          
كـارگــري  بــا انســجـام بــخـشــيــدن و                
ســازمــان دادن بــه طــيــف کــارگــران             
کمونيست در عرصه مبارزه طبقاتـي     
ـ سياسي شروع و سازماندهي حـزبـي        
اين طيف حاصل عملي پيـشـروي در          
اين پـروسـه بـود و اهـمـيـت رهـبـران                   
عــمــلــي و امــر گســتــرش تــحــزب                
كمونيستي از سـنـتـهـايـي اسـت كـه                
كمونيسم كارگـري در درون جـنـبـش            
كارگري  بعنـوان يـك جـز ارگـانـيـك،               
تفكر و سنت منسجم پيش برده و در       
ــدن                ــجــلــو صــحــنــه ران ســاخــتــن و ب
سخنگويان علني، شـنـاخـتـه شـده و             
سخنگويان جـنـبـش كـارگـري امـروز            
بازتاب معين داشته و بوفـور مـا در            
صحنه سيـاسـي و جـنـبـش كـارگـري               
ــو                ــژكـــتـــيـ ــراز وجـــود ابـ شـــاهـــد ابـ
شخـصـيـتـهـايـي هسـتـيـم كـه مـورد                  
اعتماد جامـعـه و جـنـبـش كـارگـري               

رهبران و سخـنـگـويـانـي كـه         .  هستند
در ســطــح مــحـلــي و بــيـن الــمــلــلــي               
شناخته شده و مـورد حـمـايـت قـرار               

متعيـيـن شـدن رهـبـران و            .  ميگيرند
سخنگويان كارگـري حـاصـل جـدل و            
فعاليتهاي تئوريك و رفع موانع چـپ        
سنتي است كه خشت بـه خشـت ايـن            
سنت تـوسـط مـنـصـور حـكـمـت بـا                  
سـمــيــنــار و كـارهــاي فشــرده، بــيــان             

شفاف عملي و پراتيكي پيدا كـرده و          
از سنت كمونيسم كـارگـري و سـنـت             
اعتراض و ابراز وجود طـبـقـه كـارگـر             

 . است
اگر سايه حاكميت جنايتكارانه و     
سركـوب جـمـهـوري اسـالمـي وجـود              
نداشت، همين امروز صـدهـا نـفـر از             
كسانيكه ميتوانند پرچم كمونيسم و      
ــه                   رهــايــي بشــر از كــار مــزدي را ب
مطالبه و خواست تـعـيـيـن تـكـلـيـف              
سياسي در جـامـعـه تـبـديـل كـنـنـد،                 
بـجـلـو صـحـنـه مـيـامـدنـد و اولـيـن                      
گردانهاي آزادي ـ برابري ــ حـكـومـت           

 .كارگري را پايه ريزي ميكنند
حزب كمونيست كارگري ميـراث    
منصور حكمـت و از دسـتـاوردهـاي            

ما مـدعـي     .   كمونيسم در ايران است 
قــــدرت ســــيــــاســــي و مــــدعــــي               
ماگزيماليستي ترين مطالبـات بـراي       
تغيـيـر زنـدگـي كـارگـران و جـامـعـه                   

 . هستيم
حزب كمونيست كارگري توانايي    
و قـدرت ايـجــاد فضـاي سـيــاسـي و                 
پلميك بـا چـپ و كـمـونـيـسـتـهـا در                    
صحنه سياسي مبارزات انـقـالبـي را         

ميتوانـد مـحـمـل قـدرتـمـنـدي             . دارد
كمونيسم و كمـونـيـسـتـهـايـي كـه بـه                 

. قدرت سياسي فكر ميكنـنـد بـاشـد          
 و   برجسته كردن اين ترند در بـيـسـت          

ــروز تشــکــيــل حــزب           يــکــمــيــن   ســال
كمـونـيـسـت كـارگـري بـه ايـن دلـيـل                   
ضروري است كه امروز ما ميشنويـم        
و مي بينيم كه چپ و كـمـونـيـسـم بـه            
نيروي قابل دسـتـرس و قـدرتـمـنـدي               
نــيــاز دارد كــه بــتــوانــد در مــقــابــل               
ــات                 ــان ــويــي و جــري ــات ــوي ن ــاري ســن

 .     ناسيوناليست و راست بايستد
حمايت و پشتيباني و پيـوسـتـن          

به حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري ايـران               
امروز در شرايطي كه پرچم جـريـانـات       
اپوزيسيون راسـت و نـاسـيـونـالـيـسـم              
بـقـصــد خـزيــدن بـه قـدرت در سـايــه                  
مـانــور نــظــامــي نــاتــو و ســنــتــهــاي            
ارتجاعي براي آينـده سـيـاسـي مـردم            
در ايران و كردستان خيز برداشته انـد،    
بـيـش از هــر دوره اي ضــروري شــده                

 .  است
 ٢٠١٢  دسامبر ١٠  

 ... بمناسبت بيست و يکمين سال                         
ماموران از وحشت اعتـراض مـردم         
فضاي شـهـرپـيـرانشـهـر، مـهـابـاد و               
بيمارستاني که دانش آمـوزان در آن         

 .بستري هستند را امنيتي کرده اند
کاربدستان رژيم از رهبر جـالدان   
اسالمي گرفته تا وزير و امام جمعـه      
و ديگر مفتخوران ريز و درشت  ايـن   
دم و دســتــگـاه فــاصــد و آدم کــش               
هريک طبق معمول به هذيان گـويـي          
و اراجيف هميشگي شان پرداختـنـد        
و کوشيدند تا انگـشـت اتـهـامـي را            
که به روي خـودشـان تـوسـط مـردم               
نشانه رفته است آنرا به سوي مـعـلـم         
دانش آموزان که نهايت تـالش خـود      
را براي خامـوش کـردن آتـش بـکـار             

وقـتـيـکـه     .   گرفتـه بـود بـرگـردانـنـد          
ديدند چـنـيـن تـرفـنـدي نـمـيـگـيـرد                   
مقصر بعدي را شرکت توليد بخاري     

 . ارج معرفي کردند
وقاحت و بيشمرمـي مـقـامـات        
حکومت اسالمي حد و مـرز نـمـي            

تمام تقالي خود را نـمـودنـد    . شناسد
تــا مــدرســه اي را کــه در لــيــســت                
تخـريـب قـرار داشـتـه اسـت از ديـد                  

مدرسه اي کـه بـر      . مردم پنهان کنند  
طبق معيارهاي حکومت دزدان راه       
انـدازي مـي شـود مـدرسـه نـيـسـت                 
ــگــاه دانــش آمــوزان                  ــل ــکــه قــت ــل ب

مردم آزاديخواه و شـرافـتـمـنـد          . است

. اين حکومت را خوب مي شناسند      
مقصر جلوه دادن معلم مدرسه نـيـز         
يکي ديـگـر از عـوامـفـريـبـي هـاي                  

. آبروباخته حکومت اسـالمـي اسـت      
چنين شگرد سـوخـتـه اي  تـنـهـا از                
عهـده مشـتـي آخـونـد کـپـک زده و                  

. چپاولگر هستي مردم ساخته اسـت    
مردم مي دانند که رژيـم اسـالمـي،           
مـقـامـات و نـهـادهـايـش تـا مـغــز                  
اســتــخــوان کــالش، دزد و فــاســد               

ــه            .  هســتــنــد  ــنــد ک مــردم مــي دان
کاربدستان حکومت اسـالمـي بـراي       
در رفتن از زيـر ضـرب اعـتـراضـات            

 . مردم به تکاپو افتاده اند
بــرگــزاري مــراســم خــاکســپــاري       

 ساله اي که بخاطر حيـف   ۱۰ کودک  
و ميل سران و دست انـدرکـاران ايـن            
رژيم جـان خـود را از دسـت داد را                  

خـانـواده سـيـران       .  امنيتي مي کنند  
يــگــانــي و مــردم مــعــتــرض را در              
مـحــاصـره نـيــروهـاي انـتــظـامــي و              

خـودشـان   .  سرکوبگر قرار مي دهنـد  
خوب مي داننـد کـه بشـدت مـورد              
خشم، انـزجـار و تـنـفـر مـردم قـرار                  

ــد ــردن مــراســم            .  دارن ــي ک ــت ــي امــن
 ساله لـرزه بـر       ۱۰ خاکسپاري سيران  

مــردم .  پـيـکـر شـان انــداخـتـه اسـت             
خشمگيـن، حـکـومـت اسـالمـي را             
باني اصلي در القيدي، بي کفـايـتـي       

و شـانـه بـاال انــداخـتـن در مـقـابــل                  
زندگي کـودکـانشـان  مـقـصـر مـي                

 . دانند
مدارس کشور تحت حـاکـمـيـت         
مشتي اوباش اسالمي را نمي شـود      

مـدارس در ايـران       .  مدارس نام نهاد  
قتلگاه دانـش آمـوزان اسـت، کـوره             

 ۳۸ ظـرفـيـت      .  هاي آدم سوزي است   
نفر انسان در مخروبه اي بنام کـالس    
درس را با هيچ معياري نـمـي تـوان           

تـحـت حـاکـمـيـت         .  مدرسـه نـامـيـد      
مشتـي جـانـور، سـهـم کـودکـان در                
مــدارس ايـــران از ثــروت نــفـــت،                

ــن در آن اســت           ــان   .  ســوخــت حــاکــم
اسالمي در قبال چنيـن رويـدادهـاي          
تکان دهنده اي تنها با چرنديات هـر     
روز و هــر ســاعــتــشــان در صــدا و               
سيماي نکبت اسالمي با تـهـديـد و           
زندان اراجـيـف تـحـويـل مـردم مـي               

 . دهند
مـردم بــايـد خـود دسـت بـکــار               

اعتراض و تجمع در مـقـابـل       .  شوند
نــهــادهــاي بــي خــاصــيــت اوبــاشــان         
اسالمي و دخالت مستقيم والدين و     
مـعـلــمـان در بـررســي از وضــعـيــت               
مدارس کـاري اسـت کـه مـي تـوان                
انجام داد تا مفتخوران اسالمي  را         
به بهبود وضعيت مدارس و هـزيـنـه       
هايي که  بايد به امکانـات مـدارس       

 . اختصاص داده شود وادار کرد
  ۲۰۱۲  سپتامبر ۱۱ 

 ... مدارس ايران قتلگاه                   

بـعــد از مــرگ يــکــي از دانــش             
آموزان به اسم سيران يگانـه کـه روز           
دو شنبه خاکسپاري شد، مـقـامـات        
امنيتي رژيم موانعي براي والدين و      
بستگان او ايجاد کردند که اين شـک      
و شــايــعـات را بـيــشــتـر دامــن زده               

 . است
هـنـگـامـي کــه والـديـن سـيــران              
مــيــخــواهــنــد جســد دخــتــرشــان را          
تحويل بگيرند، مقامات امـنـيـتـي         
به آنها گفته اند جسـد سـيـران را در            

اما والديـن  . تبريز خاک سپاري کنند 
سيران روشن و قاطع با اين تصـمـيـم          

نــيــروهــاي  .  مــخــالــفــت مــيــکــنــنــد     
امنيتي از آنها تعهد ميگـيـرنـد کـه            

نــبــايــد جــنــازه را بــه داخــل شــهــر                
دلـيـل    بـه هـمـيـن         .  دنـ پيرانشهر ببـر  

والديـن و بسـتـگـان سـيـران نـاچـارا                 
جســد کــودک ده ســالــه شــان را در               

خاکسـپـاري   "  پسوه"روستايي به اسم  
 . کردند
 

بر اساس همين خـبـر بـا وجـود              
اينکه تعداد زيادي نيروي امنيتي و       
فيلم برداران سپاه حضور داشـتـنـد و       
فضا را امنيتي کرده بـودنـد، حـدود         

 نفر در مراسم خـاک سـپـاري      ١٥٠٠ 
 .سيران يگانه شرکت کردند

 
بر اساس گزارش همـيـن مـنـبـع           
خبري، تعدادي از خانواده هايـي کـه       

 شـهـريـور    ١٧ فرزندانشان در مدرسه  
در شهر پيرانشهر درس مـيـخـوانـنـد        
گفته اند نبايد در مـدارس بـچـه هـا              

زيــرا .  بــخــاري نــفــتــي روشــن شــود         
احتمال تکرار حادثه دلخراش شـيـن        

مســئــولــيــن در     .  آبــاد وجــود دارد      

ــي              جــواب ايــن اعــتــراض و نــگــران
خانوادها بخاري نفتي را برداشتـه و         

 . به جاي آن چراع نفتي گذاشته اند
کميته کردستان حـزب خـود را           
در غم و نـگـرانـي مـردم و خـانـواده                
ــک                ــگــران شــري ــده و ن هــاي داغــدي
ميداند و از هـمـه مـردم کـردسـتـان                
ميخواهد با اعتراض و تجمـع خـود       
عليه رژيم اسالمي، مقامات جانـي       
و بي کفايت اين رژيم را ناچار کنـنـد      
که هـمـه مـدارس را بـا اسـتـانـدارد                  
امروزي و قابـل قـبـولـي بـاز سـازي               

ايـن حـق هـر دانـش آمـوزي              .  کننـد 
است که در جاي امن و با استانـدارد   

مـقـامــات   .  امـروزي درس بــخـوانـد       
رژيم اسالمي چنان بي پايه و ريشـه          
هستند که از عبور دادن جسـد يـک           
دختر ده ساله در شهر نگران هستنـد    

 .که مورد تعرض مردم قرار گيرند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۲  دسامبر ۱۱ 
 

 ... هجده نفر از دانش آموزان                        
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بنا به گزارش خبرنگـار حـزب از           
 آذرمـاه    ۱۵ پيرانشهر روز چهارشنبه     

دبستان دخترانه انقالب اسـالمـي در         
پيـرانشـهـر دچـار       "  شين آباد" روستاي  

 دانـش    ۳۶ حريق شـد کـه در اثـر آن               
گـروه  .  آموز دچار سـوخـتـگـي شـدنـد          

هاي امـداد بـعـد از يـک سـاعـت بـه                    
محل حريق مي رسند که تـا رسـيـدن          
آنان مردم خود سـريـعـا دسـت بـکـار                
شده و دانش آموزان را از ميـان آتـش           

حـال  .  و دود از کالس خارج مي کنند 
 نــفــر از دانــش آمــوزان وخــيــم                ۱۲ 

 نفر از دانش آمـوزان    ۶ گزارش شده و    
 درصـد بـه       ۶۰ با سوخـتـگـي بـاالي          

. بيمارستان تبريز مـنـتـقـل شـده انـد              
الزم به ذکر است که اين دبستان قبـال     
در ليست مدارس تخريبي شيـن آبـاد        
قرار داشته اسـت تـا جـائـيـکـه درب                
کالسها فاقد دستگيره بوده و بخاطـر        
جلوگيري از ورود حيوانات بـه داخـل          
کالس، پنجره هاي آن را با نـرده هـاي        

اين امر سبب مـي  .  آهني بسته بودند  
شود که دانش آموزان تا لحظاتـي در        
ميان شعله هاي آتش محاصره شونـد     

 .و نتوانند فورا خود را نجات بدهند
اين اولين بار نـيـسـت کـه دانـش              
آموزان مدارس با چنين صحنه هـاي         

روزي .  هولناکي مـواجـه مـي شـونـد          
نيست که در گوشه و کنار اين کشـور      
سانحه هاي قـابـل پـيـشـگـيـري جـان                

در اين مـيـان   .  دانش آموزان را نگيرد 
دانش آمـوزان مـنـاطـق روسـتـائـي و               
شهرکـهـايـي هـمـچـون شـيـن آبـاد از                   
داشــتــن ابــتــدايــي تــريــن امــکــانــات          

نهادهاي رژيـم هـيـچـگـاه        .  محرومند
خود را در قـبـال چـنـيـن رويـدادهـاي                
تکاندهنده اي پاسخگو ندانسـتـه انـد        
و در حـالـيــکـه سـران و مـهـره هــاي                   
حکومت سـرگـرم دزدي و چـپـاول از              
هستي مردم اند، دانش آموزان را در      
مدارس کهنـه و فـاقـد کـوچـکـتـريـن                

. وســائــل ايــمــنــي جــاي مــي دهــنــد           

مکانهايي که هـر آن احـتـمـل ريـزش              
سقف و ديـوارهـاي آن بـر سـر دانـش                 
آمــــوزان وجــــود دارد و فــــاقــــد                   
سيستمهاي امن گرم کننـده و خـنـک            

 . کننده هستند
مسئـول مسـتـقـيـم ايـن فـجـايـع                
رژيمي است که جز جنايت، سرکوب،       
تحميل فقر و بدبختي به مردم وظيفه    

بـه ايـن     .  اي براي خود قـائـل نـيـسـت           
نـبـايـد    .  وضعيت بايد اعـتـراض کـرد       

اجـازه دهــيــم ايــنــگـونــه عــزيــزانــمــان           
قرباني نـاامـنـي و بـي مسـئـولـيـتـي                 

نبايد اجازه بدهيـم بـاز هـم در          .  شوند
مدرسه اي ديگر همين فاجعـه اتـفـاق        

مردم پيرانشهر و مـردم هـمـه         .  بيفتد
شــهــرهــاي ديــگــر بــايــد عــلــيــه ايــن             
وضعيت دست به اعـتـراض بـزنـنـد و           
دولـت را وادار کــنـنــد کـه بــهـتــريــن                
امکانات براي معالجه دانش آمـوزان    
مصدوم بکار گرفته شود، بالفـاصـلـه       
و زير نظر خـود مـردم و مـعـلـمـان و                  
دانش آموزان موارد ناامن و خطرناک    
اعم از ساختمان مدارس و بخاري هـا        
و غيره مورد بررسي قرار گيـرد و بـه             
خــانــواده هــاي دانــش آمــوزانــي کــه            
قرباني اين وضعيت شده اند خسـارت      

کميته کردستان حـزب    .  پرداخته شود 
کمونيست کارگري از مردم پيرانشهر      
و ساير شهرها، خـانـواده هـاي دانـش            
آمـوزان مصـدوم شـده، مـعـلـمـيـن و                 
دانش آموزان مي خواهد کـه سـاکـت           
ننشينند و با تمام قوا عليه جمهـوري    
اسالمي، عليه بي مسـئـولـيـتـي ايـن            
رژيم و عليه ناامني مدارس دست بـه      

 . اعتراض بزنند
 

 سرنگون باد  
 رژيم جمهوري اسالمي  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري

  ۹۱  آذر ۱۵ 
 ۲۰۱۲  دسامبر ۵ 

خبر حادثه دردناک، قرار گرفـتـن    
بچه ها در ميان شعله هاي آتـش در        
يک مدرسه در يـکـي از روسـتـاهـاي             
پيرانشهر واقع در کردسـتـان ايـران و          
عــکــســهــاي کــودکــان عــزيــزي کــه           
سوخته بودند، نفس را در سيـنـه هـر        

از روز   .  انسان آزاده اي حـبـس کـرد           
گذشته اخبار رسيده حکايـت از ايـن         

 سـالـه در       ۱۰ دارد که سيران يگانـه       
ــات وارده در                  ــراحـ ــدت جـ ــر شـ اثـ
بيمارستان سينا در تبريز جـان خـود        

خـبـر مـرگ      .  را از دسـت داده اسـت         
يکي ديگر از اين دختر بـچـه هـا بـه             
اسم آمنـه مـنـتـشـر شـده اسـت امـا                  
هنوز مورد تاييد منابع خـبـري مـا            

بنا به اخباري کـه    . قرار نگرفته است 
به کميته کردستان حزب کمونيـسـت       
کارگري ايران رسيـده اسـت، حـداقـل           
چهار کودک از ميان کودکان سوخته       
بر اثر شدت سوختگي در خطر جدي       

سه نفر از آنـهـا در       .  مرگ قرار دارند  
حال کوما و بـا کـمـک دسـتـگـاهـاي               

 . تنفسي مصنوعي زنده هستند
ايــن جــنــايــت آشــکــار از ســوي           
حکومتي است که ميلـيـاردهـا پـول          
را مـقـامـات ريـز و درشـت آن بـاال                  
ميکشند و ميلياردها دالر بـنـا بـه            
اقـرار خــودشــان گــم و گــور شــده و                
کودکان در مـدارس مـجـبـورنـد در              
بدترين شرايط درس خوانده و در اثـر        

 . حوادثي اين چنيني جان ببازند
در مــورد مــدرســه اي حــرف               
ميزنيم که بدليل نبود وسايل ايمنـي     

 کودک در ميان شعله ۸ ٣ در مدرسه   
هاي آتش قرار گرفتند و تـن و بـدن               

غـيـر   .  نازکشـان طـعـمـه حـريـق شـد             
اســتــانــدارد بــودن و فــرســودگــي                
ساختـمـان و عـدم وسـايـل گـرمـا و                  
سرما در اين نوع مدارس تـا کـنـون             
تعداد زيادي از بچه هاي کـم سـن و              

در .   سـال را قـربــانـي گـرفــتـه اسـت              

مورد مدرسه اي حرف مـيـزنـيـم کـه           
درهاي آن  دستگيره نداشته و دقيـقـا    
بهمين دليل امکان بـاز کـردن در و             

مدرسه اي   .  فرار کودکان نبوده است 
که پنجره هايش را نيز ميله کشـيـده       
و امکان فـرار از پـنـجـره هـم وجـود                

در همين مـدرسـه کـه        .  نداشته است 
بـچــه هـا طــعــمـه حــريــق شــده انــد،                
کپسول آتش نشاني اش خـالـي بـوده         

اکنون که ابـعـاد ايـن جـنـايـت           .  است
براي جامعه روشن شده اسـت، وزيـر          
جـانـي آمـوزش و پـرورش و ديـگــر                
مقامات امنيتي و حکومتي تالش     
ميکنند مقصر را نه دولـت و نـظـام          
جمهوري اسالمي بلکه معلم کـالس      

 . معرفي کنند
اگـر ايــن واقــعـه در هــر کشــور              
معمولي در دنـيـا پـيـش مـي آمـد،               
اولين اقدام اين ميبود که مسئوليـن    
آموزش و پرورش تا سطح وزير بايـد        
استعفا مـيـدادنـد و سـپـس بـررسـي               
چرايي اين واقعه و بويژه نقش دولـت       
و حکومت در چنين جنايتـي مـورد        

امـا  .   بررسي دقيقتر قرار ميگـرفـت    
مـردم ايـران بـا حــکـومـتـي پـررو و                  
جاني سروکار دارند که حتي بـعـد از         
اين همه جنايت تالش ميـکـنـد آنـرا            
توجيـه کـنـد و امـري عـادي جـلـوه                  

 .  بدهد
مــا در مـــورد ايـــران تـــحـــت               
حاکميت مشتي فاشيست اسـالمـي      

حکومتي که با دزدي .  حرف ميزنيم 
و فســاد نــفــس مــيـکــشــد و حــتــي              
وقتيکه بچه هاي خردسال در مـيـان          
آتش بي مسئوليتي و بـي کـفـايـتـي            
آنها ميسوزند حاضر به پاسخگويـي     
و قبول مسئوليت اين جنـايـت خـود         

 . نيستند
اخبار اما حـاکـي از وجـود يـک             
فضاي اعتـراضـي و خشـم آگـيـن از               

ــابــاد      .  طــرف مــردم اســت         در مــه
تعدادي از جوانان در مقابل آمـوزش    
و پرورش مهاباد دست به تجمع زده       
و شعارهايي در دست داشتند که بـه       
اين فاجعه اعتراض کرده و خـواهـان         
پاسخگويي مقـامـات و اسـتـعـفـاي            

خـبـر   .  وزير آموزش و پرورش شـدنـد      
از امضا طومارهاي اعـتـراضـي در          
کردستان هست و صحبت از ايـنـکـه        
در همه شهرها بايد به اين مـوضـوع        

طبق خبري که به مـا    .  اعتراض کرد 
رسيده است، نماينده پـيـرانشـهـر کـه           
در اين واقعه سـعـي مـيـکـنـد چـهـره              

را بخـود گـرفـتـه و         " مدافع قربانيان" 

خــواهــان اســتــعــفــاي وزيــر آمــوزش         
پرورش شده است، قصد سـخـنـرانـي          
در جمع والـديـن کـودکـان زخـمـي و                
آسيب ديده را داشته که آنها با شعـار    
دادن و اعتراض مانع سـخـنـرانـي او            

چرا که مردم تجـربـه دارنـد و        .  شدند
ميدانند اين جانيان از ريز و درشـت،     
همه دست اندرکاران ايـن حـکـومـت          

هـمــه آنــهــا    .  ضـد انسـانــي هســتــنـد       
شـارالتــانــهــايــي هســتــنــد کــه بــراي          
نــجــات حــکــومــتــشــان نــقــش هــاي         
گوناگون بازي ميکنند و حضورشان    
در جمع مردمي که دلشان از دسـت        
همه اينها خون اسـت، فـقـط بـاعـث             

 . ابراز انزجاي عمومي مردم ميشود
روز دوشنبه قـرار اسـت سـيـران             
يگانه کودک ده سـالـه اي را کـه در                 
تبريز جان سپرد، در مـحـل تـولـدش          

رسـانـه هـاي حـکـومـت           .  دفن کننـد  
اسالمي از امکان حضور مـقـامـات       
محلي و نـمـايـنـده وزيـر آمـوزش و                

. پرورش در اين مراسم حرف ميزنند    
اما بـطـور قـطـع حضـور ايـنـهـا در                   
مراسم با ابـراز انـزجـار و اعـتـراض                

 .عمومي روبرو خواهد شد
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب          
کمونـيـسـت کـارگـري ايـران فـاجـعـه                
دردناک از دست رفتن سيران يـگـانـه          
را به خانواده  اين عزيز  صـمـيـمـانـه            
تسليت ميگويـد و خـود را در غـم               
بزرگ اين خانـواده سـهـيـم و شـريـک               

ما از همه خـانـواده هـايـي         .  ميدانيم
که فرزندان آنها آسيب ديده انـد و از           
مردم معترض و آزاده در کـردسـتـان          
ميخـواهـيـم کـه بـراي فـراهـم کـردن                 
امــکــانــات کــافــي بــراي مــعــالــجــه           
کودکان آسيب ديده و اعزام آنـهـا بـه          
يک کشور اروپايي با امکانات بهـتـر    
پـزشـکـي و درمـانـي بـه حـکـومــت                 

 . اسالمي فشار وارد کنند
مدارس در ايران و بويژه مدارس       
در روسـتـاهـا و مـنـاطـقـي کـه ايـن                    
چنين غير استاندارد هسـتـنـد بـايـد            

. فورا بـاز سـازي و تـرمـيـم بشـونـد                 
مدارسي که غير اسـتـانـدارد سـرهـم            
بندي شده اند نه محل آموزش بـچـه        
ها بلکه محل قرباني گرفتن از بـچـه       

اين اوضاع بـراي کـودکـان        .  ها است 
ــاک اســت        ــه    .  بســيــار خــطــرن بــايــد ب

حکومت اسالمي ايران و مفتخوران     
اسالمي فشار آورد که مدارس را بـه     
ســطــح اســتــانــداردهــاي امــروزي              
برسانند و بيش از اين بـا جـان بـچـه              

 . ها بازي نکند
مـــا از مــــردم کـــردســــتــــان                

بر اثر حريق در دبستان دخترانه                             /  ١ اطالعيه شماره   کودکاني که در آتش سوختند                        
  دانش آموز           ۳۶ شين آباد پيرانشهر                 

 دچار سوختگي شدند                
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و اول مـاه      ۵۷ انقالب   :  فصل اول 
 مه در کردستان

 و   ٥٨ جشن اول ماه مه در سـال          
در شهر سنندج، مهـابـاد، اشـنـويـه و           
بوکان در موقعيت سياسي و شـرايـط       
سياسي نـويـنـي بـرگـزار شـد، از يـک                  
طرف کارگران و کمونيستها و مـردم          
انــقــالبــي خــود را در مــقــابــل رژيــم              
سلطنتي پيروزمـنـدانـه مـي بـيـنـنـد،              
آکسـيـونـهـاي اول مـاه مـه بـا پـايــان                   
ديکتاتوري رژيم شاه اولين نفس هـاي    
آزاد شده کارگران را در خـيـابـانـهـا بـه            

از طـرف ديـگـر        .  نمـايـش مـيـگـذارد       
طبقه کارگر بمثابه طبقـه اجـتـمـاعـي           
ودخيل در صحنه سياسي  کـردسـتـان       
در ايـن روز و بــا نــمـايشـهــاي رژه و                   
مــراســم اول مــاه مــه نشــان داد کــه               
جامعه کردستان بـرخـالف نـظـرات و            
ديدگاه هاي بورژايي و ناسيوناليستي      
جامعه اي طبقاتي اسـت و کـارگـر و             
مطالبات کارگري نه تنها در عـرصـه        
کشــمــکــشــهــاي جــاري در جــامــعــه،         
حضـور و مـوجـوديــت اجـتـمـاعـي و                
واقـعـي دارد، بـلــکـه مـحـور اصـلــي                 
کشمکشها و تحـوالت اجـتـمـاعـي و            

 .سياسي است
ــيــن     ١٣٥٨ اول مــاه مــه            ، اول

ــعــد از                  ــر ب مــراســمــهــاي روز کــارگ
مـراسـم سـال      . سرنگوني رژيم شاه بود 

 در مــيــان خــروش انــقــالب در               ٥٨ 
وبـا شـکـوه      .  شهرهاي ايران برگزار شد 
مـيـلـيـونـهـا       .  ترين جشن کارگران بود   

زن و مــرد کــارگــر در ايــن روز در                    
شــهــرهــاي مــخــتــلــف ايــران، روز                 
همبستگي جهاني خود را با بـرپـايـي          
دهها ميتينگ در شهرهاي مختـلـف        

. و تظاهرات پـرشـور، بـرگـزار کـردنـد            
، ٥٧ اولين روز کارگـر بـعـد از قـيـام                

، حدود نيـم  ٥٨ يعني اول ماه مه سال   
ميليون نفر در تهـران و صـدهـا هـزار            

 .نفر در شهرها رژه رفتند
، يــک   ٥٨ در اول مــاه مــه ســال            

خواست اصلي کـارگـران لـغـو قـانـون              
کار زمان شاه و تدوين يک قانـون کـار       

 .جديد بود
در کردستان هم نمـايـش و جشـن          
جهانـي روز کـارگـر بـراي اولـيـن بـار                  
علني در خيابانهاي شهـرهـا و حـتـي             

. روستـاهـاي بـزرگ بـرگـزار مـيـشـود              
ســرود انــتــرنــاســيــونــال و شــعــارهــاي         
انترناسيوناليستي و کارگري همه جـا       

 .طنين انداز ميشود
 ارديبهـشـت سـال      ١١ سنندج؛ در  

جــمـعــيـت دفـاع از        "  بــه دعــوت       ٥٨ 
ــزاران نــقــر از         "  آزادي و انــقــالب        ه

کارگران و زحمتکشان و مـردم شـهـر            
سنندج با حمل پالکاردهاي گوناگـون       
در ميدان آزادي شهر اجتـمـاع کـردنـد         
تــا روز جــهــانــي کــارگــران را جشــن              

سنديکـاي کـارگـران بـيـکـار           .  بگبرند
سنندج طبـق فـراخـوانـي کـارگـران را              
دعوت کرد تا به طـور مـتـشـکـل در               

مـحلـه    .  اين ميتينگ شـرکـت کـنـنـد         
تازه آباد که مرکز سنديکا در آن قـرار       
داشت، ممـلـو از کـارگـران شـاغـل و                
بـيـکـاري بـود کــه آمـاده شـرکـت در                  

کارگران با .  جشن طبفاتي خود بودند   
حمل شعار و پـالکـاردهـايشـان سـرود           
خوانان به طرف ميدان آزادي شهـر بـه        

کــارگــران " شــعـار    .  حـرکــت درآمــدنــد   
که شـعـار اصـلـي       "  جهان متحد شويد  

مراسم بود، روي يـک بـانـدرول بـزرگ            
روي پـالکـاردهـاي      .  نوشته شـده بـود      

متعدد ساير مطلبات کارگران ماننـد     
  ٨ حـق اشـتـغـال،            "  بـيـمـه بـيـکـاري        " 

ســاعــت کــار و مــطــالــبــات رفــاهــي            
در مـيـان     .  ديگري بچـشـم مـيـخـورد        

شادي و سرور اجتمـاع کـنـنـدگـان در             
ميدان آزادي هزاران کارگر شـاغـل در       
صفوف منظم به اجـتـمـاع کـنـنـدگـان            

زنــان بــه خصــوص زنــان       .  پـيـوســتـنــد   
کارگر کـارخـانـه پـوشـاک وسـيـعـا در                

 شـرکـت     ٥٨ مراسم اول ماه مه سال        
 بـه    ٥٨ روز اول ماه مه سـال    . داشتند

دعوت سـنـديـکـا تـمـام نـانـوايـي هـا                  
تعطيـل شـدنـد و کـارگـران بـا حـمـل                   
پــالکــاردهــا و شــعــارهــاي خــود در              

. ميتينگ اول ماه مه شرکـت کـردنـد      
نــمــايــنــده کــارگــران در مــيــتــيــنــگ            
سخنراني کرد  و کارگران را به اتـحـاد      

 .  و همبستگي بيشتري دعوت کرد
تظـاهـرات بـا شـكـوهـي           :  مهاباد

توسط جمعيت انبوه كارگران فصلـي،      
كارگران كارگاههاي مختلف و مـردم      

شركت كنندگـان در    .  شهر به راه افتاد 
محل خانه جوانان شهر مهاباد تجمـع    
كردند و اعالميه و پيام و سـخـنـرانـي         
درباره همبستگي مبارزاتي كـارگـران      

در ايـن    .  جهان پخش و ايـراد مـيـشـد         
مــراســم كــارگــران شــعــار مــيــدادنــد؛          
پيروزباد روز جهاني كارگر، كـارگـران       

 ! جهان متحد شويد
رحــمـان حســيـن زاده در          :  بـوكــان 

خاطرات خود در مورد برپايي مراسم    
بـدنـبـال    " اول ماه مه چنين ميگـويـد؛       

 اكنون فرصـتـي پـيـش آمـده          ٥٧ قيام  
بود كه كارگران و مـردم زحـمـتـكـش              
بمناسبت روز جـهـانـي كـارگـر جشـن              

بـرگـزاري مـراسـم روزكـارگـر           . بگيرند
عده  بيشماري را با خود روز كارگر و    
تاريخچه آن آشنا نمود، كه تا آنـزمـان       

روز .  چيزي در مورد آن نشنيده بودنـد  
اول ماه مـه، شـهـر سـيـمـاي ديـگـري                 
داشت، دسته دسته كارگـران و مـردم           
زحمتكش و جـوانـان و روشـنـفـكـران              
انقالبي و كـمـونـيـسـت در مـحـوطـه                 

ــقـــوق                  «  ــاع از حـ ــت دفـ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
 جـمـع شـده بـودنـد و              » زحمـتـكـشـان    

. سپس از آنجا راه پيمايي شـروع شـد          
شـهـر   "  جـمـعـيـت    " مراسم بـه دعـوت         

بوكان و سـازمـان چـريـكـهـاي فـدايـي              
برگزار شد كه حـدود ده هـزار نـفـر از                
كارگران، مـردم فـقـيـر و زحـمـتـكـش                
شهر و روستا و روشنفـكـران انـقـالبـي         

مــرتــجــعــيــن  .  در آن شــركــت كــردنــد       
جمع "  مكتب قران"مذهبي كه به دور  

شده بودند براي برهم زدن تـظـاهـرات،          
مـمــانـعــت از ايــن حــركـت مسـتــقــل              
كارگري و كمرنگ كـردن شـعـارهـا و             
خـواسـتـهـاي كـارگـري در آن مـراسـم                 
شركت كردند، آنها خواستند بـا دادن         
شعارهاي مذهبي در جـهـت تـطـهـيـر             
رژيـم اسـالمـي تـظـاهـرات را بـر هــم                  

اما بـا عـكـس الـعـمـل قـاطـع               .  بزنند
كارگران و اجتـمـاع كـنـنـدگـان روبـرو              

كارگران در طول تظـاهـرات بـا      .  شدند
كـارگـران   " تكرار محكم و رسا شـعـار       

مشت مـحـكـمـي     "  جهان متحد شويد 
. بر دهان مرتجعين مذهبي كوبيـدنـد      

اين مرتجعين كه ديگر تـاب تـحـمـل            
شعارهاي طـبـقـاتـي كـارگـران و ايـن                
حركت آگاهانه و شكـوهـمـنـد آنـان را            
نداشتند صف خود را كه جمعيتي در     

ــد از            ١٥٠ حــــدود       ــودنــ ــر بــ ــفــ نــ
تظاهركنندگان جدا كردند، تظاهـرات      

بـرادري ــ بـرابـري ـ           " كارگران با شعار     
ــري        ــا ســرود        "  حــكــومــت كــارگ و ب

انترناسيونـال ادامـه پـيـدا كـرد و بـا                  
عظمت خاصي كه نشـانـي از قـدرت             
كارگران بود خيابانهاي اصلي شهر را     

كارگران ايـن روز را در          .  در نورديدند 
فضايي پر از شـادي و امـيـدواري بـه              

بـعـالوه   . آينده اي روشن برگزار نمودند 
اين روز به ميدان كشمكش انسانهـاي    

آزاده و كـمــونــدسـت بــا مــرتــجـعــيــن             
مــذهــبــي تــبــديــل شــد كــه طــي آن                
مرتجعين به عقب نشـيـنـي مـجـبـور             

اين هم خود موفقيـت ديـگـري      . شدند
 ". بود

جـالل مـحــمـودزاده در        :  اشـنـويــه  
 ١٣٥٨ مــورد اول مــاه مــه ســال                  

خاطراتش را چنين بـرايـمـان نـوشـتـه؛            
از جــنــگ خــونــيــنــي كــه عــوامــل              " 

حكـومـتـي بـا كـمـك مـرتـجـعـيـن و                    
ناسيوناليستهاي محلي در شهر نـقـده    
راه انداخته بودند، فـقـط چـنـد هـفـتـه               

آثار و عواقب اين فـاجـعـه    .  ميگذشت
سياسي عمـيـقـا بـر فضـاي سـيـاسـي                
شهر و فعالين سياسي آن سـنـگـيـنـي            

شــهــر را از ايــن فضــاي              .  مــيــكــرد 
سنگين و غمگين درآوردن و شـور و           
شوق سياسي قبـل از ايـن كشـتـار را               

جمعـيـت   . " برگرداندن كار آساني نبود  
در اشـنـويـه      "  دفاع از حقوق خلق كـرد    

تـنـهـا جـريـان فـعـال و جـدي در ايــن                     
اغلب فعالين آن تـا قـبـل        .  مقطع بود 

از جـــنــگ نــقـــده در ارومــيـــه در                    
ســازمــانــدهــي تــحــصــن دهــقــانــان و          
زحمتكشان اطراف اروميه بـر عـلـيـه           
اربــابــان و مــرتــجــعــيــن و عــوامــل               

ــد         از هــم    .  حــكــومــتــي، فــعــال بــودن
فروپاشي اين تحصن كه جـنـگ نـقـده           
مـيـخ آنـرا بـه آن زد، بــر مـوقــعـيــت                    
سياسي جمعيت هم تاثـيـرات مـنـفـي         

عليرغم اين شرايط، فـعـالـيـن       . داشت
جمعيت امكان اولين جشـن اول مـاه           

شايد اولين جشـن مـبـارزاتـي در          ( مه
را از دست نـدادنـد و       )  تاريخ اين شهر 

. بـه اسـتــقـبــال تــدارك جشــن رفــتـنــد             
راه پيمايي اول مـاه مـه را           "  جمعيت" 

از چــنـد روز قــبـل در           .  فـراخـوان داد    
قسمت بخش كارگـري كـه در گـوشـه             

سـازمـان   " ( جمعيت"اي از دفتر بزرگ  
فعالين سيـاسـي   . قرار داشت) تعاوني

شــهــر و بــخــصــوص جــوانــان بــه                     
ــالكــارد                 ــه پ ــي ــه ــويســي و ت ــارن شــع

فراخوان توسط نماينـدگـان   .  پرداختند
كارگران بيكار مانند مصطفي نـجـار      

در ايـن    .  در ميان كارگران پخـش شـد     
زمان مسئله كارگران بيكار داشت بـه    
مسئله سياسي شهر تبديل مـيـشـد و        

. مطالبه حق بيكاري نضج ميگـرفـت    
اين باعث شد كه تعدادي از كـارگـران         
شهرداري و آبياري كه هسـتـه اصـلـي             
اعتراضات بـودنـد در جشـن شـركـت             

راه .  اين نقطه قوت جشـن بـود      .  كنند
شـروع  "  جمعيـت " پيمايي از جلو دفتر    

شد و بطرف خيابان اصـلـي شـهـر راه               
در شروع راه پيمايي تعدادمـان  .  افتاد

ولي بمروز جمـعـيـت شـهـر        . زياد نبود 
بخصوص در خـيـابـان        .  بيشتر ميشد 

ــه               اصــلــي در مــحــل اجــتــمــاع روزان
كارگران بيكار، به تـعـدادمـان افـزوده          

در طول راه پيمايـي شـعـارهـايـي        .  شد
زنده باد طبقـه كـارگـر، دشـمـن          « چون

زنـده بـاد اول مـاه          « ،   » سرمـايـه دار    
روي پالكاردها هـم  .   داده ميشد » مه

در .  همين شعارها نـوشـتـه شـده بـود            
گردهمايي آخر راه پـيـمـايـي از جـملـه              

او .  سخنرانـان مصـطـفـي نـجـار بـود             
بيشتر به مسـئلـه بـيـكـاري كـارگـران              

. شهرداري  و آبـيـاري شـهـر پـرداخـت              
كارگران شهـرداري و آبـيـاري بـعـد از               

شده بـودنـد و بـا        "  بيكار " ٥٧ انقالب  
اينكه اگـر كـار مـيـكـردنـد حـقـوقـي                  

تـا ايـن مـقـطـع ديـگـر              .  نميگـرفـتـنـد    
بيكاري داشت تبديل به مسئلـه حـاد          

طــرح ايــن    .  ســيــاســي شــهــر مــيــشــد      
مسئله پايه اعتراضات بعدي شد كـه         
دو يا سه راه پـيـمـايـي اعـتـراضـي را                 
بدنبال داشت،  حاصل آن گرفتـن حـق         

.  كارگر بـود ٢٠٠ بيكاري براي حدود  
و نمـايـنـدگـان كـارگـران         "  جمعيت" كه  

تحويل آن از شوراي شهـر و پـرداخـت            
 ".به كارگران را سازماندهي كردند
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ــالم                ــه اسـ ــي کـ ــايـ ــورهـ در کشـ
حکومت ميکند، تعريف مـوقـعـيـت        
زنان احتياج به فرهنگ لـغـات جـديـد         

خشونت کلمه اي بسيار لطـيـف    .  دارد
در توصيف  مـوقـعـيـتـي اسـت  کـه                   
جنبش اسالمي و مـذهـب اسـالم بـر              

 ! زنان تحميل کرده است
دو عکس برگزيده در روز جهانـي         

 اعتراض به خشونت بر عليه زنان 

اينجا شهر سليمانيه در کردستـان   
فعالين مدافع حـقـوق زن       . عراق است 

با اين ابتکـار يـاد زنـانـي را گـرامـي                 
داشتند که قرباني قتل ناموسي و يـا        
قتل در خانواده ها ،  يا خـودکشـي و         

در اينجـا مـيـتـوان       .  خودسوزي بودند 
اسامي و علت مـرگ زنـان را ديـد و                
همچنين کفش اين زنان و شاخه هـاي       
گلي که به ياد اين زنان و پرپـرشـدگـان          
در مرکز شهر سليمانيه بايد نگـاهـهـا          
را به اين جنايات و اين خشونت غـيـر       

 . قابل توصيف جلب ميکرد

مـردان  .  اينجا تورنتو کانادا است 
با کفش زنان راهپيمايي ميکنـنـد تـا          
بـه دنــيـا نشـان دهـنــد کــه مــخـالــف                 
خشونت بر عليه زنان هسـتـنـد و ايـن            
روش را براي اعـالم هـمـبـسـتـگـي بـا               

 . مبارزات زنان برگزيده اند
 نــوامــبــر روز جــهــانــي          ۲۵ روز   

اعتراض به خشـونـت بـر عـلـيـه زنـان                
خشونتي که سـيـسـتـم و نـظـام            .  است

سرمايه داري در همه جاي دنيـا از آن         

دفاع ميکند و به آن دوام و بـقـا مـي            
ستمي که در سطح قـوانـيـن و      .  بخشد

سيستم باقي نـمـانـده و مـدافـعـيـن و                
مجريان عملي آن ، در درون خـانـواده        
هــا و در رخــتــخــواب زنــان، حــي و                
حاضر هستند و به اين ستم ويژگـي و          
پيچيدگي خاصي مـي بـخـشـنـد کـه               
مقابله با آن در عـيـن حـال مسـتـلـزم                
مـقــابلـه بـا مـردســاالري و رفـتــار و                 

 . فرهنگ مردساالرانه است
 :به اين آمار توجه کنيد

 ميلـيـون کـودک      ٦٠ نزديک به   - 
دختر بچه قبل از تولد به عـلـت عـدم           
خواست کودک دختر توسط والدين بـا     
استفاده از قانون سقط جـنـيـن کشـتـه          
مـي شـونــد يـا بـه عــلـت وجـود کــم                    
توجهي، بيماري، عدم رغبت خانـواده   

 .به مرگ مبتال مي گردد...و 
 نـفـر در دنـيـا از           ١  زن ٣ از هر   -

يــک نــقــطــه از بــدنــش مــورد آزار و                 
 خشونت واقع شده 

اولـيـن تـجـربـه        %  ٤٧ بيش از       -
هاي جـنـسـي زنـان بـا تـوجـه بـه زور                    

 .صورت مي گيرد
جـنـايـت هـاي       %  ٧٠ بـيـش از         -

زنان توسـط جـنـس مـخـالـف کـه بـه                  
صــورت هــاي رابــطــه هــاي شــوهــر،            
دوست پسر، بردار، پدر و بوده اتـفـاق         

  .مي افتد
 زن و در       ٥ در زامبيا هر هفته   -

 زن بـدسـت شـوهـر،           ١ کنيا هر هفته     
خـود  ..  پدر، بـرادر، دوسـت پسـر و              

 .کشته مي شود
زنـان پـس از       %  ٣٥ در مصــر       -

ازدواج از يک نقطه از بـدنشـان مـورد           
 .آزار فيزيکي واقع مي شوند

در بوليوي تمامي زنـان بـاالي         -
 ماه حداقـل يـک     ١٢  سال در طول ٢٠ 

بار مورد خشونت فيزيکي واقـع مـي        
 .شوند
 ثـانـيـه      ١٥ در آمريکا طي هر      -

 زن از طـرف شـوهـر يـا پـدر مـورد               ١ 
 .خشونت فيزيکي واقع مي گردد

مقتـولـيـن    %  ٥٠ در بنگالدش   -
جنايت هاي صورت گرفته را زنـان و           
مســبــب ايــن جــنــايــت هــا از طــرف              

... شوهر، برادر، پدر، دوست پسر و        
 .معرفي مي گردد

زنان تـوسـط   %  ٢٠ در زالند نو   -
ــرادر، دوســت پســر               شــوهــر، پــدر، ب

مورد خشونت فيزيکي واقع مي ... و  
 .گردند
بر اساس آمـارهـاي ارگـانـهـاي            -

حقوق بشر غيرروسي در روسـيـه هـر            

 زن مــورد خشــونــت         ٣٦.٠٠٠ روز   
 .فيزيکي واقع مي گردند

 در اسپانيا هـر    ٢٠٠٠ در سال   -
 زن توسط دوست پسر، شوهـر،    ٥ روز  

. کشته مي شده اسـت ... برادر، پدر و  
 زن   ١ در بـريـتـانـيـا در هـر هـفـتـه                     -

توسـط شـوهـر، بـرادر، پـدر، دوسـت               
  .خود به قتل مي رسد..پسر و 
 نـفـر     ١  زن در جـهـان           ٥ از هر     -

قـربـانــي تــجـاوز جـنــسـي بـوده و يــا                  
قرباني تجاوز جنـسـي نـامـوفـق مـي              

 .باشد
در آفريقاي جنوبي هـر روز بـه             -
  . زن تجاوز مي گردد١٤٧ 
دراياالت متحـده آمـريـکـا در            -

 زن مورد تجاوز واقـع    ١  ثانيه ٩٠ هر  
 .مي گردد

 زن در      ٢٥.٠٠٠ هــر ســالــه         -
 . فرانسه مورد تجاوز واقع مي شوند

زنان بـعـضـاً و        %  ٣٥ در ترکيه   -
زنان اکـثـراً مـورد خشـونـت          %  ١٦.٣ 

 . واقع ميشوند
 

آمار خشونت بـر عـلـيـه زنـان در              
ــنــوع و                 کشــورهــاي مــخــتــلــف و ت
ــا                ــونـــت هـ ــن خشـ ــردگـــي ايـ گســـتـ
مــوضــوعــي اســت کــه بــايــد مــورد             

نکته مهم .  بررسي دقيقتر قرار بگيرد 
اما اينست که در همه جاي دنيا زنـان        
بدليل جنسيت خود تحت ستم و آزار       
و اذيــت قــرار گــرفــتــه و حــتــي در                   
کشـورهــاي اروپــايـي و در کـانــادا و               
امريکا و غيره نيز که جنبش بـرابـري           
طــلــبــانــه زنــان و يــا جــنــبــش هــاي                
سـوسـيـالــيـسـتـي و بـرابـري طـلـبـانــه                  
توانسـتـه دولـتـهـا را وادار بـه قـبـول                   
برابري زن و مـرد در سـطـح قـوانـيـن                  

اما هنوز ايـن لـکـه نـنـگ بـر               .  بکند
پيشاني بشريت در اين کشورهاي نيـز     

قرباني ميگيرد و هنوز زنـان در ايـن            
کشورها نيز بايد بجنگند تا از حقـوق   
خود دفاع کرده و بر عـلـيـه خشـونـت               

 . مبارزه کنند
يک موضوع مهم اما در سه دهـه   
ــدازي يــک جــنــبــش                 اخــيــر دســت ان
اسالمي به موقعـيـت زنـان اسـت کـه             
اينها ديگر با قوانين و مقـررات و بـا         
جــنــايــات و شــنــاعــتــي کــه بــخــرج               
ميدهند موقعيت زنان را نه فـقـط در       
اين کشورها بلکه به نوعي در سـطـح        

 . بين المللي ، گامها عقب برده اند
سي سال است که در افـغـانسـتـان         

زن را   ...  و   ... و ايــران و ســودان و            
سنگسار ميکنند، در سطح قـوانـيـن         
او را ضعيـفـه خـطـاب کـرده و ارزش                
خونش را نصف خون مـرد دانسـتـه و           
با اسلحه و شالق و سنگ او را وادار         
ميکنند به کنج خانه پناه برده و اگـر          
به بيرون از خانه ميرود خود را کامال       
مخفي کرده و حجاب را بر او تحميـل    

 . کرده اند
ميليونها زن اکـنـون در بسـيـاري          
از کشورهاي اسالم زده، تحت تعقيـب   
و آزار و اذيـت جــنـبــش اسـالمــي و                 
حکومتهاي اسـالمـي و لـمـپـن هـاي              

اين موقعـيـت   .  اسالمي حاکم هستند 
را نميتوان با هيچ کلمه اي تـوصـيـف            

اين بربريت کامل اسالمي اسـت  .  کرد
و مـتـاسـفـانـه در مـجـمـوع دنـيـا در                    
مقابل آن با شکيبايي رفتا ر کـرده و           
دنيا يکپارچه بر عليه اين وحشيگـري     

 . قرون وسطايي قيام نکرده و نکرد
نميتوان در مورد موقعيـت زنـان        
حـرف زد و نـقــش مــخـرب و ســيــاه                  
مذهب و در اين مورد اسالم را بکنار     

 . نهاد
اســالم مــذهـــب مــردســـاالر و              
طرفدار اعمال خشونت سيستمـاتـيـک        
ــان اســت و                   ــيــه زن ــه عــل و وحشــيــان
هنگامي که يک حکومت اين مذهب    

و ايـن تــفـکـر را قـانـونـي مـيـکـنــد،                    
ميتوان دريافت چه جهنمي براي زنـان     
در ايـن دنـيــا تـدارک مـي بـيـنــنـد و                     
چگونه زنان را به معناي دقيق کـلـمـه       

 . رجرکش ميکنند
براي توصيف موقعيت زنـان زيـر       
چکمه جنبش اسالمي و اسالم و قران       

. بــايــد کــلــمــات ديــگــري پــيــدا کــرد           
خشونت کلمه لطيفي است و گـويـاي           

 . اين موقعيت نيست
 نوامبر در عـيـن حـال      ۲۵ امسال  

روزي بـود کـه بـايـد بـه احـتـرام زنـان                    
رزمنده در کشورهاي اسالم زده بـايـد          
بشريت به پا خـاسـتـه و اداي احـتـرام               
ميکرد به ميليونها زن که در ايـران و        
افغانستان و سودان و مصر با چـنـگ        
و دنـدان مـبـارزه کـرده و از حـرمــت                  

 .  انساني خود دفاع ميکنند
بــويــژه بــه زنــان در ايــران تــحــت              
حاکمـيـت حـکـومـت اسـالمـي بـايـد                
مدال مقاومت و مقابله بـا هـارتـريـن           
حـکـومـت را داد کــه زنـان در هـمــه                  
عــرصــه هــا در خــانــه و مــدرســه و                 
دانشگاه و در زمينه هنر و فرهنگ و    
در همه جـا عـلـيـه ايـن حـکـومـت و                    
فرهنگ پوسيـده و ضـد زن آن قـيـام                 
کرده و در همه جا پوزه مشتي آخـونـد     
و معمم و مکالي وقـيـح را بـه خـاک                

 . ماليده اند
 نوامبر روز جهاني اعتراض     ۲۵ 

به خشونت عليه زنان است و بايد   
بويژه مردان در کشورهاي اسالم زده   
، از ابتکار مردان در کانادا درس  
گرفته و با بکار گرفتن ابتکاراتي از    
اين نوع، نشان دهند که عليه اين    
سيستم فکري و عليه اين قوانين       
قرون وسطايي  وعليه اين فرهنگ و     

جوامع اسالم زده   . مناسبات هستند
بويژه محتاج چنين رنسانسي  

. * هستند  

 اعتراض به خشونت بر عليه زنان در اقصي نقاط جهان                                             
 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

 

 

 

نــيــروهــاي    طــبــق خــبــر رســيــده      
امنيتي و حراست بيمارستان سينـا،       
از عــيــادت دانشــجــويــان دانشــگــاه         
  تبريز با دانش آموزان دختر مـدرسـه        

شين آباد، کـه در ايـن بـيـمـارسـتـان                 
بستـري هسـتـنـد مـمـانـعـت بـعـمـل                  

نـيـروهـاي امـنـيـتـي اعـالم              .آوردند
اند کـه ايـن ديـدارهـا سـيـاسـي                  کرده

. است و بايد از آن جـلـوگـيـري شـود            
بنابه تصميم مسئوالن حکومتي در   
تبريـز از ايـن پـس بـه کسـي اجـازه                    

شـيـن   " ديدار با مصدومين مـدرسـه        
در بــيــمــارســتــان ســيــنــا داده          "  آبــاد

همچنانکه در اطالعـيـه   .نخواهد شد 

 به اطالع رسانديم نيروهـاي  ٣ شماره  
نظامي و امنيتي جمهوري اسالمـي    

"        ندادند تشيع کنندگان جنازه  اجازه
ــه       ــگــان ــران ي ــاي       "  ســي ــه ــان ــاب ــي از خ

سيران يـگـانـه    .  پيرانشهر عبور کنند 
فرزند سيد لقمان، دانش آمـوزي کـه        
عصر يکشنبه، نوزدهم آذرماه فـوت   
کــرده بــود در گــورســتــان روســتــاي           

از توابع شهرستان پيرانشـهـر   "  پسوه" 
 .به خاک سپرده شد

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٢  دسامبر ١١ 

تعدادي از دانشجويان دانشگاه         / ۴ اطالعيه شماره  
 تبريز به ديدار دانش آموزان شين آباد            

 در بيمارستان سينا رفتند      

 



 
653شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۳ از صفحه  

 اخبار ي از شهرهاي کردستان    
افزايش فشار بر دستفروشان                

 در شهر کامياران          
ــر               بــه گــزارش رســيــده، فشــار ب
دستفروشان شهرسـتـان کـامـيـاران از           
سوي شـهـرداري در دو هـفـتـه اخـيـر                 
بسيار شدت گرفته است و شـهـرداري       
اين شهر با کمک نيروي انـتـظـامـي و           
راهنمايي و رانندگي آنان را به شـدت          
مورد اذيت و آزار قرار داده و وسـايـل         

به گـونـه اي       .  آنها را ضبط مي کنند   
 آبـان مـامـوريـن         ۱۸ که امروز شنبه     

دوباره اين دستـفـروشـان را بـه شـدت              
 . مورد اذيت و آزار قرار دادند

تعداد دستفروشان در کـامـيـاران        
ــت           ــاد اسـ ــار زيـ ــيـ ــت   .  بسـ ــريـ ــثـ اکـ

دستفروشان تا دو سال پيش بـا وانـت           
بار مشغول حمل گازوئيل و بنـزيـن و       
نفت بودند که به دليل تعـطـيـلـي ايـن           
کار عمال به دلـيـل بـيـکـاري و بـراي                
ــه                 ــدگــي روي ب تــامــيــن مــعــاش زن
دستفروشي و ميوه فروشـي بـا وانـت            

 . آورده اند
مـامـوريــن شــهـرداري بـه کـمــک             
مامورين راهنمايي و رانندگي مـانـع        
کار دسـتـفـروشـان در خـيـابـان هـا و                   
ميادين شهر مي شوند و در صـورت        
مقاومـت آنـان، بـا يـادداشـت کـردن                
شماره ماشين و نوشتن برگـه جـريـمـه        
ايشان را وادار به تـرک مـحـيـط مـي                
کنند؛ چرا که در صورت جريمه شـدن      
درآمد چند روز خود را بـراي جـريـمـه          

 . بايد پرداخت کنند
دستفروشان در طي اين جـنـگ و      
گـريـز بـا مـامـوريـن چــنـديـن بـار از                    
ــا                  ــد کــه ب ــيــن خــواســتــه ان مســئــول
اختصاص محـلـي در حـاشـيـه شـهـر               
شرايطي براي کار آنان فراهم شود کـه        
هر بار با پاسخ منـفـي مسـئـولـيـن و            

مسـائـل شـمـا بـه مـا             »گفتن اينکه    
ربطي ندارد و شـمـا نـبـايـد در داخـل               

 . روبرو شده اند «شهر باشيد
 کميته ي هماهنگي

 
تعقيب اتومبيل توسط نيروِ             

  نفر را گرفت       ۶ انتظامي جان         
بر أساس خبر رسيده از پيرانشهـر   
روز شنبه در جاده پيرانشهر نقـده يـك      
سـمــنـد ســواري بــا يــك پـژو ســواري               
تصادف ميكند و بر اثر اين تصـادف      

 نفر كشته ميشوند ايـن حـادثـه در           ٦ 
حالي اتفاق افتاد كه اتومبيل سـمـنـد     

وسـايــل مــاهــواره داشــتــه و تــوســط            
نيروي انتظامي مورد تـعـقـيـب قـرار           
مي گيرد در نـتـيـجـه بـه اتـومـبـيـل                   
سواري برخورد کرده و متاسفانه جـان     

 .  نفر را مي گيرد۶ 
 

 آذر      ۱۶ هراس رژيم از مناسبت             
 روز دانشجو در سنندج            

به مناسبت روز شانزده آذر رژيـم        
اسـالمــي در شــهــر ســنــنــدج فضــاي            

از .  کامال نظامي ايجـاد مـي کـنـنـد          
همان آغار چنـديـن دسـتـگـاه خـودرو             
گارد ويژه در مـحـل نـيـروهـاي گـارد              
ويـژه در جــاده روسـتـاي قـار بـطــرف                
مرکز شهر مـانـور مـي دهـنـد و در                 

در .  حالت آماده بـاش قـرار داشـتـنـد           
نهايت در خيـابـان فـلـسـطـيـن يـعـنـي                
ژانــدارمــري ســابــق در حــيــات اداره            
آگاهي مستقر شدنـد و هـمـزمـان دو             
اتوبوس از نـيـروهـاي گـارد بـه سـايـر               
نيروها ملحق شده و تعداد نـيـروهـاي          
ديگـر هـم در نـزديـک دانشـگـاه آزاد                 
مستقر مي شوند و فضـاي نـظـامـي            

کـال  .  در سطح شهر ايجاد مي نمايند    
تمام نيروها بصورت آمـاده بـاش در           

 .سطح شهر حضور پيدا مي کنند
 

آتش سوزي گسترده در يک                
 مدرسه ابتدايي در سلماس              

عصر روز پـنـج شـنـبـه مـدرسـه                
روستاي ملحم در شهرستان سـلـمـاس      
طعمه حريق شد، امـا خـوشـبـخـتـانـه             
بدليـل تـعـطـيـلـي مـدرسـه خسـارات                

به نقل از مـنـابـع    . جاني در پي نداشت 
 عصر پنـج شـنـبـه       ۱۸ محلي،ساعت  

ــرده در                   ــش ســوزي گســت ــر آت در اث
مدرسه ابتدايي روستاي ملـحـم پـنـج          
کالس درس ايـن مـدرسـه کـامـال در              

بـا تـوجـه      .  آتش سوخت و تخريب شد   
به اينکه حـادثـه زمـانـي رخ داد کـه                 
هيچ يک از دانش آموزان در مـدرسـه         
حاضر نبودند ،خوشبخـتـانـه تـلـفـات           

همچنين در اين حادثـه  . جاني نداشت 
يکي از ماموران آتش نشاني بـدلـيـل       
بافت فرسوده مدرسه و ريـزش سـقـف        

ايــن . آن دچــار شــکــســتــگــي پــا شــد           
مدرسه از جـملـه مـدارسـي بـود کـه                 
بافت ساختمان آن فرسوده بوده و هـر           
لحظه امکـان بـروز چـنـيـن حـوادثـي               

 .انتظار مي رفت
 *** 

 

ميخواهيم با سازمان دادن تجمـعـات      
اعتراضي و تومار نويسي علـيـه ايـن         
جــنــايــت رژيــم اســالمــي بــه مــيــدان            

بايد دولت را ناچار کرد هم بـه  .  بيايند
مطالبات خانواده هاي ايـن بـچـه هـا             

پاسخ بـدهـد و هـم تـمـام مـدارس و                    
مــحــلــهــاي آمــوزشــي را بــه ســطــح              

دولـت  .  استانداردهاي امروزي برساند 
و حکومت اسالمي بايد مسـئـولـيـت       

وزيـر  .  اين جنايت را رسما قبول کننـد   

آموزش و پورورش و همـه مـقـامـات          
مسئول و شريک در اين جنـايـت بـايـد        

 .  استعفا بدهند
 کميته کردستان   
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 ... کودکاني که در آتش                   

نـان و آزادي و        " انقالب مصـر بـراي        
انقـالبـي کـه در آن،          .  بود"  حرمت انساني 

نسل جوان پرشور و آگاه، کارگران و خـيـل       
عظيم بيکاران و زنـان و مـردان از هـمـه                 

 ميليوني به خيابان آمدند و بـا      ۸۰ مصر  
قــدرت مــتـــحــدشــان اولـــيــن مــانـــع،                
ديـکــتــاتــوري رژيــم مــبــارک را بــه زانــو              

انقالبي که در سنگـر اصـلـيـش       .  درآوردند
ميدان تحرير، در همان لحـظـات انـقـالب          
الگوي زنده اي از جامعـه انسـانـي مـورد            

انـقـالبـي کـه       .  نظرش را به نمايش گذاشت 
ــقــط     ــک                 ۱۸ ف ــا ي ــاز داشــت ت ــي  روز ن

ديکتاتـوري چـنـد دهـه اي را از اريـکـه                   
قـدرت بـزيـر بـکـشــد و بـه اولـيـن هــدف                     

 .سياسي اش برسد
وقتي توده هـاي خشـمـگـيـن طـبـقـه               
کارگر در مراکز صنـعـتـي اسـکـنـدريـه و               
ســوئــز و قــاهــره در مــقــابــل نــيــروهــاي               
امنيتي حکومت بـه نـبـردي سـهـمـگـيـن               
مشغـول بـودنـد؛ وقـتـي جـوانـان پـرشـور                  
انقالب در باريکادهاي ميدان تـحـريـر در          
مقابـل تـوحـش طـبـقـات حـاکـم نـبـردي                   
شورانگيز را تـجـربـه مـيـکـردنـد؛ جـهـان                 
سرمايه داري، از دول غـرب گـرفـتـه تـا                  
بورژوازي خود مصر متحد شدند تـا ايـن            

در .  انقالب را در نيمه راه متوقـف کـنـنـد       
چنين شرايطي بود که اخوان المسـلـمـيـن،         
همان نيروي ارتجاعـي کـه از بـاالي سـر                
انقالب با ارتش بده بسـتـان مـيـکـرد، بـه              
جلوي صحنه سياسي رانده شد و نـهـايـتـا             
قدرت سياسي را با هدف تـوقـف انـقـالب         

اين دولتي است که وظـيـفـه    .  بدست گرفت 
اش پايان دادن به انقالب، بـازگـردان نـظـم         

ايـن  .  و امنيت مورد نياز سـرمـايـه اسـت           
دولت ضد انقالب مصر در دوره انـقـالب            

 .است
اگر چه انقالب مصر عقـب نشـسـتـه            
است اما پايان نيافته است چون بـه هـدف       

نـان، آزادي و حـرمـت          " اصليـش يـعـنـي         
شـبـح آن انـقـالب         .  نرسيده اسـت   "  انساني

حتي يک لحظه هم از باالي سـر سـرمـايـه            
داري مصـر و دولـت تــازه پـايــش کـنــار                 

همـه رسـالـت دولـت مـرسـي             .  نرفته است 
اين است که به اين شبـح تـرسـنـاک پـايـان             

فرمان اخير مرسي حرکتـي در ايـن       .  دهد
او خـود را قـدرقـدرت اعـالم             .  مسير بود 

کرد تا بتواند عليه انـقـالب فـرمـان هـاي            

او وقيـحـانـه خـود       .  الزم االجرا صادر کند  
نـامــيـد تـا وظـيــفــه          "  رهــبـر انـقــالب    " را   

ضدانقالبي دولتش را در لـبـاس دوسـت              
 .انقالب پيش ببرد

امــا واکــنــش کــارگــران، جــوانــان و           
 ماه گـذشـتـه حـتـي يـک             ۲۱ زناني که در    

لـحـظــه از اعــتـراض بــاز نـايســتـاده انــد                 
مردم بـه ايـن تـعـرض ضـد            .  قدرتمند بود 

. انقالب با تعرضي متقابل جـواب دادنـد       
مرسي به نمايندگي از باند حاکـم امـا در             

تـالش کـرد بـه هـر           "  دوست انقالب"قالب  
گونه آمال و آرزوي انقـالبـي مـردم عـلـيـه             
نظم مـوجـود پـايـان دهـد؛ امـا بـيـش از                    

 هزار نفر به خيابانها بازگشتنـد، بـه     ٢٠٠ 
ميدان تحرير بازگشتنـد و اعـالم کـردنـد             

اخوان المسلمـيـن انـقـالب را دزديـده            "که  
و در مـقـابـل ايـن دزدان انـقـالب               "!  است

همان پرچمي را بلند کردند که در مـقـابـل       
الشعب يـريـد اسـقـاط       : " ديکتاتوري سابق 

مـردم خـواهــان ســقـوط رژيــم           " ( الـنــظـام  
 !(هستند

همه اينها شاهد اين حـقـيـقـت اسـت            
که انقالب مصر را نتوانسته اند شکـسـت      

ايــن انــقــالب بــا هــمــان آمــال و              .دهـنــد 
آرزوهاي انساني روزهاي اولـش، ايـنـبـار            
آگاه تر، بالغ تر و با مطالبـاتـي روشـن تـر          
. و مــتــعــيــن تــر آمــاده بــازگشــت اســت             

انقالب مصر نه به پيروزي کامـل رسـيـده          
ــت                    ــورده اس ــکــســت خ ــه ش . اســت و ن

کشمکش انقالب مصر و ضـدانـقـالب در        
. قالب دولت مرسي همچنـان ادامـه دارد         

تنش هفته اخير فقط يـک بـرآمـد از ايـن                
بـورژوازي مصـر تـالش        .  کشمکش اسـت  

کرد نقطه پاياني به اين تتش بگـذارد امـا        
تيرش کمانه کرد و به پاي هـمـان دولـتـش           

 .خورد
انـقــالب مصـر بــه پــيــروزي کــامــل            

ديــکــتــاتــور را کــنــار زد امــا            .  نــرســيــد 
نـتـوانسـت آن سـاخـتــار سـيـاســي را کــه                  
مبارک فقط يک مهره سياسي شـاخصـش          

نـتـوانسـت کـل نـظـام            .بود در هم بـکـوبـد    
طبقاتي را همرا با نـهـادهـاي سـيـاسـي و             
نظامي و امنيتي و اداريش نابود کـنـد و          
به جايش اعمال اراده توده وسيع کـارگـران         
و توده هـاي وسـيـع مـردم زحـمـتـکـش و                   

نـتـوانسـت    .  ستمديده مصر را مستقر کند 
آن نظم اقتصادي طبـقـاتـي را زيـر رو رو                 

کند کـه سـاخـتـار سـيـاسـي سـرکـوبـگـر،                   
ديکتاتوري و ديکـتـاتـور را تـولـيـدو بـاز                

 .توليد ميکند
نيروي اصلي انقـالب مصـر، طـبـقـه           
کــارگــر، تــوده هــاي وســيــع بــيــکــاران و             
جوانان و زنان و مرداني هستنـد کـه دهـه          
هاي متمادي زيـر پـاي سـرمـايـه داري و               

چـنــيــن  .  ديـکــتـاتــورهـايــش لــه شــده انــد          
نيرويي ميتواند دهها ديکتـاتـور را بـزيـر           
بکشد اما اين نيروي عظيم نـتـوانسـت از            
سقوط ديکتاتور فراتر بـرود و کـل نـظـام              
سـيـاســي و کـل سـيـتــسـم اقـتــصـادي و                    
طبقاتي سرمايه داري مصر را زيـر و رو             
کند چون به يک رهبري راديکـال و روشـن             

قلب انقالب مصر بـا شـدت       .  مجهز نبود 
و قدرت ميتپيد و همچنان مـيـتـپـد امـا            
در ميان ايـن مـيـلـيـونـهـا قـلـب تـپـنـده،                     
نيروهاي وسـيـع چـپ و راديـکـال هـنـوز                  
نتوانسته اند حزب سياسي کـمـونـيـسـتـي          
را شکل بدهند و انقالب را به يـک مـرکـز          
فـرمـانـدهـي سـيـاسـي راديـکـال مـجـهــز                  

نـان، آزادي و حـرمـت          " حزبـي کـه       .  کنند
. بر پرچمـش نـوشـتـه شـده بـاشـد             " انساني

حزبي که چشم انداز و افق سـوسـيـالـيـسـم            
را در بـرابـر جـامـعـه قـرار دهـد، طـبـقـه                      
کارگر مبارز مصر، زنـان تشـنـه آزادي و            
برابري و نسل جوان انقـالبـي مصـر را بـا             
مطالباتي روشن در يـک صـف مـتـحـد و              
متشکل کند و کـل انـقـالب را رهـبـري                 

حزبي که در مـقـابـل تـوطـئـه هـاي               .  کند
کثيف دهها حزب و سازمان مـتـلـعـق بـه            
طبقه حاکم، انقالب را هدايت کند، بـراي          
هر قدمش نقشه داشتـه بـاشـد، دسـيـسـه               
هاي طبقـات حـاکـم مصـر و مـتـحـديـن                  

انـقـالب   .  جهانيش را بخواند و خنثي کند    
ــهــايــيــش مــثــل              مصــر بــراي پــيــروزي ن

در .  اکسيژن به چـنـيـن حـزبـي نـيـاز دارد               
مصري که يک ديکتاتوري سه دهـه اي را         
در هم شکسته و درگير يک مـبـارزه هـمـه             
جانبه و غني با طبقه حاکم است، زميـنـه       
شکل گيري چـنـيـن حـزبـي بـيـش از هـر                    

 .زمان فراهم شده است
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