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زنـدگـي جـاريسـت در لـبـخـنــد              
شايد زنـدگـي کـودکـان        .  کودکانمان

در چـادرهـاي مـوقـت در مـنـاطـق               
ــازي               ــرايشــان مــثــل ب ــه زده ب زلــزــل

شــايــد فــکــر     .  کــودکــانــه اي اســت      
. مـوقـت اسـت      ميکنند هـمـه چـيـز       

شايد در دنياي کودکانه خود به ايـن    
. فکر مي کنند که بـايـد بـجـنـگـنـد          

شايد در دنياي کودکانه خـود بـراي         
شـايـد در     .  پيروزي تالش ميکـنـنـد     

دنياي کودکانه آنها شوک زلـزـلـه را            
مي بايست فقـط بـا بـازي سـنـگ،              

 .قيچي، کاغذ جواب داد
هزاران هـزار کـودک در حـادثـه             
زلزله بي پناه و در بـدتـريـن شـرايـط           

کودکاني کـه پـدران و       . بسر ميبرند 
. مادران خود را از دسـت داده انـد             

کودکاني که خواهر و بـرادران خـود        
کودکاني که بـا  .  را از دست داده اند  

ناهنجاريهـاي بسـيـار بـيـشـتـري از              
 .گذشته روبرو شده اند

نيروهاي يـاري رسـان مـردمـي           
نيز خـود از عـمـق ايـن فـاجـعـه در                   

تنها بخش کـوچـکـي    .  شوک هستند 
از نــيــرو و انــرژي صـرف کــودکــان             

کـودکـان بـايـد        .زلزله زده شده اسـت  
مورد بيشترين حمايتها و کـمـکـهـا          

مردم بر خـالف دولـت     . قرار بگيرند 
بدرست درنگ نکردند که بـه يـاري           

اما مـردم در    .  زلزله زدگان بشتابند  
کنار اين همه همدلي و پشـتـيـبـانـي        

سـتــودنـي از زلــزـلــه زدگــان نــبـايــد              
فراموش کنند که يقه دولـت را هـم           

بــايــد يـقــه ايــن دزدان و           .  بـگــيــرنــد 
بايد خواسـتـار   .  چپاولگران را گرفت  

اسکان فـوري مـردم آواره و ايـجـاد              
امکانات الزم براي بيـرون رفـتـن از         
وضعيت مصيـبـتـي بـاري شـد کـه               

 .زلزله زدگان به آن دچار شده اند
هوا هر روز سـردتـر مـيـشـود و           
مردم زلزله زده غـرب کشـور حـتـي            
چادر براي اسکان بـهـشـان نـرسـيـده             

فصل سرما و عدم امکانـات   .  است
گــرمــايشــي مــيــتــوانــد از آوارگــان          

دولت بـايـد فـوري و        . قرباني بگيرد 
بدون اما و اگر خانه هاي مسکونـي    

ــد                 ــده ــرار ب ــار مــردم ق ــتــي . در اخ
مــيــلــيــاردهــا دزدي دولــتــمــردان و         
حکومـتـيـان بـجـاي نـگـهـداري در                
بانکهاي خارجي بايد از حلقومشان      
کشيده شود و صـرف رسـيـدگـي بـه           

مــردم مــتــحـد بــايــد       .  مـردم بشــود   
اعــالم کــنــنــد دولــت مســئــول و               
موظف است هرچه سريعتر نه تنـهـا      
امکانات بلکه مسکن مناسـب بـه         

 .مردم بدهد
در جامعه ايران آنقـدر ثـروت و          
منابع طـبـيـعـي هسـت کـه صـرف                

آنـــقـــدر .  نـــيـــارهـــاي مـــردم شـــود       
امـکــانـات هســت کــه بـراي مــردم             
مسکن مناسب و مقاوم در مقـابـل    

امـا مـنـابــع      .  زلـزـلـه سـاخـتـه شـود           
کشور امروز در دست دزدان حـاکـم          

 ! سنگ، قيچي، کاغذ  
 نسرين رمضانعلي 

 ۲  صفحه 

 

 تروريسم اسالمي در مصر       
 ! انداخت براه  قتل عام ديگري     

 مبارزه با تروريسم اسالمي فقط از عهده         
 ! نيروهاي آزاديخواه و برابري طلب بر ميايد            

 به گراني نان يکصدا اعتراض کنيد          

 ۱۰ صفحه  حزب کمونيست کارگري ايران

 پرسش از اعضا و کادرهاي حزب در کميته کردستان             
 در آستانه بيست وششمين سال تاسيس حزب کمونيست کارگري               

 ۳  صفحه 

 نسرين رمضانعلي            

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 عزيزه لطف الهي           

 نسان نودينيان          
 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 

 ۹  صفحه 

 ۸ صفحه 

 پشت هر واژه، سنت و فرهنگي، منفعت و افق سياسي معيني قرار دارد                
 ۷  صفحه  عبدل گلپريان           

 جوانمير مرادي           
 حق آسيب ديدگان زلزله کرمانشاه، ساخت خانه هاي ايمن و تأمين 

 ميليون توماني؟۳۵ کليه ملزومات زندگي يا پرداخت وام 
 ۶ صفحه 

 ۲  صفحه 

 تيمور امجدي، عزيزه لطف الهي، رحيم يزدانپرست، امين کمانگر، ناصر کشکولي، آوات فرخي،                                                  
 فرامرز قربانی و آزاد خاده،  به سئواالت ايسکرا در مورد سالگرد  تاسيس حزب پاسخ ميدهند                                                   

 سعيد مرتضوي به دوسال حبس قطعي محکوم شد           کاظم نيکخواه          
 ۹  صفحه 

 !  محمود صالحي آزاد شد    
 !  ساير فعالين زنداني را هم آزاد ميکنيم       

 !هويتشان را انسانيت تعريف کردند      
 ۲  صفحه 

 نگذاريم نان را گران کنند       
 قبض هاي آب و برق و گاز را هم نبايد پرداخت                

 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲  صفحه 



 
912شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   
 ۱ از صفحه  

 

 حکومت نکبت اسالمي بايد گورش را گم کند و بر ويرانه هاي آن                   
 .  جامعه اي انساني، آزاد، مرفه و برابر بدست خود مردم ساخته شود               

ــود                ــمـ ــحـ ــاه مـ روز دوم آذرمـ
صالحي چهره شناخته شده کـارگـري        
پس از سه هفته از زنـدان آزاد شـد و               
با استقبال گرم خانواده و دوسـتـان و         

 . يارانش مواجه شد
صميمانه آزادي محـمـود را بـه            

خــانــواده اش و بــه هــمــه مــردم                      
  .آزاديخواه تبريک ميگوييم

در طول سه هفته اي که محمـود      
صــالــحــي در زنــدان بــود فــعــالــيــت            
وسيعي براي آزادي او جـريـان يـافـت            
مـخــصــوصـا هــمـســر و فــرزنــدانــش           
سنگ تمـام گـذاشـتـنـد و هـمـراه بـا                  
تعداد ديگـري از فـعـالـيـن کـارگـري               
ــاري                    ــد و مــردم را بــه ي پــيــام دادن

تـعـدادي از سـازمـانـهـاي           .  طلبيدنـد 
کارگري بيـن الـمـلـلـي نـيـز خـواهـان                 
آزادي او شدند و جمـهـوري اسـالمـي        
که قصد داشت با يکسال حکم قبلـي   
کـه بـه او داده بــود او را در زنــدان                    

. نگهدارد مجـبـور بـه آزادي او شـد             
مـيـتـوانــيـم و بـايـد ســايـر فــعـالـيــن                   
کارگري و معلمان زنداني و زندانيـان        

ــدان                ــز از زن ــي ــاســي را ن هــاي    ســي
. جمهوري اسالمـي بـيـرون بـيـاوريـم            

رضا شـهـابـي، اسـمـاعـيـل عـبـدي،                
محسن عمراني، محمود بـهـشـتـي،         
آتنا دائمي، آرش صـادقـي، مـخـتـار           
اسدي و تمـامـي زنـدانـيـان سـيـاسـي              
بايد فورا و بدون هيچ قيد و شـرطـي         

پرونده امـنـيـتـي آنـهـا از           .  آزاد شوند 
جمله حکم يکساله محمود صالحـي     
بـايـد بسـتـه شـود و هـر نـوع فشــار                    
امنيتي از روي آنها و ساير فـعـالـيـن         

 . سياسي و اجتماعي برداشته شود
اعتراض، اعتـصـاب، تـجـمـع و           
تحزب و تالش براي متشکـل کـردن          
کارگران و دانشجويان و ساير اقشـار         
مردم حق بي چون و چـراي جـامـعـه               

اعتراض و متشکل شدن نيـاز  .  است

. مــبــرم مــردم و حــق مــردم اســت               
مردمـي کـه هسـت و نـيـسـت شـان                  
توسط مشتي مفتخور و جنايـتـکـار     

بـا تـمـام قـوا         .  باالکشيده شده اسـت    
مبارزه براي تحـمـيـل آزادي بـيـان و               
فعاليت و متشکل شدن و متـشـکـل       
کردن را به جمهـوري اسـالمـي بـايـد              
تحميل کنيم و جلو هر نوع امنـيـتـي     
کردن اعتراضات حق طلـبـانـه مـردم          

جمهوري اسالمي را بايـد  .  را بگيريم 
از هر طرف تحت منگنه قرار دهيم،       
متشکل شويم و خواست هـاي خـود          
را از حلقوم اقليت مـفـتـخـور حـاکـم              

 . بيرون بکشيم
 

 آزادي، برابري،     
 حکومت کارگري

 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  آذر ۲ 

 !  محمود صالحي آزاد شد    
 !  ساير فعالين زنداني را هم آزاد ميکنيم       

است و صرف رفاه خودشان و آقـازاده          
صرف ساختـن مسـجـد      .  ها مي شود 

و صادر کردن عمامه و بمب به جهـان   
رســانــه هــاي جــمــهــوري       .  مــي شــود  

اسالمي بـا کـمـال بـيـشـرمـي اعـالم                 
کردند مـردم در مـنـطـقـه گـورسـتـان                
ــن مــردم                    ــا اي ــنــد و ب خــواب هســت

شــرم بــر ايــن     .  مصـاحـبــه مــيـکـنــنـد       
 .حکومت باد

واقعه فاجعه آميز زلـزـلـه دلـهـاي           
. ما را بار ديگر به هم نزديـکـتـر کـرد        
. مردم به کمک هـمـديـگـر شـتـافـتـنـد              

شـبـکـه اي از مــردم مـتـحــد شـکــل                 

گرفت کـه امـدادشـان ديـوارهـاي بـي              
تفاوتي جمـهـوري اسـالمـي را ويـران             

آنها انسـانـيـتـي را بـه نـمـايـش                 .  کرد
ــجــات                 گــذاشــتــنــد کــه واقــعــا در ن
بازماندگان زلزله و يـاري رسـانـدن بـه          

حـاال وقـت آن        .آنها بسيار موثر بـود    
رسيده است تا به اين حکومت حـالـي     
کنيم که ديگر اين همه بي تفاوتي بـه       
جان انسانها را نـمـي تـوانـيـم تـحـمـل              

همبستگي انسـانـي نشـان داد        .  کنيم
که صاحبان واقعي جـامـعـه کسـانـي            

 .جز خود مردم نيستند
جمهوري اسالمي بايـد جـوابـگـو        

و جمهوري اسـالمـي بـايـد هـر          .  باشد
چه سريعتر بهترين امکانات را بـراي        

. رفاه حال زلزله زدگـان تـامـيـن کـنـد              
صــداي مــان را يــکــي کــنــيــم و                      
دستهايمان را بـه هـم دهـيـم تـا ايـن                   
حقوق را از حلقوم دزدان حاکم بـيـرون      

                ***.بکشيم

زنان شهر روانسـر دور هـم جـمـع             
دو روز است كه در تيم هـاي  .  شده اند 

 نفره مشغول درسـت کـردن     ۱۵  و ۱۰ 
نان و شيريـنـي بـراي مـردم مـنـاطـق                

در ايـن روزهـاي        .هسـتـنـد    زلزلـه زده   
سخت براي مردم زلزله زده در غـرب         
کشور ما شاهد همدلي و تـالـشـهـاي           
ــقــاط                   ــان مــردم در اکــثــر ن ــاي بــي پ

نـقـش بـرجسـتـه زنـان           .  کشورهستـيـم  
كامال قـابـل مشـاهـده و چشـمـگـيـر                

حضورشان را در تيمهاي کمـک  .  است
رساني، در کـمـيـتـه هـاي انسـانـيـت،               

. کميته هـاي يـاري، شـاهـد هسـتـيـم              
 .زناني که يک لحظه هـم آرام نـدارنـد          

اين تصاوير و دهـهـا تصـويـر ديـگـر                
گوشه اي از واقعيت است، زنانـي كـه         
با دل جان ميخواهند مردم مصيـبـت    

 .زده زلزله را کمک کنند
گاهي اين زنان خودشـان را جـاي         
مادراني ميگذارند که فرزندانشان را      
از دست داده يا مجروح هستند و يـا          

گـاهـي اشـکـي       .  حتي مفقود شده اند   
. گاهي در خود فرو ميرونـد .  ميريزند

از .  گـفــتـگــو مــيـان شـان گـرم اسـت               
ميگويند يـا  "  نامهربان" مسکن مهر   

" مسـکـن مــرگ    " بـهـتـر بـگـوئـيــم از             
از روستاهاي مـحـروم کـه        . ميگويند

از ابتدائي تـريـن امـکـانـات مـحـروم               
همسرانشـان را بـدنـبـال آرد           . بوده اند 

ميفرستند وپرتالش مشغـول درسـت       
ــراي                    ــي بـ ــنـ ــريـ ــيـ ــان و شـ کـــردن نـ
عزيزترهايشان هستند، مـردمـي کـه         
امروز در بدترين شرايط قـرار گـرفـتـه          

ــلـــــه زده                    ! انـــــد، مـــــردم زلـــــزـــ
انســانــهــايــي کــه بــا تــالــشــهــايشــان،          
حمايت و کمکهـايشـان مـيـخـواهـنـد            
مرهمـي بـر زخـمـهـاي عـمـيـق و بـر                     

شـايـد   .  قلبهاي مصيبت زده بـاشـنـد        
که آنها تنهـا  .  کمي تسلي خاطر باشد 

ــده و           .  نــيــســتــنــد   ــيــت زن کــه انســان
 !پوياست

خدا، آسمان و شيخ وآخـونـد روي         
نـفـرتـي    .  زمين را نـفـريـن مـيـکـنـنـد             

عميق وجودشان را فـراگـرفـتـه اسـت             
عليه کـلـيـت ايـن نـظـام حـاکـم، امـا                   
همـچـنـان پـرتـالش نـان و شـيـريـنـي                   

آنها خوب ميدانـنـد    .درست ميکنند 
چشماني در انتظار کمکهاي بـيـدريـغ         

آنها خوب ميدانـنـد مـردم      . آنها است 
آنـهـا   .  را فقط مردم پشـتـيـبـان اسـت           

خوب مـيـدانـنـد دولـت بـراي جـان و                 
. زندگي مردم ارزشـي قـائـل نـيـسـت             

آنها ميدانند چشماني در انتـظـارشـان     
آنها پر تالش نـان و شـيـريـنـي            .  است

اينجا کسي سـلـفـي      .  درست ميکنند 
اينجا قلبها براي انسانـيـت   .  نميگيرد
زنده باد انسـانـيـت ايـنـجـا           !  مي طپد 

کميته ها و کمپينـهـا اسـمـشـان را و               
 .هويتشان را انسانيت تعريف کردند

 *** 

 !هويتشان را انسانيت تعريف کردند                            

 
 
 
 
 

 نسرين رمضانعلي            

 ... سنگ، قيچي،            

 نسرين رمضانعلي

 ۳۲ جمهوري اسالمي افزايـش       
ــيــل فضــاي                  ــدل درصــدي نــان را ب

پـس  اعتراض در جامعه مجبور شد     
ولي دارند بررسي ميـکـنـنـد        بگيرد،  

که تا چند روز ديگر ميـزان افـزايـش        
بــايــد بــا    .  قــيــمــت را اعــالم کــنــنــد        

. گسـتــرش اعــتــراض مــانــع آن شــد          
نبايد منتظـر اعـالم قـيـمـت جـديـد                

نان خوراک اصلي بخـش اعـظـم      .  شد
جامعه است و به دهها ميليـون نـفـر       

بايد قبـل از تصـمـيـم         .  مربوط است 
دولت براي گران کردن نان، هـمـه جـا         
عليه افـزايـش قـيـمـت آن شـروع بـه                  
فعاليت کرد و جنبش وسيعي علـيـه         

از مراکز کـارگـري     .  آن به راه انداخت   
تا تشکل هاي کارگري، از مـحـالت         
شــهــرهــا و صــف هــاي نــان تــا                      
دانشگاهها، از نهـادهـاي مـخـتـلـف           
مدافع حقوق انسان تا هنـرمـنـدان و          
نويسندگان پيشرو و آزاديخواه، بايـد     
جنب و جوش گسترده اي در سـطـح          

قيمت نـان فـي     .  کشور به راه انداخت 
الحال گران بود و عمال اکثر نانوايـي        
هــا هــم نــان را گــران تــر از ســابــق                  

قيمت نـان بـايـد بسـيـار          . ميفروشند

 . ارزانتر شود
اما نه تنها نبايـد اجـازه دهـيـم             

مفتخوران حاکم نان را گـران کـنـنـد            
بلکه جبهه ديگري را هـم بـايـد بـاز               

قبض هاي آب و برق و گاز را    .  کنيم
بـخـش   .  هم نـبـايـد پـرداخـت کـنـيـم              

وسيعي از جامعه، کليه کـارگـران و           
کارمندان فقير، شاغل يا بازنشستـه      
يا بيـکـار، مـعـلـمـان و بسـيـاري از                  
دانشجويان، قادر به پرداخت هـزيـنـه      
هاي سـرسـام آور آب و بـرق و گـاز                   
نيستند و عـمـال بـخـشـي از مـردم                 

بايد جنبـش  .  قبض ها را نميپردازند   
ــراي                وســيــعــي در ســطــح کشــور ب

. نپرداختن قبض ها بـه راه انـداخـت          
ــت          ــلـــي اسـ اتـــحـــاد و     .  ايـــن عـــمـ

همبستگي مردم بيش از هـر زمـان           
ديـگـر اسـت و مـديـاي اجـتـمـاعــي                 
ابزاري مهم بـراي راه انـداخـتـن يـک                

. گفتـمـان وسـيـع و عـمـومـي اسـت                
مردمي که دستـمـزدهـايشـان چـهـار           
بار زير خط فقـر اسـت در حـالـيـکـه                
دهها ميليارد دالر حاصل کـارشـان         
صرف سرکوب و موسسات مذهبي     
و گروههاي اسالمي در مـنـطـقـه و              

صرف دزدي مقامات و آيت اهللا هـا     
مـيـشـود، حـق دارنـد قـبـض هـا را                   

 . نپردازند
حزب کمونيست کارگري مـردم      

ــان را،                  ــارگــران و دانشــجــوي را، ک
بازنشستگان و مردم شريـف و آزاده         
را، فراميخواند کـه هـمـه جـا اعـالم             
کنند که افزايش قيمت نان را تحمـل      
نخواهند کـرد و قـبـض هـاي آب و                

. برق و گاز را نيز نخواهند پـرداخـت      
با تجمع تا جـمـع آوري طـومـار، بـا               
صــدور بـــيــانـــيـــه تــا راه انـــدازي                 
ــر             ــراي تشــويــق ســاي گــروهــهــايــي ب
خانواده ها، با راه اندازي گفتمـان در      
مدياي اجـتـمـاعـي تـا صـحـبـت بـا                  
ماموراني که براي قطع آب و بـرق و     
ــا دهــهــا اقــدام                  گــاز مــيــايــنــد و ب
ابـتـکـاري ديــگـر مـيـتــوان جـنـبــش               
گسترده و قدرتمندي به راه انـداخـت        
ــه حــاکــمــان                 و درس مــحــکــمــي ب

 . جنايتکار و دزد و مفتخور داد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  آذر ۷ 

 ۲۰۱۷  نوامبر ۲۸  

 نگذاريم نان را گران کنند                         
 قبض هاي آب و برق و گاز را هم نبايد پرداخت                                           
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بمـنـاسـبـت بـيـسـت و شـشـمـيـن                  
سالگرد تاسـيـس حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران، ايسکرا نظر تعدادي از      
اعضا و کادرهـاي حـزب در کـمـيـتـه               
کردستان را در اين شمـاره مـنـعـکـس          

 . کرده است
 

تيمور امـجـدي، نـظـر و             : ايسکرا
احســـاس شـــمـــا در مـــورد حـــزب                

  چيست؟

در ابـتـدا مـي           : تيمور امجـدي  
خواهم که بيست و شـش سـالـه شـدن              
حزب را به جـنـبـش کـارگـري ايـران و               
تــمــامــي آزاديــخــواهــان و جــنــبــش             
کمونـيـزم کـارگـري ايـران و اعضـا و                 

نـظـرم   .  کادرهاي حزب تبريک بـگـويـم      
در مورد حزب ايـن هسـت کـه حـزب              
کـمــونـيــســت کــارگـري در طـول ايــن              
بيست و شش سـال فـعـالـيـت مـوفـق                
بوده و توانسته نمره خوبـي از اکـتـيـو           
بودن و حضور در جنبـش کـارگـري و            
رهبري و سازماندهي اعـتـراضـات و          

بـنـظــرم   .  مـبـارزات کـارگـري بـگـيـرد           
حــزب در زمــان درســت و مســيــري             

سـيـاسـت و      .  درست قرار گرفته اسـت     
عــمــلــکــرد درســتــي در بــرخــورد بــا             
مسائل روز دنيا و منطقه و مسـائـل         
داخل ايـران داشـتـه اسـت و يـکـي از                  
برجسته ترين خصـوصـيـاتـش بـه روز            
بودن و آپديت بودن در اتفاقات جهـان        

 .پيرامونش بوده است
حزب کمونيست کارگري ايران از       
همان ابتداي شـروع فـعـالـيـتـش و در              
بـحــبــوحــه فــروپــاشــي بـلــوک شــرق و             
تبليغـات ضـد کـمـونـيـسـتـي و ضـد                  
سوسياليستي که از طـرف قـدرتـهـاي          
بورژوايي و در راس آنها آمريـکـا بـراه         
انداخته شده بود و سرمايه هنـگـفـتـي        
کـه خــرج ايــن تــبــلــيــغـات شــده بــود               
توانست با نقد چپ سنتي و  پـيـشـتـر        
از آن نقد سوسياليزم بلوک شرق يعنـي        
سرمايه داري دولتي و همچنين ارائـه       
برنامه يک دنياي بـهـتـر، خـود را در                
سطح ايران و منطقـه مـطـرح کـنـد و                
براي بلند کردن پـرچـم کـمـونـيـسـم از                
شانـتـاژهـا و تـبـلـيـغـات در مـقـابـل                    

سرمايه داري افسار گسيخته قد عـلـم    
حزب بعد از گـذشـت بـيـسـت و            . کند

شش سال فعاليت به اين نقطه عـطـف        
رسيد که نه تنها در مـنـطـقـه و ايـران              
بلکه در سطح دنيا بعنوان تنها حزبـي    
که از مارکسيسم، کمونيسم و منافـع    
جنبش سوسيالـيـسـتـي کـارگـر دفـاع             

هـر جـا الزم       .  کرده قابل ارزيابي است 
ــه                    ــا و امــريــکــا هــم ب بــوده در اروپ
وضعيت موجود از زاويه کمونيسـم و     
جنبش طبقه کارگر آنرا به نقد کشيـده    

فعالين و کـادرهـاي ايـن حـزب         .  است
درهر کشوري برنامه و سـيـاسـت ايـن            
حزب را به پيش برده انـد و در داخـل            
کشور هم حزب جايگاه بسيار خـوبـي        
در ميان مردم، در ميان جـنـبـشـهـاي         

. اجتماعي و کارگران پيدا کرده اسـت       
همواره رهبران و چهره هاي مـحـبـوب        
و مطرج در جـنـبـش کـارگـري را در                 

امروز بـعـد از     .  کنار خود داشته است  
گذشت بيست و شش سـال کـمـونـيـزم             
ديگر يک تابو نيست، هر انسـان آزاده        
و عدالت خواهي از اينکه خـود را بـا             
اسم يک کمونيست مـعـرفـي کـنـد بـر               

بـراي مـدت کـوتـاهـي          . خود مي بالد 
بعد از فروپاشي بلوک شرق، تبليغـات        
سرمايه داري در ايـن تـالش بـود کـه              
جامعه تشنه رفاه و برابري مـتـاثـر از           
اين تبليغات ضد کـمـونـيـسـتـي قـرار             

بــه قــول مــنــصــور حــکــمــت          .  گــيــرد
اسـت بـه     "  نـه " کمونيزم کـارگـري يـک         

تاريخي که به اسم کمونـيـسـم مـطـرح          
شده و به اردوگـاهـهـايـي کـه بـه اسـم                  

.... کمونيسم شکـل گـرفـتـه اسـت و            
سخنراني منصور حـکـمـت انـجـمـن         ( 

 ) .مارکس لندن 
من خوشـحـالـم کـه چـنـد سـالـي                 
است در کنار اعضا و کادرهاي حـزب   
و کارگران و فعاليـن کـارگـري چـه در             
داخــل و چــه در خــارج و هــمــچــون                 
عضوي از حـزب مشـغـول فـعـالـيـت                
هستم و از اينکه در ايـن حـزب بـراي              
اهداف انسـانـي و يـک دنـيـاي بـهـتـر                   

 .مبارزه ميکنم بر خود مي بالم
در پاسخ به بخش ديگـر سـئـوال،           
قطعـا در حـال حـاضـر انـتـظـارهـا از                   
حزب بـيـشـتـر شـده و خـوشـبـخـتـانـه                   
هميشه هم انتظار از حزب ما بـوده و        
ــيــت هــاي              ايــن انــتــظــارات مســئــول
بيشتري را بر دوش حـزب و اعضـا و          
کادرهاي حزب خواهد گذاشت و بايـد      
حزب هر چه بيشتر در ميان کـارگـران      
و جنبش هاي اعتراضي داخـل ايـران           

حضــور فــعــاالنــه از خــود بــنــمــايــش           
در تشکل يابي و حمـايـت از     .  بگذارد

تشــکــل هــاي کــارگــري مســتــقــل از           
دولت، معلمان، زنـان و دانشـجـويـي            

در مواقع ضروري نقش خود .  بکوشد
را بعنوان حزب و رهبري جـنـبـشـهـاي          

حزب بايـد  .  اعتراض موجود ايفا کند 
بـکـوشـد تـا در مــقـابـل راســيـسـم و                   
جريانات راسيستي که امروزه در حـال   
ابراز وجود کردن هسـتـنـد بـايسـتـد و             
راهـکـار و آلـتـرنـاتـيـو خـود را بــراي                   
ــات                ــا راســيــســم و جــريــان مــبــارزه ب
مذهبي و اسـالمـي تـقـويـت کـرده و                

. بيشتر از هميشـه در صـحـنـه بـاشـد             
همچنين حزب الزم اسـت بـيـشـتـر از              
هر زماني در مـقـابـل نـاسـيـونـالـيـزم                 
بايستد و جريانات نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
خصوصا در ايران و منطقه را نـقـد و           
افشا کرده و چهره واقعي ناسيونالـيـزم     

در .  را به کارگران و مردم نشـان دهـد        
خــاتــمــه از هــمــه کــارگــران و مــردم               
آزاديـخـواه مـيــخـواهــم کــه بــه حــزب              

 .کمونيست کارگري بپيوندند
 
عـزيـزه لـطـف الـهـي حـزب                  : ايسکرا

نــظــر و   !  بــيــســت و شــش ســالــه شــد          
احساس شما در مورد حزب چـيـسـت       
ــيــشــروي هــاي حــزب کــدامــهــا                و پ

 هستند؟
 

ابتدا اجازه بـدهـيـد      :عزيزه لطف الهي 
اين را بگويم که من خوشحالم در ايـن   
حزب بـراي تـحـقـق اهـداف انسـانـي،               
سوسياليستي وبرابري خواهانه هـمـراه    
بسـيـاري از کـمـونـيـسـتـهـاي پـرشـور                  

من بـعـد از مـدتـهـا          .  فعاليت ميکنم 
بخاطر فعاليتهـاي فـردي کـه داشـتـم             
تـوقــع و انــتــظـاراتــي از خــودم بــراي              
شرکت در فعاليت حزبي و دخـيـل در         
ــاتــي و                   مســائــل ســيــاســي، طــبــق

قبل از آشنـايـي   .  اجتماعي حس کردم  
ــا حــزب     ــطــور آزاد در              ب شــخــصــا ب

فعاليتهاي اجتماعي درگير بودم امـا       
در چــهــار چــوب هــيــچ حــزبــي قــرار              
نداشتم و بنـا بـه تـجـارب قـبـلـي کـه                   

در رونـد       داشتم احسـاس مـي کـردم         
کارهايم مي خواهم فعالـيـتـي آزادانـه         

اکنون يک سال اسـت کـه     .  داشته باشم 
در چهـار چـوب سـيـاسـت، اهـداف و                
برنامه حزب فعاليت ميکنم و از ايـن      
زاويه به فعاليتهاي اجـتـمـاعـي خـودم         
نيز مـي پـردازم واحسـاس مـي کـنـم                
خودم را در حزب کمونيست کـارگـري       
پيدا کرده ام چون حزبـي اسـت کـه در             
تمامي مسائل اجـتـمـاعـي سـيـاسـي             

. ايران وجهان خود را دخيل مـي دانـد       
حزب نسبت به هـيـچ مـوضـوعـي در            

روشـن  .  جامـعـه بـي تـفـاوت نـيـسـت              
وبدون اغراق نقد روشن خود در قـبـال        
هر مسـئلـه اي در تـحـوالت دنـيـاي                 

در هــر    .  امــروز را بــيــان مــي کــنــد            
شرايطي بعنوان يک حزب دخالتگـر و        
صاحب جامعه، رهنمود، خط وجهت    
دادن به جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي، بـه                  
فــعــالــيــن و تشــکــلــهــاي کــارگــري و            
ــيــن در عــرصــه هــاي ديــگــر                  فــعــال

افق و برنـامـه   .  اجتماعي ارائه ميدهد 
حزب، خط و سياستـهـايـش در قـبـال           
مبارزات اجتماعي جاري در جـامـعـه      
براي من خط دهنده و اميدوار کننـده      

 .است
همانطور که همه مي بينيم حزب     
در تمامـي عـرصـه هـاي اجـتـمـاعـي                
وسياسي خود را دخيل مي داند و در     
عــرصــه هــاي مــخــتــلــف ســيــاســي              

بـا  .  واجتماعـي حضـور فـعـالـي دارد           
فرهنگ و ادبيـات، نـظـرات وتـئـوري            
وفعاليت روزمره و دخالتگرانه اي کـه        
دارد حزبي متمايز از نـيـروهـاي چـپ            

به همين خاطر آموزش و   . ديگر است 
بـــه کـــارگـــيـــري نـــيـــروي جـــوان                    

دادن بــه افــراد جــديــد           ومسـئــولــيــت 
وخط و رهنمود دادن بـه بـدنـه حـزب               
مي تواند آيـنـده روشـنـي در مـقـابـل                

نـقـش و رابـطـه         .  جامعه ترسيـم کـنـد      
حـزب بـا طـبـقـه کـارگـر و بـا ديـگـر                       
جنبشهاي اجتماعي نيـاز و ضـرورت         

. تحوالت سياسي در آينده ايران اسـت    
بنظر من سياست گذاري در کنگـرهـا         
و پلنومهاي حزب و دخيل کـردن هـر          
چه بيشتر اعضا حول اين سـيـاسـتـهـا            

، پـاسـخ بـه هـر           . بسيار مهم هسـتـنـد     
گونه ابهام و سئوالي تـوسـط رهـبـري           
حزب به اعضاي حـزب، در تـقـويـت،             
ادامه کاري و تبديل شـدن بـه حـزبـي               
قدرتمند در فرداي تحوالت سـيـاسـي         

 . در ايران  تعيين کننده خواهد بود
 

نـظـر و       رحيم يزدانپرسـت  : ايسکرا
احساس شما در مورد حزب چيسـت؟    

 ساله شـد، پـيـشـروي هـاي            ۲۶ حزب  
 . حزب کدامها بايد باشند

 

نـظـر و     :  رحيم يزدانـپـرسـت    
احساس من در مـورد حـزب خـيـلـي              
روشــن اســت، احســاس خــوشــحــالــي         
ميکنم که با اين حـزب هسـتـم و در               
بيشبرد امر مبارزه طبقاتي، انسـانـي       
و تالش براي آزادي و برابري و در يـک     
کالم براي تـحـقـق دنـيـايـي عـاري از                 
هرگونه ستم و تبعيض در ايـن حـزب          
شريک هستم و سهم کوچکـي در ايـن            

 .راه بعهده گرفته ام
خوشحالم با حزبي هستـم کـه در           

 سال قاطعانه و بدون يـک    ۲۶ طي اين  
ذره تخفيف در برابر سرمـايـه داري و            
توحش هار اسـالمـي و در راس ايـن               
ــار                ــت ک ــنــاي تــوحــش حــکــومــت ج
جمهوري اسالمي قرار دارد، ايسـتـاده    
است و براي عدالت اجتماعي، حـق و       
حقوق انساني مردم و آزادي و بـرابـري      
و لغوکار مـزدي بـدون تـامـل تـالش               
کرده است و بنظر من در اين زمـيـنـه            
ها عليرغم کمبودهـايـي کـه داشـتـه،            

البته هـر جـريـان زنـده و پـويـا کـه                    (  
هميشه در حال مبارزه و تـالش اسـت        
طبيعي است که اشکاالت هم داشـتـه         

دستاورد زيادي داشته اسـت و     )  باشد
اين دستاورد هـا را در عـرصـه هـاي                

مـبـارزات   :  مختلف مبارزه از جـملـه       
کارگران، زنان، جوانان، عليه اعـدام و     
عليه سنگسار و خيلـي عـرصـه هـاي           

حـزبـي   .  ديگربه روشني ميـشـود ديـد       
است که سياست هاي درست، شـفـاف     
و روشني دارد و همه سياست هـايـش       
علني است و همه مردم ميدانـنـد کـه        
اين حزب چي مـيـخـواهـد بـه هـمـيـن                 
خاطر بنظر من داراي پـايـگـاه بـزرگ             

 .اجتماعي است
 در پاسـخ بـه بـخـش دوم سـئـوال               
اجازه بدهيد که من سوال را اينطـوري      

 سـال    ۲۶ مطرح کـنـم، در طـي ايـن               
پــيــشــرويــهــاي ايــن حــزب کــدامــهــا            

 هستند؟
همينطور که در باال اشـاره کـردم         

 پرسش از اعضا و کادرهاي حزب در کميته کردستان         
 در آستانه بيست وششمين سال تاسيس حزب کمونيست کارگري           

 

 

 

 ۴  صفحه 

 

 

 



 
912شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   
 ۳ از  صفحه  

پيشرويهاي چشمگير و مخـتـلـفـي را          
در عرصه هاي گونـاگـون مـبـارزه اي            
که اين حزب در دستور کار خود قـرار        

بـراي روشـن شـدن        .  داده  داشته اسـت   
منظورم به چند نقطه عـطـف مـهـم و           
برجسته اين دستاورد هـا کـه از نـظـر             

 .خودم بر جسته است، اشاره ميکنم
حـزب بـايــد     :  چـهـره هـاي عـلـنـي          

چهره علني داشته بـاشـد تـا جـامـعـه               
بشناسدش وبه آن اعتماد کند، بحثـي   
بود کـه چـنـد سـال پـس از تشـکـيـل                    
حزب توسط زنده ياد منصور حکمت    

آنهم اينکه فـعـالـيـن     . تحت مطرح شد 
جنبش کارگـري بـا اسـم و رسـم الزم                
است چهره علني داشته باشند داشـتـه     
باشند تا جامعه آنـان را بشـنـاسـد و                

امـا خـارج از       .  بهشان اعـتـمـاد کـنـد        
حزب و توسط بـعـضـي جـريـانـات بـه             
اصطالح چپ، به بـهـانـه ايـنـکـه جـان             
آدمها را بخطر مياندازيد و در قـبـال          
جان آنها احساس مسئوليت نميکـيـد     
به حزب ما و شخص منصور حکمت    
حمله شد که در بـرابـر جـان انسـانـهـا                 
احسـاس مسـئــولـيــت نــمـيــکـنــنـد و              
تروريسم جمهوري اسالمـي را دسـت          

 . کم ميگيرند
اما حـزب از درسـت و اصـولـي               

. بودن سياست خود تـرديـدي نـداشـت         
ــري و                     ــب ــه شــامــل  ره ــن مســئل اي
کادرهاي حزب هم ميشد که با اسم و       
رسم خودشان در برابر جامـعـه ظـاهـر           
شدند و چهره واقعي خود را بـه مـردم           
معرفي کردند و ايـن سـنـت را حـزب               
ما جا انداخت که در خـفـا نـمـيـشـود               

گــرد و   .  کــار و مــبــازه عــلــنــي کــرد          
غباري که جريانات چپ حاشيه اي بـر    
پا کردند چندان طول نـکـشـيـد و ايـن             
شــکــل از مــبــارزه در مــيــان اکــثــر                
جريانات اپوزيسيون اکنون ديـگـر بـه          

 .يک امر عادي تبديل شده است
حـزب مـا     :  رهبران علني کارگري 

مطرح کرد که رهـبـران جـنـبـش کـار               
گري و جنبشها اجتماعي ديـگـر نـيـز           
بايد چـهـره عـلـنـي و شـنـاخـت شـده                    
داشته باشند تا بتواننـد مـبـارزات را         
رهبري کنند و از طرف ديـگـر دسـت             
جمهوري اسالمي براي دستـگـيـري و         

ايـن  .  سربه نيست کردنشان باز نباشـد     
هم با مخالفت شديد همان جـريـانـات          

قرار گرفت و حتي ما را متـهـم   "  چپ" 
کردند که داريم رهبران کارگري را لـو          
ميـدهـيـم، امـا ايـنـم هـم زيـاد طـول                    
نکشيد و اکنون به يک سنت جا افتـده     

در جـنـبـش کـارگـري و جـنـبـشـهــاي                  
امـروز مـا     .  اجماعي تبدل شـد اسـت       

شاهد اين هستيم  که اين جنـبـش هـا         
صــاحــب بســيــاري از ايــن رهــبــران               

 .هستند
براي اولين بـار  :  اعدام و سنگسار  

در مـيـان اپـوزيسـيـون ايـرانـي حـزب                
کمونست کارگري مسئله لـغـو اعـدام       
را مطرح کـرد و ايـن هـم بـه مـانـنـد                    
موارد قبلي که در بـاال اشـاره کـردم               
مورد بي لطفي و مخالفت نـيـروهـاي          
سياسي مـخـتـلـف قـرار گـرفـت امـا                  
درستي ايـن سـيـاسـت نشـان داد کـه                 
امـروزعـلــيـه اعـدام بـه يــک جــنـبــش                
اجتماعي بزرگ تبـديـل شـده اسـت و             
شاهد بوديم دها نفر از اعدام قـطـعـي          

سنـگـسـار هـم بـه            . نجات پيدا کردند  
همين منوال پيشرفـت و امـروز مـي            
بينيم عمال سنگسار دو فـاکـتـو لـغـو         

 .شده است
نمونه آخر متـاسـفـانـه درگـذشـت            
مــحــمــد جــراحــي يــکــي از رهــبــران             
کـارگــري و کــادرحــزب کــمــونـيــســت          
کارگـري بـود کـه حـزب مـا کـادر و                   
عضو حـزب بـودن ايشـان را عـلـنـي                 

بـازهـم بـر سـر ايـن نـيــز               .  اعـالم کـرد    
کساني اينجا و آنجا غوغا بپا کردنـد      
و خواستار مدرک از حزب شدند، امـا      
اين هم چند روز بيشتر طول نـکـشـيـد         

ايـن  .  و مجبور شـدنـد سـاکـت شـونـد           
نکتـه را اضـافـه کـنـم کـه عضـويـت                   
مـحـمـد جـراحـي در حـزب ابـتـدا بــه                   
ساکن نبود و ايـن را بـايـد در ثـبـات                 
سـيـاسـي حـزب و اعـتـمـاد فـعـالـيـن                    
کارگري و جنبش هاي اجتـمـاعـي بـه            

اينها و صدها . اين حزب جستجو کرد   
نمونه ديگر سير پـيـشـروي هـاي ايـن              
حزب هستند که من بعنـوان عضـوي         
از حزب، بودن با ايـن حـزب را يـکـي             
ازافتخارات بـزرگ زنـدگـي سـيـاسـي             
خود ميدانم و به هـمـيـن دلـيـل هـمـه                
کــارگــران و انســانــهــاي آزاده را  بــه                
پيوستن به حزب کمـويسـت کـارگـري          

 .فراميخوانم
 

محمد امين کمانـگـر بـا       : ايسکرا
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

او از   . ايران در صفوف اين حزب است 
ــزي حــزب                 ــتــه مــرک ــي ــم اعضــاي ک
کمونيست کارگري ايـران اسـت و در            
شهر فـرانـکـفـورت آلـمـان در عـرصـه                

محمـد  !  مسائل پناهندگي فعال است 
امـيــن کــمــانـگــر کــادر کـمــونـيــســت            

شــنــاخــتــه شــده اي در ســنــنــدج و                  
او در مـورد حـزب         !   کامياران اسـت   

 :کمونيست کارگري ايران ميگويد
    

حـزب  :  محمد امين کمـانـگـر     
کمونيست کارگري ايران در شـرايـطـي       
تشــکــيــل شــد کــه در پشــت حصــارِ             
سکوت، ترس هـم در سـکـوت بـود،              
امروزه حزب راهنمايـي اسـت کـه در             
دل تاريکي مي گذرد و با نـيـزه هـاي            
تيز خـورشـيـد صـبـحـگـاهـي در هـر                  
مکانـي کـه حضـور دارد روشـنـايـي                

مثل سـاعـت شـمـار،         .  ايجاد ميکند 
دقيقه هايش را مجبور مي کنـد  تـا           
در سر هر بزنگاهي راهنما بـاشـنـد و             
زنگ سعادت و خوشبختـي مـردم را          

در فرداي قدرت گيري .  بصدا درآورند 
حزب شرافت را به قلم باز مي گردانـد     
و قلم بدستان در آزاد ترين مناسـبـات     
اجتماعي ژرف ترين رازهـاي زنـدگـي         

ــد نــوشــت              حــزب  .  بشــر را خــواهــن
کمونيست کارگري شکوه مندانه و با       
افـتــخـار ايــده هــاي ضــد انسـانــي را               
بخصوص ناسيوناليسم و مـذهـب را          
با شعله هاي انديشه بـه نـقـد کشـيـده             
است  و تاريخي سرشار از ايـده هـاي             
انساني در تقابل و تعرض به سنتهـاي   
دست و پاگير عصر حجري نـگـاشـتـه         

ــا،                .  اســـت ــا شـــراره گـــرم واژه هـ بـ
حصارهاي  پيچ در پيچ سـکـوت  در           

در .  مقابل مذهب را کنـار زده اسـت          
اين باره کوهي اسنـاد مـوجـود اسـت             
ــه آن                    کــه نســل جــديــد الزم اســت ب

 ۲۶ حزب در طول ايـن      .  مراجعه کند 
سال بـه عـنـوان حـزبـي بـا شـهـامـت                    
سياسي، هـر جـا کـه حضـور داشـتـه                 
است، چون خود حزب  بـا تـمـام ايـن                

لـذا   .  وقايع پيوندي ناگسستـنـي دارد      
درسهاي تاريخ، معناي دقيق مرگ و     
زندگي و شـيـوه زيسـتـن را بـا شـراره                 
هاي شجاعـت بـراي مـردم تـوضـيـح               

زنـــده بـــا    .  داده اســـت و مــيـــدهـــد           
 .  انسانيت، زنده باد حزب

 
 

نظر و احسـاس شـمـا در           : ايسکرا
 سـالـه     ٢٦ مورد حزب چيست حـزب       

شد و پيشرويهاي حزب ميتوانـد چـي      
 باشد ؟
 

بـنـظـر مـن         : ناصر کشـکـولـي    
انسانها در طول تـاريـخ بـراي تـغـيـيـر             

تـالش کـرده      دائـم  وضع موجود بطور  
اند و من هم يکي از آنهـا هسـتـم کـه               
سالهاست عليه وضع موجود مبـارزه      

انسان بـراي ايـنـکـه بـتـوانـد              .  ميکنم
تغيير ايجاد کند به حزب، به سازمان       

ــاز دارد            ــي ــن حــزب     .  و تشــکــل ن اي
 هســت، ايــن     ٥٧ دسـتــاورد انـقــالب       

بعد از تـجـربـه شـوروي              حزب، حزب 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        . اســت

حـزب  .  دستاورد سـيـاسـي اسـت           يک
ــنــد                  ــخــواه ــه مــي ــي اســت ک کســان
گرسنگان و پا برهنه گان براي اولـيـن           
بــار حــکــومــت انســانــي شــان را در              

و به يک معني در جـهـان بـرپـا                ايران
حزب کساني هست که شـبـانـه     .  کنند

روز تالش کرده اند در هر اعـتـراضـي         
بــــرخــــالف (  شــــرکــــت کــــنــــنــــد           

خــفــقــان زده حــکــومــت         کـمــونــيــســم 
آريامهري که حرفهايش را کسـي سـه          
متر آنطرف تر به اندازه طول سـلـولـش     

نـه تـنـهـا هـيـچ يـک از                )  نمي شـنـيـد    
عرصه ها و جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي               
جامعه را براي بورژواهاي مرتـج رهـا      
نکرد بلکه شرکت در ايـن جـنـبـشـهـا              

از  وظايف سيـاسـي خـود دانسـتـه               را
 ..است

در پاسخ بـه بـخـش دوم سـئـوال،              
ببنيد ما ارزيابي مان از جنبشـهـا در      

اين هسـت کـه          کشورهاي عرب زبان  
اين جنبشها بدون رهـبـري يـک حـزب            
کـمــونــيــيــسـتــي از نــوع کــمــونــيــســم           

از طـرف ديـگـر هـر         .  کارگري هستند 
جنبشـي از طـريـق پـايـيـن دسـت بـه                   
تغيير قدرت سياسي مـيـزنـد، بـطـور            
کلي تمام حکـومـت هـاي ارتـجـاعـي            
منطقه با همکاري غرب براي از بـيـن      
بردن اين نوع جـنـبـشـهـا تـالش فـوق               

بکار ميبـرنـد تـا آن           العاده ارتجاعي 
در    جنبش را بـه هـر طـريـق مـمـکـن               

ــه  .  نــطــفــه خــفــه اش بــکــنــنــد           نــمــون
ولي آخرين نمـونـه      ميشود آورد    زياد

رفـرانـدوم در کـردسـتـان            برجسته اش 
مــواضــع، مــنــافــع و           . عــراق اســت   

سياست احزاب حکومت محـلـي چـه         
در بــه      مــخــرب و ارتــجــاعــي       نــقــش

تباهي کشانيدن زندگي انسانهـا و از          
ابتدايي ترين خواستشان همچون حـق       

راي داشـــــتــــــنـــــد، از طــــــرف                     
حکومت هاي ايران، تـرکـيـه و           ديگر

ــچ   حــکــومــت مــرکــزي عــراق          ــي ازه
توحشي عليه مـردم، از مـانـورهـاي،          
نظامي، فشار سياسي، از مـحـاصـره          
اقتصادي و از بستن مـرزهـا بـه روي            
مردم کـردسـتـان و تـرسـانـدن آنـان از                 

 .جنگ و غيره دريغ نکردند
يــک حــرکــت       در هــمــيــن رابــطــه      

همبـسـتـه و حـمـايـتـي در ايـران بـراه                    
اينجا حـزب مـا يـک وظـيـفـه             .  افتاده

دارد و      تاريخي و خطيري را بـعـهـده         
آنهم اين هست کـه بـايسـتـي رهـبـري               
انقالب عظيم اجتماعي آينده جامـعـه    

قطعا انقـالب آتـي     .  را به عهده بگيرد 
 ٥٧ در ايــران شــبــيــه انــقــالب ســال              

نخواهد بود بلکه بيشتر شبيه انقالب    
اکتبر خواهد بود زيرا هـم کـارگـر در              
خيابان هست و هم حزب کمـونـيـسـت        

اگر انسانها در طي سالهـاي   .  کارگري
گــذشــتــه در کشــورهــاي عــرب زبــان           
ديوارهاي بتون آرمه ديکـتـاتـورهـا را        
بــر ســـرشـــان خــراب کـــردنـــد امـــا                
نـگــذاشــتـنــد بـه جــايـش ســاخـتــار و                
مناسباتي  که بتواند آرزوهـاي مـردم       

حـزب  .  را برآورده کنـد ايـجـاد کـنـنـد            
کمونيست کارگـري در ايـران شـانـس            
بزرگي دارد که بتواند در قـامـت يـک           
حزب رهبري کننده سياسي، نـظـامـي      

همـه شـرايـط      . و اقتصادي ظاهر شود 
جامـعـه ايـران      .  براي حزب آماده است 

بشـدت ضــد اسـالم، ضـد ســرمـايــه،             
عليه اعدام  و جامعه اي انساندوسـت     

چــپ اجــتــمــاعــي، جــنــبــش           .  اســت
کارگري و ديگر جنبشهاي اعتراضـي      

جامعه آزاد، بـرابـر،    در ايران تشنه يک   
. سوسياليـسـتـي و انسـانـي هسـتـنـد              

اينها پايه هاي به قدرت رسيدن حـزب    
 .کمونيست کارگري هستند

از طرف ديگر حـزب سـالـهـاسـت           
بدون تخفيف دارد مبارزه مـيـکـنـد ،        
مبارزه اش حـرف دل مـردم اسـت و                

 .مبارزه مردم حرف دل حزب است
حزب و جامعه و حـزب و قـدرت          
سـيــاســي پــاســخــي بــه کــل ارتــجــاع            
منطقه و جهان و پاسخ  انسـانـهـايـي              

تشنه يک حکومت انسـانـي         است که 
اين يعني ايفاي نـقـش حـزب      .  هستند

کمونيست کارگري براي رهـبـري آتـي         
حـزب  .  انقالب سوسياليستي در ايران  

بتواند در آيـنـده بـا رهـبـران                بايستي
موجود در ايـران        جنبشهاي مخلتف 

بويژه با رهبران جنـبـش کـارگـري، بـا             
جنبش زنان، با مـردمـي کـه بشـدت              
ضد اسالم و ضد ديـن و عـلـيـه قـتـل               

 ...                 پرسش از اعضا و کادرهاي حزب                                       

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
هسـتـنـد     عمد دولتي واحـکـام اعـدام        
و تـالش     رابطه تنگاتنگي ايجاد کند   

کند خواست و مطالبات مـنـدرج در          
يک دنياي بهتر را به خواست عمومي     

بـا طـي کـردن چـنـيـن             .  تـبـديـل کـنـد       
روندي، حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
شــانــس تصــرف قــدرت ســيــاســي را           

هـيـچ جـامـعـه اي در            .  خواهد داشت 
دنيا به اندازه ايران آماده  رفـتـن بـراي          
وقوع يـک انـقـالب سـوسـيـالـيـسـتـي                 
نيست وهيچ حزبي هم به اندازه حـزب      
کمونيست کارگـري در دنـيـا در ايـن              
ــيـــف                    ــفـ ــدون تـــخـ ــاس و بـ ــيـ ــقـ مـ

  .سوسياليسم نمي جنگد براي
 

آوات فـرخـي نـظـر و             : ايسـکـرا  
احساس شما در مورد حزب چـيـسـت          

 ساله شـدن حـزب پـيـشـروي          ٢٦ و در   
 هايش ميتواند کدام ها باشند ؟

 

طبعا در بيـسـت و       : آوات فرخي 
ششمين سالگرد تاسـيـس حـزب مـن          
هم خوشحال هستم و از همين جـا بـه          
تمام اعضا و دوستداران حزب بيسـت        
و ششمين سالگرد تأسـيـس حـزب را           

راستش سـوال شـمـا        .  تبريک ميگويم 
 ٢٠٠٧ مــن را بــرگــردانــد بــه ســال              

. زماني که بـا ايـن حـزب آشـنـا شـدم               
حزبيت و تحزب در کـردسـتـان امـري          
معمولي و نرمـال اسـت در آن زمـان              

و  هم احزاب و گروههـايـي فـعـالـيـت              
تـا قـبـل از        .  عضو گيري مي کـردنـد     

آشنايي با حزب کمونيـسـت کـارگـري          
با توجه به ايـنـکـه مـن نسـل پـس از                 
انقالب هستم و با توجـه بـه بـمـبـاران             
تبليغات اسالمي از طرف جـمـهـوري        
اسالمي عليه نسلي که دست پـرورده        
خودش هست، زير سايه ايـن ارتـجـاع         
رشد کرده و من هم به مانند اکثـريـت       
ايــن نســل هــرگــز تــحــت تــاثــيــرايــن             

هميـشـه فـکـر       .  تبليغات قرار نگرفتم  
در .  ميکردم يک جاي کار ايـراد دارد        

دوران مدرسه هـمـيـشـه عـلـيـه چـادر                
عليه همه قوانين ضـد    . وحجاب بودم  

زن و ارتجاعي بودم از بچگي با آنـهـا       
بزرگ شده بـودم امـا در ايـن مـيـدان                
خودم را بدجوري تنها تصور ميکردم    
و فکر ميکردم اين تنهـا مـن هسـتـم            

که اين مسايل را مـيـبـيـنـم و بـرايـم                  
مهـم هسـتـنـد و نـيـاز بـه تـغـيـيـر و                        

همـيـشـه جـايـگـاه         .  دگرگوني ميبينم 
فرودست زنان و کودکان آزارم مـيـداد        
و بسياري از احزاب و جريانات ديـگـر     
را در قالب يک الترناتيو نـمـي ديـديـم           

 با اين حـزب    ٢٠٠٧ تا اينکه در سال  
آشنا شدم برنامه يک دنيـاي بـهـتـر را              
خواندم همه اش حرفهاي دل مـن بـود         
و بسيار شسته و رفـتـه تـر، انـقـالب                 
شکست نخوردگان منصور حـکـمـت        
را زير درخت گردو در حياط خـانـمـان          

ارتـبـاط   .  در يک تابستان زيبا خوانـدم    
با اين حزب و خواندن اين مطلب مـن     
را وارد فــاز جــديـدي کـرد امـيــد بــه                 
تغيير و دگرگونـي را در درونـم زنـده              

فهميدم که من تنهـا نـيـسـتـم و          .  کرد
انسانهاي عـزيـز و دوسـت داشـتـنـي                
زيادي گرد هم در اين حزب جمع شـده     
انـد تــا انســانـيــت را بـه زنـدگــي هــا                  

از اين بابت خوشحال بـودم  . برگردانند
هر روز از سرکار بـا  .  و سرشار ازانرژي 

عجله به خـانـه مـي آمـدم کـه کـانـال                 
جديد را دنبال کنم و چقدر تشنـه ايـن           

بـا وجـود ايـنـکـه در            .  برنانه ها بـودم   
خانه ماهواره داشـتـيـم و مـن کـانـال                
جديد را از اين طـريـق مـيـديـدم ولـي                
من يک ماهواره شخصي بـراي خـودم        
تهيه کردم و کانال جديد هـمـيـشـه در             

مـيـخـوانـدم وگـوش        .  حال پخش بـود    
مثل پازلي کـه    .  ميکردم و مينوشتم  

جايم در ميان پـازلـهـاي ديـگـر پـيـدا                
شده بود خودم را با ايـن حـزب چـفـت             

من حرب را تنها آلتـرنـاتـيـو     .  ميديدم
بـراي بـرپـايـي يـک زنـدگـي شـايسـتــه                  

 .انسان ميبينم
و اما در مورد بخش دوم سئوال،    
از روزي که من حزب را شـنـاخـتـم بـه           
نظرم به درست انگشت روي مـواردي       
گذاشته و برجسته کـرده کـه دغـدغـه            
مردم بوده و در اين زميـنـه هـم هـمـه              
ما شاهد پيشرويـهـايـش در مسـايـل            
مربوط به اوضاع و موفعيت زنـدگـي         
و مبارزه کـارگـران، جـوانـان، اوضـاع            
دهشـتـنـاک کـودکــان، عـلـيـه اعــدام،              
زنان، عليه کوتاه کردن دست مـذهـب         

جـاي پـاي ايـن        ...  از زندگي مردم و      
حزب در تمام ايـن عـرصـه هـا قـابـل                 

از نـظـر مـن جـهـت            .  مشاهده هسـت  
پيشروي بيشتر در آينده بايد فـکـوس        
بـيــشــتـري روي جـنــبــش آزادي زنــان             

از آنـجـايـيـکـه زنـان نـيـمـي از                  .  باشد
جامعه را تشـکـيـل مـيـدهـنـد بـايـد                  
بيشتر روي سازمان دادن و خواسته و     

مطالبات هـم اکـنـون زنـان حـتـي بـا                 
امکانات موجود کنوني يـعـنـي زيـر           
حاکميت همـيـن حـکـومـت مـرتـجـع              
اســالمــي وقــت و انــرژي بــيــشــتــري            

تـا جـايـي کـه هـمـه شـاهـد                 .  گذاشـت 
هستـيـم زنـان يـک بـخـش عـظـيـم از                    
جامعه ايران هسـتـنـد کـه جـمـهـوري               
اســالمــي هــر لــحــظــه از اقــدامــات،           
ــان و خــواســتــه هــا و                   مــبــارزات آن
مطالباتشان بر خود ميلرزد و خـوب        
ميداند تقويت جـنـبـش آزادي زن در             
ايران و پيشروي ايـن جـنـبـش يـعـنـي                
کـوبـيـدن مـيـخ بـرتـابـوت جـمـهــوري                 

 .اسالمي
 

نظر و احسـاس شـمـا در           : ايسکرا
 سـالـه     ٢٦ مورد حزب چيسـت و در          

شد حزب و پيشروي هايش مـيـتـوانـد       
 کدام ها باشند ؟

 

قبل از هـرنـکـتـه         : فرامرز قرباني 
اي الزم ميدانـم بـيـسـت و شـشـمـيـن                 
سالکرد تاسيـس حـزب کـمـونـيـسـت              
کـارگـري ايــران را بــه هـمــه اعضـا و                 

. دوستداران اين حزب تبريـک بـگـويـم         
براي بهتر شدن جـامـعـه        من معتقدم 

بايد هر انسان اگاهي بـه اتـفـاقـات و               
حـوادث در جــامــعـه واکــنــش نشــان            
بدهد، در واقع بايد کارهاي مثبت را         
تشويق و همراهـي کـرد و در عـوض             
در مقابل هر حرکتـي کـه بـر زنـدگـي              
انسان و محيـطـي کـه در آن زنـدگـي                
ميکند تاثير منـفـي دارد ايسـتـاد و             

 .اعتراض کرد
ــد اوايــل ورود بــه                  ــادم مــيــاي ي
دبـيـرسـتـان و در واقـع چـنـد مـاهــي                   
نگذشته بود با معلمم درگير شدم سـر   
اينـکـه خـوب تـمـريـنـهـاي درسـي را                  
انجام نداده بودم و دليلش را اين طـور     
بيان کردم که من توضيحات شـمـا را      
خـوب مـتـوجـه نشـدم، بـراي ايـنـکــه                 
تعداد دانش آموزان در کالس خـيـلـي       
زياد است و بعضا آدم حـواسـش پـرت       

به معلمم گفتم شمـا دوسـوم     . ميشود
وقت درس را همش تذکر ميدهـي بـه         

چـرا مـدرسـه تـعـداد دانـش             .  اين وآن  
اموزان را به دوکالس تقسيم نميکنـد        
معلـم در جـواب گـفـت کـه مـن هـم                    
دوست دارم که تعداد کمتر باشد ولـي      

من تصميم گيرنده نيستم شما هـم بـه      
جاي بهانه آوردن سـعـي کـن بـيـشـتـر                

. در واقع بـهـانـه نـبـود         . درس بخواني 
 نفـر  ٤٥ تعداد دانش آموزان نزديک به  

بـودنـد و ايـجــاد يـک فضـاي آرام در                  
 نفـر اکـثـر      ٤٥ ميان سروصداي همين  

خــالـصــه  .  وقـت درس را مــيـگــرفـت         
اولين اعتـراض رسـمـي مـن ازآانـجـا               
شـروع شــد و بـعـد کشـيــد بـه نـبــود                    

دوره   اواسـط ... . امکانات ورزشي و 
دبيرستان بـود کـه يـکـي از اعضـاي                
شوراي مدرسه شدم ، پيگيري مـن و        
دو نفر ديگر از اعضاي شورا در بهتـر      
کردن مدرسه تا جاي پـيـش رفـت کـه           
فرماندار وقت را به مدرسه آورديم که       

مدتـي  .  کمک ويژه اي به مدرسه بکند 
گذشت با دونـفـر از طـريـق يـکـي از                   
دوستانم آشنـا شـدم، اکـثـرا غـروبـهـا               
همديگررا ميديديم، بحث ميـکـرديـم        
ــودم از هــم                   و خــيــلــي خــوشــحــال ب

با آنها و اينـکـه مـثـل مـن               صحبتي
معترض هستند و بـهـتـر از مـن هـم                

خـيـلـي    .  بحث را فرموـلـه مـيـکـردنـد          
خوب کمبودهاي سـظـح شـهـر را بـه                
زبان ميآوردند که چـرا بـايـد در ايـن              

 تا مسجـد و جـود       ٢٠ شهر بيشتر از   
داشته باشد اما دريغ از يک استخر يـا     

تا اينکـه سـوال کـردم        ... يک سينما و 
خوب چگونه ميشود اين وضعيت را       
تغيير داد جـوابـهـا و پـيـشـنـهـاداتـي                 
شنيدم ولي نکته اي کـه بـرايـم مـهـم               
بود اسـم بـردن از حـزب بـود کـه آدم                   

تعيير بـايـد حـزب          معترض و خواها  
داشته باشد و اينـکـه بـراي پـيـشـبـرد               
اعــتــراض بــايــد ظــرفــي داشــت کــه              
آدمهاي معترض و هم صدا را در آن         
جمع کرد، بايد برنـامـه داشـت، بـايـد             

ــعــريــف شــده داشــت و                 ... هــدف ت
سـواالت زيــادي از آنـهـا پـرســيـدم و                 
جوابهايي گرفتم تا ايـنـکـه فـرکـانـس             
راديو انترناسيونـال را بـه مـن دادنـد              
هرشب با وجـود پـارازيـت زيـاد پـاي               

انترناسيونال مـي      راديوي نيم ساعته 
نشستم و خيلـي خـوشـحـال بـودم کـه               
چنين راديوايي را پيدا کردم و ايـنـکـه       
فقط يک آدم معترض نـيـسـتـم بـلـکـه               

کـه    همـراه آدمـهـاي ديـگـري هسـتـم             
ميخواهند تـعـيـيـري در جـامـعـه بـه                
وجود بيـاورنـد آن هـم بـا بـرنـامـه بـا                    

به مـن شـور       هدف با استراتژي و اين    
وشوق فراواني ميداد، انگار چيزي را      
پيدا کرده بـودم کـه خـودم هـم قـبـال                  

ولـــي   بــهــش فــکـــر نـــکــرده بــودم              
ميدانستم همان موردي است که مـن        
ميخواستم واين در واقع هـم آن وقـت         

احسـاس غـرور و         و هم االن بـه مـن         

شور ميدهد چرا که در حزبي هستم و       
همراه انسانهـاي شـريـفـي هسـتـم کـه                
چندين سال اسـت بـه مـبـارزه عـلـيـه                 
رژيمي مـيـپـردازنـد کـه بـجـز فـقـر و                    
بدبختي براي مردم چيزي بـه ازمـغـان        

در حـزبـي هسـتـم کـه            .  نياورده اسـت   
پرچم دفاع از کودکان و انسانهاي بـي      
دفاع و بـي پـنـاه را بـرداشـتـه کـه در                    

تن از آنها به دليل فقـر و      ايران هزاران 
گــرســنــگــي تــحــت شــديــد تــريــن و               
وحشيانه ترين آزار و اذيـت قـرار مـي          
گيرند و همين نکتـه بـه اضـافـه دهـا               
مــورد ديــگــر از مــبــارزه عــلــيــه                    
سنگسار،عـلـيـه اعـدام، در دفـاع از               
بــرابــري کــامــل حــقــوق زن و مــرد،               
دردفــاع از حــوق زنــان در دفــاع از                 
آزادي بي قيد و شرط بيان در دفاع از     
حقوق کارگر و دها مورد ديگر، همـه        
ايــن مــوارد کــه حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري ايران پرچمش را بـرداشـتـه و            

احسـاس    من عضوش هستم بـه مـن       
  .غرور و شادماني مي دهد

در پاسخ به پرسش دوم بگويم بـه       
نظر من مهمترين کارهـاي کـه حـزب         
در اين مدت انجام داده نهادينه کردن       
اقداماتي بوده که هـمـيـشـه سـيـسـتـم              
ــهــا و                   ــيــه آن ــر عــل ــه داري ب ســرمــاي
بـخــصــوص جــمــهـوري اســالمـي کــه           
گسترش اين اقدامات از طرف حـزب        
را در تضــعــيــف خــودش اعــتــراف               

است و براي مقابلـه بـا آنـهـا از             کرده
 .هيچ امکاني دريغ نکرده است

هـمــيــشــه در طــول تـاريــخ ايــران            
آدمهاي مشهور و شـنـاخـتـه شـده در           
جامعه براي مردم کساني بوده اند که       
يا در راس قدرت و يـا پسـت دولـتـي             
داشته اند و يا اينکه سرمايه دار بـوده   

اما حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            .  اند
ايران تعين دادن به رهبران کـارگـري و       
اجتماعي را اجرا کرد و فـعـالـيـتـهـاي          
آنها را بـرجسـتـه و خـود آنـهـا را بـه                      
عنوان شخصيتها و رهـبـران عـمـلـي             
جــامــعــه بــه مــردم مــعــرفــي کــرد و              
بلندگوي صداي آنها در عـرصـه بـيـن          

حزب کمونيست کارگـري  .  المللي شد 
فعالين کارگري و جنبش کـارگـري را        
بعنوان آلترناتيو انتخاب مـردم ايـران         

حـزب کـمــونـيـســت       .  قـرار داده اســت     
کارگري با سـر و قـامـت بـرافـراشـتـه                 
اولين حزب ايراني است کـه پـرچـم نـه           
بــه اعــدام را بــرداشــت و بــراي ايــن                 

فرهنـگ سـازي کـرد          حرکت در ايران  
به طوري که حتي سران سـايـر احـزاب         
اپــوزيســيــون بــا ايــنــکــه در بــرنــامــه            
سازمانيشان از لغو اعدام حـرف نـزده        

 ...             پرسش از اعضا و کادرهاي حزب                                    

 ۶  صفحه 
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 ۵   از صفحه  

 

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،     
 بدون اميد سوسياليسم  

  سوسياليسم  "خطر  " و بدون 
 .  منجالبي بيش نخواهد بود   

مطابق آمار رسمي در اثر زلزـلـه     
 هزار واحد مسـکـونـي      ۱۲ کرمانشاه

 در صدي تخـريـب شـده      ۱۰۰ به طور 
هزار واحد نيز نياز بـه تـعـمـيـر          ۴۵ و  

معلوم است که بر ويرانه هـاي  .  دارند
واحدهاي تخريب شـده ديـگـر هـيـچ             
سقفي بر روي هيچ ديواري نسيـت و          
همچنين هيـچ ديـواري هـم پـابـرجـا              
نـيـســت، امـا وقـتـي کـه از آسـيــب                   

 هزار سـاخـتـمـان در اثـر            ٤٥ ديدگي  
لرزش زمين لرزه صحبت مي شـود،      
خرابي و صدمه ديدن در حد ريخـتـن      
يا کدر شدن رنگ و نقاشي نـاشـي از       
خيس خوردگي، ترکيدگي لـوـلـه آب       
و گاز يا گـرفـتـگـي لـوـلـه فـاضـالب               
ساختمان ها به نـحـوي کـه مـمـکـن               
است در بعضـي سـاخـتـمـانـهـا و در                
شرايـط مـعـمـولـي اتـفـاق بـيـافـتـد،                  

ايـن  .  نيست که قابل تعمـيـر بـاشـنـد          
 هــزار ســاخــتــمــان دچــار فــرو               ٤٥ 

ريختگي بخش هائي از ديـوارهـا و           
سقف هايشان شده اند و در بـهـتـريـن         
حالت ترک بـر ديـوار و سـقـف آنـهـا                  
ايجاد شده و بـي تـرديـد سـتـونـهـا و               
پايه هايشان استقامت اوليه خـود را      
از دست داده و سست شده اند کـه بـا      
لرزشي با قدرتي کمتر از زلزله اخـيـر       

در نتيجـه هـمـه      .  فرو خواهند ريخت  
ساختمان هائي که ديوار و سقـفـشـان     
آسيب ديده را بايد در زمره تـخـريـب          
شده ها و غير قـابـل سـکـونـت قـرار               
داد که نياز به بازسازي کلي دارنـد و     

 هزار واحد بلکه ١٢ در آن صورت نه  
 . هزار واحد بايد بازسازي گردند٥٧ 

تفکـيـک کـردن واحـدهـايـي کـه               
دچــار آســيــب ديــدگــي شــده انــد از              
واحدهاي تخريب شده، بـاز خـود راه          
گريزي از پذيرش مسؤليت در قـبـال         
جان صدها هزار انسان اسـت کـه بـا             
لـرزشـي ديـگــر و يـا بــا هـر حـادثــه                   
طبيعي ديـگـري بـه طـور جـدي بـه                  

 .خطر خواهد افتاد
حال بـا ايـن وضـعـيـتـي کـه در                  

 هـزار واحـد       ۵۷ نتيجه زلزله حداقل    
مسکوني بـه آن دچـار گشـتـه انـد،                

ميليون تـومـان وام        ۲۵ دولت وعده  
 ميليون تومان کمـک بـالعـوض      ۵ و  

براي بازسازي مـنـازل تـخـريـب شـده            
 ۶ مـيـلـيـون وام و             ۳۵ روستائـي و      

ميليون تومان کـمـک بـالعـوض بـه             
مـنــازل تــخــريــب شــده شــهــري داده            

اين وام آنطور که پـيـداسـت بـه       !  است

صاحبان واحدهـاي تـخـريـب شـده و             
شـايــد هــم بــه صــاحـبــان واحــدهــاي            
آسيب ديده پـرداخـت خـواهـد شـد و              
هزاران يا شايد دههـا هـزار خـانـواده            
که در مناطق زلـزـلـه زده مسـتـأجـر              
بوده اند مشمول چنيـن وامـي نـمـي            

 .شوند
گذشته از اين، با وامهاي وعـده         

 ٧٠  ،     ٦٠ داده شده حتي واحدهاي      
متري نا ايمن از نوع مسـکـن مـهـر            
که در جـريـان هـمـيـن زلـزـلـه اخـيـر                     
قتلگاه هزاران نفر شد را نـمـي تـوان             

الزم به ذکر اسـت کـه بـابـت         .  ساخت
ساخت همين قتلگاهها، صاحب هـر    

 ۳۰ واحد عالوه بر تـقـبـل بـاز پـرداخ          
 ۲۵ تــا     ۲۰ مـيــلـيــون تــومـان وام،          

ميليون تـومـان هـم نـقـدا پـرداخـت                
مـاه قـبــل       ۶ از حــدود     .  کـرده اســت   

قيمت انـواع مصـالـح سـاخـتـمـانـي               
افزايشـي سـرسـام آور داشـتـه انـد و                 
اقالمي مانند تير آهـن و مـيـلـگـرد           
بيشتر از دو بـرابـر افـزايـش قـيـمـت                 
داشته انـد و هـمـيـن افـزايـش چـنـد                   
برابري مصالـح سـاخـتـمـانـي عـمـال              
مبـالـغ وعـده داده شـده بـيـشـتـر از                   
نيمي از مصالـحـي کـه قـبـال بـکـار               

 . برده شده را تأمين نخواهد کرد
عالوه بر اين، جمعيت مستـأجـر     
به کنار کـه بـا تـحـمـل گـرسـنـگـي،                   
بيماري و سرما و گرمـا بـايـد اجـاره           
خانه را هم بپردازند، اکثريت آسـيـب        
ديدگاني هم که داراي سـرپـنـاه هـاي          
محقر و غـيـر اسـتـانـدارد بـوده انـد                 
بيکار، کم درآمد و ناتوان در تأميـن    
هزينه حداقل ترين نيازهـاي زنـدگـي         
شـامـل خـوراک، پـوشـاک، پـرداخــت             
فـيـش هـاي آب، بـرق گـاز و غـيـره                    
هستند کـه تـوان بـازپـرداخـت هـيـچ               

 .مبلغ وامي را ندارند
تا االن مردم آسيب ديده تـوسـط       
کمک هاي انسان دوستانه از سـراسـر         
ايران و همچنين از خارج تا آنـجـائـي        

که کمک کنندگان توانسته اند تحـت        
عنوان توريست به داخل راه يـابـنـد،         

 .از مرگ و گرسنگي در امان بمانند
اما به خاطر عمق فاجعه و به خـاطـر     
اينکه هست و نيست ايـن مـردم بـه             
کلي نابود شده است، نـيـاز آنـهـا بـه              
حــمــايــت بــراي تــأمــيــن مســکــن،            
خوراک، پوشاک، بهداشت، تحصـيـل       
و ديگر ملزومات زنـدگـي طـوالنـي           

مــردم در ايــن     .  مـدت خــواهــد بــود      
رابطه تمام توان خـود را بـکـار بـرده              
اند و در ادامه نيز در حد تـوان خـود           

 .کمک خواهند کرد
دولت به عنوان در دست دارنـده        
ثروت و سرمايه اجتمـاعـي بـايـد بـه            
جاي دادن وعده وام، تمام امکـانـات         
زندگي زلزله زدگان از جمله مسـکـن         
مناسب و مجاني را فراهم نـمـايـد و         
در قـدم اول و بــه فــوريـت بــه جــاي                  
چادرهائي که نـه در مـقـابـل سـرمـا              
مقاوم هستند و نه در مقـابـل نـفـوذ             
آب باران و بعالوه به دليل غير ايـمـن     

تاکنون چند چـادر دچـار       ( بودن آنها   
حريق شده و ساکنين آنهـا بـه شـدت            
سوختـه شـده انـد و يـک مـورد هـم                    
خفگـي نـاشـي از گـازگـرفـتـگـي بـه                  
خــاطــر نــبــود دريــچــه مــخــصــوص          
هدايت گاز حاصله از وسـايـل گـرمـا        
زاي نفتي و گازي در چادرهـا اتـفـاق          

بايد در کـنـار تـأمـيـن            )  افتاده است 
نيازهاي فوري و اسـاسـي، کـانـکـس           
هاي ايمن در اخـتـيـار مـردم آسـيـب               

 .ديده قرار دهد
  

  ۲   / ۹  / ۱۳۹۶ 
 برگرفته از سايت    

 اتحاديه آزاد کارگران ايران       
 

 حق آسيب ديدگان زلزله کرمانشاه،                                
ساخت خانه هاي ايمن و تأمين کليه ملزومات                                        

 ميليون توماني؟              ۳۵ زندگي يا پرداخت وام                    
 
 
 
 
 
 

 جوانمير مرادي           

اند ولي جرات نميکنند از مـجـازات         
  .اعدام دفاع يا صحبت کنند

حزب کمونيست کارگـري اولـيـن         
ــاع از                     ــم دف ــرچ ــه پ ــي اســت ک حــزب
هموسکس والها را برداشـت و گـفـت          
آنها هم يک انسان کـامـل هسـتـنـد و              

 . حق برابر بايد داشته باشند
حزب کمونيست کارگري افتخـار      
لغو اجراي حکم سنگسار را در ايـران        
دارد و همچنين پرچم دار دهـا مـورد         
ــگــري اســت کــه نــه ســيــســتــم                     دي
سرمايداري و نه جمهوري اسالمـي و        
نه ناسيوناليستها برايشان خـوشـايـنـد      

 . است
به نـظـر مـن حـزب کـمـونـيـسـت                 
کــارگــري نــه تــنــهــا بــايــد بــه ادامــه              
تالشهايي کـه تـا کـنـون انـجـام داده                 

بـايـد پـيـش بـه سـوي               بپردازد بلـکـه   
سازمان دادن اعـتـصـابـات سـراسـري            
کارگران، مـعـلـمـان ، دانشـجـويـان و               
دانش آموزان برود و پـيـش بـه سـوي             
متحزب کردن بـخـشـهـاي مـخـتـلـف              

 .جامعه

ــرا آزاد خــاذه  نــظــر و            : ايســک
احســـاس شـــمـــا در مـــورد حـــزب               

 سنجش پيشرويهاي حزب چيست؟ و
 

در پـاسـخ بـه سـوال             : آزاد خاده 
اول از نظر احساسي در ايـن دو سـال              
که من توانسـتـم در آلـمـان در کـنـار                 
دوستان حزب بـه عـنـوان يـک عضـو               
فعال حضور داشته باشم واقـعـا بـراي          
شخص من غير قابل توصيـف اسـت          
و من االن بيشتر از هميشه خـودم را            
به حزب نـزديـک مـيـبـيـنـم و از ايـن                    

 . لحاظ خيلي خوشحالم
براي پـاسـخ بـه سـوال دوم ابـتـدا                
ــيــســت و شــشــمــيــن                دوســت دارم ب
سالگرد حزب را صميـمـانـه بـه تـمـام             
کمونيستها و فـعـالـيـن کـارگـري در               
تمام نقاط و به تمامي دوسـتـانـي کـه        
با وجود تمامي مشکالتـي کـه بـوده         

هسـت ولـي بــاز هــم در پــيـشــبــرد                و
اهداف انساني و آيـنـده نـگـري حـزب             

. کوشا بوده اند تـبـريـک عـرض کـنـم              
اينکه براي ما افتخار بزرگيـسـت کـه         
در دل محرومـتـريـن بـخـش جـامـعـه               
يعني طبقه زحمتکش کارگـر و مـزد         
گير جاي بخصوصي داريم و ايـن بـه             
نظر من بزرگترين معياريست که مـا      
ميتوانيم از آن براي سنجش پيشـروي      
هاي خود به عنوان حزب کمونـيـسـت       

 **.کارگري ايران استفاده بکنيم

 ...            پرسش از اعضا و کادرهاي حزب                                    

 

 گرامی باد           
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روزانه پيرامون هر اتفاق، رويـداد       
و تحولي، با واکنشهاي متفاوتي و با     
استفاده از يـک سـري واژه هـا روبـرو                 
ميشويم که پرداختن بـه آنـهـا ضـروي          

اينـجـا فـعـال صـحـبـت بـر سـر                  . است
مضمون و محتواي هر تک واکـنـشـي        
پيرامون هر اتـفـاقـي و از جـانـب هـر                 
نيرويي که اهداف سياسي معيـنـي را         
نمايندگي ميکند نيست بلکـه بـحـث         
بر سر استفاده از عبارات و ادبيـات و        
فرهنگي است که متکي به آن اهـداف    

ايـن واژه هـا و         .  سياسي معين اسـت    
فرهنگ تراوش شده از آن افق سياسـي   
معين، نه تنهـا ربـطـي بـه آن رويـداد                 
مشخص ندارند بلکه بـا اصـل پـديـده           
در تضــاد و تــنــاقــض کــامــل قــرار                

 . ميگيرند
آنــچــه کــه طــرح ايــن نــکــات را               
ضروري ساخت، واقعه زلزله و بازتاب     
آن در رابطه با همياري و همبـسـتـگـي        
انســانــي در مــيــان طــيــف وســيــع و              
گسترده مردم است که واقـعـا در حـد             

 . خود بي نظير بود
در حاليکه حکومت در رابطـه بـا       
واقـعـه زلـزـلـه و هـمـچـون هـر اتـفــاق                     
ســيــاســي، اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي         
ديگري در جامعـه عـدم مشـروعـيـت           
خود را همـچـنـان بـه اثـبـات رسـانـد،                 
بخشهاي مختلـف مـردم در ابـعـادي            
گسترده و شورانگيز زلـزـلـه زدگـان را            
مورد حمايـتـهـاي مـادي و مـعـنـوي               
خــود قــرار دادنــد و اگــر از هــر تــک                 
انساني پـرسـيـده شـود کـه عـامـل و                  
انگيزه بتحرک درآوردنش جهت کـمـک        
و ياري بـه زلـزـلـه زدگـان و کـمـک بـه                     
وضعيت دردناک کودکان و سالمـنـدان      
زلـزـلــه زده، تـالش بــراي جــمـع آوري                
کمکهاي عمومـي و کـمـک مـادي و              
معنوي خود به آنان چه بود؟ بدون ذره     
: اي تــامــل پــاســخ خــواهــد داد کــه               

همسرنوشتي انساني، انسانيت، نـوع  " 
دوستي، انصاف و خود را جـاي آنـان            
گذاشتن عامل و انگيزه چنين تـحـرک         

 . و تقاليي بوده است
خوب آيا غير از ايـن اسـت و آيـا              

 غير از اين بود؟ 
در اين ميان بودند بـرخـي طـيـف          
ها، افراد و بخشا جـريـانـات مـتـعـدد            
سياسي که  اين حمايتهاي انسـانـي را       

، " مــيــهــن پــرســتــي   " در هــالــه اي از          
ــد پــروري     " ،   " مــنــطــقــه اي     "  ، " شــهــي
و غيره پيچيدند و به خورد "  کردايتي" 

نيروهايشان دادند اما بـراي مـردمـي          
که بيدريغ بـراي کـمـک و حـمـايـت از                  
زلزله زدگان آستـيـنـهـا را بـاال زدنـد،                
ژست گرفتنهاي اين جـريـانـات و واژه         
هاي فوق بي ربط تر از آن بـودنـد کـه              
مردم بتوانند حتي  لحظه اي بـه آنـهـا          

 .بيانديشند
ژورناليست نان بنرخ روز خـور و          
طيفـهـايـي کـه مـتـاثـر از نـقـش ايـن                     
جريانات هستند، بر بستر جنازه هـاي        
زير آوار گير کرده و بر بستر وضـعـيـت     
دردنـاک مــردمـي کــه عـزيــزانشــان و             
هستي شان نيست و نابود شد، تـالش    
کردند با پرتاب کردن چنين واژه هـا و     
اصطالحاتي، افق، اهداف حقير و در        
تضاد با انسـانـيـت را بـروي صـحـنـه                 

 . بياورند
طيفي از ناسيوناليـسـتـهـاي کـرد          
داد زدند که همياري و کمک به زلـزـلـه          

ــل          ــي ــدل ــان ب ــه وه اي ،              (  زدگ ــه ت ن
يـا بـه     "  ملي و ميهنـي    ) " نيشتماني  

مـلـيـت پـرسـتـي در           (  عبارت ديگر،   
بوده اسـت و بـا         )  جغرافياي کردستان 

اســتــفــاده از فــرهــنــگ و ســنــتــهــاي             
اسالمي نيز کساني کـه در راه کـمـک             
رساني به زلزله زدگان جان خـود را از         
دست دادند را با استفـاده از سـنـت و            

شــهـــيــد راه      " فــرهــنـــگ اســالمـــي          
معرفي کـردنـد و       )  کردستان" ( ميهن

بــعــضــا تــالش کــردنــد هــمــکــاري و             
کمکهاي مردمي  ديـگـر در سـراسـر             
کشــور را حــاشــيــه اي جــلــوه دهــنــد              

 ..... و 
اين فرهنگ ملي اسالمي الـبـتـه          
موجوديتش در تـاريـخ ايـران تـازگـي             

چپ ضد امپرياليست از حـزب  .  ندارد
توده و فدايي اکثريت گرفته تا بـرخـي         
نيروهاي چپ سنـتـي، حـامـل چـنـيـن             

جـريـانـات    .  فرهنگ و سنتي هسـتـنـد      
ناسيوناليست در ايران و در کردسـتـان     

 . نيز از اين بيماري بي بهره نبوده اند
با سنت و فرهنگي که متعلق بـه          
دنياي متمدن، مدرن و انساني امـروز      
نيست نميتوان به انسـانـيـت خـدمـت             

ناسيونالـيـسـم، قـوم پـرسـتـي و              .  کرد
اسالم آنچه که بـرايـش مـقـدس اسـت              

چيزي جز افق، اهداف و منافع مـادي        
. طبقه و فرقه خودش نميتوانـد بـاشـد        

تنها و تنها حس انسان دوستي مـردم     
اســت کــه قــادر اســت چــنــيــن مــوج              
گســتــرده اي در کــمــک، هــمــيــاري و             
حمايتهاي مادي و معنوي را ممـکـن      

 .و ميسرسازد
 اسالم و ناسيوناليسم در پايـه اي       
ترين سطوح سـيـاسـي، اجـتـمـاعـي و               
طبقاتي و متاثر از آن از نظرفـرهـنـگ        
و سنتهايش نيز، بـعـنـوان فـرقـه هـاي              
ديـنـي و مـلـي در تضـاد عـمـيـق بـا                      
منفعت و همسرنوشتي انسـانـي قـرار         

 .دارند
نبايد اجازه داد طيفها و جريانات       
ناسيوناليست با واژه هـا و عـبـاراتـي            
که ريشه در افق و اهـداف سـيـاسـي و           
حقيرانه شان دارد، بر بستر يک فاجعـه     
انساني براي خود مشروعيت سياسـي   

نبـايـد اجـازه داد از سـر             .  کسب کنند 
رواج سنت و فـرهـنـگ عـقـب مـانـده               
آنهم بـر بسـتـر يـک فـاجـعـه انسـانـي،                   

 .ناسيوناليسم براي خود آبرو بخرد
از اين رو پشت هر واژه، سـنـت و           
فرهنگي، مـنـفـعـت و افـق سـيـاسـي                 

 .معيني قرار دارد
تنها با نگاه عميق انساني رو بـه         
بيرون از خود و رايج ساختـن آن اسـت        
که ميتوان انسانيت به معناي واقعـي      
آن را به يک سنت پـايـدار در مـقـابـل،             
افق، اهداف، سياست و فرهنگ کهنه     

 . تبديل کرد
اسالم و ناسيونـالـيـسـم، اولـي بـه             
دوران غار نشيني و دومـي بـه دوران           

 . قوم و قبيله متعلق هستند
تنها انسانيت است که متعلق بـه       
دوران امروز است و هيچ حد و مـرزي      

 .بين انسانها را برسميت نميشناسد
 

  ۹۶  آذر ۳ 
 ۲۰۱۷  نوامبر ۲۴ 

 پشت هر واژه، سنت و فرهنگي، منفعت و افق سياسي معيني قرار دارد                                                            
 

 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 
 رفقاي عزيز کميته کردستان                        

انتخاب رفيق نسان نوديـنـيـان       
به دبـيـري کـمـيـتـه را صـمـيـمـانـه                   
تبريک ميـگـويـم و بـرايـش آرزوي             

 .موفقيت دارم
الزمسـت ايـنـجــا از زحـمــات           
بيدريـغ رفـيـق مـحـمـد اسـنـگـران                
بعنوان دبير کميته کـردسـتـان نـبـز          

رفـيـق مـحـمـد در          .  قدرداني کـنـم    
فعليت کميته کردستان و پيشـبـرد       
ســيـــاســتـــهـــاي حـــزب در نـــقـــد             
ناسـيـونـالـيـسـم کـرد و نـيـروهـاي                 

قومي اسالمي در مـنـطـقـه نـقـش           
برجسته اي دارد و بي شـک اکـنـون       
کــه تشــخــيــص داده اســت دبــيــر             
کميته نباشد هـمـچـنـان بـه ايـفـاي              

بـراي  .  اين نقش ادامه خـواهـد داد       
او نيز مـوفـقـيـت و پـيـشـرويـهـاي                 

  .بيشتري آرزومندم
 

 با درودهاي رفيقانه 
 حميد تقوائي 

 ١٧  نوامبر ٢٥ 

 کمک مالي به کميته کردستان حزب       

  يورو  ۱۰۰ رحيم يزدانپرست                  
  يورو  ۵۰ نسان نودينيان                    



 
912شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 محمود صالحي          
 .فعال کارگري آزاد شد              

به دنبال يک کارزار سراسري بـراي    
نجات جان محمود صالـحـي بـنـا بـر              
اعالم کمـپـيـن حـمـايـت از مـحـمـود                  

 آذر    ٢  (  ١٤ صــالــحــي، ســاعــت           
ــدان آزاد شــد            ١٣٩٦  آزادي  . از زن

محمود صالحي نتيجه همبستگي و      
ــلـــمـــان،           حـــمـــايـــت کـــارگـــران، مـــعـ
دانشجويان، زنان و فعاالن سيـاسـي و      

 .اجتماعي است
آزادي مـحــمـود صــالـحـي را بــه             
نجيبه و سامرند صالحي، به کارگران     
و فعالين سياسي و اجتماعي تـبـريـک       

 .ميگوييم
 

کمبود امکانات بهداشتي،               
 مسکن، حمام و توالت          

آورگان روستاي دولنگان عليـا از     
ــود                  ــا کــمــب ــع ســرپــل ذهــاب ب ــواب ت
امکانات بهداشتي، مسکن، حمام و      
توالت در شرايط بسيـار نـامـنـاسـبـي            

  .قرار دارند
ساکنين روستاي دولنگان عـلـيـا        

مـحـل   .  در چـادر زنـدگـي مـيـکـنـنـد             
استقرار آنـهـا فـاقـد تـوالـت و حـمـام                   

  !است
آوارگان دولنگان عليا ميگويند؛     

  .ما نياز فوري به توالت و حمام داريم
بايد نيازهاي فوري مـردم زلـزـلـه           

  !زده را بگوش مردم رساند
حکومت اسالمي بايد و موظـف    
است، مردم آواره و زلـزـلـه زده سـرپـل           
ذهاب و کرمانشاه را به اماکن امن و     

و .  مسکن هاي مناسب انتـقـال دهـد        
بودجه الزم براي تامين مسکـن امـن        
ــلــه زدگــان                    ــاســب بــراي زلــز و مــن

مـايـحـتـاج اولـيـه           .اختصـاص دهـد    
غذايي، بهداشـي، دارويـي، پـوشـاک،          

دولت   .گرمايشي آنها را تامين کند  
در قــبـال تــهـيــه مســکــن و تـامــيــن               

 .معاش زلزله زدگان مسئول است
 

جمع آوري کمک هاي مردم و                 
 توزيع آنها بين زلزله زدگان                  

 از جـمـع آوري         ١ گزارش شـمـاره      
کمک هاي مردم و تـوزيـع آنـهـا بـيـن                 
زلزله زدگان کرمانشاه توسط انـجـمـن      
ــزکــار                صــنــفــي کــارگــران بــرق و فــل
کرمانشاه و جمعي از فعالين کارگري       

مريوان و فعاليت هاي فعالين حـقـوق         
کودک در زمـيـنـه کـاهـش صـدمـات               

از زمان وقوع زلـزـلـه    .  روحي  کودکان  
ويــرانــگــر کــرمــانشــاه، تشــکــلــهــاي          
کارگري به همراه بسياري از نـهـادهـا،        
تشــکــلــهــا، گــروهــهــاي امــدادرســان         
مردمي و همچنين در کـنـار حضـور           
دهها هزار نفـر از خـود مـردم انسـان               
دوست به ياري زلزله زدگان شتافتـه و      
در امر جمع آوري کـمـکـهـا و تـوزيـع              
آنها بعالوه مورد حمايت هاي روحـي         
و روانــي قــرار دادن آســيــب ديــدگــان            

 .فعاالنه شرکت داشته اند
دولت تا کنون هيچ کـار اسـاسـي           
نه از نظر تـأمـيـن نـيـازهـاي ضـروري               
روزانـه و نـه از نـظـر اسـکـان آسـيــب                    
ديدگان در مکان هاي امن و مناسب       
براي مردم زلزـلـه زده انـجـام نـداده و                
تنها تحت جو اعتراضي و نارضايتي       
عمومي اقدام به کـمـک رسـانـي هـاي            
بسيار جزئي نسبت سيل عظيم کمـک        

 . هاي مردم کرده است
دولت بيشتـر فـعـالـيـت خـود در              
منطقه را به بازديد مقـامـات و دادن        
وعده و بازي کردن بـا مـردم مـحـدود          

در حاليکه آسيب ديدگـان  .  کرده است 
 روز است که در چادرهاي نمـنـاک    ١٥ 

و سرد بدون وسـايـل گـرمـا زا و روي              
آب نـاشـي از بـاران بسـر مـي بـرنـد،                   
جهانگيري معاون رئيس جـمـهـور در         
بازديدش از مـنـطـقـه هـنـگـامـيـکـه                  
تحقير آمـيـزانـه بـا زيـر پـا گـذاشـتـن                   
حرمت و شأن انساني آسيـب ديـدگـان        
به همراه اسکورت ها و همراهانش بـا        
کـــفـــش وارد چـــادرهــــا شـــده و                     
زيـرانـدازهـايشـان را لـگـدمـال کــرده،              
بـخــشــي از وعــده داده شــده تــوســط             
روحـانـي يـعـنـي وام بـالعـوض بـراي                 
بازسازي منازل را نيز باز پس گـرفـتـه        
و اعالم مي نمايد در صورت دريافت     
کانـکـس تـوسـط زلـزـلـه زدگـان، وام                 
بـالعــوض بــه آنــان تــعــلــق نــخــواهــد            

اين مردم مي بايست از همـان  .  گرفت
روز اول توسط دولـت در خـانـه هـاي              
خالي فراواني که در هـمـه شـهـرهـاي              
ايران موجود هستند اسکان داده مـي    
شدند و تـمـام امـکـانـات زنـدگـي در                

مـردم  .  اختيارشـان قـرار مـي گـرفـت           

زلزلـه زده هـمـچـنـان بـه کـمـک هـاي                    
. انسان دوستـانـه نـيـازمـنـد هسـتـنـد              

همچنـانـکـه تـاکـنـون آنـهـا را تـنـهـا                    
نگذاشتـه ايـم در ادامـه نـيـز يـارو و                   

 .ياورشان باشيم
اما پيداست مردمي که خـود بـا          
هزاران مشکل مـعـيـشـتـي و مـالـي                
دست به گريـبـانـنـد بـرايشـان مـيـسـر                
نخواهد بود بـتـوانـنـد در دراز مـدت             
نيازها و بـخـصـوص مسـکـن زلـزـلـه                

ايـن وظـيـفـه       .  زدگان را تأمين کـنـنـد      
عاجل دولت است و نـبـايـد از انـجـام               
وظيفه خود در قبـال آسـيـب ديـدگـان             

در نتيجه بايد به مـوازات    .  سرباز زند 
ادامه کمک ها از دولت بخواهيم فورا       
مردم را در خانه هـاي خـالـي اسـکـان            
دهد و تا زمان بـازگشـت بـه شـرايـط               
کار و قادر شدن به تأميـن مـعـيـشـت          
خود همه امکانات را در اختـيـارشـان       

 .قرار دهد
خالصه اقدامات انجام گرفته بـه        

 :شرح زير مي باشد
 مقدار اقـالم جـمـع آوري شـده             ١ 

شامل برنج، روغن، قند، چاي، دارو،       
شيرخشک، پتـو، پـوشـاک، پـوشـک و             
وسيله بهداشتي زنانه، نـايـلـون، فـوم،          
اسـبـاب بـازي و کـپـسـول گـاز پـيــک                   

 مـيـلـيـون       ٤٥ نيکي به ارزش بيش از  
 در مـيـان   ٢/٩/٩٦ تومان تا تاريخ  

 خانوار روستاهاي بزميرآبـاد از    ٢٢٠ 
توابع سرپل ذهاب، روستاهاي پشـت        
کور، جانه در عليا، رجبـي و مـيـدان            

تـازه  ( نمک از توابـع ثـالث بـابـاجـانـي            
 .توزيع گرديده است) آباد

 عالوه بر جـمـع آوري و تـوزيـع           ٢ 
کمکها به طور مستقيم و مستقل در     
جمع آوري کمک بـه زلـزـلـه زدگـان بـا                
تشـکــلـهــا و گـروهــهـاي امـدادرســان             
ديگر همکاري فـعـال جـريـان داشـه و             

  .ادامه خواهد يافت
 يک تـيـم از فـعـالـيـن عـرصـه                 ٣  

 روز پـيـش در روسـتـاي           ٣ کودکان از  
کوئيک حسن از توابـع سـرپـل ذهـاب             
ــده و مشــغــول کــار                مســتــقــر گــردي
اضطراب و استرس زدائي از کـودکـان      
آسيب ديده و ايجاد فضاي شـاد بـراي         
بـازگـردانـدن آنـهـا بـه زنـدگـي عــادي                 

 .هستند
گزارشات فعاليت هاي آتي کمـک      
رساني به زلزله زدگـان مـتـعـاقـبـا بـه               

 .اطالع عموم خواهد رسيد
جـهـت هـمـاهــنـگـي و اطـالع از                
نـحـوه ارسـال کـمـک هــاي خـود مــي                 
توانيد با شماره تلفن هاي زير تـمـاس         

 :بگيريد
کــرمــانشــاه، جــوانــمــيــر مــرادي         

 ٠٩١٨٨٨٧١٤٠٥ 
مــريـــوان، عـــبـــدالــه بــلـــواســـي           

 ٠٩١٨٧٧٥٦١٩١ 
پـــيـــرانشـــهـــر، فـــايـــق رســـولـــي         

 ٠٩١٤٧٢١٢٣٧٨ 
انجمن صـنـفـي کـارگـران بـرق و               

 فلزکار کرمانشاه
 جمعي از فعالين کارگري مريوان

 فعالين دفاع از حقوق کودکان 
 ٧/٩/١٣٩٦ 

@barayekoodakan 
 

از نامه يکي از تالشگران براي                  
 !کمک به زلزله زدگان غرب کشور                 

سالم من در عمق فاجعه اسفـبـار         
در روستـاهـايـي دور دسـت مسـتـقـر               

 هستم،
ــه ي شــهــر ســرپــل و                     مــنــطــق
روستاهاي منطقه ي دشـت ذهـاب و           

 در صد از کل شـهـر   ٤٠ حدودا . ازگله
مــحلــه هــاي    .  در هــم ريــخــتــه اســت        

فوالدي، قيخا شکر ،مسکن مـهـر و          
فني حرفه اي تا نود درصـد تـخـريـب             

ساير مـحـالتـي کـه بـظـاهـر            .  شده اند 
سرپا هستند و تنها ديـوار و درب و             
پنجره هايشان فرو ريخته انـد، ايـنـهـا          
تماما از ناحيه سقف و ستونها دچـار        
آسيب شده اند و از اين نـظـر شـهـر تـا             

 درصد غير قابل سـکـونـت    ٨٥ حدود  
ــاشــد     ــي،         .  مــي ب ــه هــاي داراي مــحل

ناوکل، پيراني و قسمتهاي شمـالـي و       
دامنه ي کـوه، بـظـاهـر کـمـتـر دچـار                  

 ٩٠ حـدودا از      .  آسيب کلي شـده انـد       
روستاي آسيب ديده و تـمـام تـخـريـب            

 درصد از کل مـنـطـقـه     ٥٠ شده، تنها   
در حال حـاضـر   .  خسارت ديده هستند 

ــي و کــنــتــرل                ــازيــاب مــردم ســرگــرم ب
. قربانيان و مسدوميـنـشـان هسـتـنـد          

دهها هزار چادر جلوي مـنـازل خـود،          
پارکها و در وسط بـلـوار، بـا تـحـمـل               
گرد و خاک و سروصداي ناهـنـجـار از          

مــواد .  دســت مــرگ رهــا شــده انــد            
خــوراکــي و امــکــانــات گــرمــازايــي،         
لباس، لوازم بهداشـتـي و دارويـي در            
حال حاضر به اندازه کـافـي از طـريـق              
کمکـهـاي مـردمـي از سـراسـر ايـران                

بـعـلـت قـطـعـي         .  توضـيـع شـده اسـت        
شبکه هاي آب و برق و گـاز در تـمـام           
شهر و روستاها، درصد امداد رسانـي   
رفاهي در هواي سرد و تاريک بسـيـار         

الـبـتـه کـارگـران        .  مشکل شـده اسـت      
متخـصـص و زحـمـت کشـان بـخـش                
خدمات، نيرو با روحيه ي انقـالبـي و           
با دلسوزي تـمـام و بـدور از بـرنـامـه                  
هاي داده شده ارگـانـهـاي حـکـومـتـي            
بطور جدي، در استانـهـاي مـجـاور و             

نقاط مختـلـف ايـران شـبـانـه روز در                
بايد به اين بخش از طبقـه ي    .  تالشند

کـارگــر نــيـز درود فــرسـتــاد وخســتــه             
 .نباشي گفت

مردم متحد هيـچـگـاه شـکـسـت           
 .نخواهند خورد

 
  سال پيش بود         ۱۴ تقريبا   

سرباز نيروي هوايي تربيت سگ                 
 فرودگاه مهرآباد تهران                

يــک صــبــح زود از فــرمــانــدهــي           
دستور امد کـه بـايـد اعـزام بشـيـد و                 

مـا کــه خـبـر رو          " بــم   " بـريـد بـه شـهـر         
 نـفـر     ۱۰ نشنيده بوديم شـکـه شـديـم           

  نفر سرباز اعزام شديم ۲ کادر و
از " بـم " هنگـام رسـيـدن بـه شـهـر               

داخل هـواپـيـمـا کـه پـايـيـن را نـگـاه                    
ميکـرديـم کـال تـمـام شـهـر بـا خـاک                    
يکسان شده بود وقطي کـه بـه داخـل              
فرودگاه رسيديم و پياده شديم صـدهـا       
جنازه در خارج از فرودگاه همـيـنـطـور      
کنار هم بودنند از همان اول ورودمـان     

دنبالـمـان امـدنـنـد وگـروه           "بم"به شهر  
بندي شديم وه بـه مـحلـه هـاي داخـل               
شهر رفتيم ان چيزي را کـه نـمـيـبـايـد                
ميديديم را ديديم اکـثـر خـانـواده هـا               
زير آوار مانـده بـودنـنـد از شـهـرهـاي                
اطراف امده بودنند براي کمک و فقط       
ما نشانه گذاري ميـکـرديـم مـاشـيـن             
آالت پشت سرمان بدن هاي بـي جـان         

 . را از زير آوار بيرون مي آوردند
در روز چهارم بود که من در يـک        
منطقـه در حـال جسـتـجـو بـودم کـه                  
ناگهان صداي ناله ي به گوشـم خـورد           

را به زير آوار تـحـريـک    )جسي(و سگم  
با دسـت خـاک       ) جسي( دادم وقطي با   

رو بر ميداشتم يـواش يـواش صـداي             
ناله زيادتر ميشد تا ايـنـکـه مـتـوجـه            

 روز   ۴ شدم يک نـفـر زيـر آوار بـعـد از                
هنوز زنده است وقتيکه مطمان شـدم         
داد زدم کمک بيـايـد ايـنـجـا يـک نـفـر                

 . زنده است
آوار زياد بود و او زير کـمـد گـيـر             
کرده بود مجبـور بـوديـم از مـاشـيـن              

استفاده کنيم تا اينکه بـعـد از     ) لودر( 
سـاعـت جـوانــي کـه هـمــه            ۱ تـقـريـبـا       

خــانــواده اش رو از دســت داده بــود               
 . آورديم بيرون

بخشهـايـي از کـامـنـت فـرهـاد              ( 
رمضانعلي بـرگـرفـتـه از فـيـس بـوک                

 )فرهاد رمضانعلي
 *** 

 

 نسان نودينيان           
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از هر پنج زن،         :  الملل    عفو بين  
 يکي قرباني آزار جنسي             

بر اساس پـژوهشـي کـه سـازمـان            
عفو بين الملل بر روي بيش از چـهـار         
هزار زن در هشت کشور غربي انـجـام         
ــنــج زن يــک زن آزار                      داده، از هــر پ
جنسي را در ايـنـتـرنـت تـجـربـه کـرده              

 .است
هـاي     اغلب اين آزارها در شـبـکـه        

 .اجتماعي روي داده است
نيمي از قـربـانـيـان آزار جـنـسـي                

انـد کـه ايـن آزارهـا کـالمـي يـا                    گفته
سکسيستي بوده و يـک چـهـارم آنـهـا             

اند که تهديدهاي فيزيکي يـا     نيز گفته 
 .اند سکسي دريافت کرده

 
خودکشي فاطمه خاوري در                
 اعتراض به ساختار دانشگاهي                

خـــودکشـــي :  فـــاطـــمـــه خـــاوري    
خواهرم، زهرا، اعتراض بـه سـاخـتـار           

  افغانستان است دانشگاهي
اين اوليـن بـار     : شهزاده سمرقندي 

نـيــســت کــه دانشــجــوي دخــتــري در            
ــه خــودکشــي               افــغــانســتــان دســت ب

ــد   مــي ــي خــودکشــي            .  زن امــا در پ
ــان              اعــتــراضــي زهــرا خــاوري، جــري

هاي   اي در دانشگاه    اعتراضي گسترده 
 .افغانستان به راه افتاده است

ــي           فـــاطـــمـــه خـــاوري خـــودکشـ
اعتراضي زهرا براي خانواده رنـج آور       
است و هم براي جـامـعـه افـغـانسـتـان             

اما از سوي ديـگـر     .  دهنده است   تکان
 .همه را تکان داد و همه را بيدار کرد 

آغازگر روند و جرياني شد که مبـازره        
کــنــيــم بــر عــلــيــه ســاخــتــار کــهــنــه،            

ــار   ــاخـــتـ ــوده   سـ اي کـــه در              فـــرسـ
هــاي افــغــانســتــان وجــود            دانشــگــاه 

 «.دارد
 

  ساله     ۱۳ خودکشي يک دختر          
   در سردشت      

يک دختر نوجوان در سردشـت بـا          
حلق آويز کردن خود خودکشي کرد و         

اش ايـن       علت خـودکشـي    .  جان سپرد 
“ مشــکــالت خــانــوادگــي    ” نــوجــوان    

خـودکشـي هـاي         . عنوان شـده اسـت      
 درصـد از سـوي         ۷ ساالنـه بـيـش از          

 .پزشکي قانوني اعالم شده است
بر اساس پـژوهشـي کـه سـازمـان            
عفو بين الملل بر روي بيش از چـهـار         
هزار زن در هشت کشور غربي انـجـام         
ــنــج زن يــک زن آزار                      داده، از هــر پ
جنسي را در ايـنـتـرنـت تـجـربـه کـرده              

هـاي    اغلب اين آزارها در شبکه   .است
 نـيـمـي از        .اجتماعي روي داده اسـت     
انـد کـه ايـن         قربانيان آزار جنسي گفته  

آزارها کالمي يا سکسيستي بـوده و         
انـد کـه        يک چـهـارم آنـهـا نـيـز گـفـتـه                 

تـهــديـدهــاي فـيــزيـکــي يـا سـکــســي              
 .اند دريافت کرده

 
شرايط تحقير کننده و توهين              

 نوازندگي زنان            آميز   
شرايط تحقير کـنـنـده و تـوهـيـن             

 ٦ آميز نوازندگي زنان هنرمند طبـق        
 .ماده مصوب 

خانمهاي دانشجو که ميخواهنـد     
هـمـراه آقـايــان نـوازنـدگـي کـنـنـد در                  
صورتي که متاهل باشند، با رعايـت        
شئونات دانشجـويـي نـظـيـر حـجـاب             

عــدم اسـتـفــاده از لـبــاس          ( مـنـاسـب      
تنگ و چسبان لباس کوتاه يا آستيـن        
کوتاه و نيز با استفاده از هدبند رنـگ     

جـيـغ نـبـودن رنـگ          ( مناسب لـبـاس      
و همچـنـيـن در صـورتـي کـه             )  لباس

غير از نوازندگي حـرکـت اضـافـه اي             
نداشته باشند و نير چنانچه روي سـن        
در حاشيه يا پشت سر سـايـر اعضـاي       
گروه بـنـشـيـنـنـد مـيـتـوانـنـد اجـراي                   

هيچکـدام از    .  نوازندگي داشته باشند 
آقـا يــا    ( خـوانـنـدگـان يـا نـوازنـدگــان              

غــيـر از نـوازنـدگــي حـرکــات           )  خـانـم  
 .اضافه ديگري نداشته باشند

 
 *** 

 اخبار و گزارشات هفتگي                      
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 

 

جنس سعيد مرتضوي قطـعـا از       
خامنه اي و الريجاني ها و احـمـدي         
نـژاد و روحـانـي و بـقـيـه خـراب تـر                     

کارنامه جناياتش هم بـطـور     .  نيست
مـردم  .  واقعي سـنـگـيـن تـر نـيـسـت             

ميدانند و ديده انـد کـه هـمـه سـران                
حکومت کثيف و جـنـايـتـکـارنـد و              
کارنامه اي پر از جنايت عليه مـردم      

اما سوال اينست کـه چـرا بـه          .  دارند
جاي اينکه مرتضوي را ارتقاء مقـام      
دهند محاکمه ميکنند؟ چه عاملي    
باعث شده اسـت کـه حـدود ده سـال               
است اين بدبخت را مـيـبـرنـد و مـي           
آورند و االن هـم بـعـد از چـنـد سـال                   
رفـت و بــرگشـت بـه دوسـال حـبــس                
قطعي محکـومـش کـرده انـد؟ ايـن             

 .سوال مهمي است
جــواب ايــن ســوال را بــايــد در              
وضــعــيــت حــکــومــت اســالمــي در         

در .  شرايط کـنـونـي جسـتـجـو کـرد             
واقع مردم و بطور مشخص خانـواده      
هــاي جــان بــاخــتــگــان جــنــايــتــگــاه           
کهريزک با فشـار بـرروي مـرتضـوي             
ــا حــکــومــت                دارنــد حــرفشــان را ب

. اسالمي و خامنه اي هـا مـيـزنـنـد             
روشن است که اين جـنـايـات امـثـال           
مرتضوي ها و پـورمـحـمـدي هـا و               
الجوردي ها و الريجاني ها و بـقـيـه         
ديوهاي خبـيـث اسـالمـي اسـت کـه              

 سال است ايـن حـکـومـت         ۴۰ حدود  
منفور را در اين جـامـعـه عـلـيـرغـم               

 .نفرت مردم سرپا نگهداشتـه اسـت       
يک مواقعي جمهوري اسـالمـي ايـن          
قـدرت و مــوقـعــيــت را داشــت کــه              
مــيــتــوانســت جــواب کــوچــکــتــريــن        
اعتراض حـق طـلـبـانـه مـردم را بـا                  

ده ها هزار خانواده در   .  جنايت بدهد 
ايــران داغ عــزيــزتــريــن جــگــرگــوشــه         

همـه آنـهـا      .  هايشان را بر سينه دارند 
که کشتار شدنـد انسـانـهـاي بسـيـار              
شريف و دوست داشتـنـي اي بـودنـد            
که به دزدي و چپاول و جنايت کـاري     
اعتراض کردند و از حـقـوق انسـانـي           

يک حکومت خبـيـث و     .  دفاع کردند 
مرتجـع و چـپـاولـگـر فـقـط بـا ايـن                    
جنايات ميـتـوانسـت بـر مـردم ايـن              

 .جامعه حکومت کند
امــا امــروز وضــع جــمــهــوري             

. اســالمــي بســيــار مــتــفــاوت اســت        
مردم جلو آمده اند، متحـد تـر شـده            

. صـدايشـان رسـاتـر شـده اسـت            .  انـد 
هرروز کارخانه و کوچه و خـيـابـان و           
دانشگاه محل اعـتـراض و مـبـارزه            
عليه جنايات و دزديهاي حکومـتـي       

روزي نيست که اعتصاب و    .  هاست
اعتراضي صورت نگيرد و بـعـضـي          
روزها چنـديـن اعـتـراض در جـريـان              

ــت ــاي              .  اسـ ــن فضـ ــار ايـ ــر فشـ زيـ
اعتراضي حکومتي ها صـفـوفشـان        

حـتـي کسـانـي       .  به هم ريخـتـه اسـت       
مثل احمدي نژاد و مشايي و شـرکـا         
که خود کارنامه اي مشابه دارند، و         
زماني عزيزدردانه خامنه اي بودنـد،   
علنا دارند به زبان خاص خودشان از    
سرنگوني دست اندرکاران حکـومـت     
حرف ميزنند و به امثـال الريـجـانـي         

شـمـا را از سـوراخ          ” ها ميـگـويـنـد        
طرفداران روحانـي  .  “ بيرون ميکشيم 

و کروبي و رفسـنـجـانـي بـه وضـوح                
عليه پاسداران و خـامـنـه اي سـخـن             

متقابال خـامـنـه اي هـم           .  ميگويند
عليه دولتـي هـا هـرچـه مـيـخـواهـد                

سران سـپـاه پـاسـداران هـم          .  ميگويد
براي دست اندرکاران حکومـت خـط        

نمونه هـا بسـيـار        .  و نشان ميکشند  
 .است

در يک کالم اين وضعت را مردم       
فضـاي  .  به اينها تـحـمـيـل کـرده انـد           

تعـرضـي جـامـعـه و خشـم مـردم و                  
ــرده و بســيــار                ــراضــات گســت اعــت
تعرضي توسط کارگران و معلمان و       
بــازنشــســتــگــان کــه هــر روز دارد               
صورت ميگيـرد وحشـت مـرگ در           

از .  صفوف حکومت انداخـتـه اسـت       
نظر بين المللي هم عـلـيـرغـم عـقـب            
نشيني هايي کـه در جـريـان بـرجـام                
انــجــام دادنــد، اوضــاع جــمــهــوري            
اســالمــي چــنــدان دلــچــســب بــنــظــر         

 .نميرسد
در اين فضاسـت کـه حـکـومـت             
ناچار ميشود يـکـي از پـادوهـايـش             
نظير مرتضـوي را بـه جـاي پـاداش              

بـه ايـن     .  دادن، به نحوي قرباني کنـد     
اميد کـه فضـاي تـعـرضـي جـامـعـه                

معـلـوم اسـت کـه         .  کمي آرام تر شود 
سران حکومـت خـواهـان مـحـاکـمـه              

او .  مرتضـوي نـبـودنـد و نـيـسـتـنـد               
موبمو فـرمـان خـامـنـه اي را اجـرا                 

به هـمـيـن دلـيـل هشـت             .  کرده است 
سال است دارند مقاومت ميکنند و       

 .از محکوميتش جلوگيري ميکنند
االن هم هرکس دقت کند مي بـيـنـد          
کـه بــراي مـثــال بـه فـعـال کـارگــري                  
جعفظر عظيم زاده به دليـل دفـاع از           
حقوق کارگران شش سال زنـدان داده        
اند، به معلم شريفي مثل اسماعـيـل         
عـبـدي شــش سـال زنــدان داده انــد،              
براي زنده ياد مـحـمـد جـراحـي پـنـج             
سـال زنــدان بـريــدنـد و بـراي بــهـنــام                 
ابراهيم زاده به جـرم دفـاع از حـقـوق             
کودکان هفت سال زنـدان دادنـد امـا           
براي مرتضوي بـه جـرم شـکـنـجـه و               
قتل حداقل سه تن از عزيـزان مـردم،      

همين نشـان  .  دو سال حبس بريده اند   
ــهــوري                ــه قضــات جــم ــدهــد ک مــي
اسالمـي چـقـدر بـرايشـان مـحـکـوم               

. کردن مرتضوي سـخـت بـوده اسـت          
همين مقايسه ها نشان مـيـدهـد کـه         
ــراي                    ــدان ب ايــن حــکــم دو ســال زن

امـا  .  مرتضوي چقدر مسخـره اسـت      
نفس محاکمه مرتضوي و سـخـن از          
زنداني کردن دادستان شناخـتـه شـده         
حکومت اسالمي، آشکارا نشـان از        
وضعيـت نـزار حـکـومـت اسـالمـي               

ما مـردم بـايـد ايـن جـنـبـه را                . دارد
بروشني ببيـنـيـم و فشـارمـان را بـر                

. جــنــايــتــکــاران افــزايــش دهــيـــم              
مرتضوي و تمام سران جنـايـتـکـاران          
ــايــد در دادگــاهــهــاي              حــکــومــت ب
مردمي و علني محاکـمـه شـونـد و             
در حضور مردمي که عزيزانشـان را        
از دست داده اند از پشـت پـرده کـل             

 .جناياتشان سخن بگويند
 

 ١٣٩٦  آذر ٦ 

 سعيد مرتضوي به دوسال حبس قطعي محکوم شد                                       
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912شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

تروريسم اسالمي در مصر قـتـل     
 !انداخت براه عام ديگري

مـبــارزه بــا تـروريســم اســالمــي          
فقط از عهده نيروهـاي آزاديـخـواه و           

 !برابري طلب بر ميايد
امروز تروريسم اسالمي صفـحـه     
تازه اي بر پرونده خـونـيـنـش اضـافـه            

مردان مسلح خـدا در سـيـنـاي         . کرد
شمالي مصر مسجدي را با بـمـب و          

. مسلسل مـورد حـملـه قـرار دادنـد             
 نفر کشـتـه و بـيـش از           ۲۳۵ تاکنون  

 . صد نفر زخمي شده اند
بالفاصله بعد از اين قـتـل عـام،         
هـمــانـهــايـي کـه مسـتــقـيــم و غـيــر                 
مستقيـم در تـولـيـد و پـروار کـردن                 
انواع مختلف بانـدهـاي تـبـه کـار و              
ترويست اسـالمـي نـقـش مسـتـقـيـم              
داشته اند، صف کشـيـدنـد تـا بـراي              
قربانيان اين جـنـايـت اشـک تـمـسـاح             

 . بريزند
دونالد ترامپ که هـمـيـن ديـروز          
بيخ گوش صحراي سـيـنـا بـا مـلـک               
سلـمـان، حـامـي قـديـمـي بـانـدهـاي                 
سلفي خونخوار، رقص شـمـشـيـر راه          

وحشتنـاک  "انداخته بود، اين حمله را  
: و اعــالم کــرد       خــوانــد"  و بــزدالنــه   

جهان نمي تواند تروريسم را تـحـمـل    " 
وزير آموزش دولت اسـرائـيـل،     !" کند

دولتي که خود پـرونـده خـونـيـنـي از              

ترور عليه فلسطينها زير بغـل دارد،         
زمان همـبـسـتـگـي بـيـن          " اعالم کرد   

المللي در جـنـگ بـا تـروريسـم فـرا                 
بيشرمانه تر از اينـهـا،   !"  رسيده است 

ســخــنــگــوي وزارت امــور خــارجــه           
 حـکـومـتـي کـه             جمهوري اسالمـي،  

خود پيشکسوت تروريسم اسـالمـي       
به شـدت  " در جهان است اين حمله را     

و باالخـره السـيـسـي،       !" محکوم کرد 
رئيس جمهور دولتي که خود با ترور    
و توطئه عليه مردم بپاخاسته مصـر     
: بر تخت نشسته اسـت، اعـالم کـرد           

بـا مشـت آهـنـيــن انـتـقــام خـواهــد                " 
 !" گرفت

مردم کوچه و خيابان در منطقـه        
و جهان که خود قربانـيـان هـمـه روزه          
تروريسم اسالمي هسـتـنـد مـعـنـاي            
واقعي اين نوع مـحـکـوم کـردنـهـا و            

مشـتـهـاي    " رجرخوانيهاي سياسي و     
توسط حکام وسران دولـتـهـا      "  آهنين

را در چند دهه گذشته به چشـم خـود        
همين االن ناظر هستند کـه  . ديده اند 

چــگــونــه هــمــيــن امــروز بــانــدهــاي           
مختلف تروريسم شيعي و سـنـي در          
عراق و سوريه و يمن با پول و سـالح        
همين دولتها مشغول جنگ نيابـتـي      
و به خاک و خـون کشـيـدن هـر روزه                 

 !هستند  زندگي مردم
حزب کمونيست کارگري ايـران،      

ضــمــن تســلــيــت بــه خــانــواده هــاي            
قربانيان اعالم ميکند که مبارزه بـا         
تروريسم اسالمـي فـقـط و فـقـط از                
عهده مردمي برميايد که قـربـانـيـان          

از .  مستقيم همين تروريسم هستـنـد     
عهده زنان و مرداني بـر مـيـايـد کـه              
وقتي در مـنـاطـقـي از افـغـانسـتـان                
خــود مســلــح و مــتــشــکــل شــدنــد             
توانستند طالبان و داعش را عـقـب          

زنان و مرداني که در مـقـابـل    .  برانند
يکه تازي باندهاي اسالمي در عـراق   

نـه شـيـعـي، نـه          " خيابانها را با فرياد  
بـه لـرزه در       "  سنـي، مـدنـي، مـدنـي         

ــاريــس           .  آوردنــد مــردمــي کــه در پ
نمايـش قـدرت بـزرگـي از اتـحـاد و                 
همبستگي عليه تروريسـم اسـالمـي        

ــد              ــذاشــتــن ــش گ ــمــاي ــه ن رمــز .  را ب
موفقيـت جـنـبـش عـلـيـه تـروريسـم                
اسالمي اين است که نيروهاي چـپ،       
سوسياليست و سکوالر، با خواسـت       
آزادي، برابـري و حـقـوق شـهـرونـدي              
برابر، مردم محـروم و سـتـمـديـده را              

عـلـيـه     متحد و مـتـشـکـل کـنـنـد و              
  .تروريسم اسالمي بميدان بيايند

حزب کمونيست کارگري اعـالم       
ميکند که مهمتـريـن و مـوثـرتـريـن            
گام براي در هم شـکـسـتـن تـروريسـم          
اسالمي بزير کشيـدن حـکـومـتـهـاي          
اسالمـي در مـنـطـقـه و پـاک کـردن                  

. جامعه از باندهـاي اسـالمـي اسـت           
جمهوري اسالمي يکي از مهمتـريـن     
بانيان و حامـيـان تـروريسـم اسـت و              
حزب با تمام قوا براي سرنگوني ايـن        
حکومت و باز کردن راه بـراي پـايـان         
دادن به ترور و وحشـت اسـالمـي در           

 . منطقه و جهان تالش ميکند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  آذر ۳ 
 ۲۰۱۷  نوامبر ۲۴ 

 ! انداخت      براه    تروريسم اسالمي در مصر قتل عام ديگري                                  
 مبارزه با تروريسم اسالمي فقط از عهده                                    

 ! نيروهاي آزاديخواه و برابري طلب بر ميايد                                    

 

حزب کمونيست کارگري اعالم ميکند که مهمترين         
و موثرترين گام براي در هم شکستن تروريسم اسالمي      

 بزير کشيدن حکومتهاي اسالمي در منطقه و      
 .  پاک کردن جامعه از باندهاي اسالمي است     

جمهوري اسالمي نان را حـداقـل         
ــش داد           ۳۲  ــزاي ــيــس   .  درصــد اف رئ

 ۱۵ تعـزيـرات حـکـومـت مـيـگـويـد                
امـا از     تر شـده    درصد قيمت نان گران 

شـــده   درصـــد کـــم       ۱۷ وزن آنـــهـــم        
 درصد نان را گـران    ۳۲ بعبارتي   است

بسياري از نانـوايـي هـا نـان          .کرده اند 
و  . را از اينهـم گـران تـر مـيـفـروشـنـد                

نان کـه    . مساله به اينجا ختم نميشود 
گران شد مستقيـمـا بـر قـيـمـت هـمـه                 
کاالهاي ديگر تاثير ميگذارد و هـمـه    

و ايـن    .  چيز به سرعت گران مـيـشـود        
در حالي است که حتي با قيمت قبلي     
هم اکثر مردم از خريد نان مورد نـيـاز       

ايـن يـک جـنـايـت           . خود عاجز بـودنـد    
مفتخـوران و مـيـلـيـاردرهـاي            آشکار
در حق اکثريـت مـردمـي اسـت            حاکم

که يا بيکارند يا در بهترين حالت يـک    
  .چهارم خط فقر دستمزد ميگيرند

جـمــهــوري اســالمــي حـتــي نــان           
جـمـع    خالي را هم از سفره مـردم دارد      

ميکند و ميليون ها کارگر شـاغـل و       
بيکار، ميليونها کودک، مـيـلـيـونـهـا           

را بـه فـقـر و گـرسـنـگـي                 بـازنشـسـتـه    
بيشتر و به بـيـمـاري هـاي بـيـشـتـر و                  
انــواع مصــيــبــت هــاي ديــگــر ســوق           

اين سياست،ادامه سـيـاسـت      .  ميدهد
جـراحــي اقــتـصــادي احــمـدي نــژاد و             

. اقتصاد مقاومتي خامـنـه اي اسـت         
هـمـه بـانـدهـاي حـکـومـت سـيـاســت                 

ــد              . مشــابــهــي در ايــن زمــيــنــه دارن
هــمــانــطــور کــه درمــورد تــحــمــيــل             
دستمزدهاي جنايتکـارانـه بـه طـبـقـه             

ــاســت واحــدي دارنــد                ــارگــر ســي . ک
همانطور که در مـقـابـل اعـتـراضـات             
کـارگـران و مـردم و تـالش فـعـالـيـن                   
کارگري براي متشکل کردن کـارگـران     

در حـالـيـکـه        .سياست يکساني دارند 
ــا و                     ــه امــامــزاده ه ــن ــزي هــر روز ه
موسسات مـذهـبـي، هـزيـنـه اي کـه                
صرف تـروريسـت هـاي اسـالمـي در              
سوريه و يمن و عراق و لبنان ميشـود        
و هــزيــنــه ارگــان هــاي ســرکــوب و                 
جـاسـوســي عـلــيـه مـردم را افـزايــش                
ميدهند و ارقـام حـقـوق هـا و دزدي               
هايشان بيشتـر و بـيـشـتـر مـيـشـود،                
دستمزدهاي کمتـر و فـقـر و فـالکـت               

  .بيشتري به مردم تحميل ميکنند
دو هفته اسـت     جمهوري اسالمي  

در مــقــابــل مــعــضــالت غـيــر قــابــل            
ــلـــه زدگـــان غـــرب          تـــوصـــيـــف  زلـــزـ

القيدي کرده و صدها هزار نفـر      کشور
و  را بــه حــال خــود رهــا کــرده اســت              

تصميم ضـد انسـانـي ديـگـري             اکنون
امـا  .  عليه اکثريت مردم گرفته اسـت      

جـنـبـش تـوده اي          همانطور که مـردم    
در  زلزله زدگـان    وسيعي در حمايت از   

ــد و                 ســراســر کشــور ســازمــان دادن
تودهني بزرگي به جمهوري اسـالمـي       
زدند، در مقابل گراني نان نيـز کـوتـاه       

قدرت خود را در  مردم .نخواهند آمد 
اعـتـصـابــات و تــجـمـعـات بـاشـکــوه               
ــه                  ســالــهــاي اخــيــر و شــکــل دادن ب

انسـانـي در حـمـايـت از زلـزـلــه                 مـوج 
زدگان ديده اند و با قدرت عـلـيـه ايـن           

ــيــز  تصــمــيــم حــکــومــت      خــواهــنــد   ن
  .ايستاد

حزب کمونيست کارگري طـبـقـه        
اعم از کارگران شاغل و بيکـار         کارگر

را، دانشجويان و زنـان      و بازنشستگان 
و جــوانــان مــحــروم و ســتــمــديــده را              
فراميخواند که عليه گراني نان دسـت      

همه جا از کارخانـه  .  به اعتراض بزنند 
و دانشــگــاه، از مــدرســه و اداره و                  
محله، بايـد شـروع بـه سـازمـانـدهـي               
اعتراض کنيم و قدرت اعتراض خـود    
را به ميلياردهاي مفتخـور اسـالمـي         

نـه تـنـهـا تشـکـل هـاي               . نشان دهـيـم   
کـارگـري بـلـکـه کـلـيـه تشـکـل هــاي                   
مــدافــع حــقــوق کــودک يــا مــحــيــط             
زيست، تشکل هاي مدافع حقـوق زن         
يا تشکل هـاي دانشـجـويـي و کـلـيـه                
تشکل هاي مدافع مردم، نويسندگان     
و هنرمندان و ساير چهره هاي پيشـرو        

بايد شروع به سازمـانـدهـي      و مردمي 
اعتراضات توده اي کنند و در صـف          
اول مبارزه عليه گراني نان به مـيـدان           

تشتت در صـفـوف دشـمـنـان            . بيايند
مــردم و روحــيــه اعــتــراضــي بــاالي             

براي شـکـل دادن بـه           را زمينه مردم،
يک جنبش توده اي در سـراسـر کشـور       

. اسـت  کـرده  عليه گـرانـي نـان فـراهـم           
به ميدان آمد و جبهـه   با تمام قوا  بايد

قدرتمـنـد ديـگـري عـلـيـه حـکـومـت                 
اسالمي مفتخوران و سـرمـايـه داران          

  .سازمان داد
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  آذر ۳ 
 ۲۰۱۷  نوامبر ۲۴  

 به گراني نان يکصدا اعتراض کنيد                             


