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  سال نو را به  مـردم آزاده ايـران            
 ! تبريک ميگويم

 در سالي که گـذشـت حـکـومـت           
ــه                  ــازه اي را ب ــعــرض ت اســالمــي ت
ــه و                ــان ــب ــري طــل ــراب ــراضــات ب اعــت
آزاديخواهانه مـردم آغـاز کـرد و در             
توحش و سقاوت رکوردهاي تـازه اي         

اما سـال گـذشـتـه سـال           .   بجا گداشت 
جمهوري اسـالمـي نـبـود، سـال مـا                

سال جوانان و کـارگـران و          .   مردم بود 
ــارزات و                    ــب ــا م ــه ب ــود ک ــي ب ــان زن
اعــتــصــابــات خــود بــيــش از پــيــش           
ــه مصــاف               ــکــومــت اســالمــي ب ح
طلبيدند و زمين را زير پاي جـانـيـان           

 . حاکم داغ کردند
 

 سال خيزش آريـاشـهـر و         ۸۶سال  
" آزادي، برابري، هويت انسـانـي      " سال  

. بـود "   نه به آپارتـايـد جـنـسـي       " و سال   
سالـي کـه جـنـبـش عـلـيـه اعـدام و                    
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي         
با پيشگامي و ابتکار خود زنـدانـيـان       
و محکومـيـن بـه اعـدام، گـامـهـاي               

بلندي به پيش برداشت، و سـالـي کـه           
شاهد اعالم هـمـبـسـتـگـي کـارگـران              

 کشور دنيا  بـا      ۴۹جهان در  بيش از      
جنبش کارگري و کارگران زندانـي در        

 . ايران بود
 

حکـومـت اسـالمـي در عـکـس             
العمل به  اين مبارزات زد و بسـت و            
شکنجه و اعدام و سنگسار کرد امـا         
نتـوانسـت جـامـعـه را بـه سـکـون و                   

حـتـي تـهـديـدات        .   سکوت بـکـشـانـد     
نظامي آمريکا و تقالهاي نـيـروهـاي         
ملي اسالمي و اپـوزيسـيـون راسـت            

" نه به جـنـگ     " براي عمده کردن شعار     
و به عقب راندن مبارزات مردم عليـه      

 پيام  حميد تقوائي بمناسبت فرا رسيدن سال نو                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حميد تقوائي     

  

 ايسکرا سال نو را به خوانندگان نشريه                             
 ! و مردم آزاديخواه تبريک مي گويد                          

برگرفته از فصل نامه  رها          
 شماره شش   

در نـوار مـرزي          ۱۳۶۷در سـال     
به    گردان شوان    فا جعه    ايران و عراق  
و دل هـزاران انسـان را            وقوع پيوست 

که از نزديک با گردان شوان آشنا بودن        
در مورد ايـن       . فرو برد    در غم و اندوه   

نـقـد و        حـاال    فاجعه از آن تاريخ تا به     

قابل توجهي صورت نگرفـتـه         بررسي
بـطـور      کادر ها واعضا کومه له   . است

ــتــــه              ــت و گــــريــــخــ آن را        جســ
نظامي مي نـامـنـد ولـي            اشتباه   يک

کـــومـــه لـــه تـــا بـــه               تشـــکـــيـــالت
. نگرفـتـه اسـت        موضوع رسمي    حال

در    نشــريــه رهــا      بــه هــمــيــن دلــيــل      
سياسي    است يک نقد و بررسي     تالش
از ايـن واقـعـه درد نـاک را بـه                     جدي

بــراي .   خــوانــنــدگــان خــود ارائــه دهــد      
محـمـد      کتبي کردن اين مسئله سراغ    

مــيــرويــم کــه او يــکــي از           آســنــگــران
و سـالـهـا         کـومـه لـه       کادرهاي سابق 

يکي از مسئولين اين گردان بـوده  و            
و    با جزئيات زيـادي از ايـن فـاجـعـه             

مصاحبه فصل نامه رها با محمد آسنگران                             
 در مورد گردان شوان              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران      
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  درصد افزايش يافت  ٢٠دستمزد کارگران تنها 
 با کمتر از يک ميليون تومان نميتوان زندگي کرد      : کارگران

 اعتراضات کارگران بخاطر دستمزدهاي پرداخت نشده     
  مرگ كارگران بر اثر ناامني محيط كار  

 ! مکرمه ابراهيمي در يک قدمي آزادي   

 اعالم اعتصاب غذاي محمود صالحي     

 شادي و سرور جوانان و مردم کامياران
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تصميمات قبل از آن براي اعـزام ايـن          
عراق آگـاه   -گردان به نوار مرزي ايران 

 فصل نامه رها . است
از گـردان       ابتدا تصـويـري       : رها  

سـيـاسـي و         از لـحـاظ      گردان.   شوان  
جــنــوبـــي      در مــنــاطـــق        نــظــامــي   
چـه     بـخـصـوص سـنـنـدج           کـردسـتـان   

 جايگاهي داشت ؟ 
 :محمد آسنگران

گردان شوان يکـي از گـردانـهـاي           
رزمي کومه لـه بـود کـه در جـنـوب                 

ايـن  .   کردستان ايران فعاليت مـيـکـرد      
گردان اکـثـر اوقـات در مـحـورهـاي               
سنندج سـقـز، سـنـنـدج کـرمـانشـاه،               
سنندج قروه و سنندج مريوان در حـال        

گـردان  .   فعاليت سياسي نظامـي بـود      
شوان به دليل رزمندگي و فرماندهان      
و مسئولين کاردان و با تجربـه آن در           
جنبش مسـلـحـانـه مـردم کـردسـتـان              
عليه رژيم اسالمي جايگاه بـرجسـتـه         

من سـالـهـا     .   اي در ميان مردم داشت    
به عنوان مسئول سياسي ايـن گـردان         
و همراه آن و به عنوان يکي از اعضـا           
کميته سنـنـدج و يـا عضـو کـمـيـتـه                  
جنوب کردستان با اين گـردان هـمـراه          
بودم و به همين دليل فعاليت بـا ايـن           
گردان بخشي از زندگي سيـاسـي مـن        

به هـمـيـن دلـيـل          .   را تشکيل ميدهد  
عالوه بر نقش برجسته اين گـردان در          
فعاليت عـلـيـه رژيـم اسـالمـي و در                
دفاع از مبارزات مردم در کـردسـتـان         
به عنوان شخص هم خاطرات تـلـخ و         
شيرين زيادي از رفقاي ايـن گـردان و           
فعاليتهايش براي من هميشه زنـده و        

 . مهم است
گردان شوان بـه عـنـوان گـردانـي             
شناخته شده بود که با جسارت تـمـام          
به جـنـگ نـيـروهـاي رژيـم اسـالمـي                

عمليات شهري اين گردان در   .   ميرود
شهر سنندج و منـاطـق نـامـبـرده کـه            
قــبــأل ذکــر کــردم جــاي امــيــدواري             

. بســيــاري از مــردم کــردســتــان بــود          
آدمهاهاي شناخته شده و مـحـبـوبـي          
مثل خسرو رشـيـديـان، قـادر زنـدي،            
شهال کاله قوچي، شوکي خـيـرآبـادي،     
جالل رزمنده، و دهها نـفـر ديـگـر در             
گردان شوان فعاليت ميکردند و ايـن         
گردان با اسـم و نـقـش آنـهـا تـداعـي                  

همه ايـنـهـا کـمـونـيـسـتـهـاي              .   ميشد
رزمنده اي بودند که جـانشـان در راه            

. اعتقادات کمونيستيشان فدا کردنـد    
گردان شوان براي مـن يـک گـردان از              

کمونيستهاي آن دوره بود که با تـمـام          
توان در مقابـل ارتـجـاي اسـالمـي و              
ارتجاع محلي با قدرت عمل ميکـرد       

 . و موفقيتهاي زيادي را کسب کرد
امــا بــه دلــيــل حــس رقــابــت بــا            
احزاب ناسيوناليستي و به دليل نفوذ       
سنتهاي ناسيوناليسم کرد در کـومـه         
له اين گردان به منـطـقـه اي در مـرز               
ايران و عراق اعزام شـده بـود کـه در               
جريان حمله ايران بـه عـراق بـه خـطـر              
افتاد و روز بعد از عقـب نشـيـنـي از              
اين منطقه مرزي با بمباران هلبجه و       
جنگ ايران و عراق روبـرو شـد و بـه               
محاصره نيروهاي رژيم اسـالمـي در         
آمد و در شرايط بسيار نابرابري بـجـز         
دو نفر بـقـيـه در ايـن درگـيـري جـان                   

بقيه اعضا اين گردان کشـتـه       .   باختند
. و يا اسير شده و بعـدأ اعـدام شـدنـد             

اين واقعه درد نـاک الـبـتـه بـراي مـن                
شايد سخت تر و گران تر از بقيه تمـام          

زيرا آن وقت در کومـه لـه تـنـهـا              .   شد
کسي بودم که تـا آخـريـن لـحـظـه بـا                  
شوکي خيرآبادي فرمانده ايـن گـردان         

و .   از طريق بيـسـيـم در تـمـاس بـودم              
بقيه کومه له از طريق مـن خـبـر دار             
ميشدند که در جبهه جنگ چـه خـبـر           

 . است
هنگامي که آخرين لحظه صـداي      
شوکي را با اين لحن شنيدم که گـفـت          
ديگر نميشه کاري کرد و ما راه بـرون          
رفت نداريم، اشک از چشـمـانـم جـاري        
شد و اين فرمانـده کـاردان و اليـق و               
جسور را درحالي ديدم که بجز مـرگ         

از .   راهي بـرايـش بـاقـي نـمـانـده بـود               
همين لحظه اگر چه نميخواستـم بـاور         
کنم اما امـيـدم از بـازگشـت گـردان               
شون و ديـدار بـا ايـن عـزيـزان را از                   

زيرا شوکي را ميشناختم    .   دست دادم 
او کسي بود کـه هـيـچ وقـت بـا ايـن                  

ولي وقتي که   .   ناميدي حرف نزده بود   
گفت راهي باقي نمانده تا آخر مسئله       
را ميتوانستم بخوانم که چـه فـاجـعـه            

 . اي اتفاق ميفتد
بعد از ايـن گـفـت و گـو صـداي                 
شــوکــي قــطــع شــد و هــر چــه صــدا               

ديـگـر   . . . .   ميکردم شوکي، شـوکـي        
صدايي نشنيدم و اين آخـريـن خـبـري           

در .   بود که ما از گردان شوان داشتيـم      
اين هنگام نـمـيـدانسـتـيـم چـه کسـي               
کشته و چه کسي زنده و يا اسير شـده           

تا هنگامي که دو نـفـر بـاقـي             .   است
مانده توانستند از راه عـبـور از مـرز            

ايران و عراق و وارد شدن به شهرها و          
کمک مردم دوباره به ما ملحق شـدنـد         
و داستان اين فاجعه را از نزديک براي        

درد ناک بـودن ايـن       .   ما تعريف کردند  
فاجعه بطور کامل غير قابل تصور و        

امـا تـا     .   غير قـابـل بـازگـويـي اسـت           
جايي که خاطراتم اجازه بدهـد سـعـي          

 . ميکنم به اين موضوع بپردازم
 
فاجعـه گـردان         وقوع   دليل:   رها
بــه نــظــر شــمــا              بــود   چــه     شــوان
 ؟  بود  نظامي   اشتباه  يک  هم

ببينيد اشتباه نظامي که بود اما      
مسئله اينجا است کـه ايـن اتـفـاق و              
تصميمات حول آن را فقط با اشـتـبـاه          

حقيقـت  .   نظامي نميشود توضيح داد   
اين است که اين فاجعه قبل از اينکـه          
يک اشتباه نظامي باشد يک سيـاسـت         
و يا دقيقتر بگويم يک سنت سيـاسـي         

 . را به ما معرفي ميکند
به نظر من آنچـه بـاعـث شـد کـه               
اين تصميم گرفته شود و گردان شـوان      
به منطقه مرزي خطرناک و نوک جبهه       

يـک رقـابـت      .   ايران و عراق اعزام شود    
کور و کوته بينانه با حزب دمـکـرات          
و پــــيـــروي از ســــنـــت احــــزاب                   

اما همين سـنـت     .   ناسيوناليستي بود 

به دليل تناقض در خود که از جـانـب           
رهبري يک سازمان کمونيست گرفتـه       
ميشد و بي اعتماديـي کـه در عـيـن            
حال به احزاب ناسيوناليست و رقـيـب        
خود داشت زمينه چنيـن اتـفـاقـي را            

در آن هــنــگــام حــزب         .   فــراهــم کــرد   
دمکرات کردسـتـان ايـران در هـمـان             

مــقــر .   مــرز نــيــروي مســلــح داشــت        
 . داشت

جمهوري اسـالمـي و نـيـروهـاي            
بارزاني و طالباني هم در يـک جـبـهـه            
عليه نيروهاي ارتش عراق در تـدارک         

کـومـه لـه در        .   حمله به حلبجه بودنـد    
چنين شرايطي تصميم گرفت از مـقـر         
چناره که محل استقرار کميته ناحـيـه        
ــه                 ــود گــردان شــوان را ب ســنــنــدج ب

درمرز ايـران و عـراق        "   تويله" روستاي
دليل هم اساسـأ ايـن بـود         .   اعزام کند 

که حزب دمـکـرات در نـزديـک مـرز               
مستقر است کومه له نبايد دورتـر از        

بـنـابـر    .   آنها به نسبت مرز ايران باشـد      
ايـن يـک گـردان بـايـد در آن روسـتـا                    

اين حـس رقـابـت بـه           .   مستقر ميشد 
اين مورد محدود نبود در همه دوران       
فعاليت نظامي کومه له ميـشـد ايـن         

 . رقابت را ديد
اما اين حـس رقـابـت نـاشـي از               

وجود يک سنت مشتـرک بـود کـه در             
در تـمـام     .   هر دو حزب وجـود داشـت        

طول عمر کومه له اين سياست مـدام        
به نـظـر مـن      .   توليد و بازتوليد ميشد   

وجود يک سنت ناسيوناليسـتـي قـوي         
باعث ميشد که چنيـن تصـمـيـمـاتـي            

و البته گرايشي بـود کـه         .   اتخاذ شود 
در اين راستا بدون شک و شبهه چنيـن   

نـه تـنـهـا       .   تصميماتي را ميگرفـتـنـد     
اين بلکه اسرار مـيـکـردنـد کـه بـايـد               

بـقـيـه    .   شکل فعالـيـت چـنـيـن بـاشـد            
رهبري کومه له هم اگر همگي با ايـن        
گرايش توافق کـامـل نـداشـتـنـد امـا              
تالشي نميکردند که سياست ديگـري      

بــه دلــيــل    .   بــه اجــرا گــذاشــتــه شــود        
آغشتگي کل کومه له به اين سنت و        
نبود يک گارد محـکـم  سـيـاسـي در               
مقابل ناسيوناليسم کرد و سـنـتـهـاي          
آن، در چــنــيــن مــواردي  گــرايــش                
ناسيوناليستي مهر تاييد بقيه را هـم        

 . ميگرفت
 
با اين وجـود شـمـا بـر ايـن               :   رها

باور هستيد  که  فاجعه  گردان شـوان           
تنها يک اشتباه  نظامي نبود  بـلـکـه             
يک اشتباه  سـيـاسـي  کـه ريشـه در                  

 

حکومت اسالمي تحت لواي خطـر      
شـاخـص   .   جنگ، به جائي نـرسـيـد       

تـحـوالت ســيـاسـي در سـالـي کــه               
ــح و                   ــه جــنــگ و صــل گــذشــت ن
مناسبات حـکـومـت اسـالمـي بـا            
دول غربي، بلکه فـريـاد حـکـومـت           
اسالمي نميخواهيم، بـه شـکـسـت          
کشيده شدن طرح امنيت اجتماعي     
جانيان حاکم به قدرت ميليونها زن      

و اوجگيـري اعـتـراض       "   بد حجاب " 
در دانشگاهها و در خيابانها عليـه       

 .  آپارتايد جنسي است
     

 !مردم آزاده
حــکــومــت اســالمــي در يــک          
بـــحـــران العـــالج اقـــتـــصـــادي و          
اجتماعي و سـيـاسـي دسـت و پـا               

توحش اين حکومت  ناشي     .   ميزند
از بن بست و استيصال و هـراس او          
از گسترش و قدرتـگـيـري جـنـبـش            
آزاديخواهانه و برابري طـلـبـانـه اي          
است که هر روز چپ تر و راديـکـال           
تر ميشود و بيشتر و عمـيـقـتـر بـه             
نـــقـــد و اعـــتـــراض انســـانـــي و               

سوسياليستي به وضعيت مـوجـود       
نيروهاي اپوزيسيون  .   روي مي آورد  

راست، نيروهـائـي کـه مـردم را از              
انقالب بر حذر ميدارند، نيروهائـي      
کــه بــه دولــت آمــريــکــا و ديــگــر              
دولتهاي غربي دخيل بسته انـد، و         
يا به بهانه خطر حمله آمريکا بيـرق         
حمايت مشروط و غير مشروط از       
حکومت اسالمي را بلند کرده اند،      

. در آينـده جـامـعـه جـائـي نـدارنـد               
ــري، هــويــت        " شــعــار     ــراب آزادي، ب
جــمــهــوري اســالمــي     " و   "   انســانــي

سـوسـيـالـيـسـم يـا          " و   "   نميخواهيـم 
پــاســخ جــامــعــه بــه ايــن        "   بــربــريــت

 . نيروها نيز هست
 

آنچه امروز به مضمون و جهت      
جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي در ايـران                
شکل ميدهد افق سوسـيـالـيـسـم و           
نـــقـــد و اعـــتـــراض انســـانـــي و               
آزاديخـواهـانـه و بـرابـري طـلـبـانـه                
سوسياليستي به کل وضع مـوجـود       

حکومت اسالمي در مقابـل     .   است
ايـن جـنــبـش و در هــراس از ايــن                

جنبش است که بـا تـمـام ظـرفـيـت              
جهنمي سرکوب خود بميـدان آمـده      

اين در نهايـت نـبـردي اسـت           .   است
ــانـــيـــت و              ــبـــهـــه انسـ ــان جـ ــيـ مـ
سوسـيـالـيـسـم، يـعـنـي بـرنـامـه و                  
آلترناتيوي کـه حـزب کـمـونـيـسـت             
کــارگــري در بــرابــر جــامــعــه قــرار          
ميدهد، با نظام اختناق و سـرکـوب        
و فقر و استثمار سرمايه  داري کـه          
جمهوري اسالمي حافظ و نمايـنـده       

! سوسياليسم يـا بـربـريـت        .  آن است 
بـه جـبـهـه       .   راه ديگري وجود نـدارد    

سوسياليسم، به حزب کـمـونـيـسـت         
پـيـروزي از آن       !   کارگري به پيونديد  

 !   ما است
 

 يک بار ديگر فرارسيدن نـوروز       
را به هـمـه شـمـا عـزيـزان تـبـريـک                   
ميگويم و برايتان سالي مـمـلـو از           
شــادي و پــيــشــروي و پــيــروزي را            

 .آرزومندم
 

 حميد تقوائي
 دبير کميته مرکزي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
۱۳۸۶ اسفند ۲۷  
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 ۲ازصفحه  

سنتهاي  نـاسـيـونـالسـتـي داشـت در              
 ست برداشت کردم ؟

 :محمد آسنگران  
اشــتــبــاه .   بلــه هــمــيــنــطــور اســت     

هم اگر اتفاقي و نـاگـهـانـي           "   نظامي" 
نباشد، خودش ناشي از يک سـيـاسـت         

همچنانکه از قديم هم    .   نادرست است 
بسياري از متفکرين همـيـشـه گـفـتـه            

جنگ ادامه سيـاسـت بـه شـکـل            :   اند
ــگــر اســت     ــظــامــي      .   " دي ــاه ن ــب " اشــت

هنگامي معني ميدهد که بـرخـالف        
سياست نـاظـر بـر جـنـگ مشـخـص               

اما اينجا اگر بـه     .   اتفاقي افتاده باشد  
مورد گردان شـوان اشـاره داريـد ايـن             

به دليـل سـيـاسـت نـاظـر بـر               " اشتباه" 
ــاده اســت            ــت ــفــاق اف امــا .   جــنــگ ات

مشخصتر بگويم بحث اينجا کـأل در        
مورد تئوري جنگ نيسـت بـحـث بـر            
سر يک واقعه دردناک است که اکـنـون         
بايد براي هر کسي روشن باشد که آن          
اتفاق بي پيشـيـنـه و خـارق السـاعـه               

نمونه هايي از اين نوع در ابعاد       .   نبود
امـا  .   کوچکتر قبأل اتفاق افـتـاده بـود        

مــتــاســفــانــه مــورد نــقــد جــدي قــرار          
نگرفت و سنـت نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                
محدودنگري رهبري کومله مـتـوجـه        
ابعاد و عمق آن اشتباهات نشد و بـه           
همين دليل نـتـوانسـت جـلـو فـاجـعـه               

 . گردان شوان را هم بگيرد
عالوه بر اينکه فـرسـتـادن گـردان          
شوان به آن منطقه که در اسـاس يـک             
تصــمــيــم گــيــري غــلــط بــود حــتــي            
هنگاميکه گردان شوان در محـاصـره       
نيروهاي دشمن قرار گرفـت و جـنـگ         
اتفاق افتاد، هم براي ما و هـم بـراي              
حزب دمکرات يک وضعيـت مشـابـه         

اما آنـهـا بـا اعـتـمـاد بـه               .   ايجاد شد 
اتــحــاديــه مــيــهــنــي و کــمــک آنــهــا             

. توانستند از آن مـنـطـقـه دور شـونـد             
براي کومله اما مسئله طور ديـگـري         

هم اتحاديه مـيـهـنـي را دوسـت          .  بود
ميدانست و هم اعتماد چنداني به آن        
نداشت به همين دلـيـل مـيـخـواسـت             

و .   روي پاي خود مستقل عمـل کـنـد         
براي عقب نشيني از امکانـات آنـهـا           

 . استفاده نکرد
رهبري کومله تصميم نـادرسـتـي       
گــرفــت و  تــحــت فشــار ســنــتــهــاي             
ناسيوناليستي اين نيرو را بـه نـزديـک          

امــا هــنــگــام عــقــب      .   مــرز فــرســتــاد  
نشيني اين سياست ماجـراجـويـانـه و          
رقابت با حـزب دمـکـرات بـه جـايـي               

رســيــد کــه از امــکــانــات مــوجــود             
ظاهرأ بحث ايـن بـود        .   استفاده نکرد 

که دمکرات در اين حرکت با اتکا بـه         
. اتحاديه ميهني فعاليتش را ميکند    

کومله با وجود حفظ دوستي و روابط       
حسنه با اتحاديه ميهني مثل حـزب         
دمکرات تمامأ آن اعتماد کـامـل را          

ايـن  .   به اتحاديه ميـهـنـي را نـداشـت           
تحليل از آنـجـا نـاشـي مـيـشـد کـه                   
اتحاديه ميهني و سپاه پـاسـداران در         
هم آميخـتـه و مشـتـرکـأ در جـبـهـه                  
جــنــگ در مــقــابــل عــراق حضــور              

کومله از اين نگران بـود کـه         .   داشتند
سپاه و عواملي در اتحاديه مـيـهـنـي          

بـه  .   به گردان شوان ضربه وارد کـنـنـد         
همين دليل راه دومي را بـراي عـقـب          

 . نشيني برگزيد
اين يک تناقض را نشـان مـيـداد           
که رفتن و مسـتـقـر شـدن در مـرز و                 
رقابت با حزب دمکرات، درجه اي از        
اعتماد به اتحاديه ميهني را با خـود         
داشت اما هنگام عقب نشينـي طـور         

اما کل اين پـروسـه       .   ديگري عملکرد 
در .   در شرايط معينـي اتـفـاق افـتـاد           

يک چـهـار چـوب فـکـري و سـنـت و                   
فضاي ناسيوناليستي کـه بـر احـزاب          
کرد حاکم بود بـايـد آنـرا ديـد و نـقـد                  

 .کرد
به هر حال اگر ايـن تـحـلـيـل کـه                
نبايد به اتحـاديـه مـيـهـنـي اعـتـمـاد               
کرد، در آن فضاي جنگـي و در حـال             
عقب نشيني هـم درسـت بـود از اول              
نبايد مقر گردان شوان در مرز ايران و        
عراق در ميان جبـهـه جـنـگ درنـظـر             

بـنـابـر ايـن اگـر ايـن             .   گرفته مـيـشـد     
حرکت را بخواهيم اشـتـبـاه نـظـامـي             
نامگذاري کنيم بايد گفت اشتـبـاه از         

در وسـط راه و       .   قبل اتفاق افتاده بود   
در حال عقب نشـيـنـي هـر ريسـکـي               

حتي اگر با يک تصـمـيـم         .   ممکن بود 
ديگـري گـردان شـوان از آن فـاجـعـه                 
نجات مي يافت بـازهـم از نـادرسـت             
بودن آن تاکتيک و تصميم چـيـزي کـم           

 . نميکند
بر اساس محاسبه غلط کسـانـي        
که اول اين تصميم را گرفتند و ادامـه         
اشتباه از جانب کساني که راه عـقـب           
نشيني را تعيين کردنـد در مـتـن آن             
اوضاع جنگـي و فضـا و سـنـتـهـاي                
ناسيوناليستي که هم در ميان احزاب      
منطقه و هـم در درون خـود کـوملـه                
عمل ميکرد چـنـيـن فـاجـعـه اي رخ               

 . داد
نــمــونــه هــايــي از ايــن نــوع                   

. تصميمات را قبأل هـم ديـده بـوديـم            
حرکت گردان ارومـيـه و درگـيـري بـا              
حزب دمکرات و تلفات و ضـربـه اي           
که اين گردان متحمل شد و تصـمـيـم           
به پاسخ نـظـامـي بـه تـعـرض حـزب                 

هـم نـمـونـه       . . .   دمکرات در اورامان و   
هايي ديگري از اين نوع تصـمـيـمـات          

ايـن نـمـونـه هـا بسـيـار              .   غلط بودند 
هــمــه آنــهــا از يــک         .   بــيــشــتــر اســت   

محاسبه ناسيوناليستي و تـحـلـيـلـي          
محدودنگرانه، روستايي و عشـيـرتـي       

اين سنتـهـا اگـر چـه در            .   رنج ميبرند 
کومله سخنگويي رسمي نداشت امـا      
ــت                ــنـ ــري و سـ ــگـ ــدودنـ ــحـ ــن مـ ايـ
ناسيوناليستي حاکم بر فضاي احزاب     
کردستان ناشي ميشد کـه کـوملـه را           

متاسفانـه  .   هم به کام خود کشيده بود    
کومله به دليل سابقه تاريخي بـا ايـن          
جريانات ناسيوناليست کرد، عمأل بـا      

 . اين سنت عجين شده بود
در مقابل اما گرايش کمونيستي     
در همه عرصـه هـا بـايـد بـا نـقـد آن                    

نمونه ديـگـر از       .   سنتها جلو مي آمد   
اين نوع تصميمات، پاسخ نظامي بـه        
جنگ حزب دمکرات عليه کومله در      

در حالي کـه دمـکـرات         .   اورامان بود 
. آنجا سنتأ جايگاه و پـايـگـاه داشـت           

ــگــامــي                 ــن ــقــط ه ــم ف ــي ــن تصــم اي
ميتوانست اتفاق بيفتد که رقابتـهـاي       
کور سنتهاي ناسيوناليست تشخيص    
درست اين واقعيـت را نـمـيـخـواسـت             

در حالي که ما ميتوانستـيـم       .   بپذيرد
در مرکز ضعف حـزب دمـکـرات کـه            
جنوب بود جواب به حمله نظاميشـان       

همچنانکه بعدأ و بـعـد از          .   را بدهيم 
تلفات دور دوم در اورامان همين کـار        

رهــبــران کــوملــه مــدعــي     .   را کــرديــم  
بودند که دمکرات در اورامان بـه مـا          
ضربه زده اسـت و مـا هـم بـايـد در                    

؟ ايـن    . ! همانجا به آنها ضـربـه بـزنـيـم          
تصميم در حالي گرفته ميشد که مـا         
ميدانستيم آنجا نيروي مـا پشـتـوانـه          

اين تصـمـيـم بـاعـث         .   محکمي ندارد 
شد که ما بـار اول بـا تـعـرض حـزب                 
دمکرات دچار تلفات شده بوديم، بـار       
دوم هم که ميخواستيم پاسخ قـلـدري         
حزب دمـکـرات را بـدهـيـم بـاز هـم                  

ايـن از قـدرت       .   تلفات متحمل شديم  
حزب دمکـرات نـبـود از تشـخـيـص              

 .نادرست محل جنگ بود
 مبتکرين اين سياست بخشي از     
کــمــيــتــه مــرکــزي از جــملــه عــمــر               
ايلخانيزاده بـا کـمـک و دنـبـالـه روي                

کسـانـي کـه آن        .   افراد ديگـر  بـودنـد        

هنگام فرماندهي نظامي را به عـهـده    
داشتند عمأل مجري همين سـيـاسـت        

متاسفانه آن هـنـگـام رهـبـري           .   شدند
سياسي کومله هم مهر تاييد بـر ايـن          

 .سياست زد
براي نـقـد ايـن سـيـاسـتـهـا نـقـد                   
ناسيوناليسم بايد بـا شـدت و عـمـق              

 ۶کـنـگـره      .   بيـشـتـري آغـاز مـيـشـد           
کومله تعرض جديي به اين گرايـش و         

اما براي نـمـونـه قـبـأل در            .   سنت بود 
ــره       ــگ ــن ــت              ۵ک ــن ــد س ــق ــه ن ــومل  ک

ناسيوناليستي به شکلي آشکـارتـر از        
اما همينـجـا هـم       .   قبل آغاز شده بود   

رهبري کومله سنـت و سـيـاسـتـهـاي             
ناسيوناليـسـتـي را در درون کـوملـه              

فــکــر مــيــکــرد ايــن      .   قــبــول نــداشــت  
سياستها و سنتهاي ناسيونالـيـسـتـي        
در خارج از کومله بايد نقد شوند زيرا        
معتقـد بـود کـه کـوملـه سـازمـانـي                 
کمونيستي است و نميتوانـد گـرايـش         
ناسيوناليسـتـي در مـيـان آن جـايـي               

جمعبندي مباحـث ايـن      .   داشته باشد 
کنگره منبع و سـنـدي گـويـا در ايـن               

اين سنـد اگـر چـه آغـاز            .   راستا است 
تعرضي به ناسيونالـيـسـم کـرد اسـت            
اما در عين حال نـويسـنـده آن تـالش           
ميکند ناسيوناليسم کرد و سنـتـهـاي        
آنــرا در خــارج از صــفــوف کــوملــه              

زيرا قبول نداشت که در      .   معرفي کند 
درون کـوملـه هـم ايـن سـنـت عـمـل                  

 . ميکند
عرق سازماني و مـحـدودنـگـري          

 ۵در اين سند جـمـعـبـنـدي کـنـگـره                 
آنـجـا   .   کومله کامـأل مشـهـود اسـت         

جناح چپ رهبري کومله ميپذيرد کـه       
ناسيوناليسم کرد بايد نقد بشـود امـا         
بقول آنها اين ناسيوناليسـم در خـارج          
از صفوف کومله است و در جامعه و        

نويسـنـده   .   احزاب ديگر بايد نقد شود    
مقاومت ميکند و مدعـي اسـت کـه          
اين سنت نه در درون کـوملـه کـه در               

سند جمعبندي کنگره   .   بيرون آن است  
 کومله بـه قـلـم ابـراهـيـم عـلـيـزاده                  ۵

نمونه بارز مقاومت جناح چپ کومله      
در مقابل گرايش مارکسيستي بـراي       
تعرض به راست ناسيوناليـسـت درون        

به همين دليل بـعـدأ در        .   کومله است 
 کوملـه نـقـد جـدي و هـمـه                ۶کنگره  

جانبه اين گرايش مطرح شد امـا يـک          
معضل مهم در مقابل پيشروي عليه      
سنتهاي ناسيونـالـيـسـتـي نـه قـدرت             
خود ناسيوناليستها بلـکـه هـمـراهـي          
سانتر با گرايش ناسيونـالـيـسـتـي در           

به هميـن دلـيـل گـرايـش           .   کومله بود 
چپ امروزي درون کومله همان سانتر      

متاسفانه اين گرايش در     .   ديروز است 

ــار                   ــنـ ــأل در کـ ــمـ ــي عـ ــعـ ــطـ ــقـ مـ
. ناسيوناليستهاي کومله قرار گـرفـت      

ادامه عمر ناسيوناليسم درون کوملـه       
و قدرت گيري آن در يک مـقـطـع اگـر              
بخـشـأ بـه جـامـعـه و نـقـش احـزاب                    
منطقه بر ميگردد بخشأ هم حـاصـل         
ســـازش ســـانـــتـــر بـــا گـــرايـــش                  

 . ناسيوناليستي درون کومله بود
شما  به يک گرايش ناسـيـو   :  رها  

نالستي اشاره مي کنـيـد  و فـاجـعـه                
گــردان  شــوان را  بــا ايــن گــرايــش                  
تداعي و اين  گرايش  را مسئول مـي         

آيا بـه نـظـر شـمـا  در دورن                  .     دانيد  
رهبري کو مه لـه  ايـن گـرايـش  يـا                  
سنت ناسيونالستي  وجـود داشـت و           
آگاهانه  عمل مي کرد  يا فـقـط يـک            
ســنــت بــود  و رهــبــري کــومــه لــه                  

 ناآگاهانه  با خود حمل مي کرد؟
 : محمد آسنگران  

ببينيد مسئوليت اين فـاجـعـه را         
نميتوان به فرد يا ارگان و يـا گـرايـش            

مسـئـولـيـت ايــن       .   خـاصـي ربـط داد       
جنـايـت فـقـط بـه عـهـده جـمـهـوري                   

امــا وجــود ســنــت       .   اســالمــي اســت   
ناسيوناليستي در کومله از جملـه در        
رهبري کومله باعث شـد کـه چـنـيـن             
سياسـتـهـا و رقـابـتـهـايـي بـا حـزب                   
دمکرات اتفاق بيـفـتـد کـه تـبـعـاتـي               

يکي هـم ايـن بـود کـه تـمـام                .   داشت
هويت خود را بـا فـعـالـيـت نـظـامـي                

فعاليت نـظـامـي در        .   تعريف ميکرد 
شکل و سنت ناسيوناليـسـتـي تـنـهـا            
شناخت و تجربه اي دم دست بـود کـه           

 . به آن چنگ ميزد
آن هــنــگــام از لــحــاظ نــظــري و            
تئوريک کسي مدافع نـاسـيـونـالـيـسـم          

فضاي راديکال و کمـونـيـسـتـي         .   نبود
امـا  .   اين مجال را بـه آنـهـا نـمـيـداد               

نيروي عادت و وجود سنتهاي چندين      
دهه گذشته که ناسيوناليستهاي کـرد       
آنرا بنيان نهاده بودند در همه سـطـوح         

حتـي نـوع     .   کومله قابل مشاهده بود   
سازماندهي و اسم گذاريهاي ارگانهـا      
واحدهاي نظامي و القاب مـتـعـددي          
که آنجا رسم شـده بـود و هـمـه آنـهـا                  
طبيعي مينمود همگي از آن سـنـت           

 . گرفته شده بودند
ســنــت رهــبــري، نــوع زنــدگــي،          
مناسبات با مردم، لـبـاس و کـاله و             
جامانه و حتي مناسـبـات رهـبـري و            
مسئولين با اعضا تشکيالت خود و       

ــوي           . . .   مــردم و    هــمــگــي رنــگ و ب
سنتهاي ديرينه ناسيواليسـتـي را بـر          

هنوز هم اين چنين اسـت  .   خود داشت 
و اکنون شدت و غلـظـت تـاثـيـر ايـن               

 . .  .   مصاحبه فصل نامه رها با محمد آسنگران                        

 ۴صفحه  
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 ۳ازصفحه  

سنتها در صف کومله پـررنـگـتـر هـم           
 . شده است

اگر چه آن هنگـام هـيـچـکـدام از             
رهبران کومله نميتوانستند بـپـذيـرنـد        
که گرايش ناسيوناليـسـتـي در صـف           
کــوملــه قــوي و جــاري اســت، امــا              

 سال گذشته اين مسـئلـه   ۱۵تحوالت  
را براي هر ناباوري قابل پذيرش کـرده        

زيرا کساني مـثـل مـهـتـدي و            .   است
ايلخانيزاده آشکارا اعالم کـردنـد کـه          
خود را نه تنها ناسيونالـيـسـت تـر از             
حــزب دمــکــرات مــيــدانــنــد بــلــکــه          
قومپرسـت و ضـد کـمـونـيـسـت هـم                 

آنهـا بـه مـدافـع راه و رسـم                .   هستند
قاضي مـحـمـد و شـيـخ مـحـمـود و                  

و فـراتـر از     .   تبديل شدند....  سمکو و 
ايــن اکــنــون بــه عــنــوان يــک جــريــان            
فاالنژيست و قومپرست در کردستـان      

لنين و مـارکـس و       .   فعاليت ميکنند 
به اين اعـتـبـار کـاک فـواد و ديـگـر                   
کمونيستها در صف آنها بيگانه و بي       

قـاضـي مـحـمـد و          .   احترام شـده انـد      
ديگر رهبران جنبش ناسيونالـيـسـتـي        
سنبلهاي مهم و روزهاي تاريخي ايـن       
 . جنبش روزهاي تاريخي آنها هستند

حتي در صف کنـونـي کـوملـه و            
حزب کمونيست ايران دوباره گرايشـي   
به رهبري ابراهيم وطندوست و ميـنـه        
حسامي سـر بـلـنـد کـرده اسـت، کـه                 
دشمنيش با کمونيسم از مـهـتـدي و           

اکـنـون   .   ايلخانـيـزاده کـمـتـر نـيـسـت            
رهبران کومله نميتوانند مثـل نـيـمـه          

  مدعي ۶۰دوم دهه 
باشند که ناسيوناليسم در بـيـرون       

زيرا خودشان منتقـديـن     .   کومله است 
درون صف خود را به ناسيونـالـيـسـت          

ولـي اشـکـال      .   بودن منتسب کرده اند   
اين است که بيش از يک دهه قبل اين         
حرفها و اين سياسـتـهـا بـراي بـخـش              
چپ رهبري کومله هم قـابـل پـذيـرش           

ــود  ــبـ ــان           .   نـ ــا زبـ ــهـ ــت آنـ ــاومـ ــقـ مـ
ناسيوناليستها علـيـه کـمـونـيـسـم را             

اما اکنـون هـم کـه         .   دراز تر کرده بود   
اين گرايش مورد نقد قرار مـيـگـيـرد           
هنوز با لکنت زبـان در نـقـد کـلـيـت                

تـعـمـيـق     .   ناسيوناليسم حرف ميزننـد   
نقد اين جنبش ارتـجـاعـي هـنـوز در             

 .صف آنها جا باز نکرده است
جسته و گـريـخـتـه  در آن                :  رها  

زمان خبر هاي  پخش شد که رهبـري         
وقت کومه له کارشنـاسـان  نـظـامـي           
خود را به نوار مـرزي ايـران و عـراق               

اعــزام مــي کــنــد و گــويــا         "     تــويلــه   " 
کــارشــنــاســان  نــظــامــي  مــخــالــف           
استقرار گردان شـوان در آن مـنـطـقـه              

عليرغم اسرار کـارشـنـاسـان       .   بوده اند 
نظامي   گويا رهبري وقت کـومـه لـه          
گردان شوان را بـه نـوار مـرزي اعـزام              
کرده است؟ آيا  شـمـا  ايـن خـبـر را                    
تائيد مي کنيد يا در جريان  چـنـيـن             

 خبري بودي  ؟
 :محمد آسنگران  

مـن آن هـنـگــام عضــو کـمــيـتــه              
جنوب و عضو کميته ناحيه سـنـنـدج          

. با دقت اين خبر را بيـاد نـدارم         .   بودم
. اما مـيـدانـم کـه مـالحـظـاتـي بـود                 

کساني موافـق و کسـانـي مـخـالـف              
اما آنچه اتـفـاق افـتـاد و ايـن              .   بودند

گردان به نوار مرزي و ميان دو جبـهـه         
ايران و عـراق اعـزام شـد اسـاسـأ در                 

و ايـن    .   رقابت با حزب دمکرات بـود      
سياست کامأل ناسيوناليستي و بدون     
دورنـمـا و بـدون تـحــلـيـل درسـت از                  

طبعأ رهبري کومله ايـن    .   اوضاع بود 
با درکي روشنـتـر و     .   تصميم را گرفت 

با تحليلي دقيقتر مـيـشـد جـلـو ايـن              
امـا مـتـاسـفـانــه        .   فـاجـعـه را گـرفـت         

مخالفتـهـا زيـاد جـدي و بـا قـدرت                  
ــود  ــبـ ــه               .   نـ ــت کـ ــح اسـ ــا واضـ امـ

ناسـيـونـالـيـسـتـهـايـي از نـوع عـمـر                   
ايلخانيزاده و همفکرانش بـيـشـتـريـن          
 . نقش را در چنين تصميماتي داشتند

علرغم  صحبتـهـاي  شـمـا            :   رها
از عملکرد و قـدرت عـمـلـي سـنـت                
ناسيو نالستي در آن زمان  اعضـا و            
کادرهاي کومه له در رابطه با فاجـعـه        
گردان شوان به کميـتـه رهـبـري وقـت             

آيـا  ايـن       .     کومه له  اعتراض کردنـد    
بدين مـعـنـا  اسـت کـه در مـقـابـل                     
گرايش  و سنت  ناسيونالستي  سنـت    

 و گرايشي ديگر وجود  داشت ؟
 :محمد آسنگران  

اگـــر چـــه گـــرايـــش و ســـنـــت               
ناسيوناليستي هيچ وقت در کـوملـه         
ريشه کن نشد اما سياست و گـرايـش         
کــمــونــيــســتــي هــمــيــشــه در حــزب           

. کمونيست ايران دست باال را داشـت       
امــا مشــکــل وجــود ســنــت قــوي و            
عملکرد خودبخودي ناسيوناليسم در     

سنت ناسيوناليسـتـي در      .   کومله بود 
صف کومله هميشه در عـمـل نـقـش            

ناسيونـالـيـسـم     .   اصلي را ايفا ميکرد   
يا نقد نشده بود و يا اگر نقدهـاي هـم            
بيان شده بـود بـا مـقـاومـت رهـبـران                

کومله روبرو شده بود و عمأل بـا سـد            
اين مقـاومـت بـرخـورد کـرده بـود و                 
ــت                   ــن ــک س ــادن ي ــت ــا اف ــکــان ج ام

از .   کمونيستي را مشکـل کـرده بـود         
ابتداي تشکيل حزب کمونيست ايران     

و هـنـوز     .   اين کشمکش وجود داشـت    
هم ما شاهد اثار ايـن کشـمـکـش در             

هـمـان کسـانـي       .   صف کومله هستيم  
 تئوري نـقـد     ۶۰که در نميمه دوم دهه      

نــاســيــونــالــيــســم را در حــرف قــبــول          
داشتند و ميگفتند در خارج کـوملـه         
و در ميان احزاب ناسيوناليستي ايـن       
جــنــبــش را بــايــد نــقــد کــرد و فــکــر             
ــه از                ــوملـ ــد صـــف کـ ــردنـ ــکـ ــيـ مـ
ناسيوناليسم مبري است، اکنون خود     
ناچار شده اند با زبان روشنتري علـيـه         
 .ناسيوناليسم درون خود حرف بزنند

تــاثــيــرات فــاجــعــه گــردان       :   رهــا
شودان در ميان مـردم  چـه بـازتـابـي               

 داشت ؟
مردم به شدت   :   محمد آسنگران     

گردان شـوان    .   نگران و ماتم زده شدند    
جــايــگــاه خــاصــي در مــيــان مــردم            
کردستان بخصوص در مـيـان مـردم           

گردان شـوان    .   جنوب کردستان داشت  
به عنوان گرداني قدرتمـنـد، کـاردان،         
جسور، بافرماندهاني اليـق مـعـروف        

ضـربـه خـوردن ايـن گـردان            .   شده بود 
براي مدتي مردم را بـا سـرخـوردگـي            

ــرد     ــرو ک ــان         .   روب ــخــصــوص آن زم ب
فعاليت نظامي و گـردانـهـايـي مـثـل            
گردان شوان جايگاه مهمي در مقابلـه       

جـنـبـشـهـاي      .   با رژيم اسالمي داشـت    
اجتماعي از جمله جنبش کـارگـري و         
ديگر جنبشهاي انـقـالبـي در تـفـکـر              
حاکم بر کومله جايگـاه بـرجسـتـه اي            

بـه  .   مثل فعـالـيـت نـظـامـي نـداشـت             
همين دليل اين ضربه به گردان شـوان         
ابعادي اجتماعي و درون تشکيـالتـي       

بالخره در جـريـان فـاجـعـه          .   هم داشت 
گردان شوان دهها کـمـونـيـسـت جـان             

. باختند و تعدادي هم دستگير شـدنـد   
دستگير شدگان را نـاچـار کـردنـد از              
تلويزيون حرف بزنند و بعـدن آنـهـا را            

هــمــه ايــن فــجــايــع        .   اعــدام کــردنــد   
تاثيرات معيني در جامعـه بـه جـاي           

اما جنبش انـقـالبـي اي کـه         .  گذاشت
ــوي و                   ــان ق ــچــن ــود آن ــان ب ــري در ج
اجتماعي بود که ايـن چـنـيـن ضـربـه              

 . هاي را تحمل ميکرد
خاطرات  خود را در رابـطـه     :   رها  

با گردان شوان  براي خوانندگان  رهـا          
 تعريف  کنيد؟  

 :محمد آسنگران  
ببينيد من خـاطـرات چـنـد سـال            
فعاليت با اين گردان و محل فعاليـت        

آن دارم واقعأ سخت است کـه بـتـوانـم            
در چنين مصاحبه اي آن خاطـرات را         

اما همينقدر شايـد بـراي     . بازگو کنم  
خوانندگان شما فعأل کافي بـاشـد کـه          
گردان شوان از جـمـعـي کـمـونـيـسـت               
کاردان، جسور و انـقـالبـي تشـکـيـل              
شده بود که خـود را بـخـشـي از يـک                 

و بـراي  .   حزب کمونيستي ميدانستند  
رســيــدن بــه اهــداف و آرزوهــاي ايــن           
حزب از هـيـچ فـداکـاري و تـالـشـي                  

ايـن گـردان و       .   فروگـذار نـمـيـکـردنـد        
مسئولين آن مـحـبـوب هـمـه مـردم               

. کردستان بويژه منطقه جنوب بـودنـد      
هر طرح پيچيده نـظـامـي را بـه ايـن                
گردان مـيـسـپـرديـم بـا درجـه اي از                  
اطمينان ميدانستيم کـه قـابـل اجـرا            

فعاليـتـهـاي سـيـاسـي و           .   خواهد بود 
تبليغي اين گردان چه در داخل شـهـر           
سنندج و چه در مـنـاطـق روسـتـايـي              

 . بسيار برجسته و چشمگير بود
در عين حال بايـد يـادآوري کـنـم            
که مسئولين سياسي در ايـن گـردان           
تالش زيادي کـردنـد کـه در مـقـابـل                
روحيه نظاميگري مقاومت کـنـنـد و         
يک روحيه و سنت کمونيستـي را جـا           

بـراي مـثـال تـعـدادي از            .   بـيـانـدازنـد    
مسئـولـيـن نـظـامـي در ايـن گـردان                 
اهميت فعاليـت سـيـاسـي و پـرورش             
کادرهاي کـمـونـيـسـت را کـم رنـگ                
ميديدند و اساسأ فـعـالـيـت نـظـامـي             

اين معضل به   .   براي آنها برجسته بود   
يک جدال مهم در اين گـردان تـبـديـل             

متاسفـانـه مـواردي اتـفـاق          .   شده بود 
افتاده بود که کسانـي از مسـئـولـيـن             
سياسي اين گردان در مقابـل روحـيـه          
نظاميگري نتوانسته بودند راه درست     
مقابله کردن را انتخاب کنند و بـراي          
نشان دادن جسارت نظامي خـود بـي          
احتياطي را پيشه کـرده و مـا دچـار              

. تلفاتي به همين دلـيـل شـده بـوديـم             
مثأل مـواردي مسـئـولـيـن سـيـاسـي              
گردان به ايـن مـوقـعـيـت رانـده شـده                 
بودند که براي ثابت کـردن حـقـانـيـت             
ســيــاســتــشــان بــايــد قــبــأل جســارت         

. نظاميشان را به اثبات ميـرسـانـدنـد         
همين روحيه متاسفانـه عـزيـزانـي را           

 . قرباني کرد
 اتـفــاقـأ اولـيــن بــار کــه بــه مــن              
ماموريت داده شد که در ايـن گـردان           
به عنوان مسئول سياسي آن فعالـيـت        
کنم در تقابل با اين گـرايـش بـود کـه              

مسئولين سياسي را با نـظـامـيـگـري          
مـيـتـوانـم     .   تحت فشـار قـرار مـيـداد         

بگويم به کمک رفقـاي روشـن بـيـن و              
خوش فکر اين گردان تا حدود زيـادي        
اين گرايش نظاميگري را مـورد نـقـد          
قـرار داديــم و مـطــيـع ســيـاســتـهــاي              

امــا روحــيــه   .   کــمــونــيــســتــي کــرديــم   
نظاميگري در کل کومله يک معضل      

مــقـابلـه بـا آن کــار          .   هـمـه گـيـر بـود         
زيرا اوأل در فضـا و          .   پيچيده اي بود  

سنتي ناسـيـونـالـيـسـتـي ايـن شـکـل                
مبارزه پا گرفته بود دومـأ فـعـالـيـت             
نظامي کار اصلي واحدهاي نـظـامـي        

بنابر اين هم بايد با اين روحيه و   .   بود
سنت نظاميگري مبارزه ميکرديـم و       
هم بـايـد فـعـالـيـت نـظـامـي لـطـمـه                     

اين دو مـوضـوع در اکـثـر           .   نميخورد
اوقات به عنوان آلترناتيـو هـمـديـگـر           

ظرافت خـاصـي   .   خودنمايي ميکردند 
الزم بود که تلفيـق ايـن دو را بـتـوان                

 . عملي کرد
همين اکنون هم اگر از فعالين آن       
دوره بپرسـيـد کـه خـاطـرات خـود را                

 درصـد    ۹۰بازگو کنند شايد بيش از      
آنها فعاليتهاي نظامي در ذهـنـشـان          
بـرجسـتـه اســت و از آن فــعـالـيـتـهــا                  

امـا هـمـيـن گـردان کـه             .   ميـگـويـنـد    
عمدتأ در اطراف سـنـنـدج فـعـالـيـت              
ميکرد، بارها تمـيـهـاي تـبـلـيـغـي و               
فعاليتهاي تشـکـيـالتـي را در شـهـر              
سنندج و روستاهاي اطراف سـازمـان       

ولي فعاليت  .   داده و عملي کرده است    
نـظـامــي در ذهـن فـعــالـيــن آن دوره                

که بـخـشـأ     .   جايگاه برجسته تري دارد   
واقعي است و بـخـشـأ هـم نـاشـي از                 

. همان روحيـات نـظـامـيـگـري اسـت            
راستش را بخواهيد مردم هم هـمـيـن          
توقع بـرايشـان ايـجـاد شـده بـود کـه                 
واحــدهــاي نــظــامــي کــارشــان فــقــط         

در حـالـيـکـه       .   عمليات نظامي اسـت   
قرار بود ايـن واحـدهـاي مسـلـح يـک               
ــوان                ــه عــن ــســتــي ب ــي ــون ــم حــزب ک
کمونيست در مـحـل فـعـالـيـت خـود              
فقط بخشي از فعاليتشـان فـعـالـيـت           

به هر حال اميدوارم در      .   نظامي باشد 
فرصت منـاسـبـي بـتـوانـم خـاطـرات              
ــردان شــوان                  کــامــل خــودم را از گ

در عين حال دوستان ديگري     .   بنويسم
که فرصت اين کار را دارنـد تـوصـيـه             

 . ميکنم به اين کار مبادرت کنند
 

 . .  .   مصاحبه فصل نامه رها با محمد آسنگران                        

گرامي باد ياد جانباختگان راه                              
 ! آزادي و سوسياليسم                
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كارگران شركت ايران كيش در          
 . عسلويه دست به اعتصاب زدند       

ــزارش        ــه گ ــحــاد " ب ــت     " ات ، ســاي
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و      " 

 net.ettehade.www"  بيكار
 نفر از كارگران شـركـت        ۵٠٠بيش از   

ايران كيش، پيمانكار پااليشگاه گـاز      
 در اعـتـراض بـه          ٨ و     ٧،  ٦فازهاي  

عدم پرداخت سه ماه حقوق و عيـدي،        
 اسفندماه دست به اعتصـاب      ٢٢روز  
: در سايـت اتـحـاد آمـده اسـت            .   زدند

 نفر از کارگران شـرکـت   ۵٠٠بيش از " 
ايران کيش پيمانکار پااليشگـاه گـاز        

 در اعـتـراض بـه          ٨ و     ٧،  ٦فازهاي  
عدم پرداخت سه ماه حقوق و عـيـدي          

 اســفــنــدمــاه     ٢٢روز چــهــارشــنــبــه        
کـارگـران   .  دست به اعتصاب زدند٨٦

ابتدا از محل کـارگـاه شـرکـت ايـران              
کيش تا مقابل دفتر شرکت تـي، آي،         

ــي        ( جــي، دي        ــکــار اصــل ــان ــم ــي ) پ
بعد از ساعـتـي از     .   راهپيمائي کردند 

اجــتــمــاع کــارگــران مــقــابــل دفــتــر            
پيمانکار اصلي و عدم توجه کارفرما      
به حضور اعتراضي تجمع کننـدگـان،       
کارگران به طرف حراست منطقه ويـژه       
پارس جنوبي که با پااليشگاه فاصلـه       

کارفـرمـا کـه      .   زيادي دارد راه افتادند   
چنين حرکتـي را از طـرف کـارگـران              
انتظار نداشت سـراسـيـمـه بـه هـمـراه               
حراست پااليشگاه به کارگران در حال      

حرکت رسيدند و از آنان خواستنـد تـا          
از رفتن به محل حراست منطقه ويـژه        

حـراسـت   .   با اين شيوه خوداري کـنـنـد      
از کــارگــران خــواســت تــا نــمــايــنــده            
انـــتـــخـــاب کـــنـــنـــد و بـــقـــيـــه بـــه              
خوابگاههايشان بروند سـپـس حـدود         

 نفر از کارگران را به نمايندگي از         ١٠
بـقـيـه سـوار مـاشـيـن کـردنـد وبـراي                   
مذاکره به حراست منقطه ويژه بـردنـد         
، کارفرما در حضور حراست منطـقـه        
ويژه به نمايندگان کارگران قول داد تـا        

 را روز بـعـد پـرداخـت           ١٠حقوق برج   
صبح روز بعد حراسـت از ورود          .کند

کــارگــران شــرکــت ايــران کــيــش بــه             
پااليشگاه ممانعت کرد و گفت فـعـال       

پــولــي بــراي پــرداخــت حــقــوق شــمــا          
نيست، به خوابگاههـايـتـان بـرويـد و            

طـبـق آخـريـن خـبـر           .   منتظر بمـانـيـد    
 نـفـر را       ۵٠٠کارفرما حقوق دي ماه     

پرداخته و وعده پرداخـت حـقـوق يـک            
 ٢٦ نفر ديگررا تا يکشنبه      ١۵٠ماه  

 ".اسفندماه داده است
 

اعتصاب چند ساعته كارگران و         
 " اعتماد "كاركنان روزنامه     

سـالم  " بنا به خـبـري كـه سـايـت               
منتشر كرده است، روز سه     "   دمكرات
 اســفــنــدمــاه جــمــعــي از        ٢١شــنــبــه   

روزنامه نگاران و كاركنان و كارگـران       
كـه چـنـديـن مـاه          "   اعـتـمـاد   " روزنامه  

است حقوق خـود را دريـافـت نـكـرده              
بودند، ابـتـدا تـهـديـد بـه اعـتـصـاب                 
كــردنــد امــا بــعــد از ايــنــكــه بــا بــي             
اعتننائي مدير مسئول آن، كه يـكـي       
از كــانــديــداهــاي مــجــلــس اســالمــي       
است، مواجـه شـدنـد، دسـت از کـار               

. کشيدند و دست به اعـتـصـاب زدنـد          
اين اقدام كارگران مـديـر مسـئـول را            
سراسـيـمـه كـرد و سـريـعـا اقـدام بـه                    
پرداخت حقوق عقب افتاده كـاركـنـان        

 . كرد
 

تجمع اعتراضي رانندگان         
 شركت اتوبوسراني كرمانشاه        

رانـــنـــدگـــان شـــركـــت واحـــد              

اتوبوسراني كرمانشاه در اعتراض بـه      
عدم رسيدگي بـه مشـكـالتشـان كـه             
شامل افزايش دسـتـمـزد و مـزايـا و               
همچنين پـاسـخـگـويـي مسـئـولـيـن              
ــداري نســبــت بــه وضــعــيــت             اســتــان
آنهاست، در مقابـل اسـتـانـداري ايـن            

ايـن  .   استـان دسـت بـه تـجـمـع زدنـد               
كارگران طي سال جاري چـنـديـن بـار            

 .دست به تجمع اعتراضي زده اند
 

 كارگر بر اثر ناامني        ٤مرگ   
 محيط کار    

ــك                  ــوار در ي ــزش دي ــر ري ــر اث ب
ساختمان در حال تعمـيـر در شـيـراز،            

 كارگـر جـانشـان      ٤ اسفندماه ٢٣روز  
ايــن حــادثــه در      .   را از دســت دادنــد       

خيابان محالتي در بـلـوار پـاسـداران           
شيراز روي داده و اسـامـي قـربـانـيـان             

. ايـن حــادثـه اعــالم نــگــرديـده اســت           
محيط کار در ايـران يـک قـربـانـگـاه                
است و دائـمـا از کـارگـران قـربـانـي                  

سود سرمـايـه داران حـد و           .   ميگيرد
 . مرز ندارد

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ اسفند ٢٤، ٢٠٠٨ مارس ١٤

 اعتراضات کارگران بخاطر دستمزدهاي پرداخت نشده 
  مرگ كارگران بر اثر ناامني محيط كار

 ٢٠کارفرماهـا و دولـت تـنـهـا              
درصد به دستـمـزد کـارگـران اضـافـه             
کردند و هـمـه نـمـايـنـدگـان آنـهـا در                   
کميته دستمزد، شامل سه نماينده از       
کارفرماها، سه نفر از دولت و سه نفـر       
از شوراهاي اسالمي، يعني يـکـي از         
ارگــانــهــاي دولــتــي بــراي ســرکــوب           
کارگران، به اتفاق آرا اين تصـمـيـم را           

 درصـد    ٢٠با افـزايـش      .   اعالم کردند 
به دستمزدها، دستمزد پايه کـارگـران        

 تـومـان     ٢١٩٦٠٠ بـه    ١٨٣٠٠٠از  
اين در حالي اسـت کـه طـبـق             .   رسيد

 هـزار    ٦٠٠آمار خود آنها خط فـقـر          
 درصــد   ٢٠افــزايــش   .   تــومــان اســت  

دستمزد با توجه به تـورم سـرسـام آور            
به معني کاهش قدرت خريد کارگران      
در سـال آيـنـده و بـه مـعـنـي فـقـر و                       
محروميت بـيـشـتـر اکـثـريـت مـردم               

اين يک تصميم جنايتکارانه در     .   است
حــق کــارگــران اســت و کــارگــران و               

 که کمرشان زيـر     خانواده هاي کارگران  
فقر و محروميت شکستـه اسـت، بـه           

اين رقم رضايت نخـواهـنـد داد و بـه              
اين تصميم و بـه سـران حـکـومـت و                
سرمايه داران مفتخور لعن و نـفـريـن          

 . خواهند فرستاد
 

 نـفـر از       ١٥٠٠تومار بـيـش از         
کارگران مراکز مختلف و معلـمـان و         
بازنشستگان چندين شهر که همزمان     
با تصميم شوراي عالي کار در سايت       
اتحاديه سراسري کـارگـران بـيـکـار و            
ــي  ــراجــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ اخـ

net.et tehade.www 
مــنــتــشــر شــد، بــيــانــگــر اعــتــراض          
ميليونها کارگر و مزدبگير به دولـت        

 کارگـر از    ١٥٠٠.   و کارفرماها است  
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        
بيکار، از ميان کارگران شرکت تـوان        

ــوســعــه      ــوهــا      ( ت ــل ــوســعــه ســي در )   ت
عسلويه، شاهو در سـنـدج، کشـت و            
صنعت مهـابـاد، پـتـروشـيـمـي پـلـي               
اتيلن کرمـانشـاه، نسـاجـي بـابـکـان،             
شرکت واحد تهران، پتروشيمي مـهـر         

و مــرواريــد و پــارس و مــبــيــن در                
عسلويه، شرکت ساخـتـمـان و نصـب           

عسـلـويـه، شـرکـت        )   اي، سي، سـي   ( 
 و   ٩پــااليشــگــاه فــازهــاي       ( درريــز   

، کارخانه پوشـش لـوـلـه       ) عسلويه١٠
سلفچگان، تعدادي از کارگـران شـهـر         
صنعتي تبريز، و همچنين تعدادي از      
معلمـيـن، کـارگـران خـبـاز، رانـنـده،               
بازنشسته، جـوشـکـار، مـکـانـيـک و             

از شـهـرهـاي    . . .   کارگران ساختماني و  
تهران و سنندج و مريوان تاکنون ايـن      

 . تومار را امضا کرده اند
 

در ايــن تــومــار کــه خــطــاب بــه            
شورايعالي کار و کميته دسـتـمـزدهـا          

خـودتـان در     :   " نوشته شده، آمده اسـت   
اين مـمـلـکـت زنـدگـي مـيـکـنـيـد و                   
ميدانيد که حـتـي بـا يـک مـيـلـيـون                  
تومان هم نميتوان آنچنانکه شايستـه       
شــان انســان اســت در ايــن جــامــعــه            

حال سوال ما ازهمه شما     .   زندگي کرد 
کساني که در کليه سطوح دولـتـي در          

تعيين حداقل دسـتـمـزدهـا سـيـاسـت            
گذاري مي کنـيـد ايـن اسـت کـه آيـا                
واقعا حاضريد با اين حقوقهـايـي کـه          
به ما کارگران داده ميشود، حتي يک       
مــاه زنــدگــي کــنــيــد؟ پــس چــرا مــا            
کارگران بايد اين را قبول کنيـم؟ پـس          
چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سهم         
ما از توليد اينهمه ثروت و نعمت در         
جامـعـه، فـقـر و فـالکـت روز افـزون                  
باشد؟ ما خواهان حداقل دستمزد بـا        
ــي                ــدگ ــک زن ــن ي ــي ــام ــســاب ت ــت اح
شرافتمندانه و مرفه براي يک خانـواده       
چهار نفره از طريق  دخالت و نـظـارت          
خود کارگران در کـلـيـه سـطـوح مـزد              

 ." بگيران هستيم
 

جمهوري اسـالمـي مـيـدانـد کـه             
براي تحميل اين شرايط بـه کـارگـران           
بايد با تمام قواي سرکوبش در مقابل        

شالق زدن کارگـران،  . کارگران بايستد 
سرکـوب اعـتـصـابـات، دسـتـگـيـري              
فعالين کـارگـري و پـاپـوش دوزي و               
تعيين وثيقه هاي سنگين براي آنـهـا،        
و برسميت نشناختن حق اعتصـاب و        
تشکل و قـرارداد دسـتـه جـمـعـي و                 

آزادي هاي سياسي در جامعه هـدفـي        
جز تحميل اين شرايط نکبـت بـار بـه            

کارگران مجبورند دوش    .   مردم ندارد 
به دوش همه مردم آزاديـخـواه عـلـيـه            
کل ايـن سـتـم و سـرکـوب دسـت بـه                   
اعتراض بزنند و همزمان به مقابله با       
اين دستمزدهاي چند بار زير خط فقر       

 .  بروند
 

حزب کمونيست کارگري تصميـم     
طبقه سرمايه دار و دولـت اسـالمـي            

 درصد افزايش دستمزد را      ٢٠آنها به   
جــنــايــت بــزرگــي در حــق کــارگــران،          
کودکان آنها و کـل اعضـاي خـانـواده           
هاي کارگري ميداند و همه کـارگـران         
و خانواده هاي آنها، اعم از شـاغـل و           
ــرســتــاران،              ــيــکــار، مــعــلــمــان و پ ب
بازنشستگان و کليـه مـزدبـگـيـران و            
حــقــوق بــگــيــران زحــمــتــکــش را بــه           
امضاي اين تومار و اعتراض به ايـن         

 . تصميم فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣ اسفند ٢٥، ٢٠٠٨ مارس ١٥

  درصد افزايش يافت ٢٠دستمزد کارگران تنها 
 با کمتر از يک ميليون تومان نميتوان زندگي کرد  : کارگران
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 يک دنياي بهتر    
 برنامه حزب را بخوانيد       

 و در سطح وسيع   
 توزيع کنيد  

در مورد او کـه در چـنـد قـدمـي               
آزادي است، بايد بسيار بيش از اينها       

سرگذشت او را بايد نوشـت و        .   نوشت
يا اکران کرد و بـر پـرده سـيـنـمـا هـا                   
آورد، تــا بشــريــت بــه حــال مــردمــي           
بــگــريــد کــه زيــر چــکــمــه هــاي يــک             
حکومت ضد انسان حقوق و حـرمـت          

 . انساني اشان لگدمال ميشود
.  سال دارد   ۴٣مکرمه ابراهيمي   

 سال است که در زندان چـوبـيـنـدر           ١١
 سـال    ١١در قزوين زنـدانـي اسـت و             

اســت کــه شــبــانــه روز بــا کــابــوس               
 . سنگسار بسر ميبرد

مکرمه که از هـمـسـر اول خـود              
جدا شده بود و چندين  سال با جـعـفـر        
کياني زنـدگـي مـيـکـرده وبـا جـعـفـر                 
کياني صاحب دو فرزند شده است، به       
يکباره دستگير و بـهـمـراه هـمـسـرش            

 .  روانه زندان ميشود

حکومت اسالمي با اعالم اينکه     
مکرمه از همسـر قـبـلـي اش رسـمـا               
طالق نگرفته، زندگي مشتـرک او بـا          
جعفر را غير اسالمي و غير قـانـونـي          
تلـقـي کـرده و هـر دو را دسـتـگـيـر                     

فرزند کوچک مکرمه عـلـي      .   ميکنند
نيز با مادرش در زندان بـوده اسـت و            
ايــن روزهــا بــراي آزاد شــدن لــحــظــه           

 . شماري ميکند
جعفر کياني هشت مـاه قـبـل در          

مـکـرمـه در      . تاکستان سنگسـار شـد     
زندان اين خبر را شنيد و هـر لـحـظـه              
نيز با اين کابوس وحشتنـاک زنـدگـي          
کرد که ممکن اسـت ايـن حـکـومـت              
جنايت و توحش اسالمي او را نيز در        
مقابل چشم فرزندانش تکه تکه کـنـد       
، براي اينکه از نـظـر ايـن حـکـومـت               
ازدواج و رابــطــه مــکــرمــه و جــعــفــر           
کياني طبق مقررات اسالمـي نـبـوده         

اجراي اين حکم وحشيانه بـا       ! ! !     است
موجي از اعتراض در ايران و در دنيـا         

جمهوري اسـالمـي ايـران       .   مواجه شد 
بعنوان حکومتي که بيشترين احکـام       
سنگسار را در دنـيـا اعـالم و اجـرا                 
ــا                 ــيــا ب کــرده اســت، هــمــواره در دن
اعــتــراضــات بســيــاري مــواجــه بــوده       

 . است
ــال      حـــکـــومـــت        ۲۰۰۳در سـ

اســالمــي زيــر فشــار اعــتــراضــات و         
ــفــرت جــهــانــي از اجــراي احــکــام               ن
وحشيانـه سـنـگـسـار، مـجـبـور شـد                
اعالم کند که احکام جديد سنـگـسـار         
، اعالم نميکند و احکام قبلي را نـيـز        

اما حکـومـتـي کـه بـا           .   اجرا نميکند 
اعدام و سنگسار سر پا مانـده اسـت،      
هــمــواره ســعــي کــرده اســت کــه در              
ــهــاي گــذشــتــه اجــراي احــکــام             ســال

 . سنگسار را از سر بگيرد

ايــن بــار کــه حــکــم ســنــگــســار            
مکرمـه ابـراهـيـمـي لـغـو مـيـشـود،                 
کماکان موضوع از سـوي حـکـومـت           
اسالمي چنين اعـالم شـده اسـت کـه             
رييس قوه قضاييه حکـومـت ايـن زن         

و بـرخـي از       .   کـرده اسـت    "   عـفـو     "   را  
فعالين مبارزه عـلـيـه سـنـگـسـار از               
فتواي سه آخوند درکمک به لـغـو ايـن            

 . حکم ددمنشانه حرف زده اند
مکـرمـه را تـنـهـا و تـنـهـا يـک                    
جنبش ابراز نـفـرت و انـزجـار عـلـيـه                
سنگسار در ايران و در دنـيـا نـجـات             

سالهاي سـال اسـت کـه مـبـارزه            .   داد
عليه سنگسار در ايـران و در جـهـان             
وجود دارد و حکومت اسالمي بارهـا       
و بارها مجبور شده است در مـقـابـل           

و هر بـار هـم       .   اين مبارزات زانو بزند   
کــه زانــو زده اســت، از زبــان رهــبــر               
دستگاه جنايت اسـالمـي شـاهـرودي         

" عـفـو  "   اعالم کرده است که اين فـرد         
 !! ميشود

کميته بين المللي عليه سنگسار      
لغو حکم سنگسـار مـکـرمـه را يـک              
پيروزي براي مردم مترقي و مـنـزجـر          
از سنگسار تلقي کرده و در عين حال        

اعــالم مــيــکــنــد کــه عــلــيــه ســران              
" حکومتي که يک زن را بجرم واهـي           

دستگير و هـمـسـر و          "   زناي محصنه 
پدر فـرزنـدانـش را سـنـگـسـار کـرده                 
است، بايد بجرم جنايت عليه بشريـت       

در مـورد    .   کيفر خواستي صادر کـرد     
همين يک پرونده در يـک دادگـاه بـيـن             
الملـلـي ، عـلـنـي و مـنـصـف بـايـد                     
صحبت کرد تا هـمـگـان بـدانـنـد در               
ايران چه جانوراني حکومت ميکننـد       

 . و چه جناياتي را مرتکب ميشوند
ما به همه مـردم در ايـران و در               
دنيا که عليه سنگسار و براي نـجـات         
جان مکرمه مبارزه کـرده انـد، درود           
مي فرستيم و اعالم ميکنيم که براي       
لغو قانون وحشيانه سنگسار در همـه       

 . جا مبارزه ميکنيم
ــي              ــرون وســطــاي ــون ق ــان ــغــو ق ل
سنگسار در ايـران در دنـيـا مـيـسـر                
است، اگر همه ما متحدانه اعـتـراض     

 . کنيم
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار 
 

۲۰۰۹ مارس ١٨  

 ! مکرمه ابراهيمي در يک قدمي آزادي                             
 

 سرنوشت مکرمه و وقايعي که بر او گذشت،                        
 ! نمونه مجسم، انسان ستيزي و بربريت يک حکومت فاشيست اسالمي است                                    

مـحـمـود      ۲۷/۱۲/۱۳۸۶روز دوشنـبـه       
 ۴صالحـي را از زنـدان بـه بـازپـرسـي شـعـبـه                        

بــعــد از   . دادگســتــري ســنــنــدج احضــار کــردنــد        
ساعتها انتظار ، محمود را به جـرم ارتـبـاط بـا               
خارج از زندان و انتشار پيام هاي حمايت آمـيـز            
مانند ، پيام به برگزار کنندگان اعتصاب غذاي        

تــيــر و اعــالم پشــتــيــبــانــي و حــمــايــت از                ۲۷
،    مبارزات دانشجويان آزاديخواه و برابري طـلـب    
 .براي ايشان قرار بازداشت موقت صادر کـردنـد        

مـدت يـک       ۴/۱/۱۳۸۷اين درحالي است که  
سال بازداشت وي پايان مي يـابـد و خـانـواده و                 
همه دوستانش در انتظار رهـايـي وي از زنـدان               

 .بودند

 
محمود به محض صدور اين قرار بازداشت غير        
قانوني ، در اعتراض به آن و هـمـه تـالـشـهـاي                   
حاکمان جهت در زندان نگهداشتن وي ، اعـالم            
کرد تا آزاديـش از زنـدان دسـت بـه اعـتـصـاب                    

 .غـــــــذاي خشـــــــک خـــــــواهـــــــد زد                           
ــداران آزادي ؛                          ــتـــ ــران و دوســـ ــارگـــ  کـــ
محمود را يک سال به جرم برگزاري روز جـهـانـي           
کارگر به بـنـد کشـانـدنـد و عـلـي رغـم شـدت                        
وخامت وضعيت جسمانيش ، خللي در اراده و           
عزم وي در پيکار عليه نابرابري و سـتـم ايـجـاد               

محمود نيز يکي از فرزنـدان راه رهـايـي            .   نکرد  
 .طبقـه کـارگـر و زحـمـتـکـش جـامـعـه اسـت                        

ما ضمن محکوم کردن اين حکم غير قانونـي ،           
و شــرط مــحــمــود          بــي قــيــد      خــواهــان آزادي   

۴/۱روز   (   صالحي درپايان مدت اسارت وي       
ما اعضاي کميته دفاع از    .   هستيم)   ۱۳۸۷/   

محمود صالحي اعالم مـي کـنـيـم در صـورت               
عــدم آزادي ايشــان ، هــر گــونــه اقــدام الزم و                   

در دســتــور کــار        اعــتــراضــي را تــا آزادي وي         
 .خواهيم گذاشت

 "کميته دفاع از محمود صالحي "  
۲۷/۱۲/۱۳۸۷ 

blo.kdmahmodsalehi.www

 اعالم اعتصاب غذاي محمود صالحي 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

بنا به خبر دريافتي، روز چهار شنبه       
  نزديک به صد نفر از          ۸۶ اسفند  ۲۸

جوانان شهر کامياران در خيابان توحيد         
معروف به دوازده متري با روشن کردن             
آتش به شادي و سرور پرداختند وبه             
هنگام هوا کردن ترقه و فشفشه يک صدا          

محالت ديگر شهر      .  هورا مي کشيدند  
.  کامياران نيز چنين رنگ و هوايي داشت        

نيروهاي رژيم از دور فقط نظاره گر        
بعد از لحظاتي ماشين      .  اوضاع بودند  

آتش نشاني به منظور خاموش کردن      
آتش به محل ازدحام و تجمع جوانان        
,  رسيد که با هو کردن اجتماع کنندگان        

ماشين آتش نشاني ناچار به ترک محل          
.    شد و قادر به خاموش کردن آتش نشد          

 شادي و سرور جوانان و مردم کامياران                       


