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انقالب سوريه نقطه عطف تعييـن      ۶  صفحه 
از يـکـسـو      .  کننده اي را مـيـگـذرانـد          

دولتهـاي غـربـي بـا طـرح آتـش بـس                   
کوفي عنان بدنـبـال ايـجـاد شـرايـطـي              
براي عملي ساختن سناريوي مطلـوب    
خود در سـوريـه هسـتـنـد و از سـوي                   
ــا                  ــه ب ــقــالبــي ســوري ديــگــر مــردم ان
سرسختـي و پـيـگـيـري بـه مـبـارزت                  
قهرمانانه خود بـراي بـرانـدازي بشـار            

گزارشات خـبـري     .  اسد ادامه ميدهند 
حاکي از آن اسـت کـه بـعـد از تـوافـق                   
کوفي عنان و رژيـم اسـد بـرسـر طـرح                
اتش بس، دهها هزار نفر در شهـرهـاي       
مختلف با شعار اسد بـرو گـمـشـو بـه             
خيابانها ريخته اند و ارتش سوريه نيز       
به شيوه هميشگي مردم را به گـلـوـلـه           

کشــتــار مــردم ســوريــه      .  بســتــه اســت  

 !بشار اسد بايد برود  
 اطالعيه درمورد تحوالت اخير سوريه      

 

 سهيال شريفي    )  /  بخش يازدهم    ( زندگي نامه من    

 خودکشي يک دانشجو در پيرانشهر                   

  اطالعات سنندج         بازداشت فريبا زندکريمي فعال دانشجوي توسط اداره                               

 سميه جوان قرباني قوانين و سنتهاي ارتجاعي حاکم بر جامعه شد                                    

 اخراج کارگران کارخانه سيمان بوکان                       

 کنسرت جاشوا بل در خرابه  يک محله  محله فقير نشين                           

 ۲۸۸ نشريه جهان امروز شماره     
از حزب کمونيست ايران مـقـالـه اي           
دارد به قلم محمد نبـوي از رهـبـري          
اين حزب که به بهانـه نـقـد پـالتـفـرم             

امـا  .  حکمتيستها نوشته شده اسـت    
در واقع تکرار مکررات و حرفـهـا و           
نقدهاي کهنه عليه منصور حکمـت      

. و حزب کمونيسـت کـارگـري اسـت          
در بـرهـمـان    " اين نوشته تحت عنوان   

حرف اصلـيـش بـا      "   پاشنه ميچرخد 
حکمتيست ها که دچار بحـران شـده       
اند ايـنـسـت کـه سـيـاسـت کـوروش                
مدرسي را نـگـه داريـد و مـنـصـور                

در کل اين .  حکمت را کنار بگذاريد   
نوشته يک کلمه در نقد سيـاسـتـهـاي         

ــوروش مــدرســي وجــود              راســت ک
ندارد، بلکه همه جا با تاييد ضمنـي    

نها ميخواهـد نشـان دهـد کـه ايـن              آ 
سـيــاسـتــهـا بـا سـيــاسـت مـنــصــور               
حکمت در مورد حزب و جـامـعـه و         
حزب و قدرت سياسي جور در نـمـي       

امـا  )  که ايـن حـقـيـقـتـي اسـت           ( يد  آ 
ميگويد براي رفع اين مشکل بـايـد         
منصور حکمت را کنـار گـذاشـت و         

ايـنـکـه    .  نه خط کوروش مدرسي را     
نبوي حزب حکمتيست را به داليلي     
قـابــل فــهــم احــيـانــا بــدون شــخــص             
کوروش مدرسي و محفلش ترجـيـح      
مـيـدهـد، تـغـيــيـري در هـم سـويــي                 
سـيـاســي او بــا ســيـاسـت مـدرســي               

 . نميدهد
بـــحـــران و بـــن بســـت حـــزب               

که اتـفـاقـا يـک دلـيـل             (حکمتيست  
ن پيشرويهـا و مـوفـقـيـتـهـاي             آ مهم  

حزب کمونيست کارگـري اسـت کـه           

ن شـديـدا     آ حکمتيستها هميـشـه بـا         
بـه مـحـمـد       )  خصومت ميورزيـدنـد   

نبوي فرصتي داده است تا هـمـچـون        
بــرخــي جــريــانــات ديــگــري امــثــال          

ذريـن بـعـد از        آ محفل رضا مقدم و      
سالها مهر سکوت را بشکنـد و بـه            
نحوي دست به عقده گشايـي عـلـيـه         
منصور حکمت و حزب کمونيـسـت        

ايـن نـوشـتـه ادامــه         .  کـارگـري بـزنـد      
نوشته ديگـري اسـت کـه چـنـد مـاه                
پـيــش در هــمــيــن نشــريــه ازجــانــب            
هـلــمــت احـمــديــان يــکـي ديــگــر از              
اعضاي رهبري کومه له نوشته شـده     
بود و با همان زبـان نـاسـيـونـالـيـسـم              
عقب مانده کرد، کل داليل جـدايـي        

 از حـزب کـمـونـيـسـت             ۱۹۹۱ سال  
ن آ ايران را با سـخـت بـودن شـرايـط                

سالها در کردستان و ترک مبارزه در    
شرايط سخت ازجانب مـا تـوضـيـح          

 ادعا نامه چپ سنتي عليه منصور حکمت     
 پاسخي به محمد نبوي از رهبري کومه له                                   

 
 
 
 
 
 
 

 کاظم نيکخواه          

کمتر از دو هفـتـه بـه اول        :  ايسکرا
 ارديبهشت روز جهاني کـارگـر   ۱۲ مه  

اهميت و ويـژگـيـهـاي اول         .  باقي است 
مه امسال را چـگـونـه تـوضـيـح مـي                 
دهيد و تفاوت آن با سالهاي قـبـل در             

 چيست؟
  

 ۹۱ اول مـه       :  عبدل گلپـريـان   
امسال از هر نـظـر کـه نـگـاه بـکـنـيـد                    

حـتـي اگـر بـه         .  اهميت ويـژه اي دارد       
رســانــه هــاي بــورژوايــي هــم نــظــري              
بـيــانــدازيــد حضــور قــوي و گســتــرده           

کارگران و توده ميليوني مردم در ايـن    
پـيـش زمـيـنـه        .  روز را تخمين زده اند    

ويژگيـهـاي آن در تـحـوالت بـيـش از                 
 . يکسال گذشته نهفته است

 اول مه قدرتمند و با شکوه در خيابانها      
 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان                          
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ــاســخ هــاي مــتــعــدد و                  مــيــداد و پ
. محکمي از جانب رفقاي مـا گـرفـت         

نوشته اخير محمد نبوي اما با کـمـي      
درس گرفتن از نوشـتـه قـبـلـي تـالش               
کرده است به اصطـالح واقـع بـيـن تـر             
باشد و توضيحي مـثـال سـيـاسـي در             

و بــه   .  ن دوره بـدهــد     آ مـورد جـدايــي       
همين دليل منصور حکمت را بـه دو        
ــعــد از                    دوره قــبــل از انشــعــاب و ب
انشعاب تقسيم کرده است اما نهايـتـا     
به همانجايي ختم ميشود که هـلـمـت        

در مـورد دوره      .  احمديان رسيده است  
اول اعـتـراف مـيـکـنـد کـه مـنـصـور                   

خدمات شاياني بـه جـنـبـش         " حکمت  
کمونيستي ايران، به کومه له و حـزب     
کمونيست ايـران و جـنـبـش انـقـالبـي               

امـا در مـورد       "  مردم کردستان نـمـود   
دوره دوم بــعــد از ادعــاهــاي پــوچ و               

بـجـاي عـقـب رانـدن          " نازلي در مورد     
اختناق جمهوري اسالمي، دامن زدن      

تصـفـيـه حسـاب بـا رفـيـق بـغـل                  " بـه    
راه هـزيـمـت را پـيـش رو              " و   "  دستـي 

ادعاهاي کودکانه و غـيـر     و "  گذاشتن
سيـاسـي اي از ايـن قـبـيـل، نـتـيـجـه                     

بـا  "  ميگيرد کـه مـنـصـور حـکـمـت               
ــدهــي انشــعــاب در حــزب               ســازمــان
کمونيست، کـومـه لـه را در مـقـابـل                
جبهه نـيـروهـاي نـاسـيـونـالـيـسـت در                

 "! کردستان تضعيف کرد
 

براستي نکات و ادعـاهـايـي کـه             
نبوي در اين رابطـه مـطـرح مـيـکـنـد               

نچنان سطحي و نازل اسـت کـه بـاور          آ 
اين نوع تـبـيـيـن هـا و          . کردني نيست 

نچه هلمت احمديان گفتـه بـود      آ امثال  
را از دره بگها و جالل طالبانـي هـا و             

تشـه و عـقـب        آ ناسيوناليستـهـاي دو       
مانده کردستان شنيده بـوديـم امـا از            

نـهـم بـيـش از         آ زبان رهبري کومه لـه        
بيست سال که از اين جريان ميگـذارد      
و اختالفـات سـيـاسـي بـروشـنـي روز                

را نشان داده اسـت، فـقـط جـاي               خود
رفـيـق   " نچه نبوي اينجا آ .  تاسف است 

مـيـخـوانـد مـنـظـورش          "  بغـل دسـتـي     
ــت و                      ــان راسـ ــريـ ــتـــدي و جـ ــهـ مـ
نــاســيــونــالــيــســت طــرفــدار عــبــداهللا         
مهتدي و اتحاديه ميهـنـي اسـت کـه             
همان زمان هم به نازل ترين شـيـوه هـا        
ــفــاه                   ــاســي اســت ــحــث ســي ــجــاي ب ب

و متاسفانه نبوي در همـان  . ميکردند
چارچوب دارد بعد از بـيـسـت و چـنـد           

و بويژه ايـن بسـيـار      .  سال حرف ميزند 
جالب توجه است که گـفـتـه مـيـشـود             
منصور حکـمـت کـومـه لـه و حـزب                 

کــمــونـــيــســت ايــران را در بــرابـــر                   
!  ناسيوناليستها تضعيف کـرده اسـت       

ايــن حــکــم نشــان مــيــدهــد کــه کــل               
ادعاهاي نبوي تا چه حد  بي مـحـتـوا      

وردي آ و به دور از حقيقـت و مـن در             
کســانــي کــه خــود در کــنــار             .  اســت

عبدهللا مهتدي قرار گرفتند و از خـط     
شکارا ناسيونـالـيـسـتـي او در بـرابـر              آ 

کمونيسم پشتيباني کردند کـه هـمـان         
زمان پرچم ناسيوناليسم کرد را بـلـنـد       

شکارا پالتـفـرمـي    آ کرده بود و علنا و  
براي سازش و هـمـراهـي و اتـحـاد بـا                 
طــالــبــانــي و اتــحــاديــه مــيــهــنــي و              
جريانات ناسـيـونـالـيـسـت کـردسـتـان              
عراق را ميخواست به سياست حـزب         
تبديل کند، او را رهـبـر و دبـيـر کـل                 
حزبشان کردند و نشـريـه يـا در واقـع                

افـق  " فحشنـامـه ضـد کـمـونـيـسـتـي                
را براي بد دهني بـا مـا       "  سوسياليسم
نچناني ناسيـونـالـيـسـتـي       آ و تبليغات   

عليه ما براه انداختند، با اين تحريـف      
واقعيات که منصور حکمت کومه له   
را در برابر ناسيوناليستـهـا تضـعـيـف           
کرد، معلوم نيست به چه ميخواهـنـد         

 . برسند
يــا قــرار اســت ايــن نــوع          آ واقـعــا    

نوشته هـا چـيـزي را روشـن کـنـد يـا                    
کسي را قانع کند يا قرار است حـرفـي       
باشد براي خالي نبودن عـريضـه بـعـد            
از بيسـت و چـنـد سـال؟ ايـن درسـت                  

ن تـاريـخ     آ است کـه چـنـديـن سـال از                
ن آ ن زمـان و      آ گذشته است اما اسناد     

اختالفات خوشبختانه مکتوب اسـت     
و علنا منتشر شده و هرکس ميتواند     
برود و بخواند و بـفـهـمـد کـه درسـت                 
جايي که بحث بر سر نـاسـيـونـالـيـسـم            
اسـت و درسـت جـايـي کـه مـنـصـور                   
حکمت پرچم کمونيسم و طبقه کارگر       
را در مقابل ناسيوناليسم بـلـنـد کـرده        
است، چگونه کساني که بيـسـت سـال        
سکوت کرده اند امـروز دهـانشـان را            
باز ميکنند تا تنها جعل و تـحـريـف            

. را به مخـاطـبـيـن خـود ارائـه دهـنـد               
رشـيـو   آ بعالوه محمد نبوي اگر تـمـام         

حـزبــش را طـي دوره هــاي بــعـد هــم                 
جستجو کند چهار صفحه نـوشـتـه در       
نقد ناسيوناليسم کرد پيدا نميکـنـد و      
اين همان منـصـور حـکـمـت و حـزب               
ــارگــري اســت کــه                  ــيــســت ک ــون ــم ک
ناسيوناليسم درون صفوف کـومـه لـه         
را  مورد تعرض قـرار مـيـدهـد و بـه                 

نـرا  آ ن کمک ميـکـنـد و         آ منزوي شدن   
کـومـه لـه      " ناچار ميکند که تحت نام  

صـفـوف ايـن جـريـان را            "  زحمتکشان

 .ترک کند
بازگشت به اين تاريخ بعد از ايـن        
همه سال براي رهبـري حـکـا، جـدا از              
تالش براي تاثير گـذاري بـر صـفـوف             
حـزب حــکــمــتــيــســت، درعــيــن حــال          

. تالشـي بـراي جـبـران مـافـات اسـت               
تالشي براي جبران بيست و چند سـال       
پـاسـخ نـداشــتـن در بـرابــر بـحــثـهــاي                 

روشـن اسـت کـه در          .  سياسي ماسـت  
 که بـحـثـهـا بـطـور         ۹۱  و ۱۹۹۰ سال  

زنده جريان داشـت نـمـيـشـد ايـن نـوع                
بکي و عقب مـانـده را در         آ تبيينهاي  

توضيح جدايي ما به کسـي تـحـويـل             
حداقـل نـمـيـشـد ايـنـهـا را روي                 .  داد

اما امـروز گـويـا بـحـران            .  وردآکاغذ  
محفل کوروش مدرسي و تنـاقضـات        

ن، و شايد از نظـر ايـنـهـا بـي خـبـري               آ 
نسلي که بعد تر پا به مـيـدان مـبـارزه        
گذاشته و از اين جريانات خبر نـدارد،       
امکان ميدهد که به اين گـرايشـات و        

. تفسير و توضيحـات، رسـمـيـت داد           
بهر حال بهر دليلي که اين رفقا به ايـن        

ورده آ نوع بحثها و توضـيـحـات روي           
نها گفت کـه ايـن يـک        آ باشند، بايد به    

ور آ اشـتـبـاه مـحـاسـبــه بسـيــار زيـان                 
زيرا هر وقت الزم شـود انسـان         .  است

ميتواند کل بحثها و گـيـج زدنـهـا و               
لکنتها و اظـهـارات ضـد و نـقـيـض                 

ن آ مخالفـيـن مـنـصـور حـکـمـت در                 
زمان را سياه روي سفيد يک بار ديگـر     
جلوي چشم همه بـگـذارد تـا مـعـلـوم              
شود کل ادعـاهـاي کـنـونـي مـحـمـد                

ن تاريخ پوچ و کـذب      آ نبوي در مورد    
دم سياسـي  آ محض است و ساده ترين    

ــات ســيــاســي ذره اي                 کــه از جــريــان
ــع                 ــاشــد، را قــان شــنــاخــت داشــتــه ب

مـحـمـد نـبـوي و هـلـمـت               .  نمـيـکـنـد    
احمديان متوجه نيستند که از سنـگـر       
بسيار انحرافي و در عين حال بسـيـار       
ضعيف و غـيـر قـابـل دفـاعـي دارنـد                
دست به تعرض به منـصـور حـکـمـت             

 . ميزنند
 منصور حکمت حق داشت

مـا بـراي دفـاع از ســيـاســتـهــاي               
ن دوره   آ منصور حکمت فقط اسـنـاد        

ــم           ــداري حــقــايــق و     .  را در اخــتــيــار ن
رويدادهاي بعدي نيز همـگـي گـويـاي          
اينست که ما حق داشتيم و مـنـصـور       
حکمت حق داشت که پاي خـود را از            

و گــرنــه   .  ن حــزب  بــيـرون گــذاشــت          آ 
مـيـبـايسـت مـدام بـا کسـانـي مـثــل                  
ــط از                        ــق ــه ف ــه ن ــوي ک ــب ــد ن مــحــم
ناسيوناليستها دفاع ميکردند، بلکـه      
ــل                       ــازه ک ــه ســال ت ــم ــه ــن ــعــد از اي ب
فــعــالــيــتــهــاي بســيــار شــايــان حــزب           

هـيـاهـو و      " کمـونـيـسـت کـارگـري را             

ميخوانند، براي هر حـرکـتـي     "  جنجال
روزها و سـاعـتـهـا بـه بـحـث و جـدل                    

تا نشان دهد که الزم است و    .  بپردازد
ميشود از قربانيـان سـنـگـسـار دفـاع             
کرد و جمهوري اسالمي را به زانو در       

ميشود و بايد دوم خرداديهـا را     .وردآ 
منزوي کرد و بـه شـکـسـت کشـانـد،                
ميشود از کارگر شرکت نفت و هـفـت       
تپه و شرکت واحـد و غـيـره فـعـاالنـه                 
دفـاع کــرد و کــارگـران جــهـان را بــه                 

مــيــشــود .  نــهــا کشـانــد   آ حـمــايــت از      
ي ال او را بــه صــحــنــه             آ کــنــفــرانــس    

محاکمه جمهـوري اسـالمـي تـبـديـل             
کرد و ميشود در دفاع از پناهنـدگـان       

و نــه فــقــط       .  کــارهــاي بــزرگــي کــرد      
ميشود در سطح جهان مـنـشـاء  اثـر             
بود، بلکه ميشود در وسـط صـحـنـه            
سياسي ايران و حتي در کارخانه هـاي        

تهران و کردستان و شيراز و سنندج و       
و هـزاران    .  سقز حضـور فـعـال داشـت          

ميشود ديگر که حتي امروز دشمنـان   
حـزب کــمـونــيـســت کـارگــري هــم بــه              
پيشرويهاي حزب در ايـن زمـيـنـه هـا            

و کساني کـه ادعـاي     .  اذعان ميکنند 
ميکردند و ميکنند "  کارگر کارگري" 

ناچار ميشوند موجوديـت قـدرتـمـنـد         
حزب کمونيست کارگري در جـنـبـش         
کـارگــري را بــه زبــانــهــاي مــخــتــلــف            

منصور حـکـمـت      . برسميت بشناسند 
ميدانست که عالوه بر امثال عبـداهللا        
مـهـتـدي و ايـلــخـانـي زاده و غـيــره،                  
کساني در رهبري حزب کـمـونـيـسـت            
ايران و کومه له هستند کـه ايـن نـوع            

هـو و    " فعاليتهاي سـيـاسـي بـرايشـان           
و نشـسـتـن در پشـت           .  اسـت "  جنجال

 

کماکان بعـد از آتـش بـس کـذائـي               
 . ادامه دارد

 
ــوع                  ــچ ن ــه هــي مــردم  ســوري
مذاکره و تـعـامـل و سـازشـي  بـا                 

از نـظـر     .  بشار اسد را نمي پـذيـرنـد     
مردم و انقالب سوريه اسد و رژيـم       
جنايتکارش بـايـد فـورا سـرنـگـون            
بشود و هر نوع تاکتيک و مانـوري     
که بـه نـحـوي بشـار اسـد و رژيـم                   
جنايتکارش را برسميت بشـنـاسـد        

اين دقيقـا  .  مردود و محکوم است 
پاسخي بـود کـه کـوفـي عـنـان از                 
پــنــاهــنــدگــان ســوري در تــرکــيــه            

انتظار مردم سـوريـه     .  دريافت کرد 
از هــمــه نـيــروهــا و ســازمــانــهــاي            
ــم                  ــه رژي ــن اســت ک آزاديــخــواه اي
جنايتکار اسد را قاطعانه محکـوم   
کنند و صريحا خواستار بـرکـنـاري     

ــد    ــيــســت       .  آن بشــون حــزب کــمــون
کارگري راه رهائي مردم سوريـه را         
نه مانورها و تالشهاي ديپلماتيـک       
از نوع طـرح کـوفـي عـنـان بـلـکـه                  
مبارزات انقالبـي مـردم قـهـرمـان           
سوريه براي سرنگوني رژيم اسـد و         
حمايت صريح و بي قيد و شرط از      

 .اين مبارزات ميداند
 
مــالقــات و مــذاکــره کــوفــي         

عنان با جمهوري اسـالمـي کـه در          
چارچوب طـرح آتـش بـس سـوريـه             
انجام گرفت نيز بايد از جانب هـمـه    
نيروهاي آزاديخـواه و انـقـالبـي در            
ايران و سوريه و در تمـامـي جـهـان          

حـمـهــوري   .  مـحـکـوم و رد بشـود          
اسالمي از حـامـيـان اصـلـي رژيـم             
سرکوبگر سـوريـه بـوده و از آغـاز              
انقالب در اين کشور مستقيما در       
سرکوب و کشـتـار مـردم سـوريـه               

هـر نـوع رجـوع        .  نقش داشته است  
به و مذاکره با جمـهـوري اسـالمـي        
در رابطه با انقـالب سـوريـه، و در             
رابطه با هر مساله منطقه اي و يـا      
جـهـانــي ديــگـري،  تـنــهـا جــبـهــه                
ارتجاع و ضد انـقـالب را تـقـويـت             
خواهد کرد و مـحـکـوم و مـردود             

 . است
 

حزب کمونيسـت کـارگـري در         
کنار و بهمراه مردم ايران سـيـاسـت        
جنايتکارنه جمهوري اسـالمـي در       
مقابله با انقـالب مـردم سـوريـه و             
هر نوع تـالش ديـپـلـمـاتـيـک بـراي               
دخيل کردن جمهوري اسـالمـي در       

ــحــران ســوريــه    "  ــه        "  ب را  قــاطــعــان
محکوم ميکند و يـکـبـار ديـگـر              
حمايت قاطع خود را از مـبـارزات         
انقالبي مردم سوريه براي برانـدازي    
رژيم بشاراسد و عليه تـالـشـهـائـي           
که براي حفظ آن صورت ميـگـيـرد     

حزب مردم ايران را   .  اعالم ميدارد 
به حمايت فعـال از انـقـالب مـردم              

 . سوريه فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ،١٣٩٠  فروردين ٢٥ 
 ٢٠١٢  آوريل ١٣  

 ... ادعا نامه چپ سنتي                 ...بشار اسد بايد برود                
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  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

در يــکــي از روزهـاي ســرد مــاه             
ــويــه و در يــکــي از مــحــالت                      ژان

سـي  . واشنگتن دي فقيرنشين در شهر  
صبح زود کـه مـردم آن مـنـطـقـه کـه                 
اکثرا يـا کـارگـر مـعـدن بـودنـد و يـا                    
ــه               صــاحــب مشــاغــل ســيــاه از خــان
هايشان بيرون زدند تا يـک روز پـر از              
رنج و مشقت ديگر را آغـاز کـنـنـد،               

تفـريـح و لـذت در           زنان و مرداني که   
زندگيشان نـامـفـهـوم بـود و بـه قـول                 
معروف آنها زندگي نميکردند بـلـکـه         
بـه اجــبــار زنــده بــودنــد تــا ريــاضــت              
بکشند که نميرندآن روز نيز آن مـردم       
بينوا در حـالـي کـه خـيـلـي هـايشـان                  
کارگر روزمزد بودند و نمي دانستـنـد      
آيا امشب هم با چـنـد دالر بـه خـانـه               
بازميگردند و يا بايد با دست خـالـي           
به خانه هاي نکبت زده شان بـرونـد و           

خـود   بـکـشـنـد     از فرزندانشان خجالت  
را براي روزي مشقت بـار آمـاده مـي            
ــان                   ــهــــ ــاگــــ ــه نــــ ــد کــــ ــردنــــ کــــ

زيـبـايـي از گـوشـه يـک              ويولن صداي
خــــرابـــــه بـــــه گـــــوش رســـــيـــــد                  

آنـقـدر زيــبـا و مسـحــور            ويـولـن   آواي
کننده بود که پاي آن مـردم فـقـيـر از              

بـاايـنـکـه       رفتن باز ماند اکـثـرا آنـهـا         
مي دانستند اگر دير برسـنـد جـريـمـه             
مي شوند بدون توجه به ايـن مشـکـل       
در آن خــرابــه کــه انــدازه يــک ســالــن                
کنسرت بود جمع شدنـد و حـدود دو            
ساعت و نـيـم بـا گـوش دادن بـه آن                    

اشـک   آهنگهـاي زيـبـا و اسـتـثـنـايـي               
به خاطراتشان فـکـر      خنديدند ريختند

ــام                       کــــــردنــــــد و ســــــر انــــــجــــ
خيـابـانـي کـه مـردي           ويولونيست نيز

ــام                   ٣٥  ــمـ ــارش تـ ــود کـ ــه بـ ــالـ  سـ
خود را بـرداشـت و آمـاده             ويولن شد

رفتن شد اما در همين حـال و احـوال          

همه آنها را بـه     تشويق بي امان مردم   
 ٣٠٠ صف کرد و به همگي که حدود  

 دالر داد و سـپـس         ٥ نفر بودند نفري    
درحــالــيــکــه بــراي آنــان بــوســه مــي             
فرستاد سوار تاکسي شـد و رفـت تـا             

ايـن مـاجـرا را           مردمان فقير از فـردا   
ــه دوســتــانشــان             هــمــچــون افســانــه ب

 بگويند
 

امــــا در آن روز هــــيــــچــــکــــس                    
 سـالـه کسـي      ٣٥  ويولونيست نفهميد

يکي از بـهـتـريـن      جاشوا بل نيست جز 
 روز قـبـل       ٣ موسيقي دانان جهان که   
 دالر بـه  ١٠٠ بليت کنسرتش هرکدام  

فـــروش رفــــتـــه بـــود فـــرداي آن                     
به يکي از دوسـتـانـش کـه           جاشوا روز

از اين موضوع با خبر شده بود گـفـت      
مـن فــرزنــد فــقــرم آن روز وقــتــي در                
کنسرت فقط مردم ثروتمند را ديـدم          
از خودم خجالت کشيدم که فقيران را         

 از ياد برده ام
 

به همين خاطر به آن محله فقيرنشيـن     
رفتم و همان کـنـسـرت دو سـاعـت و              
نيمه را تکرار کـردم بـعـد هـم وقـتـي                 
يادم آمد اکثر آنها به خاطر من بـايـد           

از  تـمـام پـولـي را کـه              جريمـه شـونـد     
بود را ميان آنهـا   کنسرت نصيبم شده 

 تقسيم کردم و چقدر هم لذت بردم
** * 

 

 کنسرت جاشوا بل                
يک کوه در کردستان يا حتي خـانـه و       در خرابه  يک محله  محله فقير نشين                                 

اردوگاهي در يـک شـهـر کـردسـتـان                
عراق، حتي اگر به قيمت سکوت در       
برابر سرکوب کارگران و تشـکـلـهـاي          
زنان و کشتار کمونيستها و سرکوب     
شـوراهـاي مـردم جـلـوي چشـمـشـان               
تـــــوســـــط دولـــــت عـــــراق يـــــا                 
ناسيوناليستهاي کرد هم تمام شـود،     

يــا آ واقــعـا    . .  ارزش و تـقــدس دارد       
محمد نبوي مـيـتـوانـد بـراي مـثـال               
همين حرفها را در برابر جامعه بـزنـد     
کــه مــثــال کــارزار جــهــانــي دفــاع               
ازکارگران شرکت نفت يا مهـمـتـر از           

شتياني و   آ ن کارزار دفاع از سکينه   آ 
عـلـيـه سـنـگـسـار را کـه جـمـهـوري                    
اسالمي را ناچار کرد در تـلـويـزيـون           

ن آ سراسريـش چـنـد بـار نسـبـت بـه                  
عــکـــس الـــعـــمــل نشـــان دهـــد و                 
ميليونهـا نـفـر را عـلـيـه جـمـهـوري                  
اسالمي و حقـوق انسـانـي سـکـيـنـه              
محمدي و همـه مـردم بسـيـج کـرد،             

مـنـصـور    يک هـو و جـنـجـال بـود؟                
حکمت ميدانست و گفت کـه حـزب        
کمونيستي بـراي مـبـارزه در مـيـان             
کارگران و زنان کردسـتـان نـيـازي بـه           

وانس دادن به بورژوازي حاکم عـراق    آ 
و ناسيوناليستهاي کـرد و سـکـوت            

ــرابــر          امــا .  نــهــا نــدارد   آ کــردن در ب
نـچـه   آ دوستان ما هنوز هم مـتـوجـه         

اتفاق افتاد نـيـسـتـنـد و يـا وانـمـود                  
ميکنند که نميدانند چـه اتـفـاقـاتـي           

ــعــد از        ــک               آ ب ــراي ي ــتــاد کــه ب ن اف
 .کمونيست قابل دفاع نيست

اين دو نوشتـه اخـيـر از رهـبـري              
کومه له و بويژه نکاتي که در مـورد     
فضاي انقالبي جامـعـه و بـحـثـهـاي              
حزب و قـدرت سـيـاسـي و حـزب و                 
جـامـعــه طــرح مــيـکـنــنـد در واقــع               
کيفرخواست و ادعانامه چپ سنـتـي    
عـلــيـه مــنـصــور حـکــمــت و حــزب              

شايـد ايـن     .  کمونيست کارگري است  
رفقا فکر کرده اند سازمانشـان بـراي       

" قـطـب چـپ     " نـچـه     آ دست يافتن بـه      
مينامد و قرار اسـت بـا جـريـانـاتـي              
امثال راه کارگر و توفان و رنـجـبـران          
و امثـال ايـنـهـا تشـکـيـل دهـد، بـه                   
فـاصـلـه گـذاري جــدي تـر بـا حــزب                 
کمونيست کارگري و کـيـفـرخـواسـت         
اينچيني عليه منصور حکمت نـيـاز     

منصور حـکـمـتـي کـه خـواب           . دارد
رام پوپوليستها و حاشيه نشينهـا و      آ 

رام گـروه فشــار مــانـدن و           آ حـاشـيــه     
اپوزيسيون گرايي را مخـدوش کـرده        

نـهـا را از لـذت و احـتـرام و                  آ است،  
خــلــســه کــارگــر کــارگــر کــردن و از              
دخالت در سـيـاسـت احـتـراز کـردن                
محروم کرده است، به ميوه ممنوعه    

دست برده اسـت، و    "  قدرت سياسي " 
مذهب توده ها و نـاسـيـونـالـيـسـم و               
مقدسات ملي را به مصاف طلبيـده      

منصور حکمـتـي کـه تـابـوي           .  است
را که چپـهـاي   "  صف مستقل کارگر" 

 دادنـد کـه حـتـي            نشـان      حاشيه اي  
وسط خيزش مـيـلـيـونـي مـردم هـم               

ن بـراي کـاري نـکـردن           آ مـيـشـود از        
واقـعـا   .  استفاده کرد، شکسته اسـت     

ايـن بســيـار قـابــل تـوجــه اســت کــه                
محمد نبوي در اين نوشتـه از حـزب         
کمونيست کارگري به دليل انـقـالبـي      

بـدون صـف     " خواندن فضاي جامعـه      
! انتقاد کرده اسـت   "  مستقل کارگري 

يعني از نظر ايـنـهـا حـتـي سـخـن از                
وجود فضاي انقالبي در جامـعـه هـم       
بدون صف مستقل کارگران امـکـان         

نميدانم چـگـونـه ايـنـهـا         !  پذير نيست 
ميتوانند انـقـالب مصـرو تـونـس و             
ليبي و ديکر کشورهاي مـنـطـقـه را          

و ميشود بروشـنـي   .  انقالب بخوانند 
ضــديــت ايــن مــوضــع بــا مصــالــح            

. کارگران و طبقه کارگر را نشـان داد    
ميشود بروشني هـمـسـويـي وجـهـت          
گيري واحد سياسي اين بحث و ايـن           
موضع بـا مـواضـع و سـيـاسـتـهـاي                
شکست طلـبـانـه و راسـت کـوروش              
مدرسي و دشمني ورزيدن صـريـح و        
علني او با خيزش ميليوني مردم را    
که براستي بي سابقه و باور نکـردنـي     

هـمـيـن    .  است، بسـادگـي نشـان داد         
مواضع است که باعث گيج زدن اين       
دوستان در جريان خيزش ميليوني و     

 مـيـشـود،      ۸۸ انقالبي مردم در سال  
بجاي دخالت کردن و بـه کـارگـران و           
مردم خط و جهـت دادن و شـعـار و               
پالتفرم و استـراتـژي داشـتـن، وسـط            
التهاب عظـيـم اجـتـمـاعـي مـدتـهـا                
ميمانند که اين جنبش عظيم را چـه      
بنامند و چـه خـط و سـيـاسـتـي در                  

تازه بـعـد از شـش مـاه           .  پيش گيرند 

و "  خيـزش " بطور متناوب از کلمات    
حرکت عظيم مـردم و ايـنـهـا حـرف               

معلوم نيست چپي کـه بـنـا      .  ميزنند
به تعريف رسالتش اين بوده است کـه   
انقالبي را رهبري کـنـد، امـا وقـتـي              
مردم به خيابان ميريزند نميـدانـد بـه       

نها چه بگويد و چـه سـيـاسـتـي در                آ 
پيش بگيرد، به چه دردي ميخورد و   
چـگـونـه مـيـخــواهـد بــقـول خــودش              

را رهـبـري کـنـد و         " انقالب کارگري" 
چه دليلي دارد که حتي اگر انـقـالبـي       
کارگري به جريان بيفتد ايـن رسـالـت        

. از جانب جامعه به او سـپـرده شـود            
بــهــررو اکــنــون عــقــب رانــده شــدن              

 است کـه دوبـاره بـه        ۸۸ انقالب سال  
گرايش چپ سنتي و ناسيونـالـيـسـت       
ميدان داده است که در درون کـومـه           
له و حزب کمونيست ايران سر بـلـنـد         

ري براستي اين چپ حـق دارد      آ . کند
از مـنـصـور حـکـمـت اعـالم بـرائـت                 

 .کند
اما چند بار بايد تـجـربـه کـرد و           
ديد که متوسل شدن بـه پـرچـم هـاي            
ــجــاي                   ــده، کســي را ب ــب مــان عــق
مناسبي نميرساند؟ بويژه در شرايـط     
متحول کنوني در ايران و جهان و بـه     
جريان افتادن جـنـبـش هـاي بسـيـار               
مدرن و پيشرو، اين حـکـم بـيـش از              

اگـر درسـي     .  همـيـشـه صـادق اسـت         
ازبحران حزب حکمتيست و کوروش     
مدرسي ميشود گرفت همـيـن اسـت       
که توسل به تابوهاي چپ سنـتـي در       
شرايط کنـونـي جـامـعـه ايـران و بـا                 
توجه به حضور فعال حزب کونيسـت    
کارگري در صحنه سـيـاسـت، تـنـهـا            
عاقبت گريزناپـذيـرش عـيـنـا مـثـل             
حزب کوروش مدرسي از راسـت سـر      

وردن و مقابل مردم ايسـتـادن و        آ در  
امـيـدوارم   .  بن بست و شکست است    

رفقا محمد نبوي و هلمت احـمـديـان          
و بقيه اين دوستان نـيـز بـطـور جـدي           
تري همين تجربه را واقع بـيـنـانـه تـر          
مرور و ارزيابي کـنـنـد تـا مـطـمـئـن              
شوند که قطعا به همين نـتـيـجـه اي              
که ما گفته ايم و ميگوييم خواهـنـد         

 . رسيد
  ۲۰۱۲ وريل  آ۱۷ 

 ... ادعا نامه چپ سنتي                
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 زنده باد اول مه    
 روز جهاني کارگر   

جـنـبـش ضـد سـرمـايـه داري در                
سـراســر جــهـان اکـنــون بــه جــنـبــشــي              

جـامـعـه    .  عمومي تبديـل شـده اسـت        
ايران نيز مـتـاثـر از اوضـاع جـهـانـي                  

جمهوري اسالمـي هـر سـال از           .  است
فرا رسيدن اول مه وحشت دارد وگرنـه        

. احتياجي به ممنـوع کـردن آن نـبـود            
نگران از تحرک کارگران و تـوده هـاي          
ميليوني مردم عليه وضع فـالکـتـبـار         

 .موجود است
عضـو  علي اکبر عيوضـي     اخيرا  

ــون شــوراهــاي                ــان ــره ک ــات مــدي هــي
اسالمي کار استان تهران در گـفـتـگـو        
با ايلنا برگزاري راهـپـيـمـايـي را جـزء             
خواستهاي صنفـي کـارگـران در سـال            
ــد                 : جــاري اعــالم کــرده و مــي گــوي

وزارت کشور به منظور تحقق شعـار     " 
رهبري در خصوص حمايت از کـار و          
توليد بايد مجوز برگزاري راهپيمايـي     

  ." را به کارگران سـراسـر کشـور بـدهـد          
پرداختن به اظـهـارات عضـو شـوراي            
اسالمي کار در خصوص دادن مجـوز    

از بـخـاطـر حـمـايـت           " راهپيمايي آنهم   
را بــايــد بــه فــرصــت        "  کـار و تــولــيــد      

ديگري موکول کرد اما نـفـس اعـالم           
آن از زبان يک عضو شـوراي اسـالمـي        
کار که نهادي مـنـفـور و دسـت سـاز                
حکومت است گـويـاي ايـن حـقـيـقـت             
مي باشد که فضاي عمومي در ميان     
کارگران بـراي بـرگـزاري روز جـهـانـي               
کارگر و طرح خـواسـت و مـطـالـبـات            
شان گسترده تر از سـالـهـاي قـبـل بـه                

حضور کارگران و   .  ميدان خواهد آمد  
ديگر بخشهاي مختـلـف مـردم بـراي           
شرکت در روز جهاني کارگر هيچـگـاه    
نيازي به مجوز دولتي نـداشـتـه اسـت          
جمهوري اسالمي با به قهقرا کشانـدن   
جامعـه  و در صـورت دادن مـجـوز                 
رسمي در سراسر کشور براي اول  مه،       

 . گور خود را خواهد کند
از سوي ديگر شوراهاي اسـالمـي       
کار با طرح چـنـيـن درخـواسـتـي مـي              
کوشند تا بلکه در مناطقي از تـهـران        
و يا ديگـر شـهـرسـتـانـهـا بـا گـرفـتـن                     
مــجـــوز از دولـــت ايـــن روز را از                     

تـالش  .  محتواي اصلي خالـي کـنـنـد        
مي کنند که با مـجـوز دولـتـي و بـا                 
طرح همان شعارهايي که عيوضـي از      

رهبرش نقل مي کند را تحت کـنـتـرل        
امــا مــاهــيــت ضــد        .  خــود درآورنــد   

ــري حــکــومــت و شــوراهــاي                ــارگ ک
اسالمي کار بر توده هاي مـيـلـيـونـي             

کـارگـران و     .  کارگران پوشيده نـيـسـت     
مردمي که به زيـر خـط فـقـر کشـيـده              
شده اند نيازي به مـجـوز دولـت و پـا               
درمـيــانــي شــوراهــاي اســالمــي کــار          

هر جـا هـم       .  حکومت اسالمي ندارند 
که امکان حضور وسيع کـارگـران  بـا            
چــنــيــن مــجــوزهــايــي فــراهــم شــود             
کارگران قطعا با استفاده از موقعـيـت    

ــوانــنــد        ــا طــرح   مــي ت  خــواســت و       ب
شعارهاي خود آنرا علـيـه حـاکـمـان و             

اول .  مفتخوران سرمايه  تبديل کنـنـد   
مه روز اعتـراض جـهـانـي کـارگـر بـه                
الشـخـورهـاي سـرمـايـه در هـمـه جــا                 

در اول مـه هـاي گـذشـتـه نـيـز                .  است
تشـکـلـهـاي کـارگـري مـتـحـدانـه، بــا                 
خواست و مطالبات طبقاتي، انساني     
و راديکال، اين روز را گرامـي داشـتـه         
و کيفرخواست خود عليه گـنـديـدگـي          
نظام سرمـايـه داري را در بـيـانـيـه و                  

 .قطعنامه هايشان بيان کرده اند
تفاوت اول مه امسال با سـالـهـاي     
قبل اين است کـه جـنـبـش اعـتـراض               

 درصديها عليه سرمايه و   ۹۹ جهاني  
نظم جهنمي دنياي امروز قدرتمند پـا        
بـه عــرصــه وجــود گــذاشـتــه اســت و               

 ۹۹ خواهان قدرت بـدسـت اکـثـريـت             
بــن بســت و      .  درصــد جــامــعــه اســت     

بحران جهاني نظـام سـرمـايـه داري و              
انــقــالبــات يــکــي دو ســال اخــيــر در              
ــوط                   ــه ســق مــنــطــقــه کــه مــنــجــر ب
ديکتاتورهاي مادام العـمـر و حـافـظ           
نظام سرمايـه داري شـد، کـارگـران و              

ــبــش       ــن ــا را در              ۹۹ ج  درصــدي ه
مـوقــعـيــت بــرتــري بــراي تــعـرض بــه             
اوضاع فالکتباري که سرمايه داري و     
دولت هاي حـامـي آن بـراي اکـثـريـت               
عظيم مردم خلق کـرده انـد قـرار داده           

در ايران تحت حاکميت جانيـان  .  است
اسالمي نيز، جـمـهـوري اسـالمـي بـه             
قدمت عمر کثيف و ضد انساني اش         
زندگي کارگران و ميليونهـا مـردمـي         
که به زير خط فقر رانده شده اند را بـه         

کارگـران  .  ورطه نابودي کشانيده است 
بخشهاي مختلف توليدي در سـراسـر        
کشــور و بــراي کســـب حـــقـــوق و                   
مطالـبـات پـايـمـال شـده خـود دمـي                 

شـدت و حـدت       .  ساکت ننشستـه انـد     
اعتراض و تجمع کارگران براي کسـب      
خواست و مطالبات خود در يـک مـاه       
گذشته، فقر، بيکاري و گـرانـي غـيـر             

قابل تصور، انزجـار و تـنـفـر عـمـيـق                
اکثريت مردم عليه حاکمان اسـالمـي        
سرمايه، بهم ريختگي صـفـوف سـران       
فاسد، دزد و جـنـايـتـکـار جـمـهـوري                
اسالمي، زمينه را بـراي يـک اول مـه            
قدرتمند و با شکـوه در خـيـابـانـهـا و              
اعالم کيفر خواست فعالين، تشکلـهـا    
و رهبران کارگري بعنوان نماينده گـان      
کل جامعه عليه اقليت يـک درصـدي          

 . مفتخور فراهم کرده است
 

با توجه به نکاتي کـه در     :  ايسکرا
مورد اهميت و تـفـاوت روز جـهـانـي             

 ارديـبـهـشـت در         ۱۲ کارگر  در روز        
مقايسه با سالهاي قبل اشاره کرديـد،        
اکنون چه موانعي بر سر راه بـرگـزاري           
يک اول مه متحـد مـي تـوانـد وجـود              

 داشته باشد؟
 

اولـيـن مـانـع در         :  عبدل گلپريان 
مقابل يک اول مه قدرتمند و باشـکـوه    
قبل از هر چيز خـود رژيـم اسـالمـي،             
ــگــر، شــوراهــاي            ــهــادهــاي ســرکــوب ن
اســالمــي کــار و خــانــه کــارگــر مــي             

بعد از سالـهـا تـجـربـه اکـنـون            .  باشند
ديگر مـاهـيـت نـهـادهـاي حـکـومـت               
نظير شوراهاي اسالمي و خانه کارگـر   
و غــيــره بـراي کــارگــران روشــن شــده             

در پاسخ به سئوال قبلـي اشـاره     .  است
کردم که نهادي چون شوراي اسـالمـي       
رژيم  تالش مـي کـنـد کـه تـحـرک و                   
خشم اعتراضي کارگران را با گـرفـتـن       

. پــز مــجــوز و غــيــره عــقــيــم ســازد              
فعالين، رهبران و تشکلهاي کـارگـري        
ــيــن                    مــواردي در گــذشــتــه بــا چــن
طرفندهايي مـواجـه شـده انـد کـه بـا                 
بدست گرفتن ابتکار عمل تريـبـون را          
از آن خود کرده و چنيـن مـراسـمـي را             
از دست اين نهادها خـارج و  آنـرا بـه             
افشــاي ســيــاســتــهــاي ضــد کــارگــري         
مفتخوران سرمايه و طرح خـواسـت و      
مطالبات واقعي خـود تـبـديـل کـرده             

همانطور که اشاره کردم کـارگـران   .  اند
با اتکا به تجارب خود و آگاه بودن بـه      
اين مسـئلـه مـي تـوانـنـد در بـدسـت                  
گرفتن ابتکار عمل موقعيت و فضـا          

در هـر    .  را به نفع خود تـغـيـيـر دهـنـد          
حال اين  ترفندها و کارتهاي سـوخـتـه        
ديـگـر دردي از دردهـاي بـي درمـان                
شوراهاي اسالمي کار، خانه کارگر و       

 . رژيم را دوا نمي کند
مانع ديگر به نظـر مـن گـرايشـي           
حـاشــيـه اي، غــيـر کـارگــري و غـيــر                 
اجــتــمــاعــي در درون و بــيــرون  از                  
صفوف خود کارگران  اسـت کـه  بـا                 
برگزاري اول مه در زير سقف سـالـنـي          

يا در کوه و کـمـر و نـقـاطـي بـدور از                  
چشم توده هاي وسيع کارگران و مردم    

چـنـيـن درکـي هـر          .  رضايت مي دهد  
ــف امــا وجــود دارد                 ــي ــد ضــع . چــن

نهادهاي سرکـوبـگـر رژيـم بـا چـنـيـن                
حرکتهايي بدور از انـظـار و در خـفـا                

امـــا .  مشــکـــل چـــنــدانـــي نـــدارنــد          
خوشبختانه  شور و شوق و رفـتـن بـه            
پيشواز  اول مه  در خيابانـهـا،  فضـا          
را بر چنين درکها و نگرشهاي حاشيـه     

بايد به اينها گفت از   .    اي بسته است 
کوه پايين بياييد و به صـف کـارگـران         

در هـر حـال       .  در خيابانها بـپـيـونـديـد       
سالهاست که دوره اينگونه مراسـمـهـا     

جامعه ايران متـاثـر   .  بسر رسيده است 
از اوضـاع جـهـانـي و حـتـي قـبـل از                     

 بشدت متحول شده اسـت  ۸۸ انقالب  
در يکماه اخير دهها تجمع اعتراضـي        
کــارگــري در مــحــل کــارخــانــه و در              
مقابل نهادهاي رژيـم بـرگـزار شـده و              

اول مه خيابانهـا  .  همچنان ادامه دارد  
و مراکز پرجـمـعـيـت از آن کـارگـران،               
خانواده هـاي کـارگـري و تـوده هـاي                

بــا حضــور    .  مــردم ســتــمــديــده اســت      
وسـيـع، گســتـرده و مـتـحـدانــه هـمــه                
تشکلهاي کارگري و توده کـارگـران و          
مـردم در مــيــاديــن بــزرگ و اصــلــي              
شهرها است کـه کـارگـران بـه قـدرت               
واقعي خود بيشتر از هـر زمـانـي پـي           

برگزاري مراسمهاي اول مـه  .  مي برند 
آنهم در اوضـاع و شـرايـط پـر تـحـول                 

 درصـدي مـهـر        ۹۹ امروز که جنبش    
خود را به آن زده اسـت، يـک نـيـاز و                   
ضرورت واقعـي و پـاسـخ بـه اوضـاع               

پاسخ به اين نـيـاز     .  نابرابر امروز است 
و قـرار گـرفـتـن در صـف مـقـدم ايـن                    
اعـتــراض امـر و وظــيـفــه فـعــالــيــن،               
رهبران، تشکلهاي کارگري و فعالـيـن        

 . چپ و کمونيست است
 

با توجه بـه مـدت زمـان          : ايسکرا
کوتاهي کـه بـه روز جـهـانـي کـارگـر                  
مانده است فعالين کارگري، فـعـالـيـن        
چپ و کمـونـيـسـت چـه خـواسـتـهـا و                  
مطالباتي و يا اقـدامـات ديـگـري را             
مـي تــوانـنــد در دســتــور خــود قــرار              

 دهند؟
 

اکـنـون بـعـد از         :  عبدل گلپريـان  
گذشت سالـهـا از بـرگـزاري ايـن روز،               
فـعـالـيـن کـارگــري تشـکـلـهـايشـان و                 
فعالين چپ و کمونيسـت تـجـارب بـا          
ارزشي را بـراي هـر چـه بـاشـکـوهـتـر                  
برگزار کردن اول مـه هـا کسـب کـرده              

صدور بيانيه و طـرح خـواسـت و          . اند
مطالباتي که بتواند خواست اکثـريـت     

مردم را منعکس کند کاري بـوده کـه       
فعالين و تشکلهاي کارگري به انـدازه        

. کافي بر آن اشـراف داشـتـه و دارنـد               
جنبش کارگري در اول مـه هـا يـا در               
تجمـعـات اعـتـراضـي، هـيـچـگـاه از                 
صـدور بـيـانـيـه، قـطـعـنـامـه و طـرح                    
خواست و مطالبات خود کم نـيـاورده      

آنچه که به نظر من بـايـد مـدام        . است
روي آن انگـشـت گـذاشـت تـاکـيـد بـر                 
اوضاع سياسي و اقـتـصـادي شـرايـط            
امروز است کـه زنـدگـي مـيـلـيـونـهـا                  

. انسان را با خطر جدي مواجه ساختـه    
ايستـادگـي و تـعـرض عـلـيـه چـنـيـن                   
وضعي در تاريخ زنـدگـي بشـر تـا بـه               
امروز و تا به اين حد عـلـيـه سـرمـايـه           

ايــن .  داري ســابــقــه نــداشــتــه  اســت            
اوضاع را بايد بيشتر از ايـن دريـافـت         
و نه تنها در اول مه بلـکـه بـعـد از آن               
نيز با آمادگي و بشکلي سازمانيافته     
بتوان اعتصـابـات وسـيـع و گسـتـرده              
کارگري را در افق و چشـم انـداز خـود         

با توجه به درک و ضرورت .   قرار دهد 
اين مسـئلـه اسـت کـه مـي تـوان بـه                    
استقبال، تدارک و سازمـانـدهـي تـوده         

اهــمــيــت جــنــبــش    .  اي اول مــه رفــت      
 درصدي ها عـلـيـه نـظـم        ۹۹ اعتراض  
 درصدي ها  دنيا را متوجـه  ۱ گنديده  

ــار                    ــه بســي ــن ــه و زمــي ــت خــود ســاخ
مساعدي را براي به ميدان آوردن کـل      
جامعه در روز جهانـي کـارگـر فـراهـم            

برگزاري اول مـه مـتـحـد         .   کرده است 
توسط تشکلهاي مـخـتـلـف کـارگـري           
وظيفه فعالين و رهبران کـارگـري ايـن        
تشکلها است که متحـدانـه در کـنـار             
هم نه تنها کـارگـران و خـانـواده هـاي             
کارگري بلکه کل جامعه را به شرکـت      

نـکــات  .  در اول مــه فــراخـوان دهـنـد           
ــبــي ديــگــري هســت کــه جــزو                 جــان
فرضيات است نـظـيـر  سـازمـانـدهـي              
امر تـبـلـيـغـات و پـر کـردن شـهـر از                     
فراخوان بـه شـرکـت در روز جـهـانـي                 
کــارگــر، شــعــار نــويســي بــه هــمــيــن             
مناسبت و مطلع کردن همه مردم در       
تمامي محالت هـمـچـون گـذشـتـه و              
دعوت به شرکت در مـراسـم اول مـه             
که بايد آنـرابـه مـوضـوع داغ روز در               
مـحـيـط کـار، خـيـابـان، دانشـگـاه و                  

 . محالت  تبديل کرد
 *** 

 ... اول مه قدرتمند و باشکوه                     
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ــز              ــتــهــاي چــادرهــاي مــرک در ان
پزشکي با چند صد متري فاصـلـه، و        
درست پاي کوهي کـه پشـت سـر مـا               
بود، چادر کوچکي قرار داشت که يک    

او .  زن تنها در آن زنـدگـي مـي کـرد               
بندرت از چـادرش خـارج مـيـشـد و                 

. هيچوقت از آن محوطه دور نمي شد      
سي و چند سال بيشتر سن نـداشـت و           
قـيــافــه اي آرام و مــحــزون داشــت و                

اسمـش عـزيـزه      .  خيلي کم حرف ميزد   
خـيـلـي زود مـن         .  بود، عزيزه اعظمي 

. ماجراي غـم انـگـيـز او را فـهـمـيـدم                 
عزيزه يکي از فعالين قديمي بـود کـه        

 ٦٠ در جــريــان ســرکــوبــهــاي خــرداد           
توسط جمهوري اسالمي دستـگـيـر و        
مورد وحشيانه ترين شکنجه ها قـرار     

عزيزه يکي از آن کسـانـي       .  گرفته بود 
بود که زير شکنجه طاقت نـيـاورده و         
بسياري از دوستان و همسنگرانش را      

از ميان آنهائي که او لـو      .  لو داده بود 
داده بود چند نفر اعدام شده بودنـد يـا       

 . زير شکنجه جان باخته بودند
زماني که از زندان آزاد شـد و يـا            
چند روزي بـراي مـرخصـي از زنـدان               
خارج شـده بـود از فـرصـت اسـتـفـاده                 
کرده و به مناطق آزاد کردستان آمـده        
بود و خودش را تسليم کومله و تـمـام     

آنزمان کـوملـه     .  ماجرا را تعريف کرد  
دادگاههاي انـقـالبـي داشـت و دسـت             
اندرکاران رژيم و کساني که بـه اذيـت          
و آزار مردم دست مي زدند را در ايـن      

عـزيـزه   .  دادگاهها محاکمه مـي کـرد      
در يـک دادگـاه عـلـنـي و بـا شـرکــت                    
شاکيان و مردم منطقه محاکمه شـده      
و بــه چــنــد ســال زنــدان در اردوگــاه                 

ــده بـــود             ــوم شـ ــکـ ــحـ او دوران     .  مـ
محکوميت خود را در آن چـادر مـي          
گذراند و اجازه نداشت از آن مـحـوطـه          

نگهبـان و زنـدان بـانـي در             . دور شود 
کار نبود و تنها کساني کـه هـر چـنـد           
وقت يکبار بـه ديـدنـش مـي آمـدنـد                
شــوهــرش مــحــمــد عــلــي و دخــتــر               

وفاداري اين مـرد    .  کوچولويش بودند 
به همسرش کـه رسـمـا بـا جـمـهـوري                 
اسالمي همکاري کرده بـود و تـعـداد          

زيادي را به کشتن داده بود، براي مـن    
اگر مـن بـودم نـه        .  غريب و جالب بود 

تنها جدا ميشدم بلکه حـتـي حـاضـر             
نبودم همسرم را بعد از آنهمه جنايـات    

اما برخـورد  .  که باعث شده بود ببينم   
محمـد عـلـي و کـال بـرخـورد حـزب                   
کمونيست به افرادي مانند عزيزه کـه         
زير شکنجـه شـکـسـتـه و حـاضـر بـه                   
همکاري با رژيم شده بـودنـد، بسـيـار            

گــفــتــه مــيــشــد مــتــد       .  انســانــي بــود  
منصور حکمت بر اين نوع برخوردهـا   

منصور حکـمـت در     . حاکم بوده است 
نقدي بر يکي از نوشته هاي عبـد اهللا          

گـفـتـه بـود،       )  زوزه تـوابـيـن     ( مهتدي  
نبايد از کلمه تواب براي کسـانـي کـه            
زير وحشيانه ترين شکنـجـه هـا تـاب             

بـه  .  مقاومت نـدارنـد، اسـتـفـاده کـرد           
عقيده منصور حکمت انقالبيـون هـم         
مانند همه انسانهاي ديگر از گـوشـت      
و پوست و استخوان درست شده اند و      
درجه مقاومت آنها در برابر شکـنـجـه      

بـجـاي   .  و ناماليمات متفـاوت اسـت      
محکوم کردن آنها که مي بريدنـد، او        
توصيه مي کرد جمهوري اسـالمـي و      
سيستم غير انساني شکنجه و اعـدام         

بــه .  را مــي بــايســت مــحــکــوم کــرد          
کساني مـانـنـد عـزيـزه مـي بـايسـت                 
بعنوان قربانيان اين سيستم وحشيـانـه      
نگاه کـرد و بـه آنـهـا کـمـک کـرد تـا                       
حـرمـت و اعــتـبـار انســانـي خـود را                 

 . دوباره کسب کنند
عزيزه چند سال بعد، وقـتـي دوره         
محکوميتش را به پايـان رسـانـد، بـه           
صف پيشمرگان کومله پيوست و در         
گــردان شــوان بــهــمــراه هــمــســرش بــه            
مبارزه عليه جمهوري اسالمي ادامـه       

 بـهـمــراه     ٦٦ سـرانـجـام در سـال           .  داد
همسرش و شصت و چند نفر ديگر از         
ــش در گــردان شــوان در                 ــرزمــان هــم
منطقه مرزي جـان خـود را از دسـت              

از دست دادن گردان شـوان يـکـي      . داد
از بزرگترين ضربه هائي بود که حـزب      
کمونيست ايران و کومه له مـتـحـمـل          

اين گردان عليرغم مخالـفـتـهـاي      .  شد
بســـيـــاري از اعضـــاي رهـــبـــري و                
کادرهاي حـزب، بـخـاطـر رقـابـت بـا                
حزب دمکرات در آن نـقـطـه از مـرز                
مستقر شده بود و نهايتا بـيـن جـبـهـه           
جنگ ايـران و عـراق قـرار گـرفـتـه و                   

. هدف حمالت هر دو طرف واقـع شـد       
از هـفـتـاد و چـنـد نـفـر اعضـاي ايـن                     
گردان، تنها دو نـفـر جـان سـالـم بـدر                  

عزيزه و همـسـرش هـم در ايـن           . بردند
. ماجرا جان خـود را از دسـت دادنـد              

عزيزه نمونه برجسته اي بود از اينـکـه         
انسان قادر است اشتبـاهـات گـذشـتـه          
خود را جبران کند و عليرغم گـذشـتـه          

 . اش براي آرمانهاي واال بجنگد
 

عزيزه و همسرش محمد علي در       
 جريان گردان شوان جان باختند 

   
قــرار بـــود يـــک دوره آمـــوزش               
پزشکيـاري بـگـذارنـد و مـن هـم کـه                  
هنوز دوره رسمي آموزشي نديده بودم     
در آن شرکت کنم و دانش پزشکـيـم را      

مـعـلـوم نـبـود کـي دوره             .  ارتقـا دهـم    
شروع خواهد شد اما از مدتـي پـيـش        
تعدادي دختر و پسر جوان هـم سـن و          
سال خودم از واحـدهـاي ديـگـر آمـده               
بودند کـه بـراي شـرکـت در آن آمـاده                 

من از اين بابت خوشحال بـودم  .  شوند
چون دوستان خوبي پيدا کرده بـودم و        
چادر دختران مرکز پزشـکـي پـر شـده            

 پـچـهـاي         بود از خنده و شوخي و پـچ         
ليال همپاي خنده هـاي مـن       .  دخترانه

او دختري شلوغ و پر سر و صـدا    .  بود
خـيـلـي زود      .  و دوست داشـتـنـي بـود         

هيجان زده ميشد و با وجـود ايـنـکـه             
مرتبا از اينـکـه پسـرهـا دور و بـرش               

کـامـال   .  مي پلکيدنـد نـالـه مـيـکـرد           
واضح بود از اين توجهات لـذت مـي         
برد و دوسـت داشـت نشـان دهـد کـه                 

در عين حـال    .  عالقمندان زيادي دارد  
تا حدودي خودش را مقيد سـنـتـهـاي         
اخالقي ميدانست و دوست داشت در    
چهارچوب مناسـبـات سـنـتـي عـمـل             

گاهي وقتها مرا نصيـحـت مـي      . کند
کرد که مـواظـب رفـتـارم بـا پسـرهـا                 

. باشم که مردم برايم حرف درنـيـاورنـد    
يا کدهاي رفتاري مرا چـک مـي کـرد            

اينقدر به اون   " " اينجوري نشين زشته" 
اون پسرها فکر مـي  .  طرف نگاه نکن  

" کنـنـد مـا ازشـون خـوشـمـون مـيـاد                 
وقتي ليال تو جلد خـالـه قـمـرهـا مـي            

آدم ياد بچه هائـي  .  رفت جالب نميشد 
مي افـتـاد کـه حـرفـهـاي بـزرگـتـر از                    
دهنشان مي زنند و راستش براي مـن     

مـن  .  سخت بود که او را جدي بگـيـرم     
ليال را همانطور که بيشتر وقتها بـود       
دوست داشتم و هـمـيـشـه سـعـي مـي               
کردم زود موضوع را عـوض کـنـم و             
جوکي چيزي مي انداخـتـم وسـط کـه             

 . دوباره بخنديم
بر عکس ليال، سودابه سـاکـت و        

او دختري زيبا و خجالتي .  تو دار بود  
بود با چشـمـانـي مـانـنـد چشـم بـچـه                  
آهــوي رمــيــده، درشــت و مــعــمــوال             

او براي آن محيط سـاخـتـه      . نامطمئن
انگـار روي ابـرهـا زنـدگـي            . نشده بود 

مي کرد و بـدون ايـنـکـه خـود بـدانـد                 
چکار مي کند به آرامي اينور و آنـور          

از اينکه مـورد تـوجـه      .  کشيده ميشد 
باشد معذب بود و تالش ميـکـرد تـا          

امـا بـرخـالف      .  ميتواند ناپيدا بـمـانـد    
تمايلش هميشه نگاههاي عـالقـمـنـد         

نـامــزد  .  را بـطـرف خـود مــيـکـشـيــد            
داشـت و مـن خـيـلـي زود در کـمــال                   
تعجب دريافتم که از نامزدش بيشـتـر     

هـيـچـوقــت    .  از ديـگـران گـريـزان بـود           
بديدن او نمي رفت و هر وقـت او مـي        
آمد که ببيندش، بهانـه اي مـي آورد           

. که زودتر از دستش نجات پيدا کـنـد     
تا ميفهميد کـه نـامـزدش دارد مـي              
آيد به من نگاه مي کرد و با الـتـمـاس      

بگو نيستم، بـگـو شـيـفـت        " مي گفت   
من از اينـکـه مـجـبـور بـاشـم             "  هستم

دروغ بگويم متنفر بودم اما چـاره اي        
سـودابـه دوسـتـم بـود و مـن               . نداشتم

خودم را موظف ميديدم بهـش کـمـک        
بـعــضــي وقــتــهـا کــه چــاره اي             .  کـنــم 

ــمــان                   ــامــزدش در ه ــا ن ــداشــت، ب ن
نزديکيها زير درخـتـي نـيـم سـاعـتـي               
مي نشست و بـه حـرفـهـاي او گـوش                

او را از گوشه چادر ميـديـدم   .  مي داد 
که خودش را کامال جمـع کـرده و بـه              
فاصله نيم متري از نامزدش نشـسـتـه     
است و بدون اينکه چيـزي بـگـويـد در          

. سکوت به حرفهاي او گوش ميـدهـد      
مـي تـوانسـتـم       . دلم برايش ميسوخت 

بفهمم چطور در ايـن مـخـمـصـه گـيـر                
سـودابـه اهـل مـقـاومـت           .  کرده اسـت  

نبود، نمي توانست ديگران را از خـود     
. براند و با کسـي سـخـتـگـيـري کـنـد                 

احتماال در ميان هواداران بيشـمـارش      
اين يکي سماجت بيشتري بخرج داده       

. را از او گـرفـتـه بـود            "  بلـه " و نهايتـا     
مدتها طول کشيد که سـودابـه جـرات         
کافي پيدا کرد و نامزديش را بـه هـم           

 . زد
دوستي با سودابه خالي از ماجـرا     

من هم بخاطر او بعضي وقتـهـا   . نبود
گـاهـا   .  مورد توجه قرار مـي گـرفـتـم          

کسي که مي خواست هديه اي بـه او             
بدهد، نـاچـار مـيـشـد بـراي مـن هـم                   
چيزي بخرد، يـا مـرا هـم بـخـاطـر او                  
ــا ســعــي                    ــد و ي ــردن دعــوت مــي ک
ميکردند از طريق مـن بـه او نـزديـک             

ــد  گــاهــي وقــتــهــا پســري کــه            .  شــون
هيچوقت با من دو کلمـه حـرف نـزده            
بود مرا صدا مـي زد و از مـن مـي                 
خواست کمي در مورد سودابه برايـش   

چطور دخـتـري اسـت؟        . " صحبت کنم 
آيا کسي را دوسـت دارد؟ فـکـر مـي               

کني بتواني مرا به او معرفـي کـنـي؟          
مـن  "  بنظر تو چطور با او حرف بـزنـم؟   

. از اين برخـوردهـا نـاراحـت مـيـشـدم             
سعي مـي کـردم جـوابـهـاي دوپـهـلـو                 
بدهم که هم آنها را قانع کنم دسـت از       
سر سودابه بردارند و هم طوري نباشـد   

اولين بـار کـه       . که آنها را ناراحت کنم 
يکي از پسرها از من پرسيـد سـودابـه        

من بدون ايـنـکـه    .  چطور دختري است  
شک کنم چرا اين سوال را از مـن مـي          
کند ليست جامعـي از خصـوصـيـات          
انقالبي سودابه در اختيارش گـذاشـتـم     

فداکار است، روحيه داوطلبـي دارد،      " 
سعي مي کند بحثها را خوب بفهـمـد         

طرف با تعجب نگـاهـم کـرد و        ..."  و  
گفت من که نـمـي خـواهـم در مـورد               
عضويت او تصميم بگيرم اين حرفـهـا      

مـن ازش خـوشـم        .  را به من مي زنـي   
مــيــاد و مــي خــواهــم در مــورد                     

 " خصوصيات فردي او بدانم
زيبا زباني چرب و نرم و چهـره اي       

مـي دانسـت     .  دوست داشتني داشـت    
در حـالـي   .  با هرکس چطور حرف بزند 

که با ليال شوخي و مزه پراکـنـي مـي          
کرد و با فرشته به پچ پچ و رمز و راز        
مشغول بود، به من کـه مـي رسـيـد،            
کلي جـدي مـيـشـد و از سـيـاسـت و                    
کتاب حرف مي زد و نشـان مـي داد          

. که بحثها را خوانده و فهـمـيـده اسـت        
زيبا شوهر داشـت امـا او هـم بـنـظـر                  
نـمـي رسـيـد تـعـلـق عـاطـفـي زيـادي                    

. نسـبـت بـه شـوهــرش داشــتـه بـاشــد               
خيلي کم از او حرف ميزد و وقتي هم       
حرف ميزد، بيشتر احترام در آن بـود           

خــيــلــي هــم زود از              .  تــا احســاس     
 . شوهرش جدا شد

فرشته نزديکـتـريـن دوسـت زيـبـا            
بود و بـرخـالف زيـبـا بشـدت عـاشـق                
شوهرش بود و اين عشق را نـه تـنـهـا          
در حــرفــهــايــش بــلــکــه بــا تــک تــک                

. سلولهاي صورتش هم فـريـاد مـيـزد          
براي او دنيا بر مـحـور بـهـمـن خـانـي                

هر وقـت  .  ساخته شده بود) شوهرش( 
بهمـن از مـامـوريـت بـرمـي گشـت،                 
فرشته از خوشحالـي پـرواز مـيـکـرد،            
صورتش و چشمهايش برق ميزدنـد و     
نمي توانست از لبخند زدن خـودداري     

وقتـي بـا بـهـمـن راه مـي رفـت                  . کند
. قيافه ظفرمنـدي بـخـود مـيـگـرفـت            

انگار که با ازدواج با بـهـمـن پـيـروزي            
. بزرگي را نصـيـب خـود کـرده اسـت               

فرشته تقريبا هـم سـن مـا بـود، امـا                 
فکر ميکرد در اين عرصـه بسـيـار از         
ماها واردتر است و از هـر فـرصـتـي               
استفاده ميکرد کـه مـا را نصـيـحـت             

زندگي نامه من     
 )   بخش يازدهم ( 
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کند و ما را قانع کند که عشق خـوب      
است و بايد عجله کنيم براي خودمان       

 . کسي را پيدا کنيم
هرچه فرشته احساساتي و پرشـور      
و کم تجربه بود، بهمن خونسـرد و بـا             

. وقار و کامال از خود مـطـمـئـن بـود            
تعجيل چيزي نبود که بهمن را بشـود       

حتي وقتي هـم کـه       .  با آن تداعي کرد   
اردوگاهمان را توپ باران مي کـردنـد        
و هــمــه بــطــرف پــنــاهــگــاهــهــا مــي             
دويدند، بهمن سالنـه سـالنـه راه مـي             

. رفت و حرص فرشته را در مـي آورد         
اما ماننـد بـيـشـتـر افـراد خـونسـرد،                 
بهمن در شرايط سخت از آنجائـي کـه           
خود را نمي باخت، بـهـتـر از ديـگـران           
مي توانست عکس العمل نشان دهـد     
و بارها دوستانش را از خـطـر نـجـات            

مي گفتند يـکـبـار هـنـگـام         .  داده بود 
نهار، غذا در گلوي يـکـي گـيـر کـرده               
بوده و داشت خفه ميشد، پزشکيـاران     
حاضر در مقر چنـان دسـتـپـاچـه شـده             
بودند که نمي توانستند کـاري انـجـام         
بدهند و عـده اي دنـبـال دکـتـر پـيـدا                  

بهمن بدون ايـنـکـه    .  کردن دويده بودند 
خود را ببازد، در کمال خونسردي، او       
را از پشت بغل کرده و با فشار به زيـر      
معده اش و تکـان دادنـهـاي مـتـعـدد              
باعث خـارج شـدن غـذا از گـلـوي او                 

 . شده و او را از مرگ نجات داده بود
شايد هم بخاطر همين روحياتـش       
بود که مسئوليت سنگين انفـجـارات        

کـار  .  را ميتوانست بخوبي پيش ببرد   
او خطرناکترين کارها در مـجـمـوعـه           

او وظــيــفــه    .  کــارهــاي نــظــامــي بــود      
داشـت، بـهــمـراه تـيــمـي پـيــشـاپـيــش               
گـردانـهـاي نـظـامــي حـرکـت کـنـد و                  
ميدانهاي مين را بـراي عـبـور آنـهـا                

از آنـجـا کـه مـنـطـقـه              .  خنثي نـمـايـد    
کامال نظـامـي بـود و هـر دو دولـت                 
ايران و عراق بخاطر ممانعت از ورود       
دشـمــنــان بــه مــرزهــايشــان مــنــاطــق          
وسيعي را مين گـذاري کـرده بـودنـد،           
کــار بــهــمــن بســيــار زيــاد و بشــدت              

او بارها و بارهـا خـود را       .  حياتي بود 
درست در ميان مـيـدان مـيـن يـافـتـه               
بود، بارها مين در کنـارش مـنـفـجـر             
شده بود و چندين بار زخمي شده بـود          

. و شنوائي اش دچار اختالل شده بـود      
خيلي از همکاران و دوسـتـان خـوبـش          
را در اين مامـوريـتـهـا از دسـت داده             
بود و به کـرات بـا مـرگ روبـرو شـده                 

اما حتي در بدترين شـرايـط هـم        .  بود

چيزي از ترس را نمـي شـد در قـيـافـه              
او .  آرام و خونسرد بـهـمـن پـيـدا کـرد              

ــادي را پشــت ســر                  مــاجــراهــاي زي
گذاشته بـود و داسـتـانـهـاي فـراوانـي               

فــقــط بــحــرف    .  بــراي گــفــتــن داشــت      
 . کشيدنش کمي مشکل بود

مدتي بـود کـه مـي خـواسـتـيـم               " 
مسير منـاسـبـي را پـيـدا کـنـيـم کـه                   
واحدهايمان بـتـوانـنـد از آنـجـا رفـت                 

مـخـصـوصـا بـرقـراري         .  آمـد کـنـنـد        و  
ارتــبــاط بــا رفـــقــاي داخـــل بـــراي                 

اکثر مسيـرهـاي   .  تشکيالت مهم بود 
رفت و آمد مين گذاري شده و بشـدت    

دو بار به اين منـظـور   .  خطرناک بودند 
به ماموريت رفته و هر بـار نـامـوفـق           

مسئولين امر نـگـران     .  برگشته بوديم 
بار سـوم    .  بودند و بيقراري مي کردند   

به ما تاکـيـد شـد کـه هـر طـور شـده                    
چـون واحـدهـايـمـان        .  راهي پيدا کنيـم   

آنطرف مـرز مـانـده بـودنـد و دنـبـال                  
راهي بودند کـه بـه اردوگـاه مـرکـزي               

آنشب تا دير وقـت مشـغـول      .  برگردند
مين يابي بوديم و به کندي پيش مـي      

با اين سرعت معلوم نـبـود تـا       .  رفتيم
اگـر  .  کي مي توانستيم ادامه بـدهـيـم       

روز ميشد و ما از نقـطـه مشـخـصـي            
. نگذشته بـوديـم گـيـر مـي افـتـاديـم                 

رفيقي کـه مسـئـول رابـطـه بـا داخـل                 
شهرها بود، ميخواسـت روز بـعـد بـه            
محل مالقاتش با چند تا از فـعـالـيـن        

او که در واقع مسئـولـيـت کـل       .  برسد
تيم ما را هم بر عهده داشت و مصـر            

مـي  .  بود که هر طور شـده رد شـويـم           
گفت چيزي نـيـسـت، ايـنـجـا مـيـدان                 
مين نيست، اگـر مـيـدان مـيـن بـود                 

بـهـتـر    .  تابحال چيزي پيدا کرده بوديـم     
. است زود برويم بـه کـارمـان بـرسـيـم              

خالصه بعد از اصـرارهـاي زيـاد مـن              
ناچارا رضايت دادم و بـدون اسـتـفـاده          

. از مين ياب شروع به حرکـت کـرديـم        
اما متاسفانه حق با من بود و مـدت       
زيــادي نــگــذشــتــه بــود کــه انــفــجــار             
وحشتناکـي بـغـل گـوشـمـان هـمـه را                 

. لرزاند و هرکدام گوشه اي پرت شديـم   
همزمان صـداي فـريـاد چـنـد نـفـر از                  

مـعـلـوم بـود       .  رفقايمان را هم شنيديم   
عده اي زخمي و يا شـايـد هـم کشـتـه               

خـود مـن احسـاس سـوزش           .  شده اند 
. شديدي روي سينه و بـازويـم داشـتـم            
. وقتي براي بررسي زخمهايم نـداشـتـم        

بــايــد از آنــجــا هــرطــور شــده خــارج               
مـيـن يـاب را بـرداشـتـم و               .  ميشديم

شروع به مين يابـي و بـجـلـو خـزيـدن                
کردم که ببينم چند نـفـر تـلـفـات داده              

مسئول دسته و چند نفر ديگـر را    . ايم
پيدا کردم و به آنها کمک کـردم کـه از           

همان مسيري که آمده بوديم به نقـطـه         
خودم دوباره به مـحـل   .  امني برگردند 

حادثه رفتم کـه ديـگـران را هـم پـيـدا                 
کنم و اگر زنده باشند کمکـشـان کـنـم             

جائي که مين منفـجـر شـده      .  برگردند
بود به انـدازه چـنـد مـتـر يـک سـوراخ                 

آنرا .  بزرگ روي زمين درست شده بود 
به آرامي دور زدم و وقتي صداي نـالـه      

يونس .  يونس را شنيدم بطرف او رفتم 
دراز کشـيــده بـود و بــه آرامـي نـالــه                  

وقتي من را ديـد، سـرش را         .  ميکرد
من هـم بـدون       .  بلند کرد و گفت سالم  

ايــنــکــه بــه عــجــيــب بــودن ســالم و                
احوالپرسـي در آن لـحـظـه مشـخـص               
فکر کنم، جواب دادم سالم چـطـوري؟      
يونس بد جـوري زخـمـي شـده بـود و                 

نـاچـار او را       .  نمي تـوانسـت راه بـرود        
روي دوشم گـذاشـتـم و در حـالـي کـه                 
سعي ميکردم دقيقا از همان مسيـري   

بـا  .  که آمده بودم برگردم، براه افـتـادم       
داشــتــن يــونــس روي دوشــم امــکــان           

به هـمـيـن      .  استفاده از مين ياب نبود   
دليل تنها اميدم اين بود که مسـيـري       

هـوا  .  که از آن آمـده بـودم پـاک بـاشـد            
تاريک بود و پيدا کـردن دقـيـق راهـي             

. که از آن آمده بودم کار آسـانـي نـبـود        
مقداري از مسير را روي چهـار دسـت      

ابـتـدا بـا دسـتـم بـه             .  و پا مـي رفـتـم        
آرامي زمين را لـمـس مـي کـردم کـه              
مطمئن شوم ميني آنجا نيـسـت بـعـد        
زانـويــم را هــم جــلــو مــي کشـيــدم و                

نـمـي دانـم چـنـد          .  حرکـت مـي کـردم       
صدمتر و چند ساعت به اين تـرتـيـب         

امـا وقـتـي بـاالخـره پـيـش              .  راه رفتـم  
ديگران برگشـتـم و يـونـس را زمـيـن                
گذاشتم، ديـگـر بـکـلـي از پـا افـتـاده                  

 . بودم
ادامه مـامـوريـت امـکـان پـذيـر              
نبود، نيروهاي رژيم مـتـوجـه حضـور          

يـک  .  ما در آن مـنـطـقـه شـده بـودنـد                
زخمي جدي داده   مـن و چـنـد نـفـر                    

. ديگر هم زخـمـهـاي جـزئـي داشـتـيـم              
مصطفي يکي از اعضاي دسته نـبـود     
و ما مـي دانسـتـيـم کـه کشـتـه شـده                  

چون او بود که روي مين رفـتـه      .  است
ــتــيــم از ادامــه             .  بــود تصــمــيــم گــرف

مــامــوريــت خــودداري کــنــيــم و بــه             
وقــتــي رســيــديــم    .  اردوگــاه بــرگــرديــم   

گزارشات الزم را براي کمـيـتـه بـاالتـر           
ارسال کرديم و داشـتـيـم خـودمـان را               
براي چند سـاعـتـي اسـتـراحـت آمـاده              
مـي کـرديــم کـه از فـرمـانــدهـي کــل                 
دستور رسيد که فوري به محل حادثه    
برگرديم و جنازه را پيدا کرده و آنرا بـه        

. چـاره اي نـبـود       .  اردوگاه بـرگـردانـيـم     
ــم و راه                     ــاره شــال و کــاله کــردي دوب

آن شب تا ديروقت در حـالـي       . افتاديم
که هر لحظه منتظر انفجار مين بـغـل    
گوشـمـان بـوديـم، تـمـام آن مـحـل را                   

نـزديـک   .  دنبال جسد مصطفي گشتيم   
صبح که هوا رو به روشنائي مـيـرفـت       
از پيدا کردن جنازه نـاامـيـد شـديـم و               
دوبـاره بــه مــقــرهـايــمــان در اردوگــاه             

مسئولينـمـان بـنـظـر نـمـي            . برگشتيم
رسيد از کارمان راضي باشند و بـدون        
در نـظـر گـرفـتـن ايـنـکـه مـا بشـدت                     
خسته بوديم و چيز زيـادي نـخـوابـيـده           
بوديم، از ما خـواسـتـنـد شـب دوبـاره              
برگرديم و هرطور شده جنازه را پـيـدا            

ديگر نمـي دانسـتـيـم چـطـوري           .  کنيم
توضيح دهيم که جنازه آنجا نـبـوده و           
رفتن مجدد ما فقـط اتـالف وقـت و             
انرژي و احتـمـاال بـه خـطـر انـداخـتـن                  

در هر حال حاضـر شـده     .  جانمان است 
بوديم که دوباره طبق دستور به محـل     
انفجار برگرديم که از شهر خبر رسـيـد      
که جنازه مصطفي را رژيم پيـدا کـرده       
بود و طبق معـمـول بـراي زهـر چشـم               
گرفتن از مردم آنرا به پشـت مـاشـيـن           
بسته و در داخل شهر گردانده بودند و     
سپس آنرا تحـويـل خـانـواده اش داده             

 ." بودند
. هربار بهمن ماموريت مي رفـت    

فـرشـتـه تـا بــرگشـتـن او نصـف جــان                  
تمام مدت در دلـهـره زنـدگـي        .  ميشد

. مي کرد و گوش بـزنـگ اخـبـار بـود            
يادم مي آيد کـه در يـکـي از هـمـيـن                  
ماموريتهـا بـهـمـن و تـيـم هـمـراه او                   
تـوسـط حـزب دمـکـرات اسـيـر شــده                

فرشته وقـتـي خـبـر را شـنـيـد               .  بودند
با صداي بلنـد گـريـه مـي         .  ديوانه شد 

کرد و به سر و صورت خودش مي زد     
و از نــاراحــتــي و درد بــخــود مــي                   

من و ليال و چند نـفـر ديـگـر          .  پيچيد
دورش را گرفته بوديم و نمي دانستيـم    

از بـعـد از مـرگ          .  با او چکـار کـنـيـم        
پدرم نديده بودم کسي اينجوري گـريـه      

در فرهنگ پيشمرگان نبـود کـه     .  کند
به اين شکل ناراحـتـي خـود را نشـان               

با وجود اينکه تقريبـا هـر روز       .  دهند
کســي را از دســت مــي داديــم، يــاد               
گرفته بوديم که گريه هـايـمـان را فـرو            

بخوريم و يا به آرامي و در خفـا گـريـه        
براي حفظ بقـا و روحـيـه امـان           . کنيم

الزم بــود کــه خــود را سـرحــال نــگــه                
حتي دوستاني که هـمـسـرشـان       .  داريم

را و يا برادر و خواهرشان را از دسـت         
مي دادند هم تـالش مـي کـردنـد بـا                 
وقـار و مــتــانــت بــه ايــن غــم بــزرگ                

 . برخورد کنند
فرشته اما هـيـچـکـدام از ايـنـهـا               
حاليش نبود و يا اگر هم در مـورد آن          
مي دانست در آن لحظه همـه چـيـز را          
فراموش کرده بود و تنهـا چـيـزي کـه            
مي دانست اين بود که بهمن عزيـزش      
در دست دشمنان اسير است و ممکـن   

بـزودي  .  است هر بالئي بر سرش بيايد  
داد و بيدادهاي فرشته عده زيـادي را          

مينـا احـدي جـلـو         . به اتاق ما کشاند 
آمد و شـروع کـرد بـه حـرف زدن بـا                    

ابتدا کمي بـه او تشـر زد کـه            .  فرشته
آبـروي هـمــه زنـهـا را           !  سـاکـت بــاش    " 

و بعد به او دلداري داد و به او   ."  بردي
گفت که هيئت مذاکره کـوملـه رفـتـه           
است تا بـا حـزب دمـکـرات مـذاکـره               

گفت حـزب  .  کنند و اسرا را آزاد کنند  
دمکرات حق ندارد کسي را در خـاک         
عراق به اسارت بگيرد و تيم بهمن در    
داخل خاک عراق گـرفـتـار شـده انـد و              
حزب دمکرات ديـر يـا زود مـجـبـور              

مـيـنـا    .  خواهد شد آنهـا را آزاد کـنـد           
يــکــي از نــويســنــدگــان راديــو حــزب           
کمونيست و زني مستقل و بـا سـواد            

من خوشـم مـي آمـد کـه او در               .  بود
خيلي از جلسـات حـرف مـيـزد و در                
مورد مسائل سياسـي صـاحـب نـظـر            

. براي او احترام زيادي قائل بودم .  بود
باالخره فـرشـتـه کـمـي آرام گـرفـت و                  
همانطور که مينا قول داده بـود چـنـد        
روز بعد بهمن و تيمـش آزاد شـدنـد و           
برگشتند و بار ديگر لبخند بر پهـنـاي    

 . صورت فرشته پيدا شد
بعلت کمبود جا خانواده ها چـادر    
ثابت نداشتنـد و نـوبـتـي از چـادرهـا                

در نتيجه فرشـتـه   .  استفاده مي کردند  
و زيبا و ديـگـر زنـان مـتـاهـل تـنـهـا                    
زمـــانــــي چــــادر داشـــتــــنـــد کــــه                 

 ...زندگي نامه 

 ۵ از صفحه  

 ۷  صفحه 
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همسرهـايشـان از مـامـوريـت بـرمـي              
گشتند و فقط براي مدت چـنـد روزي      

. مي توانستند با آنها زنـدگـي کـنـنـد           
بقيه روزها، آنها هم مثل ما در چـادر     
دخترها بودند و جزئي از جمع کوچـک     

بــيــچــاره .  مـا مــحــســوب مــيــشــدنــد      
خانواده ها خيلي از اين بـابـت عـذاب          

آنها از مـا هـم آالخـون          .  مي کشيدند 
و هـر چـنـد روز          .  واالخون تـر بـودنـد       

يکبار مي بايست پـتـو و چـنـد تـکـه              
اسبابي را که داشتند بر مي داشـتـنـد          
و به چادري که خـالـي شـده بـود مـي                

از يک طرف هيـچـوقـت بـطـور        . رفتند
کــامــل بــه چــادر مــجــردهــا تــعــلــق              
نداشتند و از طرف ديگر جاي ثـابـتـي       

کمـي هـم     .  هم با همسرانشان نداشتند 
خود اين پروسـه عـوض و بـدل کـردن              
چادرها تحقير آميز بـود و خـيـلـيـهـا               
خجالت مي کشيدند پـتـوهـايشـان را          
بردارند و بروند و دوباره دو روز بـعـد            

بـعـضـي وقـتـهـا، بـا وجـود               .  برگردند
اينکه زوجي در يـک اردوگـاه زنـدگـي             
مي کردند، اما بعلـت کـمـبـود جـا و             
انواع و اقسام مشکالت مدتها نـمـي       
توانستند چادر داشته باشند و بـا هـم         

خــود آنــهــا بــنــدرت      .  خــلــوت کــنــنــد   
اهـمـيـت    .  تقاضاي چادر مـي کـردنـد        

دادن به نيازهاي جسمي و عاطفي بـا          
روحيات انقالبيگري و نـظـامـيـگـرانـه        
خوانـائـي نـداشـت و خـانـواده هـا يـا                   
خجالت مي کشيدند بـه ايـن نـيـازهـا             
اقــرار کــنــنــد و يــا از تــرس ايــنــکــه                
انقالبيگريشان زير سوال برود آنـهـا را         

گــاهــي .  مســکــوت مــي گــذاشــتــنــد      
اوقات دوستي و يا همکـاري دخـالـت       
مي کرد و از مسئولين مي خـواسـت        
براي زوجي که مدتها با هم نبوده انـد      

قبل از اينکه فرشتـه  .  چادر فراهم کند 
به مرکز پزشکي منتـقـل شـود، او و             
بهمن مدتها بدون چادر بودند چون بـه    
دو ارگان مختلـف تـعـلـق داشـتـنـد و               
هيچکدام از ارگانها خود را مـوظـف          

 . به تامين چادر براي آنها نمي ديدند
کمبود جـا مشـکـالت زيـادي را            

چادر و بعدا .  براي ما درست مي کرد  
. اتاق دختـرهـا مـعـمـوال شـلـوغ بـود               

هـنـگــام خـواب کـنــار هـم دراز مــي                 
کشيديم و بزور جائي بـراي پـهـلـو بـه               

وقتي پاس بـخـش     .  پهلو شدن داشتيم 
مي آمد يکي از ما را براي نگهبـانـي     
بيدار کند، همه از خـواب بـيـدار مـي           
شدند، اگر کساني مانند من خروپـف        

مي کردنـد، مـزاحـم خـواب ديـگـران               
مي شدند و اگر دو نفر نمي خواستنـد     
زود بخوابند و دلشـان مـي خـواسـت             
چراغ روشن باشد و با هم حرف بزنـنـد         
يا کتاب بخوانند، استراحـت ديـگـران       
را که مثال در طي روز آشـپـز و گـروه           
کار بوده و خيلي خسـتـه بـودنـد بـهـم              

گاهي وقتهـا مـردم از هـم          .  مي زدند 
دلـخــور مـي شــدنــد و يــا بـهــم مــي                  

اما معموال روز بعد دوباره با .  پريدند
مـانـنـد هـمـه        .  هم آشتي مـي کـردنـد        

جمـعـهـاي ديـگـر، هـمـيـشـه عـده اي                   
بـودنــد کــه بــد خــلـق بـودنــد و نـمــي                  
تـوانسـتـنـد راحـت بـا ديـگـران کـنـار                   

دعوا مي کـردنـد، عصـبـانـي        .  بيايند
امـا  . ميشدند و ديگران را مي آزردند 

مجبـور بـوديـم      . بهرحال چاره اي نبود 
و .  با هم در آن شرايط زنـدگـي کـنـيـم            

راستش حاال که بـه جـامـعـه اطـرافـم               
نگاه مي کنم، ميبينـم کـه بـا وجـود              
شـرايـط سـخـتـي کـه مـا در آن قـرار                     
داشتيم، خيلي نسبت به هم انساني و      

ــرديــم                ــانــه بــرخــورد مــي ک . دوســت
انــقــالبــيــگــري و روحــيــه گــذشــت و             
فداکاري، نـوعـي هـمـزيسـتـي و درک              

بـا  .  متقابل بين ما بوجود آورده بـود       
وجود اينکه ممکن بود از هم دلـخـور     
باشيم، ولي سعي مي کرديم همديگـر     
را درک کنيم و بياد خودمان بـيـاوريـم          
که آنـهـا هـم مـانـنـد مـا خـانـواده و                      
زندگي خود را رها کرده اند و بخـاطـر         
هدف مشترکي به ايـن زنـدگـي رانـده            

 . شده اند
بعضي چـيـزهـا پـرنسـيـپ بـود و               

. خالف آن مطلـقـا تـحـمـل نـمـي شـد                
توهين و بي احترامي کردن بـه هـم و           
فحش دادن اصال پذيرفـتـنـي نـبـود و            
هر کس اينکار را مـي کـرد، تـوبـيـخ             
ميشد و يا براي مدتي خلع عضـويـت     

کتک کاري شديدا جرم بـود و      .  ميشد
مي توانست بـه خـلـع سـالح و خـلـع                  
عضويت بـراي مـدت طـوالنـي تـري              

امـا تـنـهـا بـرخـوردهـاي            . منجر شود 
تشکيالتي نبود که مانـع ايـنـکـارهـا           

فرهنگ و پرنسيپهاي حـاکـم،   .  ميشد
انقالبيگري و اعـتـقـادات انسـانـي و              
کمونيستي احکـام نـوشـتـه نشـده اي             
بودند که عمل مـي کـردنـد و بـاعـث              
ميشدند کسي در شان خود نبيند کـه        

احـتـرام بـه      .  به دوستش توهـيـن کـنـد        
منافع و هدف مشترک نوعـي اتـحـاد        

 . و همبستگي بوجود آورده بود
با وجود اينکـه سـنـتـهـاي عـقـب              
مانده عمل مي کرد و زنان پيشـمـرگ      
تحت فشار زيادي قرار داشتـنـد، امـا          
يک سري قرارها و معيارها بودند کـه        

امکان برخوردهاي تبعـيـض آمـيـز و           
اگــر .  عـقـب مـانـده را کـم مـي کـرد                 

معلوم ميشد که کسي آگـاهـانـه و از            
سر مردساالري به يکي از رفـقـاي زن          
برخورد تبعـيـض آمـيـز و نـادرسـتـي                
کرده است، تنبيه تشکيالتي مـيـشـد        
و اعــتــبــار ســيــاســي اش زيــر ســوال             

هر نـوع تـعـرض جسـمـي و              .  ميرفت
دست درازي به زنان شـديـدا مـمـنـوع             
بود و با برخوردهاي جدي تشکيالتي       

 . جواب ميگرفت
گفته ميشد، يکي از رفقاي مـرد      
از يکي از دخترها خيلي خوشش مـي    
آمده و دختر مورد عالقه اش هميشه     

يکـروز کـه بـا        .  او را رد ميکرده است 
ــد،                 ــودن ــه مــامــوريــت رفــتــه ب هــم ب
نتوانسته بود جلوي خودش را بگـيـرد    
و دختر را محکم بـغـل کـرده و او را                 

دختر هم او را چـنـد بـار        .  بوسيده بود 
سيلي زده و بدون ادامه ماموريت بـه          
محل استقرار پيشمرگان برگشته و به       

. مسئوليـن گـردان گـزارش داده بـود            
رفيق مذبور را کـه از قضـا يـکـي از                
مسئولين واحد بـود، در يـک جـلـسـه              
رسمي توبـيـخ کـرده و او را تـعـلـيـق                   

. عضويت و خلع سـالح کـرده بـودنـد             
چند روز بعد يکي از رفـقـايـش بـه او               
مي گويد رفتارش را درسـت کـنـد و             
بيخودي بـه اعـتـبـار خـودش لـطـمـه                 

. ببين چقـدر بـد شـد       " مي گويد .  نزند
سيلي خوردي، عضويتت تعليـق شـد         

. و به اعتبارت اينهـمـه لـطـمـه خـورد             
بهتر است کمي عاقالنه رفتار کنـي و     

او هـم    ."  دست از اينکارهايت برداري   
بخاطر تـکـه پـرانـيـهـاي بـا مـزه اش                   

بـاور  . " جواب داده بـود     .  مشهور بود 
کن فالني اون بوسه به همه اينها مـي        

 ". ارزيد
من خودم را دوبـاره در کـتـاب و             

تقريبـا در تـمـام        .  کار غرق کرده بودم   
کارهاي داوطلبانه ارگان شرکـت مـي         

پــا بـه پــاي ديــگــران کــلــنــگ            .  کـردم 
ميزدم، سنگ و کـلـوخ جـابـجـا مـي               
کردم، جعبه هاي مهمات و گونيهـاي        

از جسـمـم     .  برنـج را حـمـل مـيـکـردم            
بسيـار بـيـشـتـر از تـوانـش کـار مـي                    
کشيدم و به خودم افتخـار مـي کـردم             
که کم مي خوابيدم و زياد زحمت مي     

اگر کسي ميگفت اينقدر بـه     .  کشيدم
! خودت فشار نياور، مريض ميـشـوي   
. ناراحت ميشدم و بهم بر مـي خـورد         

وقتي هم که ديگر کاري نبود بـکـنـم،          
کتاب مي خواندم و جـلـسـه و کـالس          

بولتن مباحثات شوروي را .  مي رفتم 
مـنـصـور حـکـمـت و           .  آندوره خوانـدم  

جمعي از رفـقـاي مـرکـزي در مـورد                

شوروي و اتفاقاتي که بعد از انـقـالب        
اکــتــبــر در شــوروي افــتــاد، در يــک               
سمينار مرکزي بحث کـرده بـودنـد و             
تبيين خـود را از ايـن مسـئلـه ارائـه                  

از نوشته ها مـعـلـوم بـود       .  داده بودند 
که بين آنها بر سر اينکه چرا و چگونـه   
انقالب کارگري اکتـبـر نـتـوانسـت بـه             
بـرقــراري ســوسـيــالــيـســم در شــوروي           

. منجر شود، اخـتـالف وجـود داشـت          
غالم کشاورز مشـکـل شـوروي را از             
سر شکست دمکراسـي و بـرپـا شـدن             

. بوروکراسي و استالينيسـم مـي ديـد        
در حالي که منصور حکـمـت اسـاسـا            
ضعف انقالب سوسياليستـي روسـيـه        
و بــلـشــويـکــهـا را نــداشـتــن بــرنـامــه               
اقـتـصـادي سـوسـيـالـيـسـتـي بـعـد از                   

از نــظــر او عــدم        .  انـقــالب مــي ديــد      
جوابگوئي به مشـکـل اقـتـصـادي از             
زاويه کـمـونـيـسـتـهـا بـاعـث شـد کـه                    
باالخره آلترناتيو بورژوائي ارائـه شـده         
از طرف استالين که نـوعـي سـرمـايـه             
ــاي                     ــن ــر مــب ــود و ب ــي ب ــت داري دول
ــئــوري               ــالــيــســم روســي و ت نــاســيــون
سوسياليسم در يـک کشـور بـنـا شـده              

 . بود، برنده شود
مـي گـفـتـنـد بـحـثـهـاي شــوروي                
خيلي بـحـثـهـاي پـايـه اي و مـهـمـي                    
بودند و جـواب سـواالت پـايـه اي در              
مورد مسئله شوروي را داده و نـقـش         
راهـگـشـائـي در سـيـاســتـهـاي حــزب               

من زياد نمي فهميدم چـطـور   . داشتند
بـا ايــن بـحــثـهــا سـيــاسـتـهــاي حــزب                
روشنتر شده و چطور به همـه مـا افـق         

اما مي دانستم کـه  .  بهتري داده است  
ــگــر شــوروي را ســوســيــال                    مــا دي
امپرياليست نمي دانستيم، بلکه آنـرا       
سرمايه داري دولتي مي خوانديم کـه         
به اندازه سيستمهاي ديـگـر سـرمـايـه            
داري بد است و ما هيچ قرابتي بـا آن         

سالها بعد، وقتـي  .  احساس نمي کنيم 
دوبــاره ايــن بــحــثــهــا را در شــرايــط               
مـتــفــاوتــي خــوانــدم، مــتـوجــه مــتــد           
مارکسيستي منصور حکمت به ايـن       
مسئله شدم و فـهـمـيـدم کـه مـوضـع                 
منصور حکمت به نسبت تمام نظـريـه     
پردازان ديگر که در ايـنـمـورد کـتـاب            

نوشته اند، جامع تر و مارکسيـسـتـي          
اين نوع برخورد بـه  . تر و بديع تر است 

درسـت جـواب ســواالت پـايـه اي در               
مورد سوسيالـيـسـم، امـکـان پـذيـري             
فوري آن، شکل اقتصادي آن، تـئـوري       
لغو کار مزدي و مالکيت اشتراکي و     
غـيـره را داده بـود و پــايـه و اســاس                    
برنامه حزب ما و بـعـدهـا بـحـثـهـاي                

 . کمونيسم کارگري را تشکيل ميداد
   ***** 

براي مدتي بعنوان ماموريـت بـه        
روســتــاي مــعــلــومــه رفــتــم کــه در                
درمانگاه آنجا بهمراه دکتر اسماعيـل       
و دو تــن ديــگـر از رفـقــا بــه درمــان                  

کـار در آنـجـا        .  روستائـيـان بـپـردازيـم       
دکتر اسـمـاعـيـل     .  براي من جالب بود 
سـبـک خـاصـي از         .  خيلي با مزه بـود     

کار و برخورد به مردم داشـت کـه در              
ــود                  ــظــيــر ب ــي ن ــوع خــودش ب او .  ن

روانشناسي و زبان مردم روستـائـي را       
بخوبي مي دانست و با آنها با هـمـان           
زبــان حــرف مــيــزد و از واژه هــائــي                
استفاده مي کـرد کـه بـرايشـان آشـنـا               

بيشتر مثالهائي که مـي آورد     .  بودند
در مورد گاو و گـوسـفـنـد و مـرغ و                  

. خروس و ديگر چـيـزهـاي آشـنـا بـود              
دنـدانـهــايـت را      " مـثـال مـي پــرسـيـد            

و اگر طـرف جـواب     "  مسواک ميزني؟ 
پس فرق تو با بـز    "ميداد نه مي گفت  

تــو کــه    " يــا مــي گــفــت         "  چــيــســت؟ 
گوسفند نيستي چرا هر چه آخـونـد ده           

و "  به تو مي گويد گوش مـي کـنـي؟         
جالب اينکه کسي از او دلـخـور نـمـي          

همه مي دانسـتـنـد کـه او قصـد            .  شد
تحقير ندارد و با خـنـده حـرفـش را و               
مثالهايـش را هـمـه جـا تـکـرار مـي                  

 . کردند
فکر مي کـنـم دکـتـر اسـمـاعـيـل               
يکي از محبوب تـريـن افـراد مـا در               

هميـشـه   .  ميان روستائيان منطقه بود 
ــه                 خــانــه کســي دعــوت داشــت يــا ب
ــد و در مــورد                  ــدنــش مــي آمــدن دي

. مشکالتشان با او حـرف مـي زدنـد            
هميشه برايش ميـوه و تـخـم مـرغ و                

. ماست خانگي و غـيـره مـي آوردنـد           

 ...زندگي نامه 

 ۶ از صفحه  

 

 ۸  صفحه 
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۷ از صفحه  

 . اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      

مردم مي آمدند و احوال او را از مـا            
مي پرسيدند و اگـر آنـجـا نـبـود مـي                 

. بــگــو ســري بـه مــا بــزنــد          : " گـفــتـنــد  
گردوها را کنده ايم و سـهـم او را هـم               

چرا ديـگـر پـيـداش       " " کنار گذاشته ايم 
 ." ما دلمان برايش تنگ شده. نيست

دکتر اسماعـيـل از هـر فـرصـتـي              
استفاده مي کـرد کـه بـا هـمـان زبـان                  
ســـاده روســـتـــائـــي بـــراي آنـــهـــا از                
سوسياليسم و کمونيسم حرف بـزنـد و      

يـکـبـار تـعـدادي کـارگـر            .  تبليغ کـنـد   
گرفته بوديم که در ساختن درمـانـگـاه       

هـنـگـام نـهـار مـن           .  به ما کمک کنند 
ديـدم  .  رفتم که براي کارگران غذا ببرم      

دکتر اسماعيل همه را دور خود جـمـع      
کــرده و در مــورد تــئــوري تــکــامــل              

او مـي    .  برايشان صحـبـت مـي کـنـد          
گفت انسان اجـداد مـيـمـونـي داشـتـه               
است و بعدا تکامل پـيـدا کـرده و بـه              

کارگـرهـا هـم      .  اين شکل درآمده است 
که خوشحال بودند بجاي کـار سـخـت          
ساختماني مي توانند در سايـه خـنـک       
درخت بنشينند و به حرفهاي او گوش   
کنند، با عالقه برايش سر تـکـان مـي        
دادند و گاها سوالي مي پرسيـدنـد يـا       

. دوستانشان را دست مـي انـداخـتـنـد           
. من حرفهاي دکتر را باور مـي کـنـم       " 

اجـداد او خـوب       .  حسن را نـگـاه کـن         
حسـن کـه از       ".  تکامل پيدا نکرده اند 

تمام منافظ پوستـش مـوهـاي سـيـاه             
وزوزي درآمـده بـود، بـا عصـبـانـيـت                
فحش ميـداد و ديـگـران قـهـقـه مـي                  

ــراي             .  زدنــد وقــتــي مــن مــاجــرا را ب
مسئول واحـد تـعـريـف کـردم خـيـلـي                 

ما با اين بدبختي پـول  . " عصباني شد 
گير آورده ايم و به ايـن کـارگـرهـا داده            

دکـتـر اسـمـاعـيـل         .  ايم که کار کـنـنـد       
." برايشان کالس اکابر گـذاشـتـه اسـت       

دکتر اسماعـيـل کـه احـتـرام خـاصـي                
براي خيلي از قـوانـيـن نـداشـت، مـي               
گفت پس کي بايد بعنوان کمونـيـسـت      

 . با مردم حرف بزنيم
من تـقـريـبـا هـر روز بـراي ديـدن                 
دوستانم و يا شرکت در جـلـسـات بـه               
اردوگاه مي رفتم و داسـتـان شـيـريـن               

کاريهاي دکتر اسماعـيـل را بـرايشـان           
فاصـلـه روسـتـا تـا          .  تعريف مي کردم  

گـاهـي   .  اردوگاه يک ساعتي پياده بود  
وقتها هم ماشيني از آنجا رد مي شـد   
و ما را سـوار مـي کـرد و تـا دم در                      

در يکي از اينـروزهـا   .  اردوگاه مي برد 
که داشتم تنـهـا بـطـرف اردوگـاه مـي               
رفتم، يک ماشين پيشمرگان اتـحـاديـه     
ميهـنـي کـردسـتـان عـراق ايسـتـاد و                 
گفت اگر مي خواهم تـا اردوگـاه مـرا           

من هـم تشـکـر کـردم و در               . برسانند
قسمت پشت کاميون که روباز بـود و          
چند پيشمرگ اتحاديه ميهـنـي آنـجـا           

پيشمرگان اتـحـاديـه    .  بودند سوار شدم 
به ما دختران مسلح کومله خيلـي بـا           
احـتـرام بـرخــورد مــي کــردنـد و مــن                
هميشه وقتي ميديدم که آنـهـا بـا چـه            
عالقه اي به من و اسلحه ام نگاه مـي      

 . کنند، احساس غرور مي کردم
آنروز هم داشتم با آنها حـرف مـي      
زدم و به خودم دسته گـل تـقـديـم مـي            
کردم که رسيديم به ورودي اردوگاه کـه   

رفـيـقـي کـه       .  معموال نگهبـان داشـت     
نگهبان بود از مـا کـارت شـنـاسـائـي              

پيشمرگان اتحاديه کارتهـاي  .  خواست
خود را نشـان دادنـد و مـن بـيـخـيـال                  

فـکـر   .  نشسته بودم و نگاه مـي کـردم         
مي کردم چون پيشمرگ کومله هستم    

. احــتــيــاجــي بــه ارائــه مــدرک نــدارم            
نگهبان که معلوم بود تـازه از نـاحـيـه          
برگشته و زيـاد بـه مـقـررات اردوگـاه               
وارد نيست به من نگاه کرد و از مـن            

بـه او    .  هم برگه عبور و مرور خواست      
گفتم برگه اي ندارم و احتياجي هـم بـه      
آن ندارم چون پيشمرگ کوملـه هسـتـم       
و هرروز آن مسير را ميروم و او اوليـن   
کسي است که از من کارت خـواسـتـه            

گفـت بـه     .  اما او قبول نمي کرد. است
من گفته شـده بـه کسـي بـدون بـرگـه                  

مـن کـه بـه غـرورم           .  اجازه ورود ندهم  
جلوي پيشمرگـان اتـحـاديـه بـرخـورده             

بـه مـن چـه        " بود، با عصبانيت گفتم      
کـه شـمـا تـازه کـاريـد و اطـالعـي از                     

من هر روز اين راه را   .  مقررات نداريد 
مي روم و کسـي هـم چـيـزي از مـن                    

بـرو از مسـئـولـيـنـت           .  نخواسته است 
." بپرس تا بيشتر برايت توضيح دهند 

حقيقت امر ايـن بـود کـه مـن هـم از                   
قرار تازه اي که صادر شده بود و هـمـه     

را از جــملـه پــيــشـمــرگــان کــوملــه را               
موظف به داشتن برگه هـاي عـبـور و           
مرور مي کرد، خـبـر داشـتـم، امـا از              
آنجا که هـمـه مـرا مـي شـنـاخـتـنـد،                   
احتياجي به تهيه اين برگه نديده بـودم      
و اکنون که اين رفيق تازه وارد و بنظـر   
من زيادي سختگير داشـت ايـن قـرار            
را براي من توضيح ميداد، من بجاي    
اينکه معذرت خواهـي کـنـم و بـه او                
قول بدهم کـه دفـعـه بـعـد آنـرا تـهـيـه                     
خواهم کرد، عصباني شده بـودم و او          

. را متهم به بـي اطـالعـي مـي کـردم              
بـاشـه   " باالخره او رضايت داد و گفـت        

" رفيق ناراحت نشو، مـيـتـوانـي بـروي         
وقتي ايـن حـرف را مـيـزد، احسـاس                
کردم برقي از شيطـنـت از چشـمـانـش             
گذشت و لبخندي معني دار تحـويـلـم        

. اولين بار بـود او را مـي ديـدم              .  داد
پسري جوان و قد بلـنـد بـود، فـارسـي               
حرف ميزد و قيافه اش با آن صـورت       
دراز و سـبـيـل کــم پشـت و چشـمــان                  
کشيده بيشتر شبيه مغـولـهـا بـود تـا             

نمي دانـم چـه چـيـزي در آن               .  ايرانيها
چشمها و آن لبخند گوشه لبانش بـود          
که نمي توانستم فـرامـوش کـنـم و از              
قضا همين موضوع بيشتر عصبانيـم      

 . مي کرد
 
 فرهنگ   علي 
   

چند هفته بعد کـه ديـگـر مـن از               
معـلـومـه بـرگشـتـه بـودم و در مـقـر                    
نشسته بودم و قرار بود اوليـن جـلـسـه         
پزشکياران جديد را برگزار کـنـيـم، او           

از قـرار او      .  را ديدم که وارد مقـر شـد        
تـا  .  هم داشت هم دوره اي ما مـيـشـد        

چشـمـش بـه مـن افــتـاد، بـه مـعـنــي                   
آشنائي سري بـراي مـن تـکـان داد و                
دوباره همان لبخند شيطنـت آمـيـز را          

من کـه هـنـوز از          .  گوشه لبانش ديدم  
ــودم، جــواب               ــي ب ــان دســتــش عصــب
ســـالمـــش را دادم و صـــورتـــم را                   
برگرداندم و خودم را مشغول صحبـت        

اسـمـش عـلـي       .  با بغل دستي ام کـردم    
به او مي گفتنـد عـلـي فـارس و           .  بود

هيچ نـمـي دانسـتـم کـه او بـزودي بـه                   
مهمتـريـن فـرد زنـدگـي مـن تـبـديـل                  

 . خواهد شد
 ادامه دارد 

 ...زندگي نامه 
اخراج کارگران    

 کارخانه سيمان بوکان  

 اخـيـر نـزديـک بـه              طي دو هفته  
 کــارگــر از ســوي مســئــوالن          ١٥٠ 

شهرستـان  "  کاوان" ي سيمان   کارخانه
عـلـت اخـراج      .انـد    بوکان اخراج شـده    

گروهي اين تعداد از کارگران هـنـوز       
 ٢١ پيـشـتـر نـيـز            .مشخص نيست 
ي کشـت و صـنـعـت            کارگر کارخانه 

 نفر از کارگران کارگاه ١٢ مهاباد و   
ريسندگي پرريـس سـنـنـدج از کـار             
ــان                 اخــراج شــدنــد کــه بــرخــي از آن

 سال فعاليـت در ايـن       ١٠ ي    پيشينه
 .ها را داشتند کارخانه

 
بازداشت فريبا     

زندکريمي فعال دانشجو     
 اطالعات     توسط اداره 

 سنندج  
اطــالعــات ســنــنــدج روز           اداره

 فــرورديــن فــريــبــا      ٢٠ ،      يـکــشــنـبــه  
ــل             ــتــحــصــي ــارغ ال ــمــي، ف ــدكــري زن
ــور ســنــنــدج را                ــيــام ن دانشــگــاه پ

 را       نـامـبـرده        بـازداشـت و خـانـواده        
تهديد كرده است در صورتي كـه بـا           
رسـانـه هـاي اپـوزسـيــون كــردي يــا               
خـــارجـــي در مـــورد ســـرنـــوشـــت            
فـرزنــدشـان مصــاحـبــه يــا سـخــنــي            

سـرنـوشـت     بگويـنـد، دخـتـرشـان بـه          
ابــراهــيــم لــطـــف الــلــهــي دچـــار                 

  عليرغم سـكـوت خـانـواده        .ميشود
اين فعـال دانشـجـويـي و پـيـگـيـري                
هاي مکرري که در مورد وضعـيـت      

انـد، مسـئـولـيـن           فرزندشـان داشـتـه     
امـنـيــتـي ايـن شـهــر دلــيـلــي بــراي                
دستگيري فـريـبـا زنـدكـريـمـي ذكـر              

 تاکنون مـوفـق       و اين خانواده    نکرده
 .اند به ديدار با فرزندشان نشده

 
خودکشي يک   

 دانشجو در پيرانشهر     
 فـرورديـن     ٢٦ صبح روز شنبـه      

ماه، يک دانشجوي اهل کـولـيـچ از            
م   -توابع پـيـرانشـهـر بـه نـام ظـاهـر               

خود را در منزل حلق آويـز نـمـود و            
علت خودکشي ظاهر که .جان سپرد 

دانشجوي رشتـه شـيـمـي دانشـگـاه             

پيام نور مهابـاد بـوده تـا کـنـون از               
سوي خـانـواده وي و يـا مـقـامـات                
ذيربط اعالم نشده اما گزارشهـا هـا      
حاکي از آن است که علـت ايـن ايـن            
دانشــجــو مشــکــالت مــالــي بــوده         

در حـــال حـــاضـــر مـــيـــزان            .اســـت
 نـفـر در هـر          ١٢ خودکشي در ايران   

يک هزار نـفـر اسـت و اسـتـان هـاي                  
ايالم، کرمانشاه، کردستان و همدان      
رکورددار آمار خـودکشـي در ايـران          

 .هستند
 

سميه جوان قرباني    
قوانين و سنتهاي      
 ارتجاعي حاکم    
 بر جامعه شد   

 فـرورديـن     ٢٤روزپنجشنـبـه     
صـبـح جسـد دخـتـري          ١٠ساعت  

بنام سمـيـه فـيـض اهللا پـور اهـل                
بوکان در پارک ساحلي ايـن شـهـر          

 روز بــيــخــبــري پــيــدا         ٩بــعــد از     
 ساله دانـش آمـوز     ١٨سميه  . شد

سال آخر دبيرستـان رشـتـه نـقـشـه            
سنتـي  ,  کشي در خانواده اي فقير 

بـنـا   .  و اسالم زده زندگي ميکرده    
به گفته دوستانش هميشـه کـتـک          
ميخورده و دسـتـهـا و صـورتـش             

آرزويش اين بود . کبود بوده است 
کـه بـه دانشـگـاه بــرود و از ايــن                 

ــد               ــن ــدا ک ــي ــجــات پ ــط ن   . شــراي
 فروردين وقتي کـه    ١٥سميه روز  

بـه مــدرسـه مــيــرود بــا مــادرش            
خداحافظي ميکـنـد و ديـگـر بـه              

سميه بـوسـيلـه    . خانه بر نمي گردد 
طناب خفه شده بود و با چاقو بـه      
قسمتـهـايـي از صـورتـش ضـربـه              

جسد سـمـيـه روز      .  وارد شده است 
پنجشنبه زير پـل امـيـرآبـاد ايـن             

ظاهرا هنوز عـلـت   .  شهر پيدا شد 
مرگ اين دختر جوان اعالم نشـده     
است اما قتل سمـيـه و جـنـايـات            
ديگري از ايـن دسـت نشـان مـي              
دهــد کــه قــوانــيــن و ســنــتــهــاي             
اسالمي، افکار ارتجاعي و مـرد      
ساالر باني اصلي چنـيـن فـاجـعـه           

 .اي است
***  

 


