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 چھار شنبه ھا منتشر ميشود          ۲۰۱۲  آوريل        ۲۵ ،    ۹۱ ١٣  ارديبهشت             ۶  سردبیر عبدل گلپریان   

 ۶ صفحه 
 ۲  صفحه 

 ۱۰  صفحه 

 ۷  صفحه  سهيال شريفي   )  /   بخش دوازدهم    ( زندگي نامه من    

 ۱۲  و ۱۱  صفحه 

  

طبق آخرين خبري که  روز سـه         
 آوريل از شـهـر بـوکـان بـه          ۲۴ شنبه  

کميته کردستان حزب رسـيـده اسـت       
فضاي اين شهر همچـنـان مـتـشـنـج          

بعد از تجمع چند هـزار نـفـره        .  است
روز جـمـعـه قـبـل در ايـن شـهـر در                    
اعتراض به ربودن و قتل يک دخـتـر           

 ساله به اسم سـمـيـه فـيـض اهللا            ۱۷ 

پور نيروهاي امنيتي رژيم، پدر ايـن     
دختر را دسـتـگـيـر و او را تـهـديـد                  
کـردنـد کـه نــبـايـد مـوضـوع قـتــل                  

  

يــا "  جـارگــونـهـا   " چـپ سـنــتـي        
ايـن  .   کلمات کليدي خـود را دارد       

کلمات و عبارات و نـه مـحـتـوا و              

مضمون آنهاست که مهم و تعيـيـن     
کارگر و سوسيالـيـسـم    .  کننده است 

و حزب و انقالب کارگري و امـثـال       
اينها براي چـپ سـنـتـي پـوشـش و              
مــجــوزي اســت بــراي دســت روي            
دست گذاشتن در شرايط حساس و    
در عين حال با افتخـار سـوت زدن            

هنوز شرايط آمـاده    " و اعالم اينکه  

چون طبقه کارگر به ميـدان  .  نيست
چون صف مستقـل  " ،  " نيامده است 

، و   " کارگران تشکـيـل نشـده اسـت         
در خيزش ميليوني و   .  امثال اينها 

 بـوضـوح   ۸۸ انقالبي مردم در سال    
رويکرد چـپ سـنـتـي را از جـانـب                
جريانات مختلف شاهد بـوديـم کـه       

 
 
 
 
 
 
 

 کاظم نيکخواه          

 ۵  صفحه 

 ۳  صفحه 

 ۶  صفحه 

 التيماتوم مردم خشمگين بوکان به مقامات رژيم در اين شهر                                

 در اعتراض به قتل سميه فيض اهللا پور                    تجمع و تظاهرات هزاران نفر زن و مرد در شهر بوکان                             

 ۲  صفحه  اخباري از شهرهاي کردستان                       

بدنبال ربودن، تجاوز و سـپـس       
بقتل رسانيدن سميه فيض الـه پـور      
توسط گروهي از بـانـدهـاي سـپـاه             
پــاســداران در شــهــر بــوکــان، روز            

 ارديبهشت هزاران نفـر در      ۱ جمعه  
اعتراض به اين جـنـايـت در پـارک             
ساحلي و سـپـس راهـپـيـمـايـي در               
خيابانها و تجمع در مقـابـل زنـدان        
اين شهر خشـم و انـزجـار خـود را                 
عـلـيــه جـمــهـوري اســالمـي نشــان            

مــردم مــعــتــرض خــواهــان      .  دادنـد 
تامين امنيت و محاکمه عامليـن      
اين جنـايـت شـده و بـه مـقـامـات                 
حکومت در بوکان اخطار کرده انـد   

 ۶ چـنــانـچــه تـا روز چـهــارشــنـبــه               
ارديبهشت به خواست آنان مـبـنـي        
بر تحويـل و مـحـاکـمـه ايـن بـانـد                  
پــاســخ داده نشــود تــظــاهــرات و             
اعتراض خيابـانـي خـود را از سـر              

 . خواهند گرفت
مردم مي دانـنـد کـه تـجـاوز،             
قتل، آدم ربايي، فـقـر و فـالکـت و              
هر گـونـه جـنـايـتـي از ايـن دسـت                   

مردم بوکان   
مصمم ايستاده    

 اند کوتاه آمدن    
 در کار نيست   

 
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

 

 ساله ديـگـري بـه        ٦٠ كارگر  
نام فتح اهللا سهرابي در سـنـنـدج          
بر اثر فروريزي ديـوار جـان خـود            

توفيق رحـمـانـي      . را از دست داد 
 ساله هم در پـاوه جـانـش را           ٥٠ 

سر كار از دست داد و همچـنـيـن        
 سـالـه هـم در        ٦٠ عبدالحميد ق  

حين كار در يك فاضالب بـر اثـر       
ريزش ديوار مـجـاور كـارش در           
تــهــران زيــر آوار مــانــد و جــان               

اخبار نـاامـنـي مـحـيـط           .  باخت
كـار، تـأكـيـدي هسـتـنـد بـر بــي                 
حقوقي مطلق كـارگـران در ايـن           

آسيب ديدن و مـرگ      .  مرز و بوم  
كارگران در محيط كار در ايـران        
چنان افزايش يافته اند كه بـخـش      

در "  حـوادث " ثابتي را در بخـش       
نشريات به خود اختـصـاص داده      

مرگ اينچنيني كارگـران را    .  اند
در محيط كار و بـخـصـوص در           
جائـي مـثـل ايـران زيـر سـيـطـره                 

ناامني محيط 
كار، بي حقوقي    

 مطلق كارگر  
درباره جايگاه   

 تشكل كارگري   

 ناصر اصغري        

 

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

 بخش دوم  

 فضاي شهر بوکان بشدت متشنج است                             

 اوضاع سياسي و جدال دو آلترناتيو طبقاتي در ايران



 
620شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
ــه                    ۱ در اطــالعــيــه روز جــمــع

ارديبهشت کميته کردستان به اطـالع       
رسانديم که چند هزار نفـر از  زنـان و              
مــردان مــعــتــرض شــهــر بــوکــان در             
اعتراض به قتل دخـتـر نـوجـوانـي بـه              
اسـم سـمـيـه فـيـض الـه پـور خشـم و                      
انزجار خود را نسبت به ايـن جـنـايـت            

 . نشان دادند
مـردم خشــمـگــيــن شــهــر بــوکــان          
ميدانند که قاتلين همگي از عـوامـل     

مـردم  .  مسلح رژيم اسالمي هسـتـنـد       
 ۱۸ ميدانند که اين جـانـيـان سـمـيـه               

ساله را ربوده و بعد از تجاوز او را بـه        
به هـمـيـن دلـيـل در            .  قتل رسانده اند  

راهپيمايي چند هزاره نفره روز جـمـعـه        
مردم به رژيم اسالمي و مقامات ايـن    
حکومت در شهر بـوکـان الـتـيـمـاتـوم              
دادند و اعالم کردند براي مـعـرفـي و            
مجازات اين دارو دسته قاتـل تـا روز        
چهارشنبه ششم ارديبهشت بايد آنـهـا      
را رسما معرفي و بـه مـردم تـحـويـل                

همچنيـن تـاکـيـد کـردنـد اگـر              .  دهند
مقامات رژيم به ايـن خـواسـت مـردم           
جواب ندهند اعتراضات خيابـانـي را        

 . از سر خواهند گرفت
مردم روز جمعه گذشته بـا شـعـار        

"! امنيت، امنيت، حق مسلم ماست" 
"! قاتلين سميه بايد محاکـمـه شـونـد      " 

ــهــاي شــهــر بــه حــرکــت                در خــيــابــان
مردم معترض  و بـه خشـم        .  درآمدند

آمـده بــه طـرف مــيــدان فــرمــانــداري            
در اين ميدان نمـايـنـده    .  حرکت کردند 

مجلس و فـرمـانـدار بـه مـيـان مـردم               
آمده و اعالم کردند کـه عـوامـل ايـن            
واقعه را دستگير کرده و مـوضـوع را         

امـا مـردم بـه        .  پيگيري خواهند کـرد   
اين وعده ها توجهي نکردند و بـطـرف    
زندان حرکت نمودند و با کـوبـيـدن بـر             
در زندان خواهان تحويل عاملين ايـن      

در هـمـيـن رابـطـه روز            .  جنايت شدند 
دوشنبه چهارم ارديبهشت، عـثـمـانـي        
عضو مجلس شوراي اسالمي در ايـن    
شــهــراز تــرس ادامــه اعــتــراضــات و           
تــجــمــعــات مــردم اقــدام بــه صــدور              
اطالعيه اي کرده و در آن مـردم را بـه         
آرامش دعوت نموده  و اعـالم کـرده             
است که بزودي عاملين را به جـامـعـه     

هـم اکـنـون اوضـاع         .  معرفي ميکنيم 
شهر بوکان همچنان ملتـهـب اسـت و           
هر آن امکان تجمع و تظاهرات مـردم     

 .وجود دارد
مردم بوکان اعـالم کـرده انـد کـه             
محل کار، منازل و مدارس و مـحـل        

عبور و مرور عمومي در شهر بـوکـان    
والـديــن  .  بشـدت نــا امــن شــده اسـت          

نگران فـرسـتـادن فـرزنـدانشـان بـويـژه                
دخــتــران نــوجــوان خــود بــه مــدارس            

اکنون هيچ کسي در بـوکـان        .  هستند
بـه ايـن     .  احساس امنيـت نـمـي کـنـد          

توحش و فسـاد رژيـم اسـالمـي بـايـد               
 .افسار زد

 !مردم مبارز و معترض بوکان
 ارديبهـشـت در     ۱ شما روز جمعه    

حرکت اعتراضي و متـحـدانـه هـزاران         
نفري خود نشان داديد که مي توانـيـد         
در مــقــابــل جــنــايــتــکــاران اســالمــي         

شـمـا بـا      .  بخوبي ايسـتـادگـي کـنـيـد          
تجمع اعتراضي خود، خشـم و تـنـفـر            
خود به اوباشان و باندهاي حکومت و   
سپاه پاسدرانـش را بـه وضـوح نشـان              

بـا ايـن حـرکـت مــتـحـدانـه و                .  داديـد 
خشــمــگــيــنــانــه بــه جــنــايــتــکــاران و           
مزدوران حکومتي حالـي کـرديـد کـه          
قدرت شما مي تواند ايـن جـانـيـان را           

 . سر جاي خود بنشاند
شــمــا در اعــتــراض روز جــمــعــه            
خواهان محاکمه عاملين اين جنايـت       
شديد، براي محاکمه عامليـن بسـوي       
زندان رفتيد تا خـود ايـن اوبـاشـان را               

. تحويل بگيريـد و مـحـاکـمـه کـنـيـد               
الــتــيــمــاتــوم شــمــا بــراي مــعــرفــي و             
مجازات اين دارو دسته حکومتي تـا     
روز چـهـارشـنـبـه شـشـم ارديـبـهـشـت                 

، تـنـهـا بـا         اقدامي بجا و درست است 
از سـر گـيـري تـجـمـع و اعـتـراضـات                   
گســتــرده تــر مــي تــوان اوبــاشــان                   

. حکومت را وادار به پاسخگويي کرد 
اين رژيم، رژيم تجاوز، فريب، وعده و       

نبايد کوچکتريـن  . وعيد و دروغ است 
اعتمادي به حکومت تـجـاوز و قـتـل           

 . نمود
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کـارگـري ايـران بـه هـمـه شـمـا مــردم                   
مبارز، شـرافـتـمـنـد و انسـان دوسـت               
بوکان درود مي فرستد و از شما مـي       
خواهد که تجمع اعـتـراضـي خـود را             

. قـدرتـمــنـدتـر از قـبــل ادامـه دهـيــد                
جوانان محالت بايد بکوشند خـود را     
در محالت سازمـان دهـنـد، تـامـيـن             
امنيت در شهر و در هـمـه جـا بـايـد                  

درهـر  .  توسط خود شما بـرقـرار شـود        
محله اي مي توانيد بصورت گروهـي      
و بطور شبانه روزي امنيت محـالت،        
مسير آمـد و رفـت دانـش آمـوزان و                
کال شهر را بر عهده گرفته و مـانـع از           
حضور جنايتکاران و بـانـدهـاي سـپـاه         

.  پاسدران در هر کوي و بـرزنـي شـويـد        
بي گمان مردم ساير شـهـرهـاي ديـگـر          
از حرکت اعـتـراضـي و خـواسـتـهـاي                

بـا  .  بحق شما پشتيباني خواهند کـرد     
گسترش اين اعتراضات در بـوکـان و          
در ديگر شهرها بايد بـه ايـن جـانـيـان              
نشان دهيم که با موجي از اعـتـراض          

و نـفــرت و انـزجــار عــمـومــي روبــرو               
 .  هستند

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ۹۰  ارديبهشت  ۴ 
 ۲۰۱۲  آوريل ۲۴ 

 

 ... مردم بوکان مصمم ايستاده اند                          
التيماتوم مردم خشمگين بوکان به مقامات                                      

 رژيم در اين شهر              
. بقدمت طول عمر ايـن رژيـم اسـت          

حرکت بي نظير مردم بوکان در روز       
جمعه و ادامه گسترده تـر آن تـنـهـا          
راه مردم براي خـاتـمـه دادن بـه هـر               

. گونه فاجعه اي در اين شـهـر اسـت           
اکنون مقامات حکومت در بوکـان    
از ترس ادامـه و گسـتـرش يـافـتـن                
خشم و اعتراض مـردم بـه تـکـاپـو              

ايــن اوبــاشــان قــدرت       .  افــتــاده انــد   
هزاران نفره مردم بـوکـان را در روز            
جمعه بـخـوبـي روئـيـت کـردنـد تـا                 
جاييکه عثمـانـي از جـيـره خـواران             
رژيم در مجلس با صدور اطالعـيـه       
بــراي آرامــش و دادن وعــده هــاي             
دروغيـن اسـالمـي تـالش کـرد در              
مقابل اين سيل عظـيـم اعـتـراضـي          

او در   .  مردم سد و مانع ايجاد کنـد  
روز يکشنبه در مـجـلـس اسـالمـي           
تلويحا اعتراف کرد که اين جنـايـت    
توسط گروه مسلحي صورت گرفته  

 .که به کسي پاسخگو نيست 
مردم آزاديخواه و مبـارز شـهـر          

 سـال اسـت ايـن بـخـتـک             ۳۳ بوکان  
اسالمي و فالکتي را کـه بـه مـردم            

. تحميل کرده است مـي شـنـاسـنـد           
مــردم بــوکــان و ديــگــر شــهــرهــاي           
کردستان از هـمـان روزهـاي ظـهـور            
اين هيوالي اسالمي آنرا نپزيرفتنـد       

وعده هـاي  .  و در مقابلش ايستادند 
نماينده مجلس حکومت و فضـاي       
بشدت مـتـشـنـج و اعـتـراضـي در               
بوکان نشاندهنده ايـن اسـت کـه تـا            
همين جا  لرزه بر پيکر جنايتکـاران    
اسالمي در بوکان افتـاده و آنـان را           

سـر بـار     .  به وحشت انـداخـتـه اسـت        
تمام فالکتي کـه ايـن حـکـومـت و               
جـيــره خــواران ريــز و درشــتـش بــه              
مـردم تــحــمــيــل کــرده انــد، روز و              
ساعتي نيست که در هر گـوشـه اي         
از اين کشور قتل و تـجـاوز دسـتـه               
جـمـعـي و سـازمــانـيـافـتــه تـوســط               
باندهاي سـپـاه پـاسـداران و ديـگـر               
عناصر اين رژيم عليه زنان جـوانـان         
و کودکان و نظير آنچه که در بوکان       

مـردم  .  اتفاق افتاد صورت نـگـيـرد      

مبارز و هوشيار شهر بوکـان راهـي        
. جز ادامه اعتراضات خود نـدارنـد        

حرکت يکپارچه و جسـورانـه مـردم         
ــه دم و                        ــان داد کـ ــان نشـ ــوکـ بـ
دستگاههاي آدمکش و سرکـوبـگـر     
رژيــم در مــقــابــل چــنــيــن حــرکــت            
عظـيـمـي در سـوراخـهـايشـان مـي               

 . خزند
اما مردم بوکان بايد مـطـمـئـن        
باشند کـه ايـن جـانـيـان بشـدت بـه                 
هراس افتاده اند، دچار دستپاچگـي   

ايــنــکــه زمــيــن زيــر             .  شــده انــد     
پاهايشان داغ شده، و به خواهـش و     
تمنا افتاده اند و اکـنـون بـا صـدور            
اطالعيه و دعـوت بـه آرامـش بـر               
خود مـي لـرزنـد، بـخـاطـر حضـور                
قدرتمند مردم در تصميم قـاطـع و          
مصممانه در بـرگـزاري تـظـاهـرات            

. هزران نفره آنان در روز جمعه اسـت    
بايد همچنان مصـمـم و قـاطـع در              
مقابل اين وحشي گـري ايسـتـاد و            
در جايي بر اين جـنـايـت پـيـشـگـي             

نبايد تحت هيـچ  .  نقطه پاياني نهاد  
مقامات .  وعده و فريبي کوتاه آمد   

و مسـئــولـيــن حـکــومـت از تــرس              
گسترش اعتراضات مردم مـمـکـن        
اسـت بــا اســتــفـاده از تــرفــنــدهــاي             
خاص خود جاهايي بـه خـواهـش و            
تمنا بيفتند، براي آرام کـردن خشـم          
مردم ممکن اسـت در ظـاهـر امـر              
چــنــد نــفــري از بــانــدهــاي لــمــپــن              
اسالمي خود را موقتا و بـراي فـرو        
نشاندن خشـم مـردم در بـازداشـت              

جـمـهـوري اسـالمـي از          .  نگه دارند 
سران کهريزک تا ديگـر مـهـره هـاي            
آدم کش خود را در مقطع خروش و     
خشم مردم موقتا از صحـنـه کـنـار         
مي گزارد امـا بـه مـحـض ايـنـکـه                
آبها از آسياب افتاد مجددا هـمـيـن          
عناصر و بانـدهـا را وحشـي تـر از               

. قـبــل بــه جــان مــردم مــي انــدازد            
جمهوري اسالمي براي سـرپـا نـگـه           
داشتن خود به چنين شـبـکـه هـا و             
باندهاي مخوفي در سپاه پاسـداران      
و ديگر مراکز سرکوب بشدت نيـاز        

عالوه بر تـجـاوز و قـتـل يـک            . دارد
 ساله که مردم را بشـدت      ۱۷ دختر  

خشـمــگــيــن کــرده اســت طــي ايــن            
ســالــهــا کــارگــران مــرزي در ايــن              
منـطـقـه و ديـگـر مـنـاطـق مـرزي                  
شهرهاي کردستـان تـوسـط هـمـيـن            
باندهـاي آدم کـش سـپـاه پـاسـدران               

مــردم .  روزانــه بــقــتــل مــي رســنــد        
بوکان فراموش نـکـرده انـد کـه تـا               
کنون چـنـد صـد نـفـر از نـان آوران                  
خانواده هاي زحمتکش و ستمـديـده    
توسط اراذل و اوباش رژيم اسالمـي   
در مناطق مرزي به گـلـوـلـه بسـتـه             
شده، هستي آنان را به تاراج بـرده و        

 . همچنان اين آدم کشي ادامه دارد
ادامه اين اعـتـراضـات اکـنـون           

. نيازمند سـازمـانـيـافـتـگـي اسـت            
جوانان و فعالين مي توانند و بـايـد         
در مـحـالت شـهـر بـوکـان خـود را                 
سازمان دهند، وظايف خـطـيـر ايـن        
امر را بر عـهـده گـرفـتـه و بـپـيـش                   

بايد در تدارک سـازمـانـدهـي     .  ببرند
. اين تجمعـات و تـظـاهـراتـهـا بـود              

برنامه ريزي و اطالع رسـانـي بـراي         
ادامه تظاهراتها و تجمعات بعدي،      
برقراري امنيت در مـحـالت بـويـژه          
توسط جوانان در دسته و گروههـاي   
سـازمـان داده شـده، ايـجـاد حـلـقـه                 
ــاي              ــجــيــروار گــروهــه اتصــال و زن
جــوانــان مــحــالت بــا يــکــديــگــر،           
سازماندادن گروههايي از جوانان و      
مــردم در اطــراف مــدارس شــهــر،           
استـفـاده از مـيـديـاي اجـتـمـاعـي،                
فيس بوک و اينترنت براي انعـکـاس     
سريع و بموقع اخبار در سطح شـهـر         
و در سطح گسترده تر و دههـا قـلـم            
ديگر از اين نوع کارهـا تضـمـيـنـي             
بــراي ادامــه و گســتــرش حــرکــت             
اعتراضي و هدفمند عليه هر گـونـه     
دست درازي اوباشان رژيم اسـالمـي      
و به سرانجام رسانيد موفقيت آميز    

 .اين حرکت اعتراضي است
 ۲۰۱۲  آوريل ۲۴  
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 ۱ از صفحه  
اوج و شکل تکامل يافته آن مـواضـع       
کوروش مدرسي و کساني مثل بهمن    
شفيق و عباس فرد بود که بـا هـمـيـن          
بهـانـه کـه طـبـقـه کـارگـر بـه مـيـدان                      
نيامده علـيـه مـردم ايسـتـادنـد و بـه                 
وضوح به ارتـجـاع اسـالمـي خـدمـت             

يعني تئوري دست روي دسـت  .  کردند
ــط حســاس و                  ــن، در شــراي ــذاشــت گ
متحول و انـقـالبـي بـه جـاي ديـگـري                

اگـر کسـي بـخـواهـد          .  منجر ميشـود  
بفـهـمـد چـپ سـنـتـي بـه کـجـا خـتـم                       
ميشود بايد سرنوشت اين ها را نـگـاه      

بـهـررو مـحـمـد        .  کند و عبرت بگيرد   
نبوي با همين جارگونهاي چپ سنتـي   
است که به ميدان آمده است و شـروع        
کرده است عکس مـار نشـان دادن و              
پرچم جنگ چپ سنتي عليه منصـور        

را   او خـود   .  حکمت را بلند کرده است 
در اين جايگاه مي بـيـنـد کـه بـه مـا                  
ــه               ــد کـ ــم بـــدهـ ــيـــسـ درس مـــارکسـ

سوسياليزم يک شـيـوه از شـيـوەهـاي             " 
در ايـن    .  مناسـبـات تـولـيـدي اسـت             

شيوه توليدي اگر طبقه کارگر کـنـتـرل      
توليد و سياست، جامعه را در دسـت          
داشتە باشد و توليد را بـراسـاس رفـاه            
جامعه سـازمـان دهـد، سـوسـيـالـيـزم              

خيلـي مـمـنـون       ...". قابل تحقق است 
از نـظـر     !  از اين درسـهـاي عـمـيـقـتـان            

چپهاي سنـتـي مسـالـه خـيـلـي سـاده                
حـزب و    " منصـور حـکـمـت از           : است

سخن گـفـتـه اسـت و           "  قدرت سياسي 
همين يعـنـي کـنـار گـذاشـتـن طـبـقـه                  

منصور حـکـمـت از حـزب و             !  کارگر
جامعه سخن گفته است همين يـعـنـي      

در نتيـجـه   !  کنار گذاشتن طبقه کارگر  
دوره اي کـه    " نبوي نتيجه ميگيرد که   

منـصـور حـکـمـت از کـارگـري شـدن                 
حـزب يـک بـنـي اش مـايـوس شـد و                    
بجاي خشت روي  خشت گـذاشـتـن و           
تالش بـراي بـه مـيـدان آوردن طـبـقـه                 
کارگر و سازمانيابي آن، طبقه کـارگـر    
ــژي                   ــتـــراتـ ــر اسـ ــور هـ را کـــه مـــحـ
سوسياليـسـتـي اسـت، از اسـتـراتـژي               

دوره اي   .  سياسي حزبـش حـذف کـرد        
که مبحث حزب و قدرت سيـاسـي نـه        

. نقطه شروع بلکه اوج تکامل آن بـود      
اينبار بجاي وظيـفـه دشـوار کـارگـري           
ــه حــزب                     ــردن حــزب، حــزب را ب ک
شـخـصـيـت هـا و حـزب گـروه فشــار                  
آکسيونيستي در خارج تبديل کرد تـا       

در صد   ۵ در روز موعود با جلب نظر  
از جـامـعـه بـه طـرف تصـرف قـدرت                 

 "سياسي خيز بردارد
در برابر ايـن نـوع اسـتـدالالت و              

جمالت مشابه آن که در ايـن نـوشـتـه              
بوفور يافت ميـشـود تـنـهـا مـيـتـوان               
گفت دوست عـزيـز شـمـا مـتـاسـفـانـه               
داريد فـريـبـکـاري مـيـکـنـيـد شـعـور                 
مخاطبين تـان را خـيـلـي دسـت کـم                 

ده دوازده سال پيش شـايـد     .  گرفته ايد 
مـقـدم     –کساني نظير محفل آذريـن        

ميتوانستند چنين ادعاهايي بکـنـنـد       
و چند صبـاحـي چـنـد نـفـر انـگـشـت                   

امـا ايـنـکـه       .  شمار را مشغـول دارنـد      
حـزب و    "  سال پس از طرح بـحـث     ۱۴ 

کسـي بـر مـيـدارد و           "  قدرت سياسـي  
همان بحثهاي کهنه را تکرار ميکـنـد       
ديگر دارد خودرا بـه مـتـوجـه نشـدن               

آيـا بـراي مـحـمـد نـبـوي يـا                 .  ميـزنـد  
دوستان ديگرش خيلـي سـخـت اسـت           
که بروند بـه مـبـارزات و تـالـشـهـا و                  
فعاليتهاي حزب کمونيست کـارگـري        
در اين چهـارده سـال نـگـاه کـنـنـد تـا                   
متوجه شوند که اين يک ادعـاي پـوچ        
است که بحث حزب و قدرت سيـاسـي       
يعني کنار گـذاشـتـن طـبـقـه کـارگـر؟              
خواهش من از محمد نبـوي ايـنـسـت        
که لطفا بياييد نشـان دهـيـد کـه يـک                
گروه يا جريان از ميان هـمـه آنـهـا کـه              
شما قبولشـان داريـد از جـملـه حـزب               
خــودتــان بــه انــدازه يــک دهــم حــزب              
کــمــونــيــســت کــارگــري از کــارگــر و             
مـبـارزات کـارگــري طــي ايــن مــدت             
ــهــا و                    ــرده اســت، خــواســت ــاع ک دف
مطالبات کارگران را نمايندگي کـرده        
است، در ميان کارگران در يک گـوشـه      
جـهــان بــيــش از حـزب کــمــونــيــســت             

اگـر  .  کارگري نفوذ و محبوبيـت دارد     
بتوانيد ايـن را نشـان دهـيـد خـودش                

ميدانـيـد کـه      .  ميتواند معياري باشد 
نميتوانيد ايـن را نشـان دهـيـد چـون                 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري در بـطـن               
مبارزات کارگري در ده دوازده سـال           
گذشته بيش از هر جريان چپ ديگـري      
حضور داشـتـه اسـت و خـواسـتـهـا و                  
مبارزات کارگران را بيش از همه ايـن      
جــريــانــات ســنــتــي کــارگــر کــارگــري          
نمايندگي کرده است و به همين درجـه   
ــان                    ــوذ و حضــورش در مــي ــف هــم ن
کارگران از همه اين جريانات بـيـشـتـر           

" دودوتا چهارتـا "اين يک جواب . است
و سر راست بـه تـمـام ادعـاهـاي پـوچ                
شما مبني بر کنـار گـذاشـتـن طـبـقـه                
کارگر از استراتژي کمونيسم کـارگـري    

چون نميشود هم مـا کـارگـر و          .  است
طبقه کارگر را از استـراتـژي سـيـاسـي         
مان کنار گذاشته باشيـم و هـم تـمـام              
هـم و غــمـمــان پــيـشــروي مــبــارزات              

کارگران شرکت واحد و نيشکر هـفـت         
تــپــه و پــتــروشــيــمــي هــا و نســاجــي              
کردستان و سنندج و کارگران شاهو و       
کيان تاير و بازنشـسـتـگـان و صـدهـا              

اينطور نيست؟ آيـا    . نمونه ديگر باشد 
خيلي مغز پيچيده اي ميـخـواهـد کـه        
اين را متوجه شـويـد؟ بـفـرض هـم ده              
سال پيش تحت تاثير محـفـل کـذايـي        

مقدم درکتان از بحث حـزب        –آذرين  
وقدرت سياسي هميـن درک تـحـريـف           

آيا يـک  . شده اي بود که االن ميگوييد 
جريان جدي نبايد بعد از ده سال کـمـي    
فکر کند و به اين سوال سـاده جـوابـي         
واقعي بدهد که اگر منصور حـکـمـت        
طبقه کارگر را از استـراتـژي سـيـاسـي         
ــار گــذاشــتــه و اگــر حــزب                    اش کــن
کمونيست کارگري بقول شما تـمـامـا          
بر همان خط منصور حکمت حـرکـت       
ميکند، چرا محور فعـالـيـتـهـاي ايـن           
حزب مبارزات کـارگـري اسـت؟ چـرا            
مدام مشغله اش جلو آمدن رهبـران و      
صـفـوف کـارگـران اسـت؟ چــرا هـيــچ               
اعتصاب و مبـارزه کـارگـري در ايـن             
حزب  از قلم نمي افتد؟ چرا اين حـزب    
از تمام محيط هاي کارگري بـيـش از         

" کـارگـر کـارگـري      " همه جريانات چپ    
خبـر دارد؟ چـرا ايـن حـزب هـر سـال                   
صـداي کــارگــران ايـران را در ســطــح              
جـهـان و در مـجـامــع بـيـن الـمـلـلــي                    
مــنــعــکــس مــيــکــنــد و بــراي آزادي            
کـارگـران زنـدانـي تــالش مـيـکـنـد و                 
هـزاران چـراي ديـگـر از ايـن قـبـيــل؟                  
محمد نبوي در اين زمينه يک کـلـمـه            
سخن نميـگـويـد و خـودرا بـه کـوچـه                 

چون دستش کـامـال   .  علي چپ ميزند 
 .خالي است

اما خـود بـحـث حـزب و قـدرت                
سياسي چـه مـيـشـود؟ آيـا مـنـصـور                 
حکمت نگفته است که حزب ميتواند    

 قدرت را بدون طبقه کارگر بگيرد؟ 
بحث منصور .  نگفته است! نخير

حکمت در واقع نـقـد جـريـانـات چـپ               
چـپـي کـه حـتـي آن            .  حاشيه اي اسـت   

مــقــاطــعــي هــم کــه از نــظــر نــفــوذ                 
اجتماعي هم حاشيه اي نبوده هميشـه   
در حاشيه سياست قرار دارد و نـقـشـه        
اي هم براي پا بيرون گـذاشـتـن از ايـن           

چــپــي کــه هــمــيــشــه      .  حـاشــيــه نــدارد   
ــخــواهــد                 ــون اســت و مــي ــوزيســي اپ

من ايـن گـرايـش را        . اپوزيسيون باشد 
يا اپـوزيسـيـون گـرا         "  پوزيسيونيست" 

کـه قصـد دسـت بـردن بـه               .  ميـنـامـم   
و درنتيـجـه   .  قدرت را هيچوقت ندارد 

يک تئوري من در آوردي و انحرفي را         
ــحــت نــام                     ــرده اســت و ت درســت ک
مارکسيسم بخورد هوادارنش ميدهد    

که اول بايد در ميان کارگران اکثـريـت      
ــعــد کــارگــران خــودشــان                بشــوي و ب
ــدرت را                    ــنــد و ق ــکــن ــقــالب مــي ان

و معلوم نيست که چگونـه   .  ميگيرند
ميخواهد در ميان کارگـران اکـثـريـت        

ميشود صد سال با اين تئوري .  بشود
و صد تا شرايط انقـالبـي   .  زندگي کرد 

هم برود و بيايد و شـمـا هـمـيـشـه در                  
حاشيه سياست و در حاشيـه جـامـعـه           

. با فرقه خودت سرگـرم بـحـث بـاشـي            
تـازه اي کــاش بـه هــمــيــن جــا خــتــم                 

ايـن چـپ عـمـال در مـواقـع               .  ميـشـد  
تعيـيـن کـنـنـده بـه زائـده و سـرويـس                    

نـمـونـه    .  دهنده راست تبديل مـيـشـود    
نـمـونـه    .   اسـت   ۵۷ اش فدائي در سال     

اش کوروش مدرسي و بهمن شفيق و       
عباس فرد و محافل مشابـه در سـال         

و نمونه اش گيـج زدن کـل       .   است۸۸ 
.  اسـت   ۸۸ چپ سنتي در همين سـال      

اين تجربيات ميبايست براي دوستـان   
ما در حزب کـمـونـيـسـت ايـران درس             

بهرحال بگذاريد عـيـن   .  عبرتي ميشد 
گفته هـاي مـنـصـور حـکـمـت را در                  
اينجا و در اين مورد معين يعنـي در        
مورد حزب وقـدرت سـيـاسـي کـه در             
کنگره دوم حزب کمونيست کـارگـري        

 سـال پـيـش        ۱۴  يـعـنـي        ۹۸ در سال    
او از جــملــه      .  مــطــرح شــد بــيــاوريــم       

 :ميگويد
يک حـزب کـارگـري بـا وجـود              "   

اينکه در مـيـان کـارگـران در اقـلـيـت               
است، ميتواند در لحـظـات تـاريـخـي           

اي، حـرکـت اکـثـريـت             تعييـن کـنـنـده      
کارگران را شکل بدهد، قـيـام کـنـد و            
قدرت را بگيرد و نگهدارد و اصال از       
اين طريق ميشود تبديل بـه اکـثـريـت          

به نظر من اين کار را مـيـشـود        . شود
بايد اين طور باشد و گـر نـه هـر         .  کرد

کسى بيايد، هر استاد دانشگاهي کـه      
سوسياليسم را خوانده است و بـگـويـد      

ام جـور در       اين کار با چيزي که خوانده 
نمي آيد و يا هر چـپـي کـه ظـاهـرا از                  
استالينيسم درس گرفته است بـه مـا           
بگويد که شما در ميان طبقـه کـارگـر       

اي هسـتـيـد و حـق              يـک اقـلـيـت ويـژه         
نداريد بـه قـدرت دسـت بـبـريـد، مـن                 
جوابم به آنها اين است که تـئـوري مـا        

و بـاز در      .."   از اول اينها نبوده اسـت    
حــزب : "  هــمــيــن بــحــث مــيــگــويــد         

کـمـونــيـسـت کـارگـري مـيـتــوانـد در                 
صورتي که بخش مؤثري از کـارگـران       
را داشته بـاشـد، بـخـش اقـلـيـت ولـي                
رائـي از کـارگـران،                  اقليتي مـؤثـر و بـ
اقـلــيــت بــا صــدائــي از کــارگــران در              
جامعه و اقليت فعالي از کـارگـران را        
داشته باشد، اگـر حـزب کـمـونـيـسـت              

کارگري حزبي باشد که به اين مـعـنـي       
اش بـا طـبـقـه کـارگـر مـحـکـم                    رابطه

است، برنامه انقالبي دارد و نـفـوذش        
هائي به حدي رسانـده اسـت      را در دوره  

که در سـطـح اجـتـمـاعـي و در مـتـن                  
عالم سـيـاسـت بـه صـورت يـکـي از                  
بازيگران اصلي صحـنـه سـيـاسـت در            
آمده باشد و اگر اين حزب ايـن شـم را         
داشته باشد که شرايطي را کـه بـحـث           
قدرت سياسط در جـامـعـه بـاز شـده               
است وبه موضـوع جـدال اجـتـمـاعـي              
تبديل شده اسـت، تشـخـيـص بـدهـد،             

و ."  ميتواند قدرت سياسي را بگـيـرد    
: " باز در ادامه همين بحث ميـگـويـد       

نميتوان تنها بـه عـنـوان دوازده مـرد             
خبيث و يـا يـک گـروه خشـن رفـت و                  

بايد سعـي کـنـيـد از         .  قدرت را گرفت 
طرف يک قشر اجتماعي و با کمک آن      

اين طبقه بـراي مـا       .  قدرت را بگيريد 
طبقه کارگر است و اين قشر براي مـا       
قشر سوسياليست و راديـکـال طـبـقـه           
کارگر است کـه از مـدتـهـا پـيـش در                 

ما بايد بخشـي  .  ايم مورد آن حرف زده 
از ايــن قشــر بــاشـيــم و واقـعــا بــا آن                  

 –منصور حکمـت    ". ( مرتبط باشيم 
 ) ۹۸ حزب و قدرت سياسي سال 

فکر ميکنم هـرکـس کـه در ايـن              
جمالت و کـل بـحـث دقـيـق شـود و                   

 ميفهـمـد   بخواهد متوجه مساله شود  
که بحـث نـه بـر سـر کـنـار گـذاشـتـن                     
کارگران از قدرت است و نـه انـقـالب             
بدون کارگران بلکه درسـت بـرعـکـس          

بحث بر سر چگونگي به ميدان .  است
آوردن کــارگــران و جــلــب اکــثــريــت               

. کارگران به حزب و بـه قـدرت اسـت              
شايد دوست عزيز ما مـحـمـد نـبـوي             
بخود زحمت نداده است کـه بـرود اول          
بحث منصور حکـمـت را بـخـوانـد و               

مـن بـه     .  بعد آنرا با فاکـت نـقـد کـنـد             
ايشان و بهمه آنها کـه در ايـن رابـطـه                
مساله دارند توصيه ميکنم بروند بـه       
سايت منصور حکمـت سـر بـزنـنـد و              
اين بحث و تزهاي حزب و جـامـعـه را        
بخوانند تا متوجه شوند که اين همـان   
منصور حکمتي است کـه هـم در ده             
ســال اول ســعــي کــرد کــمــونــيــســم و              
مارکسيسم را از حشو و زوائـد غـيـر           
کارگري و بورژوايي و خرده بـورژوايـي    
بزدايد و هـم در ده سـال دوم هـم بـا                     
همان تعهد وسماجت و جـديـت هـم و            
غمش را اين گـذاشـت کـه راه قـدرت               
گيري طبقه کـارگـر و پـايـان دادن بـه                
حاکميت سرمايه داران مـفـتـخـور را            

و متاسفانه عمرش کوتاه تـر      . باز کند 
از آن بود که اين مسير را تـا بـه آخـر               

 ... ادعا نامه چپ سنتي                  
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     افقي: پالريزاسيون

 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران
 . اساس سوسياليسم انسان است    

 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      

 .دنبال کند
روشن است که منصور حـکـمـت       

خواب و تخيالت چپ هاي سـنـتـي را        
با گفتن اينکه اگر ما بخـش مـوثـر و          
اقلـيـتـي از کـارگـران را بـا خـودمـان                   
داشتـه بـاشـيـم مـتـيـوانـيـم قـدرت را                   

هـمـيـن اخـيـرا        .  بگيريم بهم زده اسـت     
شنيدم کـه يـکـي از کـادرهـاي حـزب                
کمونيست ايران يعني حـزب مـتـبـوع           
رفيق محمد نبـوي در جـلـسـه اي در               

تا زمـانـي کـه      " استکهلم گفته بود که     
طبقه کارگر به مـيـدان نـيـامـده اسـت            
من دوست ندارم جـمـهـوري اسـالمـي            

و بنظر من اين هشـدار  "  سرنگون شود 
اين همان تـزهـاي راسـت       .  دهنده است 

کوروش مدرسي است که دارد از زبان     
دوستان ما در حزب کمونيسـت ايـران       

و اين نـوشـتـه رفـيـق        . هم بيرون ميزند 
محمد نـبـوي هـم اسـاسـا در هـمـيـن                   

 .راستاست
بهررو تا آنـجـا کـه بـحـث بـر سـر                  
حزب و قدرت سيـاسـي اسـت هـمـيـن              

امـا کـل     .  چند جمله بخوبي گوياسـت    
بحث و نوشته هايي که در توضيح آن       
بعدا نوشـتـه شـد گـويـا تـر اسـت کـه                    
طبعا جاي بازگـو کـردن آنـهـا ايـنـجـا                

يک تصور ساده و سطحي چپ .  نيست
سنتي از کـل بـحـثـهـاي مـارکـس در                 
مورد طبقه کارگر اينست که اول بايـد   
بروي در ميان کارگران اکثريت بشـوي    
و بعد که اکثريت شـدي حـزب طـبـقـه              
کارگر را تشکيل ميدهي و بـعـد ايـن           
حزب طبقه کارگر را آگـاه و تشـويـق               

ايـن  !  ميکند که برود قدرت را بگيـرد     
تلقيات ساده انگارانه و سطحي که بـه     
وفور در نوشته هاي اين دوسـتـان مـا            
هم يافت ميشود نـه هـيـچ ربـطـي بـه                 

هـيـچ   .  مارکس دارد و نه به واقـعـيـت       
. انقالبي اينگونه پـيـش نـرفـتـه اسـت             

هيچ حزبي اين مسير را طـي نـکـرده              
مشکل اين جريانات هم اساسـا  .  است

بلکه همانـگـونـه کـه       .  معرفتي نيست 
اشـاره کـردم ايـن پــوشـشـي بـراي جــا                 

. خوش کردن در حاشيه سياست اسـت     
اين پـوشـشـي بـراي دسـت نـبـردن بـه                   

چپ خـرده بـورژوايـي در        . قدرت است 
ادعــاهــايــش بــراي بــه زيــر کشــيــدن              
حاکميت بـورژوازي نـه خـودرا جـدي              

جـرات ايـن     .  ميگيرد و نه جدي اسـت    

را ندارد که به کارهـاي عـظـيـم دسـت            
. بـزنـد و بـراي آن تـئـوري مـيـتـراشــد                  

همانگونه که اشاره کردم اگر کار فقط     
به پاسيفيسم سيـاسـي ايـن جـريـانـات            

. ختم ميشد مشـکـل چـنـدانـي نـبـود             
تجربه نشان داده است که ايـن خـط و           
اين گرايش اگر نقد نشود و کـنـار زده          
نشود، در مقاطع حساس و انـقـالبـي           
عمال بر عليه طبقه کارگـر و بـه نـفـع               
بورژوازي و حکـومـتـهـاي ارتـجـاعـي            

 .عمل ميکند
منصـور حـکـمـت هـمـان مـوقـع                
انتظار چنين بحثهايي از نوع مـحـمـد        

. نبوي را داشت و به آنـهـم جـواب داد          
ايـــن : " از جـــملـــه ايـــنـــطـــور گـــفـــت          

در رابـطـه بـا حـزب و             "  ممـنـوعـيـت    " 
. قدرت سياسي فقط در مورد ماسـت   

فقط ما کمونيستها هستيم که وقتـي        
گيري سياسي حرف ميزنـيـم،     از قدرت 

به ما هشدار ميـدهـنـد کـه سـر جـاي               
خود بنشينيد، شما مـطـابـق تـئـوري             
خودتان قرار نيست به عنوان حزب بـه      
قدرت سيـاسـي نـزديـک شـويـد، قـرار               
است طبقه کارگر به قـدرت سـيـاسـي            

 .نزديک شود
ــش                    ــبـــ ــنـــ چـــــه در درون جـــ
سوسياليستي و چه در بـيـرون از مـا،          
با اين موضع مواجه ميشويم و به ما     

ايــن جــزء    .  ايــن تــذکــر را مــيــدهــنــد         
اگـر پـنـج      .  هاي ما اسـت  " ممنوعيت" 

نفر ناسيوناليست جمـع شـونـد و يـک             
حزب جديد تشکيل بـدهـنـد، فـورا از            
گرفتن قدرت سياسي حرف ميزنند و        
هيچ کس هم به آنها ايرادي نميگيـرد،    

مـــيـــگـــويـــنـــد حـــزب     !  هـــيـــچـــکـــس
ناسيوناليست جـديـد ايـران تـأسـيـس              
شده و آقاي فالني رئـيـس آن اسـت و                
تصميم خود را بـراى گـرفـتـن قـدرت               
سياسي اعالم ميکند، رئيس جمهـور       
و نخست وزير را هم معرفي ميکنـنـد    

ها و راديو تلـويـزيـون در        و در روزنامه  
اين مورد هم مصاحبه ميکنند، ولـي   
اگر ما بگوئيم که حزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ميـخـواهـد بـه طـرف قـدرت              
سياسى گام بردارد، اولـيـن کسـط کـه          
يقه ما را مـيـگـيـرد يـکـي از هـمـيـن                 
چپهاي بغل دست ما از نـوع وحـدت            

آقا چـه    :  کمونيستي است که ميگويد   
شد؟ اين طبـقـه اسـت کـه قـرار اسـت                 

قدرت را بگيرد، مگر پـديـده شـوروي       
 را نميبينيد؟

اين من را ياد آن گراچو مـارکـس         
کمدين مشهور آمريکائـى مـيـانـدازد         

من عضو باشگاهـي کـه     : که ميگفت 
آدمى مثل من را بـه عضـويـت خـود            

ديـدگـاه طـرف      !  قبول کنـد، نـمـيـشـوم        
. مــقــابــل مــا هــم شــبــيــه ايــن اســت             

ميگويد که من حـاضـرم در جـامـعـه             
تحت حاکميت دولت بورژوا لـيـبـرالـى       
زندگى کنم، حاضرم تحـت حـکـومـت         
کنسرواتيوها زنـدگـي کـنـم، حـاضـرم            
تحت حکومت ليبرالي زندگـي کـنـم،         
ولي تحت حاکـمـيـت حـکـومـتـي کـه               
دولت آن از آدمي مثل مـن تشـکـيـل          

 !"ميشود، حاضر نيستم زندگي کنم
در نوشته طوالني رفـيـق مـحـمـد          
نبوي نکـات و ادعـاهـا بسـيـار زيـاد                

و پرداختـن بـه هـمـه آنـهـا نـيـز                 .  است
هـمـانـگـونـه کـه اشـاره            .  لزومي ندارد 

عـکـس   " کردم محمد نبوي از شـيـوه           
در بــحــث ســيــاســي اســتــفــاده           "  مــار

حــتــي بــحــران در حــزب           .  مــيــکــنــد  
حکمتيست و انشعاب در ايـن جـريـان        
نـيـز گــويـا بــه دلـيــل بـن بسـت خــط                    

ايـن عـيـنـا       .  منصـور حـکـمـت اسـت         
استداللي است که قبال از امثال رضـا     

و جـواب خـود را       .  مقدم شنيده بوديم  
ايــنـجــا هــم ايـن دوسـت مــا             .  گـرفــت 

معلوم نيست چرا متوجه نيست که با    
همين استدالل ميشود نشـان داد کـه          
جدايي ها و انشـعـابـات مـتـعـدد  در               
کـومـه لـه زحــمـتـکــشـان مــهـتـدي و                  
ايلخاني زاده و محافل مـتـعـددي کـه            
از حـزب خـود ايشـان جـدا شـده انـد،                   
نشانه بن بست خـط حـاکـم بـر حـزب                

آيا دقيـق تـر و       .  کمونيست ايران است 
درست تر اين نـيـسـت کـه انسـجـام و                
پيشروي هاي هرروزه حزب کمونيست    
کارگري را که براي هـمـه کـس عـيـان              
اســت، دلــيــل حــقــانــيــت و درســتــي             
 سياستهاي منصور حکمت بگيريد؟  
ميخواستم به نـکـتـه اي هـم کـه                
محمد نبوي در مورد جامعه انسانـي        
و حکومت انساني پرانده بود بـپـردازم    

. امــا نــوشــتــه ام طــوالنــي مــيــشــود           
اميدوارم در فرصـت ديـگـري بـه ايـن              

 .* بحث بپردازم
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 ... ادعا نامه چپ سنتي                  

دولــت اســالمــي حــکــم اعــدام         
زانــــيــــار و لــــقــــمــــان مــــرادي،               
شيرکومعارفي، سعيـد مـلـک پـور،          
حبيب اهللا گلپري پور و عـدالـرضـا            
قنبري را از چـنـد مـاه قـبـل صـادر               
کـرده و ايـن حـکـم از سـوي ديـوان                   
عالي کشور تـائـيـد شـده و پـرونـده               
آنهـا را بـه بـخـش اجـرائـي احـکـام                   

خطر اعدام جـان ايـن     . فرستاده است 
زنــدانــيــان را بــطــور جــدي تــهــديــد            

امکـان ايـنـکـه جـمـهـوري            .  ميکند
اسالمي به منظـور تشـديـد فضـاي           
ارعاب بر جامعه و براي جلـوگـيـري        
از بـر گـزاري مــراسـمـهـاي اول مــه                
بساط آدمکشي خود را در آسـتـانـه          
روز کارگر بر پـا کـنـد بسـيـار زيـاد                

 .است
احکام سنگـيـن و بـدون دلـيـل             
ــنــج ســال                     شــش ســال زنــدان و پ
ممنوعيت از فعـالـيـت و پـرداخـت             
جريمه نـقـدي بـراي فـعـال کـارگـري                
رضا شهابي در هفته اخيـر، احـکـام       
ــراي               ــراکـــنـــي اســـت بـ وحشـــت پـ
جلوگيري از اعتراضات کـارگـري و        
بــر گــزاري جشــن و مــراســمــهــاي              

 .کارگران در شهرها
ــر ســال در                ــم اســالمــي ه رژي
آسـتــانــه اول مــه و هــم چــنــيــن در                
مواقعي که سايه حرکت اعتـراضـي        
توده اي را بـاال سـر خـود احسـاس                
کند براي ترسانـدن مـردم دسـت بـه             
جنايت ميزنـد، زنـدانـيـان را اعـدام             

ميکند و حکم شالق زدن به فعالين    
کارگري را مي دهد و چنين احـکـام      
سـنـگـيـنـي را بـراي رضـا شـهـابــي                  

  .صادر ميکند
مبارزان کمونيست همـه مـردم        
آزاديــخــواه، ســازمــانــهــا و احــزاب          
اپوزيسـيـون جـمـهـوري اسـالمـي و              
نهادهاي مدافع حـقـوق انسـانـي را            
دعوت مي نمايد با امکـانـاتـي کـه        
در اختيار دارند دست بـه اقـدامـات       
الزم و فــوري بــراي جــلــوگــيــري از             
اعدام اين زندانـيـان و اعـتـراض بـه              
ــي              صـــادر کـــردن احـــکـــام قـــاضـ

 .جنايتکار عليه رضا شهابي بزنند
قبال مردم در شهرها و از جملـه    
در شهر مريوان با تماس گرفـتـن بـا          
خانواده اين زندانيـان و حـمـايـت از             
آنــهــا، و بــا نــوشــتــن نــامــه هــاي                
اعتراضي، دادن اطالعيه، با امضـا    
کردن طومار، اعتراض خـود را بـه           
حکم اعدام زانيار و لـقـمـان مـرادي           

هـم اکـنـون در        .  اعالم کـرده بـودنـد      
شرايط حساس فعلي ادامـه چـنـيـن          
اقــدامــاتــي و گســتــرش آن داراي              
اهميت بسزايي است و مـي تـوانـد             
در نجات دادن جـان ايـن شـش نـفـر              

 .زنداني موثر واقع گردد
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي  
 مبارزان کمونيست 
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 خطر اعدام زندانيان در آستانه روز کارگر
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 ۱ از صفحه  
! جمهوري اسـالمـي پـايـانـي نـيـسـت              

درباره اين مـوضـوع زيـاد حـرف زده              
مسئله اين است كه چگـونـه مـي      .  ايم

عام خامـوش خـاتـمـه         توان به اين قتل   
در همه جنبه هـاي ايـن مسـئلـه           .  داد

كه آيا مي شود ناامني مـحـيـط كـار           
را بكلي از بين برد، هنوز دقيق نشـده     
ام؛ اما مسلما مي شود آن را از ايـن           

عام بـه واقـعـا بـه مـعـنـاي                حالت قتل 
واقعي كلمـه بـه حـوادث اسـتـثـنـائـي                

 .كاهش داد
كــم " آيـا ايـن مـوضــوع بـخــاطـر               

كارگران است ـ   "  دقتي و سهل انگاري 
چنانكه مسئولين جمهوري اسـالمـي      
اصرار دارند در انتهاي اخبار مـربـوط      
به قتـل كـارگـران و يـا نـقـص عضـو                    
كارگران در حين كار بـيـاورنـد؛ يـا از               
كمبود قوانين حمايتي است و يـا هـم        
! اينكه ريشه در جـاي ديـگـري دارد؟           

البته كه اين دروغ اسالمـي اسـت كـه          
كارگر در باره حيات و امنيـت جـانـي        
و بدني خود كم دقتي و سهل انگـاري        

هيچ كارگر و هيچ انسان بـا  .  مي كند 
عقل سليمي روزش را بخاطر زير آوار    
ماندن و يا از چندين طبقه بـه پـايـيـن             

. پرت شدن، از خانه بـيـرون نـمـي رود            
كارفرمايان چپاولگر رژيم اسالمي تـا    
آنجا كه كارگر مـفـت و مـجـانـي در                 
اختيار دارد لـزومـي نـمـي بـيـنـد كـه                  
دستگاههاي محيط كار را با آخـريـن       

تا آنـجـا   .  استاندارد ايمني مجهز كند   
كه رژيم سركوبگري هـرگـونـه تـحـرك             
براي متشكل شدن را سـركـوب مـي             
كند، لزومي نمي بيـنـد كـه بـه هـيـچ                 

راســتــش !  كسـي حسـاب پـس بــدهـد          
حتـي در لـيـبـرال و دمـكـرات تـريـن                   
سيستم اجتماعي بورژوائي هم قـانـون    

. جايگاه مهمي را اشـغـال نـمـي كـنـد             

مسئله بطور خـيـلـي سـاده در نـبـود                 
هـاي كـارگـري اسـت كـه مـال                 تشكل

خود كارگر اسـت و امـنـيـت كـارگـر                 
مهمترين مشغله و شعار سرلـوحـه آن        

يــكــي از مــورخــيــن جــنــبــش          !  اســت
 Steveكارگري آمـريـكـا بـه نـام              

Early ،جنگهـاي   در آخرين كتابش
، داخلي در جنبش كـارگـري آمـريـكـا          

نكته جـالـبـي را در ايـن مـورد مـي                   
بعد از انتخاب باراك اوباما بـه    . گويد

رياست جمهوري، نهـادهـاي كـارگـري         
آمريكا بيش از حد به اين جـابـجـائـي           

قانون كار آمريكا بر .  دل خوش كردند 
سر راه متشكل شدن كارگـران مـوانـع       

جـنـبـش    .  سخت و زيادي مـي گـذارد        
كارگري آمريكـا تـالش زيـادي كـرده            
است كه تغييراتي در اين قانون بـدهـد    

اوباما بسـيـار     .  و از اين موانع بكاهد  
قـبـل تـر از كـانـديـداتـوري اش بـراي                   
رياست جمهوري، از اليـحـه تـازه اي              
كـه تــعــدادي از سـنــاتــورهــاي حــزب             
دمكرات به سنا برده بودنـد حـمـايـت            
كرد و در تبليغات انـتـخـابـاتـي خـود            
قول تالشهاي الزم براي گـذرانـدن ايـن         

ايـن  .  اليحه و تصويب آن خواهد كـرد        
 EFTAاليحه بطور خـالـصـه كـه            

عنوان گرفته است، به كارگـران اجـازه        
مي دهد كه بدون فضولي و بازجـوئـي    
از جانب كارفرمايان، بتوانـنـد كـارت         
متشكل شدن را امضا كنند؛ پـروسـه       
بسيار معمولي اي كه نزديـك بـه يـك             
قرن است كه در كشورهـاي غـربـي از             

الـبـتـه كـه ايـن          .  آن استفاده مي شـود    
موضوع بعـد از انـتـخـاب ايشـان بـه                

نكتـه مـن امـا        .  فراموشي سپرده شد  
نكته اي اسـت كـه نـويسـنـده كـتـاب                 

او مـي    .  مزبور به آن اشاره مـي كـنـد          
گويد كه نهادهاي رسـمـي كـارگـري و          

بخصوص رهبران بخش جـدا شـده از           
فدراسيون كار آمريكا، نيرو و مـنـابـع     
مالـي بـه مـتـشـكـل كـردن كـارگـران                  
اختصاص نمي دهـنـد، و مـتـشـكـل               
كردن كارگران را به قانون و انتخابـات     
اعضاي حزب دمـكـرات بـه ريـاسـت             
جمهوري و مجالـس سـنـا و كـنـگـره                

و مـي گـويـد        .  آمريـكـا گـره زده انـد          
قوانيني كه به اصطالح از كـارگـران و       
حقوق آنها حمايت مي كـنـنـد را كـم               

و يادآوري مي كند كـه هـر از       .  نداريم
چندگاهي يـكـي از رؤسـاي جـمـهـور               

. آمـريــكــا از حــزب دمـكــرات اســت           
منتها آنچه را كه كـم داريـم، تشـكـل            
كارگري است كه بتوانـنـد مسـائـل را           

مـثـال آمـريـكـا بـراي           .  پيگيري كنند 
هم اينـجـا   "  قوانين"و " قانون"اشاره به  

مهم اسـت؛ چـرا كـه زالـوصـفـتـان آن                  
جامعه تحت عنوان وكـيـل، دائـم در            
حال رفت و آمـد در دادگـاهـهـا بـراي               
اجراي قوانين انـد و قـانـون بـرايشـان               

معـلـوم اسـت      .  دكان پر درآمدي است   
و "  قـانـون  " كه چه كسي از ايـن بـازار             

بيشـتـريـن اسـتـفـاده را مـي              " قوانين" 
حال اين وضعيت را با جـمـهـوري    .  برد

اسالمي مقايسه كنيـد كـه نـه تـنـهـا               
همه قوانينش مبناي شرعي و قـرآنـي     
دارند، بلكه قـوانـيـن مشـخـصـي هـم              
دارد كه تالش براي متشكل شـدن را         

همه قضـاتـش   .  هم سركوب مي كنند   
كساني چـون خـلـخـالـي، شـاهـرودي،              

. صلواتي و سعيد مرتضوي هسـتـنـد        
وكالي آن مملـكـت هـم اگـر بـه خـود                
جرأت بـدهـنـد حـرفـي بـزنـنـد، مـثـل                  
هوتن كياني پيه زندان و شكـنـجـه بـه          

 !تن مي مالند
در نــتــيــجــه، اگـر كــارگــري مــي            
ــر                   ــه فــردا دســتــش را زي خــواهــد ك

ماشيني در حين كار جا نگذارد و يـا      
هم اگر حادثه اي رخ داد و چنيـن شـد           
خود مقصـر دانسـتـه نشـود، هـمـيـن               
امروز تالش براي مـتـشـكـل شـدن را            

اگـر كـارگـري نـمـي          .  شروع مي كـنـد     
خواهد جانش را در حين كار از دسـت     

بـايـد از     .  بدهد، بايد مـتـشـكـل شـود         
فعال كارگري اي كـه بـراي مـتـشـكـل             
شدن تالش مي كند و بـه زنـدان مـي            

مـثـل   .  افتد، با دل و جان حمايت كند      
فرزندش حمايـت كـنـد و بـراي آزادي              

 .اش هيچگونه دريغي نكند
 ٢٠١٢  آوريل ٢٣ 

 
 بعدالتحرير

ــح              ــوط بــه ســوان در اخــبــار مــرب
محيط كار اين هفته آمـده اسـت كـه             
پدر يكي از جانباختگان سانـحـه كـار        
در فوالد زاگرس كردسـتـان بـه شـيـوه             
تحقيق در مورد فرزنـد وي اعـتـراض         

در جائي از اين خبر آمـده    .  كرده است 
چهاردهم مهرماه سال گذشـتـه   : " است

کميل ملکي که يکي از مـهـنـدسـيـن         
خـبــره و مسـئــول پســت فشــار قــوي              
کــارخــانــه ذوب آهــن فــوالد زاگــرس           
ــردســـتـــان بـــود در يـــکـــي از                       کـ

هاي کاري بر اثر تـمـاس بـا          ماموريت

 ولـت    ۳۲۰ تابلوي فشار قوي حـاوي       
برق دچار سانحه شـغـلـي شـد و جـان                
ــه                       ــود ک ــي ب ــن در حــال ســپــرد و اي
مسئوالن ايمني به کمـيـل اطـمـيـنـان             
خاطر داده بودند برق تابلو قطـع شـده           

پـدر كــمــيـل مــي گـويــد كــه             ."  اسـت 
فرزندش در كار خود مـهـارت زيـادي          

ــد           ــوالن  : " داشــت و مــي افــزاي مســئ
ــدم را                ــه عــلــت مــرگ فــرزن کــارخــان

احتياطي و عدم توجه بـه مسـائـل            بي
کـنــنــد کــه ايــن          ايـمــنــي عــنــوان مــي      

موضوع بيشتر قلب ما را جريحه دار    
اطميناني که بـه پسـرم از         ." " کند  مي

قطع بودن برق داده شـده بـود اشـتـبـاه           
بود، در غير اينصورت يک مـهـنـدس       

دانست نبايد دستش را      برق ماهر مي  
وي در ادامـه از        ."  به تابلو داخل کند 

عــدم امــكــانــات پــزشــكــي و حــتــي            
ــد          ــوي ــوالنــس مــي گ ــدم  : " آمــب ــرزن ف

دليل و به سادگي مرد و کسي هـم         بي
دريـغ از يـک پـزشـک           .  پاسخگو نشـد   

عمومي و يا يک بهيار کـه در مـحـل              
. وقوع حـادثـه حضـور داشـتـه بـاشـد               

شايد اگر فرزندم بـه مـوقـع خـدمـات              
کرد، امروز زنـده       پزشکي دريافت مي  

 ."بود
 *** 

 ... ناامني محيط كار، بي حقوقي  
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 ۱ از صفحه  

 مـردم    ۹۱/۲/۱ روز جـمـعـه       
بوکان خشم و اعـتـراض خـود را بـه              
قتـل سـمـيـه فـيـض اهللا پـور نشـان                   

 هزار نفر از زنـان      ۶ قريب به  .  دادند
 ۶ و مردان انسان دوست از سـاعـت        

بعد از ظهر در پارک سـاحـلـي جـمـع            
شدند و سپس دسـت بـه تـظـاهـرات              

امـنـيـت،    " مردم با شعارهـاي    .  زدند
، " امــنــيــت، حــق مســلــم مــاســت            

" قاتلين سميه محکوم بايد گـردنـد     " 
و خوانـدن سـرود يـار دبسـتـانـي در                
خيابانهاي شهر به حرکـت درآمـدنـد         
و تا ميدان فرمانداري راهـپـيـمـايـي          

تا جاييکه فـرمـانـدار حسـن         . کردند
عباسي بـا آوردن مـادر سـمـيـه بـه                  
ميان جمع مـردم خـواهـان مـتـفـرق              

فرماندار کـه جـوابـي        .  شدن آنان شد  
به مردم نـداشـت تـالش داشـت کـه               
ــگــذرد و مــردم را جــلــوي                 وقــت ب

مـردم بـا     .  فرمانداري معـطـل کـنـد       
و "  عدالت قالبي نميخـوايـيـم     " شعار  

شعارهاي ديگر اعتراض خود را بـه       
قتل سميه و فضـاي نـا           فرماندار و   

امــن شــهــر و کــودک ربــايــي و                      
آنها بـا    .  تجاوزهاي اخير بلند کردند  

ــدار                  ــانــــ ــرمــــ ــردن فــــ ــو کــــ هــــ
محـاکـمـه عـامـلـيـن ايـن               خواستار

فاجعه انساني شدند و چون پاسـخـي      
نگرفتند اعالم داشتـنـد کـه بـه ايـن              

. اعــتــراضــات ادامــه خــواهــنــد داد        
بدين ترتيب امروز شهر بـوکـان يـک           

 .پارچه خشم و اعتراض بود

مـدتــي اســت     در شــهـر بـوکــان       
ــايــي و تــجــاوز و ســوء                  کــودک رب

جنسي از کودکان، تـوسـط         استفاده
بــانــدهــاي جــنــايــتــکــار و عــوامــل           
جمهوري اسالمي بـه يـک مـوضـوع          
جدي و مـايـه نـگـرانـي و اعـتـراض                

از جـملـه دو      .مردم تبديل شده است 
دخـتـري بـه اسـم سـمـيـه               هفته قبل    

در پارک ساحلي شهر    فيض اهللا پور    
ربوده شد و بعد از سـه روز خـانـواده          
اش با جسد او کـه در هـمـان پـارک                
رها شده بود روبـرو شـدنـد کـه آثـار               

و آزار بـر روي جسـد        تجاوز و اذيت    
در نتيجه اين اتـفـاق     .  او ديده ميشد 

فاجعه بار و تکـان دهـنـده يـکـي از                
دوســتــان نــزديــک وي دســت بــه                   

مــجــمــوعــه ايــن        .  خــودکشــي زد    
اتفاقات شهر را بـه حـالـت انـفـجـار               

زير فشار فضاي اعـتـراضـي    . درآورد
شــهــر و مــراجــعــات مــکــرر مــردم           
سرانجام تعدادي از افـراد ايـن بـانـد             
جــنــايــتــکــار کــه از اعضــاي ســپــاه           
پــاســـداران و اوبـــاش جـــمـــهـــوري            
اسالمي هستند بازداشت شدند امـا    

ايـن  .  بعد از چند روز آزاد گـرديـدنـد        
مساله مردم را بـيـش از پـيـش بـه                  

ــع      .  خشـــم آورده اســـت        ــجـــمـ در تـ
اعتراضي روز جمعه مردم بوکان در    
واقع عزم خود را براي مقابله با ايـن      
جنايت و جمهوري اسالمي و ايجـاد     
فضاي امـن بـراي زنـان و کـودکـان                

 .نشان داند

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کمونيـسـت کـارگـري ايـران، ضـمـن              
ابراز مراتب خشم و نـفـرت خـود از              
اين جنايات بـيـشـرمـانـه عـوامـل و             
ــه            مــزدوران حــکــومــت اســالمــي ب
خانواده سميه و همه قـربـانـيـان ايـن             
فجايـع تسـلـيـت گـفـتـه و از مـردم                   
بوکان ميحواهد به اين اعـتـراضـات        

حــکـومـت اسـالمــي       . ادامـه دهــنـد    
ايران، حـکـومـت بـانـدهـاي تـرور و                
وحشت، حکومت تجاوز و جـنـايـت         
و قتل و کشتار، حکـومـت ضـد زن          

شناسايي مزدوران و قـاتـلـيـن     .  است
و تامين شرايط امن براي دختران و       

بايد امـر مـبـارزه و            پسران در شهر  
تالش متحد و عمل مستقيـم خـود          

بـه ايـن حـکـومـت کـه             .  مردم باشـد  
سردسته اين بـانـدهـاي جـنـايـتـکـار               

بـا  .  است، ابدا نميتوان اعتمـاد کـرد     
گسـتـرش دادن بــه اعـتــراضـات در             
بوکان و در ديگر شهرها بايد به ايـن     
جانيان نشان دهيم که بـا مـوجـي از         
اعتراض و نفرت و انزجار عـمـومـي          

اين بهترين راه دفـاع      .  روبرو هستند 
 .از فرزندان ما است

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ۹۱  ارديبهشت  ۱ 
 ۲۰۱۲ وريل  آ۲۰  

 . دخترش را پيگيري کند
مـردم شـهـر بـوکـان مــيـگـويـنــد               

طـبـق   .  قاتلين سميه را مـيـشـنـاسـنـد       
گفته مردم شهـر دو نـفـر از عـوامـل                
رژيـم اســالمـي کــه کـارمــنـد وزارت             
اطالعات هستند و همـيـشـه مسـلـح           
در شهر ديده شده اند در سـرکـوبـهـاي          

 نـقـش زيـادي داشـتـه و بـه                 ۸۸ سال   
دلــيــل بــيــرحــمــيــشــان در ســرکــوب            
تظاهراتهـاي مـردم تـهـران از جـانـب               
رژيم هر کدام يک مـاشـيـن شـخـصـي              

هـمـچـنـيـن گـفـتـه           .  جايزه گرفـتـه انـد      
ــده                ــفــر ســازمــان مــيــشــود ايــن دو ن
باندهاي فروشنده مواد مخدر در ايـن    

 . شهر هستند
طبـق آخـريـن خـبـري کـه بـه مـا                   
رسيده است اين دو نـفـر بـراي مـدت              
کوتاهي بازداشت و به دليل خدمـات        
شاياني که به وزارت اطـالعـات رژيـم       

بـعـد از آزادي       .  کرده اند آزاد شده انـد     
اين دو نـفـر نـيـروهـاي انـتـظـامـي و                    
امنيتي شهر بوکان پدر سـمـيـه را بـه            
طور موقت بازداشت و تـهـديـد کـرده         
اند که پرونـده دخـتـرش را پـيـگـيـري               

پدر سميه اکنون در ميـان غـم      .  نکند
از دست دان دختر و تهديد نـيـروهـاي        
امنيتي رژيم اسالمي در خـانـه خـود          

 . محبوس شده است
مـردم شـهـر بـوکـان مــيـگـويـنــد               
قاتلين سالها از عوامل سـرکـوب در         
خدمت ارگانهاي مـخـتـلـف رژيـم در            

از جـملـه گـفـتـه          .  اين شـهـر بـوده انـد         
ميشود که ايـن دو نـفـر چـمـاقـداران                 
شهردار براي تخريب خانه هاي خـارج     
از محدوده و باجگيران قلدر و بيرحـم        

 . شهردار بوده اند
طبق خبر ديگـري کـه افـرادي از            
درون نيروهاي انـتـظـامـي بـه اطـالع              
مردم رسانده اند در مـدت ايـن چـنـد            

 نـفــر از      ۷۰ روز گــذشـتــه تـا کــنـون             
ــطــور مــوقــت                جــوانــان ايــن شــهــر ب
بازداشت و تهديد شده اند کـه نـبـايـد            

 . موضوع قتل سميه را پيگيري کنند
طبق خبري که از داخل نيـروهـاي    

سرکوبگر رژيم جمهوري اسالمي درز     
کرده است از تـرس فضـاي انـفـجـاري             
اين شهر همه دستـگـيـر شـدگـان آزاد              
شـده انـد و ارگــانـهــاي رژيــم بشــدت               
نـگــران فضـاي انــفـجــاري ايـن شــهــر              
هستند و مرتب هشدارهاي امنـيـتـي      
بـه ارگـانـهـاي خــود در شـهـر صــادر                 

 . ميکند
در مقابل اقدامات سرکوبـگـرانـه     
نيـروهـاي امـنـيـتـي رژيـم اسـالمـي،                
مردم شهر بوکان گفته اند اگر تـا روز        
چهار شنبه بـه خـواسـتـه هـاي مـردم                
مبني بر معرفي و تـحـويـل آنـهـا بـه                
مردم براي محاکمه رسيدگي نشـود،        

 . يک بار ديگر به خيابان خواهند آمد
کميته کردستان حزب ضمـن ارج      
نهادن به جسـارت و هشـيـاري مـردم            
شــهــر بــوکــان بــه هــمــه مــبــارزيــن و              
معترضين اين شهر درود ميفرستد و     
همه مردم آزاديخواه را بـه پـيـگـيـري             
اين مـوضـوع و ادامـه اعـتـراض تـا                 
روشن شدن جوانب مختلف اين قـتـل        

مــردم و   .  بـيــرحــمــانــه فــرامــيــخــوانــد     
جوانان بايد در محالت شهر خـود را         
سازمان بدهند و در جـمـعـهـاي چـنـد              
نفره اقـدامـات و ابـتـکـارات الزم را                
سازماندهي و به اطـالع هـمـه مـردم             

طبعا اين وظيفـه هـمـه      .  شهر برسانند 
مردم آزاديخواه شهرهاي ديگـر اسـت        
که از مـبـارزات حـق طـلـبـانـه مـردم                 

مـردم ديـگـر      .  بوکان حـمـايـت کـنـنـد         
شهرهاي کردستان ميتوانند به انـحـا         
مختلف از جمله با تجمع و اعـتـراض      
و صادر کردن بيانيه و نـوشـتـن نـامـه         
هاي حمايتي همبستگـي خـود را بـا            

نبايد اجـازه    .  مردم بوکان اعالم کنند   
داد عوامل مزدور رژيـم در حـمـايـت           
اربابانشـان ايـن چـنـيـن بـي رحـمـانـه                  
زندگي مردم را نا امن و جوانان را بـه        

 .کام نيستي بفرستند
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
    ۲۴  ۹۱  ارديبهشت  ۴ 

 ۲۰۱۲ وريل  آ

 تجمع و تظاهرات هزاران نفر زن و مرد در شهر بوکان          
 در اعتراض به قتل سميه فيض اهللا پور       
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 زدهمدوابخش 

       
هــم دوره ايــهــاي مــن بــيــش از               
بيست نفر دختر و پسـر جـوان بـودنـد              
که از واحدها و ارگـانـهـاي مـخـتـلـف             

هر گرداني يک يا دو نـفـر     .  آمده بودند 
را فرستاده بود که آموزش ببيـنـنـد و            
بعنوان پزشکيار گـردان بـا واحـدهـاي          

بجـز مـن     .  نظامي به ماموريت بروند 
و چند نفري ديگر بـقـيـه پـيـشـمـرگـان                
گردانها بـودنـد و از نـظـر سـازمـانـي                 

. تحت اتوريته مرکز پزشکي نـبـودنـد        
مـحـسـن و بـهــار مـيـالنـي از طــرف                  

آنــهــا .  گــردان مــهــابــاد آمــده بــودنــد        
خــواهــر و بــرادر و اهــل کــرمــانشــاه              

او هـــم    .  تـــقـــي هـــم بـــود        .  بـــودنـــد
کرمانشاهـي بـود و فـکـر مـي کـنـم                  

تـقـي   .  فاميـل مـحـسـن و بـهـار بـود               
نه اينـکـه بـخـواهـد        .  سرتاپا جوک بود  

جوک بگويد امـا نـوعـي سـادگـي در              
حرفهايش بود که هرچه ميگفت همـه        

محسـن خـوش تـيـپ         .  را مي خنداند  
او قـدي بـلـنـد و           .  ترين پسر گروه بود   

اندامي ورزيده داشـت و دو تـا چشـم              
سياه درشت هميشه در کـاسـه سـرش            

حسـاس و    .  در حال درخشـش بـودنـد        
رمانتيک بود و هر وقت اسـم دخـتـري       
را که دوسـت داشـت مـي شـنـيـد تـا                   

محسن خـيـلـي    .  بناگوش سرخ ميشد  
باهوش و تيز بود و بسـرعـت درسـهـا           
را يــاد مــي گــرفــت و در يــادگــيــري               

با اعتماد .  کارهاي عملي محشر بود   
بنفسي که داشت، خيلـي زود آمـپـول         
زدن که هـيـچـي، پـانسـمـان و بـخـيـه                   
کردن و حتي جراحيهاي کوچک را هـم     

کمال تـنـهـا پسـر گـروه            .  انجام ميداد 
بود که در خوش قيافگي و سرزندگـي   

کـمـال   .  با محـسـن بـرابـري مـي کـرد             
صميمي و خوش صدا بود و از تـمـام          
سـلــولــهــايــش انــرژي و زنــدگــي مــي            

بنظـر مـي رسـيـد از نشـمـيـل                .  باريد
خوشش مي آمد چون تقريبا در هـمـه       
آوازهائي کـه مـي خـوانـد چـيـزي در                 
مورد خال سياه روي گونه اش وجـود          

ايندو متاسفـانـه زيـاد زنـده         . (  داشت
نماندن که به زندگي نشاط ببخشند و    

هردو در عمـلـيـاتـهـاي واحـدهـايشـان              
 ) جان باختند

 
 محسن ميالني 

صابراز گردان بيساران بـود و از           
او .  هـمــه آرام تــر و ســاکــت تــر بــود               

موهاي بور و پوستي روشن داشـت و       
برخالف ديگر مردان کرد که معمـوال      
خطوط صورتشان سخت و پوستـشـان    
آفتاب سوخته است، صابـر ظـريـف و          

ظاهرا اشعه سوزان آفتـاب  .  ماليم بود 
معلومه که همه ما را سيه چرده مـي      

مـــن تـــابســـتـــانـــهـــا مـــثـــل         ( کـــرد    
نمـي تـوانسـت      ) سوماليائيها ميشدم 

در پوست شـيـري رنـگ صـابـر نـفـوذ               
صابر زياد حرف نمي زد و تنـهـا   .  کند

هـنـگـام کـار کـردن بـود کـه مـيـشـد                     
قدرت يادگيري و کارآئيش را بعـنـوان      

 . پزشکيار ديد
 

مانند هـمـه جـمـعـهـاي مشـابـه،               
گروه مـا هـم از افـراد مـتـفـاوتـي بـا                     
روحـيــات و ســابــقـه هــاي مــتــفــاوت            

طبق معمول يـکـي     . تشکيل شده بود 
بود که سخن چـيـن جـمـع بـود و هـر                   
خبري را فوري به مسئولين امـر مـي        
رساند و وظيفه خـودش مـي دانسـت            
که نخود هر آشي شـود و سـر از کـار              

ــه          .  هــمــه درآورد     ــد ک ــودن ــي ب کســان
جوکرهاي جمع محسوب مـي شـدنـد         
و کــارشــان مــزه پــرانــي و خــنــدانــدن              

کسـانـي بـودنـد کـه نـه             .  ديگران بـود   
استعداد و نه عالقه يادگيري پزشکـي    
داشتند و مـعـلـوم نـبـود بـنـا بـه چـه                     

. دليلـي سـر از آنـجـا درآورده بـودنـد                
يکي بود که عاشق بود و پـاک دل از            
کف داده بود و بـجـاي يـادگـيـري يـک             
گوشه مـي نشـسـت و سـيـگـار مـي                  
کشيد و خاله سوسـکـه را نـگـاه مـي               
کرد که مي آمد و مي رفت و دل همه     

مـانـنـد هـمـه جـمـعـهـاي              .  را مي بـرد   
ديگر، جـمـع کـوچـک مـا هـم دنـيـاي                  
کوچک خـودش را داشـت و هـرکـس                

روي .  نقشي را در آن بـازي مـي کـرد             
هم رفته جمع شلوغ و پر هـيـجـانـي را         

حتي صابر هم بـه    .  تشکيل مي داديم 
آساني در شلوغ بـازيـهـاي مـا قـاطـي             
ميشد و در آب بازيهاي تابسـتـانـي و         
انگـور دزديـهـاي گـاه و بـيـگـاهـمـان                  

 . شرکت مي کرد
بزرگترهاي مرکز پـزشـکـي نـمـي           
دانستند با اينهمه نيروي جـوان و پـر            

حـتـي   .  انرژي چگونه بـرخـورد کـنـنـد          
چشم غره هاي شيرين و قـيـافـه جـدي          
دکـتـر شـاکـري  هـم مـا را از داد و                       
بـيـدادهـاي گـرم بـعـد از ظـهـر و آب                     
بـازيــهــاي پــر ســر و صــدا بــاز نــمــي                

وقتي ما آب بازي مي کـرديـم   .  داشت
کسي جرات نداشت از آنـجـا رد شـود          
چون همه را خيس مي کرديم، همه را      
بجز دکتر شاکري  که گـره بـزرگـي بـه            
ابروهاي پر پشتش مي انداخت و شـق    
ــطــان و                       ــروه شــي ــان گ و رق از مــي
مـاجــراجــوي مــا مـي گــذشـت و بــه               

وقـتـي او پـيـدايـش          .  اتاقش مي رفت 
ميشد، مثل اينکه دکمه اي را فشـار        
دهـي و هــمــه بــازيــکــنــان يــک بــازي              
الکتريکي را از کار بياندازي، همه بـا     
سطلها و کاسه هاي پر آب در دسـت،       
خشکمان ميزد و بمحض اينکه او بـه     
در اتـاقـش مـيـرسـيـد، انـگـار کسـي                  
دکمه را دوباره فشار داده باشد، هـمـه       
زنده ميشديم و کاسه ها و سـطـلـهـاي          
پـر آب را روي ســر هــم خــالــي مــي                  

 . کرديم
در اولين جلسـه سـيـاسـي واحـد،             
من و علي فارس دوباره با هم شاخ به       

جلسه آموزشي در مـورد    .  شاخ شديم 
کاال و دستمزد بود و شـيـريـن رئـيـس           

مــن چــيــزي گــفــتــم و          .  جــلــســه بــود   
بالفاصله علي نوبت گرفت و بـا مـن          

. نـه ايـنـطـور نـيـسـت           " مخالفت کـرد     
مارکس نگفته همه ثـروت دنـيـا کـار           

از نظر مارکس زمـيـن و     . کارگر است 
منابع طبيعي هـم ثـروت مـحـسـوب             

من هم دوباره نوبت گـرفـتـم    "  ميشوند
نـمـي دانـم      . و برعليه او استدالل کردم 

چي گفتم، اما هر چي بود زيـاد قـانـع         
کـنــنــده نــبــود چـون ديــگـران هــم در                
حرفهايشان بنوعي بحثهـاي عـلـي را          

بعد از جلسه عـلـي     .  تکرار مي کردند 
از من خواست با هم کمي قدم بـزنـيـم          
و در مـورد کـاال و ثـروت صـحـبـت                  

از ترس اينکه فکر نـکـنـد مـن        .  کنيم
عقب نشسته ام و يـا از بـحـث کـردن                
مي ترسم گفتم باشه و فکر مـي کـنـم       

. يکي دو ساعتي بـا هـم حـرف زديـم              
من که از همان اولش فـهـمـيـده بـودم               
بحث من غلط اسـت صـرفـا بـخـاطـر              
لـجـبـازي روي حـرفـم پـافشـاري مـي                 
کردم و او هم آنطور که بعدتر فهمـيـدم     
تا بحثي را به سرانـجـام نـمـي رسـانـد               

خالصه از مـارکـس   .  دست بردار نبود 
به مـنـصـور حـکـمـت و از آنـجـا بـه                      
شاملو و نيما و زمين و زمان، نتيجه       
آن شد که بـعـد از آن مـن و عـلـي را                     
ميشد هميشه، وقـت و بـي وقـت در              
حال قدم زدن در راهـي کـه بـه مـرکـز                

دوستانمان بـه    .  پزشکي مي رفت ديد  
شوخي به ما مي گفتند جـاده صـاف           

. انگار حرفهايمان پاياني نداشـت .  کن
از بـحـث     .  از همه چيز حرف مـيـزديـم       

سياسي گرفته تا کشفيـات عـلـمـي و           
هميـشـه چـيـزي بـراي          .  شعر و داستان 

 . گفتن بود
عــلــي در يــکــي از روســتــاهــاي            
آذربايجان بـدنـيـا آمـده و در جـنـوب                
شهر تهران بزرگ شـده بـود و از سـن                
خيلي پائين ناچار شده بود براي کمک       
بـه خــانـواده اش و تــامـيـن مـخــارج                 

وقــتـي پــدر    .  مـدرســه اش کــار کــنــد        
بزرگش آنـهـا را از خـانـه اش بـيـرون                   
کرد، پدر علـي در يـکـي از جـنـوبـي                 

) نزديک جاده سـاوه   (ترين نقاط تهران  
يک خانه کوچک براي خود و همـسـر و      
پسرش تهيه کرد که به مرور زمـان و         
با افزايش شماره اعضاي خـانـواده بـه          
يک خـانـه دو اتـاقـه بـا آشـپـزخـانـه و                     

باباي عـلـي   .  نقل مکان کردند   حياط
در کوره پزخانه کار مي کرد و بعـدهـا     

درآمــد او    .  نــقــاش ســاخــتــمــان شــد        
هيچوقت کفاف زندگي را نمي داد و          
او ناچار بود خيلي زود پسـرش را بـا             

عـلـي   .  دنياي کار و کارگري آشنا کند 
از .  در جاهاي مختلف کار کـرده بـود       

کــوره هــاي جــهــنــمــي شــيــشــه پــزي             
و کـارگـاه گـيـره سـازي            )  بلورسـازي ( 

گرفته تا پادوئي در بازار بزرگ تـهـران    
. و خـيـاطـي پـيـش شـوهـر عـمـه اش                  

کارفرماهاي کارگاههاي شيشـه پـزي        
از بچه هاي کوچک زياد استفـاده مـي       
کردند چون ميشد آنها را داخـل کـوره      
فرستاد تا شيشه هاي آماده را بـيـرون      

گرماي اين کوره هـا و بـوي          .  بياورند
سمي شيشه هاي آب شده واقعا غـيـر           
قابل تحمل بود و خيلي از بچه هـائـي      
که درازمدت آنجا کار مي کـردنـد را          

علي کارگاه شـيـشـه    .  مريض مي کرد 
پزي را خيلي زود ترک کـرد، امـا کـار         
در بازار را که به همان اندازه جهـنـمـي        
بود، بخاطر چلو کبابهاي مفصلي که     
نهار مـي تـوانسـت بـخـورد بـيـشـتـر                  

 . تحمل مي کرد
چـنـد ســاعـتـي دور و بــر نـهــار                " 

هـمـه   .  بشدت سرمان شلوغ مـي شـد        
بازاريها و غرفه ها نـاگـهـان سـفـارش             
غـذا مـي دادنـد و مـن نـاچـار بــودم                   
سـيــنــيــهــاي ســنــگــيــن پـر از پــلــو و               
خورشت و کباب را روي سرم بـگـذارم      
و بدو بدو به مـغـازه هـا بـبـرم و زود                    
بــرگــردم کــه ســفــارش بــعــدي را هــم              

در هــواي گـرم تـابســتـان و            .  بـرسـانــم  
شلوغي بازار اينـکـار بشـدت خسـتـه            
کننده و شاق بود و من حسابـي عـرق      

اما مي دانستم کـه بـعـد        . مي ريختم 
از چند ساعتي کارم تـمـام مـيـشـد و              
مي توانستـم بـنـشـيـنـم و يـک وعـده                  

هـر روز چـلـو        .  مـفـصـل غـذا بـخـورم          
پرسهـاي  .  کباب با کره و سماق فراوان  

چلو کباب مـعـمـوال بـزرگ بـودنـد و                
براي بچه اي مثل مـن خـيـلـي غـذاي             

امـا مـن کـوتـاه نـمـي             .  سنگيني بود 
. آمدم و همه را تا به آخر مـي خـوردم          

گاهي وقتها چند تا فلفل تند و کـمـي      
نــان و ســبــزي هــم در کــنــارش مــي               

وقــتــي از رســتــوران خــارج           .  خــوردم
ميشدم از بس خورده بـودم کـه نـمـي              

گـاهـي وقـتـهـا        .  توانستم حرکت کـنـم    
مجبور مي شدم نيم ساعتي همانـجـا    
روي پله هاي رسـتـوران بـنـشـيـنـم تـا                 

 ." توان راه رفتن را دوباره پيدا کنم
علي با فقر و نداري خيلـي خـوب        

شايد به هميـن خـاطـر بـود         .  آشنا بود 
که هميشه مـي خـواسـت يـک جـوري              
پس انداز داشته باشد و نـگـران بـدتـر              

کـه     مـدتـي بـود     . " شدن اوضـاع بـود      
بـودم و بــه         کـارم را کـنـتـراتـي کـرده            

خـاطـر سـرعـت کــارم مـي تـوانسـتــم                
هـفـتـه اي پـانـزده          ( بيشتر از معمـول      

بعضي وقـتـهـا مـي         . کار کنم) تومن
توانستم هفته اي بيست تـومـن و يـا             
بيشتر کار کنم ولي ايـن مـوضـوع را             
به پدر و مادرم نمي گفتم و آنها فـکـر      
مي کردند که من همان پانزده تومـان     

پدرم هم پنج تـومـن آن          . را مي گيرم  
بـه مـن مـي           را يک هفته پول جـيـبـي     

داد و بــاقـي را خـودشــان خــرج مــي                
درآمدم خـوب بـود و بـعـد از             .  کردند

اينکه کـلـي بـا دوسـتـانـم خـرج مـي                   
کرديم، هنوز مقداري پول داشـتـم کـه           

نمي خواستم بـه بـابـام      .  پس انداز کنم  
بگم چون بالفاصله از من مي گـرفـت         

براي همين پولـهـايـم    .  و خرج مي کرد   
را بدقت زير جلـد کـتـابـهـاي مـدرسـه               

که يک اليه کاغذ و بعد پالسـتـيـک       ام
بود پنهان مي کردم و به کسي چـيـزي    

نمي دانم چه طـرحـي بـراي      . نمي گفتم 
ايــن پــس انــدازهــا داشــتــم، امــا در               

. بـدتـريــن مـواقــع بــه دادمـان رسـيــد              
يکروز عصر رفتم خانه و ديدم مـادرم      
گريه مي کند و پدرم نـاراحـت گـوشـه           

ماجرا را پرسـيـدم و     .  اي نشسته است  
معلوم شد پدرم کـلـي بـدهـي دارد و                
بقالي سر کوچه هم ديگر به ما قـرض     

پدرم مدتي بود بيـکـار بـود      . نمي داد 
و وضع مالي خانواده بشـدت داغـون          

من که از ديـدن ايـن وضـع            .  شده بود 
دلم بدرد آمده بود بـا هـيـجـان گـفـتـم               
من پول دارم و جلوي چشـمـان نـابـاور          

زندگي نامه من     
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پدر و مادرم يکي يکي جلد کتابهايـم      
را باز کردم و اسکناسهـائـي را کـه از           
مدتها پيش آنجا قايم کـرده بـودم در          

يادم نيست چقدر پول بود امـا     .  آوردم
در آن شرايط خيلـي زيـاد بـنـظـر مـي              
رســيــد و پــدرم مــرا بــغــل کــرد واز                 

 ." خوشحال زد زير گريه
دوچرخه سواري و تلويزيون نـگـاه         
کردن دو تا از بهتريـن سـرگـرمـيـهـاي              
علي بودند که هردو را بسخـتـي گـيـر          

پدرش به او قـول داده بـود       .  آورده بود 
که اگر قبول شود برايش دوچرخه مـي    
خرد و علـي سـه سـال پشـت سـر هـم                   
قبول شده بود تا بـاالخـره پـدرش يـک             
دوچرخه کهنه ولي خوب کـه صـاحـب       

بعد .  کارش به او داده بود برايش آورد  
از آن علـي را مـيـشـد هـمـيـشـه روي                   

حتي گاهي وقـتـهـا      .  دوچرخه اش ديد 
براي غذا خوردن هم پياده نـمـيـشـد و           
همچنـان نشـسـتـه روي آن چـيـزي را                 
قـورت مـي داد و دوبــاره شـروع بــه                 

بـا دوسـتـانـش       .  ويراژ دادن مـي کـرد       
مسابقـه مـي داد، تـک چـرخـي مـي                 
رفت، مانور مي داد، پشـت و رو پـا             

 . مي زد و غيره
تب تلويزيون هم بـه هـمـان انـدازه            

علي هـر شـب پـدرش را            .  سوزان بود 
ناچار مي کرد بـعـد از کـار او را بـه                   
تنها قهوه خانه اي که تلويزيون داشت     

 ريال ورودي مي دادند و   ٢ بايد . ببرد
بعد مي توانستند تـا هـر وقـت مـي               

علي تا آخر مـي  .  خواهند آنجا بمانند 
ماند و در حالي کـه پـدرش از شـدت            
خستگي چرت مي زد او با چشمـانـي         
مشتاق به صـفـحـه تـلـويـزيـون خـيـره                 

بـعـد از     .  ميشد و همه را مي بـلـعـيـد       
مدتي که پدرش از سفرهـاي اجـبـاري         
به قهوه خـانـه خسـتـه شـده بـود، يـک                 
تلويزيون سياه و سـفـيـد خـريـد و آنـرا               
باالي کمد جائي که دست علي بـه آن        
نمي رسيد گـذاشـت و هـر روز عصـر               
وقتي خودش از سر کار مي آمـد آنـرا      

ديگر به قـهـوه   .  برايش روشن مي کرد  
خانه نمي رفتند اما از استـراحـت هـم         
خبري نبود چون تمام بچه هاي مـحـل     
آنجا جمع مي شدنـد و خـانـه تـا ديـر               
وقت جوالنگاه بچه هاي هيجان زده و     
شلوغ بود که همه بـا هـم حـرف مـي                

تـمـاشـا    "  تارزن" و " مراد برقي"زدند و  
 . مي کردند

عــلــي از هــمــان اوايــل انــقــالب             
قاطي سياست شد و از طريق يکي از       

مــعــلـــمــانـــش بـــا افـــکــار چــپ و                   
مارکسيستي آشنائي پيدا کرده و بـه          
مطـالـعـه کـتـابـهـاي انـقـالبـي آنـدوره                  

بريدن از مـذهـب کـار زيـاد           .  پرداخت
سختي نبود، چـون عـلـي هـيـچـوقـت              
ــپــذيــري از مــذهــب و                خــاطــرات دل

کـامـال   .  مراسمهاي مذهبـي نـداشـت      
برعکس، فرا رسيدن روزهاي عاشـورا     

پـدر و    .  بمثابه به قتـلـگـاه رفـتـن بـود           
مـادرش بــراي رضــايـت خــدايشـان و            
نذري که سالها پيش کرده بـودنـد هـر          
سال در ايام عاشورا علـي بـيـچـاره را              
در لباس سفيد بلندي مي پـوشـانـدنـد       
و کله اش را از تـه مـي تـراشـيـدنـد و                
بـعــد او را بــه مــيــان ســيـنــه زنــان و                  
عزاداران عاشورا برده و با تيغ  سـرش     

براي علي عاشـورا  . را زخم مي کردند 
بـا خــون و درد و خشــونــت تــداعــي                
ميـشـد و هـر سـال سـعـي مـي کـرد                     
خــودش را جــائــي پــنــهــان کــنــد کــه              

پـدر عـلـي بـا         .  نتوانند پيدايش کننـد   
وجود اينکه سنتي بود و طبق سـنـت         
ديرين ترکها حتي از بوسيـدن پسـرش        
در حضور پدر خودش خـودداري مـي       
کرد و هر سال پسرش را بـراي رضـاي           
دوازه امام خونين مي کرد، امـا اهـل         
نماز و روضه و دعا و عبادت نبـود و     
ــي بــه آمــوزش مــذهــبــي                   ــمــيــت اه

بعد از چند سـال       .کودکانش نمي داد 
که ديد علي بيچاره چقدر از عـاشـورا         
مي ترسد و چـطـور خـودش را قـايـم                
مي کند، عليـرغـم اصـرارهـاي زنـش            
که مي گفت نذر کرده است پسرش را    

 سالگي هر سال خونين کـنـد و     ١٥ تا  
خدا بـر آنـهـا غضـب خـواهـد گـرفـت                  
وغــيــره از بــردن پســرش بــه مــراســم             
عاشورا خودداري کـرد و عـلـي را از              

 . اين شکنجه اجباري معاف کرد
علي خيلي سريع مـارکسـيـسـم و          
نقطه نظرات چپ را پذيرفت و بـکـلـي         

کـوملـه بـخـاطـر        .  به اسالم پشت کـرد    
نظرات خلق گرايانه و مـائـوئـيـسـتـي             
اش و هــمــچــنــيــن بــخــاطــر مــبــارزه            
مسلحانه و داشتن نيروي پارتيـزان از        
نظر او و هـم گـروهـي هـايـش خـيـلـي                 
جذبه داشته و به هميـن دلـيـل وقـتـي              
معلمش دستگير شد و ارتبـاطـش بـا         
ديگران قطع شد، تصـمـيـم گـرفـت بـه            
کردستان رفته و بـه کـوملـه مـلـحـق                 

چند تکه لباس برداشته و بـدون  .  شود
اينکه کسي را بشناسد و کوچکتـريـن      
اطالعي از وضعيت آن منطقه داشتـه        

و الـبـتـه      .  باشد به شهر سنـنـدج رفـت       
هــمــانــطــور کــه انــتــظــار مــي رفــت              
مامورين سپاه به او مشکوک شـده و         

خـودم را بـکـلـي         . " دستگيرش کردند 

زدم به غيره سياسي بودن و گـفـتـم بـا             
يک دختر سنـنـدجـي آشـنـا شـده ام و                 

تـا يـک     .  اکنون آمده ام او را پيدا کـنـم   
هفته مامورين کميته هر روز مـرا دم       
مدارس دخترانه شهر مي بـردنـد و از        
من مي خواستند دختر مورد نظـر را      

حتي يکبـار دخـتـر      .  به آنها نشان دهم 
خود بازجو را پيشم آوردند و گـفـتـنـد         

مي خواستنـد  .  دختره را پيدا کرده ايم 
بـهـرحـال    .  اينجوري مچ مرا بـگـيـرنـد       

بدون اينکه سرنوشتم معلوم شود مرا       
به بند فرستـادنـد و مـن سـه مـاه در                  

ايـن سـه     .  پادگان سنندج زنداني بـودم    
ماه براي من واقعا آموزنده بـود و بـا          
تعدادي از فعالين کومله و دمـکـرات      

اين آشـنـايـي کـنـجـکـاوي            .  آشنا شدم 
مرا بيشتر کرد و من مصمم شدم کـه      
حتما روزي به صف پيشمرگان کومله    

درسـت شـب عـيـد سـال            .  ملحق شوم 
خـيـلـي    .   مرا از زندان آزاد کـردنـد    ٦٠ 

شانسي در رفتم اگـر تـا سـرکـوبـهـاي               
 در زندان مانده بودم حتمـا اعـدام     ٦٠ 

 ." ميشدم
يکي دو سال بعد علي بـه خـاطـر          
نداشتن امنيت در مـحـل زنـدگـي بـه             
سـربــازي رفــت و مـدتــي را در خــط                
مـقـدم جـبــهـه جـنـگ ايـران و عــراق                  

حتي چند بار با انـفـجـار    .  خدمت کرد 
همانجا بـا    .  خمپاره و توپ زخمي شد 

يکي از فعالين حـزب کـمـونـيـسـت و              
کومله آشـنـا شـد و ايـن بـار حسـاب                  
شده، از طريق او از سربازي فرار کـرده        
و بــه صــفــوف پــيــشــمــرگــان کــوملــه           

جالب اينکه وقـتـي بـعـد از            .  پيوست
مدتها مخفي بودن و پذيرفـتـن انـواع        
و اقســام خــطــرات بــه نــيــروهــاي                   
پيشمرگ مي رسد و تقاضا مي کـنـد       
به آنهـا بـپـيـونـدد، بـا شـک و تـرديـد                     

بنـظـر آنـهـا       .  مسئولين روبرو ميشود  
سناريوي او کمي عجيب بوده و نـمـي       

کسـي کـه     .  توانستنـد بـاورش کـنـنـد         
فارس بوده و تـمـام عـمـرش در شـهـر               
تهران زنـدگـي کـرده، در ارتـش رژيـم               
سربازي کرده، سابقه فعاليت سيـاسـي      
با هيچکدام از نـيـروهـهـاي شـنـاخـتـه              
شده سياسي را نداشته و حتي آگـاهـي      
درستي در مورد کـوملـه و اهـدافـش             
هم نـداشـتـه، و کسـي را هـم در ايـن                    
حزب نمي شناخته، از کـجـا مـعـلـوم             
جاسوس نـبـاشـد؟ فـارس بـودن زيـاد               
مهم نبود چون تعداد قـابـل تـوجـهـي             
غـيــر کــرد در صـفــوف پــيـشــمـرگــان              
کومله فعاليت مي کردند، امـا اکـثـر       
آنها از قديم فعالين سياسي بودند کـه     
در شهرهاي ايران با سازمانهـاي چـپ         
شناخته شده کار کرده بودند و اکـثـرا           

. کس ديگري را هـم مـي شـنـاخـتـنـد               
بعدها فهميدم که آموزشيهاي ديـگـر   " 

را گـمـارده بـودنـد کـه مـواظـب مــن                  
باشند و اگر کار مشکوکي کردم فورا    

حتي يـکـبـار    .  به مسئولين خبر دهند 
عمدا مرا در روستا جا گذاشتـنـد کـه            
من نتوانم پيدايشـان کـنـم و بـرگـردم               

مـردم روسـتـا کـمـکـم کـردنـد               .  تهران
 " دوباره پيش پيشمرگان برگردم

نهايتا رحمت ترقي مسئوليت او      
را بعهده ميگيرد و بخاطـرش تـعـهـد            
مي دهد تـا عـلـي بـتـوانـد رسـمـا بـه                   

و .  پيشمرگـان کـوملـه مـلـحـق شـود             
علي که احتياجي به آموزش نظـامـي         
نداشت را همانجا مسلح مي کننـد و      

 . به گردان شاهو مي فرستند
 

رحمت ترقي در يکي از عمليـات        
 جــان   ١٣٦٥ گـردان شـاهــو در سـال            

 باخت 
براي من عـلـي انـگـار کـامـال از              

او بـا هــمــه      .  يـک ســيـاره ديــگـر بــود          
با او مـي      .  مردهاي ديگر فرق داشت  

توانستم به آساني از همه چـيـز حـرف             
بــزنــم، درددل کــنــم، شــوخــي کــنــم،             
بخندم، ترسم را و شاديهـايـم را بـا او             
تقسيم کنم بدون ترس از تحقيـر شـدن       
و بدون اينکه احساس کنم کـه او يـک          
مرد است و مـمـکـن اسـت فـکـرهـاي             

مـن کـامـال      .  ديگري بـه سـرش بـزنـد         
مصمم بودم که دور عشق و عـاشـقـي        
را خط بکشم و مـي خـواسـتـم ثـابـت                
کنم که دختر و پسر مي توانند با هـم     
دوست باشند بدون اينکه عـاشـق هـم          

 . شوند و از آغوش هم سر در بياورند
من از دوستيم با عـلـي بـه انـدازه          
کــافــي لــذت مــي بــردم کــه ديــگــر                 
احتياجي به چيزي بيشتـر از آن نـمـي            

ديـگـران امـا بـا مـن هـمـنـظـر                  .  ديدم
نبودند و طولي نکشيد که متلکها و      
نـگــاهــهــاي پــر مــعــنــي و ابــرو بــاال              

بـعـضـيـهـا مـي         .  انداختنها شروع شد  
گفتند علي پسر خوبـي اسـت، بـهـتـر             

بعضيها مـي    .  است با او ازدواج کني   
گفتند زود است تو تازه يک تجـربـه را       
پشت سر گذاشتـه اي نـبـايـد ايـنـقـدر                

. سريع وارد يـک رابـطـه ديـگـر شـوي                
بــعــضــيــهــا زخــم زبــان مــي زدنــد و               

 . دلسوزترها نصيحت مي کردند
عکس العمها متفاوت و جـالـب         

خـانـمـهـاي مسـتـقـر در            .  توجه بودند 
چــادر دخــتــران مــرکــز پــزشــکــي بــا             
نگراني مرا نگاه مـي کـردنـد و بـيـن               
خودشان پچ پچ مي کردند که بـا مـن         

ــه        .  چــکــار کــنــنــد     يــکــبــار مــهــري ب
نمايندگي از طـرف ديـگـران مـرا بـه                

. کناري کشيد که با من صحبت کنـد    
مي داني که من برايم مهم نيسـت و     " 

رابطه دختر و پسر از نظر مـن خـيـلـي         
اما ديگران اينطور فـکـر   .  نرمال است 

نمي کنند و مـن مـي تـرسـم بـرايـت                  
مــن کــه اصــال      ."  حـرف در بــيــاورنــد      

دليلي براي ايـن هـمـه وسـواس نـمـي                
ديدم از دستش عصباني شدم و گفتـم        
اينطور نيسـت خـودت عـقـب مـانـده              
هستي و نمي تواني رابطه مـعـمـولـي           
يک دختر و پسر را بفهـمـي وگـرنـه بـه            

بيچاره .  ديگران هم توضيح مي دادي 
مهري که به اندازه يک مادر مـهـربـان            
بود و هميشـه بـه مـن مـحـبـت مـي                   
کرد، انتظـار نـداشـت مـن ايـنـطـوري               

ــم        ــده آخــرش از روي       .  جــوابــش را ب
حاال نمي شـه روزهـا       "استيصال گفت  

با هم قدم بزنيد و شبها تا ديروقت بـا       
من بهش خنديـدم و بـه          !" هم نباشيد 

او اطمينان دادم که مـا فـقـط بـا هـم               
حرف مي زنيم و هيـچ دلـيـلـي نـدارد               

 . براي من نگران شويد
شبهائي که من و عـلـي زيـر نـور             

دمـاي صـبـح قـدم مـي              مهتاب تا دم  
آذر و   .  زديم خيليها خوابشان نمي برد 

فيروزه ساعتي يکبار به بهانه تـوالـت        
رفتن از چادرشان بيرون مي آمـدنـد و       
به ما مي گفتند دير وقت است برويـم    

تذکر مي داد که .....  دکتر . بخوابيم
را زير پنجره اتـاق او      "  برنامه هايمان" 

نبريم چون مزاحم مـطـالـعـه اش مـي              
وي که رابطه زياد خوبي با مـن  . شويم

و علي نداشت هر چنـد وقـت يـکـبـار              
پنجره را باز مي کـرد و در تـاريـکـي              

مـا کـه     "  کي آنجـاسـت؟  " صدا مي زد   
مطمئن بوديم مي داند ما آنجائيـم و       
فقط مي خواهد به ما نوعـي اخـطـار          
بدهد، بيشتر از پيش مي خنديديـم و        

اه باز هم شمائيد؟ . " مي گفتيم مائيم  
 " ساعت چند است؟

دکتر اردالن تنها کسـي بـود کـه            
انگار ما را هـمـانـطـور کـه بـوديـم و                   
ادعا مي کرديم پذيرفته بود و کـاري           

حتي وقتهائي کـه    .  به کارمان نداشت  
ما مي رفتيم زير پنـجـره اش و از او            
مــي خــواســتــيــم شــعــري از شــامــلــو           
برايمان بخواند، بدون ايـنـکـه مـتـلـک             
ــم و                     ــا آن صــداي ب ــارمــان کــنــد ب ب
آهنگينش شعرهاي شاملو را برايمـان     
دکلمه مي کرد و گاهي در بحثـهـائـي       
که من و عـلـي نـمـي تـوانسـتـيـم بـه                     
توافق برسيم دخالت مي کـرد و نـظـر          

 . خودش را مي داد
دکتر اردالن رئـيـس بـيـمـارسـتـان            

او مــردي بـا سـواد و مـدرن و                .  بـود 
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حـرف زدن، لـبـاس        .  بزرگ منش بـود   
پوشيدن، راه رفتن و حتي هـوائـي کـه         
او را احاطه مي کرد با ديـگـران فـرق              

وراي هـمــه بــود و يـا الاقــل              .  داشـت 
با وجود اينکـه  .  چنان بنظر مي رسيد  

 سال سن داشـت، هـنـوز      ٥٠ نزديک به   
خوش تـيـپ بـود و ظـاهـري بـرازنـده                  

موهاي پر پشتش تازه داشـت    . داشت
جو گندمي مـيـشـد و سـبـيـلـهـايـش                 

نمـي دانـم بـخـاطـر          .  هنوز طالئي بود 
ــار                      ــتـ ــا رفـ ــود يـ ــدش بـ ــنـ ــلـ ــد بـ قـ
اريستوکراتيکـش، کـه هـمـيـشـه ايـن              
احساس در آدم بوجود مي آمد کـه از      
باال و با مايه اي از تحقير ديـگـران را       

 . نگاه مي کرد
دکتر اردالن از اروپا مـامـوريـتـي       
برگشته بود که وضع مرکـز پـزشـکـي          

ســـامـــان دهـــد و چـــنـــان               و    را ســـر   
به وضع همه چـيـز داد       "  ساماني و سر" 

که بزودي چهره مرکز پزشکي بـکـلـي         
او سعي مـي کـرد مـرکـز         .  عوض شد 

پزشکي را و افکار تشـکـيـالت را در          
مورد بهداشت و بيماري بقول خودش       

ــد        ــزه کــن ــوــلــه   " از طــب       .  مــدرنــي ل
اصطالحي که او بـکـار مـي          " ( کشي
کــه تــا آنــزمــان در مــيــان مــا              )  بــرد

معمول بود بشدت عصباني ميشد و    
با داد و بيداد فراوان و جـلـسـه پشـت            

يـعـنـي چـه       . " جلسه آنرا نقـد مـيـکـرد       
هرکس مي گويد مريـض اسـت فـکـر          

زنـدگـي   .  مي کنيد دروغ مـي گـويـد          
اينجا به اندازه کافي مشکـل اسـت و          
مردم مريض مـي شـونـد و يـا دچـار                
ناراحتيهاي روحي مي شـونـد ايـنـکـه         

تازه مگر نمي دانيـد کـه     .  گناه نيست 
حتي تمارض هم نوعي مريضي است       

 ." و بايد برايش راه حل پيدا کرد
يا يکي از پزشکياران را از گوشـه      
چشم نـگـاه مـي کـرد و بـه مسـئـول                    

بـيـخـود نـيـسـت         " بخش تشر مـي زد       
بيشتـر زخـمـهـا عـفـونـي مـيـشـونـد،                  
پزشکياران شما با همـان لـبـاسـي کـه             
زمـيــن را مـي کــنــنــد و چــادر مــي                 
سازند، سر کار ظـاهـر مـي شـونـد و                 

 ." روپوش هم نمي پوشند
ايـنـقـدر بـه زنـهـاي           " يا مي گفت     
تقصير آنها نـيـسـت      . بيچاره غر نزنيد 

زنـان  .  که ناخواسته حامله مي شـونـد      
و مردان پيشمرگ خيلي کم همـديـگـر      
را مي بينند و زندگي جنسي روتينـي   
ندارند که از آنها انـتـظـار جـلـوگـيـري               

امکانات کورتاژ مرکز .  داشته باشيد 
پزشکي را مدرن تر کنيد که اگـر الزم     
شد بدون خطر کمتـري آنـهـا را عـمـل              

اولين باري کـه بـا هـم رودرو            ."  کنيد
شديم من در حال انجام يکي از هـمـان    

بودم کـه خـون او را           "  لوله کشيهائي" 
شــيــفــت بــودم و      .  بــجــوش مــي آورد     

هيچکدام از سر شيفتها هم در بـخـش      
مطلب کـه آنـروزهـا        .  حضور نداشتند 

مسـئــول شــيـفــت مــن بــود کــمــردرد            
داشـــت و قـــرار بـــود چـــنـــد روزي                  

تنها فاطمه آنجـا بـود     .  استراحت کند 
وقتـي  .  که او هم بستري بود نه شيفت  

يـکـي از بـيـمـاران مـا کـه در مـيــان                     
پزشکياران مـعـروف بـود کـه زيـادي              
خودش را به بيماري ميزنـد، نـاگـهـان         
دچـار حـملـه آسـمـي شـد و از شــدت                   
تنگي نفس به خود مي پيچـيـد، مـن       
دستپاچه شده بودم و به فـاطـمـه پـنـاه            

فـاطـمـه    .  بردم که مرا راهنمائي کـنـد       
اي بود و ظـاهـرا      که پزشکيار با تجربه   

بارها مريض مورد نظر را مـعـالـجـه             
کرده بود، به من توصيه کرد يـک آب       

فـکـر   . " مقطر را به رگ او تزريق کـنـم      
مي کند داروي واقعي است و بـزودي        
خوب ميشود قبال دکترها جلو چشـم      

مـن هـم کـه        ."  من اينکار را کرده اند    
چيز ديگري به نظرم نمي رسيد آمپـول   
را آماده کردم و در حال تزريق آن بودم       
که سايه سنگين دکتر اردالن را باالي       

از نگاهـي کـه بـه        .  سرم احساس کردم 
من انداخت فهميدم خـطـا کـرده ام و              
بدون اينکه آمپول را تا آخر بـزنـم آنـرا            

پرسيد چي مـي زنـم و کـي          . در آوردم 
من جوابش را دادم .  دستورش را داده  

و او بدون اينکه چيزي به من بـگـويـد         
به معالجه مريـض پـرداخـتـه و او را               

بعد هم فـاطـمـه را بـه اتـاق            .  آرام کرد 
پرستاران صدا کرده و مثل بمـب روي     

بـعـدهـا ايـن نـوع          .  سر او منفجر شـد     
. حمالت انفجاري او برايم عـادي شـد       

بـه مـن     .  اما آنروز کلي ترسيـده بـودم       
گفت هيچ کـاري بـا مـن نـدارد چـون                
مــي دانــد مــن آمــوزشــي هســتــم و              

. بدستور کس ديگري عـمـل کـرده ام            
اما تا نيم سـاعـت بـي وقـفـه بـر سـر                    

مـي گـفـت      .  فاطـمـه بـيـچـاره داد زد           
چـطـور بـخـودتــان اجــازه مـي دهـيــد                
مريضي را که از شـدت تـنـگ نـفـس             

سيـاه شـده اسـت و دارد مـي مـيـرد                   
بـخـش   .  متهم به تمارض مـي کـنـيـد         

مــگــر مســئــول نــدارد، ســر شــيــفــت           
نداريد، دکتر شيفت نداريـد، چـرا هـر            
کسي مي تـوانـد دکـتـر شـود و دارو                

کـجــاي ايـنـکـار عـلــم          .  تـجـويـز کـنـد       
فـاطـمـه    .  پزشکي اسـت؟ و الـي آخـر           

. ابتدا سعي کرد از خودش دفاع کـنـد        
او معموال در برابر کسي کوتـاه نـمـي          
آمد و مشهـور بـود کـه شـخـصـيـتـي                

امـا بـعـد از چـنــد           .  قـوي و رک دارد       
دقيقه ساکـت شـد و در سـکـوت در                 
حالي که به اندازه خـود دکـتـر اردالن             
قرمز شده بود به فريادهـاي او گـوش            

بعدها فهميـدم کـه پـزشـکـيـاران           .  داد
قديمي تر او را مـي شـنـاخـتـنـد و بـا               

. دعواهاي گاه و بيگاه او آشنا بـودنـد     
همه مي دانستند او راست مي گـويـد    
و معموال کسي ياراي مخالفت بـا او          

ــداشــت     ــکــي از             .  را ن ــول ي ــق چــون ب
متاسفانه هميشه حق با   " همکارانمان  

 ." او بود
دکتر اردالن خيـلـي سـريـع چـهـره             
مرکز پزشکي را عوض کرد، قـوانـيـن     
سفت و سختي در مورد تجـويـز دارو           

. و برخورد به بيـمـاران را مـقـرر کـرد               
استفاده از روپوش و حرفه اي برخـورد     
کردن را براي کادر پـزشـکـي اجـبـاري             

کالسهاي آموزشي براي واحدها  .  کرد
دسـتـور داد کـتـابـهـاي           .  سازمان داد  

پزشکي تازه بخرند و در اختيار کـادر       
پزشـکـي قـرار دهـنـد کـه اطـالعـات                 
علمي و پـزشـکـي آنـهـا بـاال بـرود و                   

 . غيره
در بعد شخصي هم بـزودي دکـتـر       

نـمـي دانـم      ( اردالن پدر سوم من شـد         
چرا هميشه احتياج به يک نقش پـدري        

وقتي ترس اوليـه  !).  در زندگيم داشتم 
من از او فرو ريخت و با هـم بـيـشـتـر                

. کــار کــرديــم بــا هــم دوســت شــديــم             
ــت و                    ــهـ ــر ابـ ــر پـ ــاهـ ــالف ظـ ــرخـ بـ
خودخواهش، دکتر اردالن مرد شـوخ        
و سانتي منتالي بود و مي تـوانسـت         

اهل شعر و هـنـر       .  دوست خوبي باشد  
و موسيقي بود و تقريبا همه نويسنده    
ها را مي شناخت و بيشتر آثـار ادبـي      

او .  و کالسيـک دنـيـا را خـوانـده بـود               
اولين کسي بود که مرا با دنياي شعـر    

شعرهاي شاملو و نيـمـا را     .  آشنا کرد 
با احساس مي خواند و تـفـسـيـر مـي           

گاها آهنگهائـي را کـه شـنـيـده            .  کرد
بود و دوست داشت زيـر لـب زمـزمـه              
مي کرد و کلمات آنرا به فارسي بـراي        

امـروز بـه تـو        . " من ترجمه مـي کـرد      
زنگ زدم نه بخاطر اينکه روز تولـدت    
است، نه بخاطر اينـکـه روز تـعـطـيـل              

است، نه بـخـاطـر ايـنـکـه امـروز روز                 
امروز به تـو زنـگ زدم       .  خاصي است 

که فقط به تو بگويم سالم و دوسـتـت         
 ." دارم

روزهائي کـه مـن در درمـانـگـاه              
کار مي کردم دکتـر اردالن مـي آمـد           
پيش من و در حالي که من کـار مـي        
کردم و جـواب اربـاب رجـوع را مـي                
دادم او چــائــي مــي خــورد و حــرف                
ميزد، راهنمـائـي مـي کـرد، انـتـقـاد               
مي کرد، ايراد مي گـرفـت و شـوخـي          

بـهــتـر اسـت يــک جــعـبــه            . " مـي کــرد   
مخصوص کـمـکـهـاي اولـيـه درسـت              
کني، درمانگاه نبايد بـه اتـاق عـمـل            
متکـي بـاشـد، شـمـا بـايـد بـتـوانـيـد                    
سـريـعـا جـوابـگـوي مـوارد اورژانــس              

چرا هر کس از راه مـي رسـد         " " باشيد
بهش نوبت مي دي؟ درمانـگـاه بـايـد         
ليست نوبت داشته باشد، مـردم بـايـد       
ياد بگيرند که نوبـت بـگـيـرنـد و سـر                
نوبت خودشان به درمانگـاه مـراجـعـه        

فکري بـه حـال ايـن مـوشـهـا             ." " کنند
بکن، اينجا نـا سـالمـتـي درمـانـگـاه              

 ... و" است
مي دانسـتـم راسـت مـي گـويـد،              
معموال مـي گـفـتـم بـاشـه امـا زيـاد                  
اهميت نمي دادم و درست کردن سـت        
کمکهاي اوليه و حل مشکل موشـهـا     
و غيره را همه به آيـنـده مـوکـول مـي              

انگار همـيـشـه فـردائـي بـود و             .  کردم
من هميشه وقت داشتم بـه کـارهـائـي         

روزي کـه    .  که عقب مانده بـود بـرسـم       
دستم را با شيشه بريدم و تـانـدونـهـاي         
انگشتم همه ريـخـتـه بـودنـد بـيـرون،                
فهميدم که بـايـد بـه رهـنـمـودهـاي او               

اگـر مـطـلـب       .  بيشتر توجه مي کـردم     
مسئول اتاق عمل همان اطراف نـبـود       
و يک ست جـراحـي را از اتـاق عـمـل                 
نمي آورد، دکترها نمي توانسـتـنـد بـا        

در .  آن سرعت دست مرا بخيه کـنـنـد        
حالي که داشـتـم از درد بـخـود مـي                  
پيچيدم و سعي مي کردم جـلـو گـريـه             
ام را بگيرم، سرم را بلند کردم و ديـدم        
دکتر اردالن با آن نگاه سرزنـش آمـيـز         

اش به مـن نـگـاه        " من مي دانستم"و  
نمي دانم چرا هميشه جـائـي   .  مي کرد 

و وقتي کـه نـمـي خـواسـتـي او آنـجـا                  
 . باشد، سر و کله اش پيدا ميشد

دکتر اردالن عضـو ثـابـت جـمـع              
فيروزه و پـرويـن و آذر و هـوشـيـار و                  

فکر مي کنم از قديم .  دکتر احمد بود  
شــوخــيــهــا و    .  بـا هــم دوســت بــودنــد        

حرفهايشان مانـنـد دوسـتـان قـديـمـي             
بود که سابقه طوالنـي از دوسـتـي بـا            

درحالي کـه بـا پـرويـن و           .  هم داشتند 
فيروزه آخرين شـايـعـات روز را رد و                

بدل مي کرد، با دکتر احمد هدايـت و        
. هوشيار بحث هاي سياسي مي کـرد     

دکتر اردالن با بخشهـائـي از بـرنـامـه            
حزب و سبک کـار و فـعـالـيـتـهـاي آن                 
اختالف جدي داشت و مـعـتـقـد بـود              

او معـتـقـد    .  بايد برنامه را عوض کرد 
بود که حزب کمونيست ايـران نـبـايـد            

جــمــهــوري ( بـخــش حـداقــل بـرنــامــه           
. داشـتـه بـاشـد      )  دمکراتيک انـقـالبـي    

مي گفت انقالب مرحله اي در ايـران          
اگـر حـزب مـا        .  امروز مـعـنـي نـدارد       

بتواند آنقدر نـفـوذ داشـتـه بـاشـد کـه                 
ــان                    ــاب ــه خــي ــران را ب مــردم و کــارگ
بکشاند، بـايـد از هـمـان اول آنـهـا را                  
براي انقالب کارگري و کـمـونـيـسـتـي            

چه لزومي دارد کارگر را .  رهبري کند 
به خيابان بياوريم که بارديگر سرمايـه   
داران را بـه قـدرت بـرسـانـد و تـحـت                   

 . حاکميت آنها زندگي کند
ــبــود کــه               دکــتــر اردالن کســي ن
حرفش را قورت دهد و نظرش را بيـان    

اين رک گوئي و رفـتـار اشـراف        .  نکند
منشانه اش خوشايند عـده زيـادي از           
فعالين قـديـمـي کـوملـه کـه خـود را                  
صاحب آب و گل مي دانستنـد و هـر         
نوع تغييـري و نـوآوري را بـا شـک و                  

ايـن  .  ترديد مـي نـگـريسـتـنـد، نـبـود             
موضوع مخصوصا هنگام انتخابات  
براي نمـايـنـدگـان گـنـگـره خـودش را                

چـنـان فضـاي عـجـيـبـي            .  نمايان کـرد  
پشت سر او درسـت کـرده بـودنـد کـه                
من از شنيدن بعضي چيزهـا شـاخ در         

خـود او انـگـار اهـمـيـتـي              .  مي آوردم 
مثل هميشه کارش را مـي      .  نمي داد 

کرد، حرفش را ميـزد و انـتـقـادش را            
مطرح مي کرد و بعنوان نمايـنـده هـم        
انتخاب مي شد و در کنگـره شـرکـت            

 . مي کرد
شايد تحت تاثير او مـن هـم يـاد            
گرفته بودم که بـه حـرفـهـاي ديـگـران               

آنچـه را کـه فـکـر           .  زياد اهميت ندهم  
مي کردم درست است انجام مي دادم       
و جواب حرفها و متلکـهـا و چشـم و           

اجـازه  .  ابروهاي کسي را هم نمي دادم   
نـمـي دادم کــه فضـاي عــقـب مـانــده                
تبليغات بر عليه دکتر اردالن هـم بـر          

ايـن  .  رابطـه ام بـا او تـاثـيـر بـگـذارد                 
دوستي براي من با ارزش بـود و مـن           
خيلي از آن ياد مـي گـرفـتـم و آنـقـدر                  
تجربه پيدا کرده بودم کـه بـدانـم عـده             
اي از روي رقابت و بدخواهـي و چـون          
حرف درستي ندارند، بـه فضـا سـازي            

 . دست مي زنند
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 بحران همه جانـبـه جـمـهـوري        -١ 
از سالها قبـل آغـاز شـده           اسالمي که 

اکنون بـمـراتـب تشـديـد شـده و                 ،بود
شــده  کــنــنــده اي     وارد فــاز تــعــيــيــن       

ــت ــد  . اســ ــديــ ــاي     تشــ ــهــ ــمــ ــريــ ــحــ تــ
ــمــلــلــي          و اقــتــصــادي  ــيــن ال انــزواي ب

تهديـد جـنـگ و         جمهوري اسالمي و  
تضـعــيـف مـوقــعـيــت حــکـومــت در             

ــر         ــه در اث ــطــق مــبــارزات مــردم       مــن
تضــعــيــف بــيــش از پــيــش اســالم              و

هر نوع افقي براي برون رفت        سياسي،
. رژيم از اين شرايط را کور کرده اسـت     

جنگ و جدال جـنـاحـهـاي        اين شرايط 
حکومت را به ابعاد بيسابقـه و غـيـر             

امــروز .  قـابـل کـنــتـرل رســانـده اسـت            
تخاصم شديد و علني ميان بلوکهـاي      
تا ديروز مـتـحـد در حـکـومـت، بـي                 
اعتباري ولـي فـقـيـه، مـحـاکـمـات و                
توطئـه بـانـدهـاي حـکـومـتـي عـلـيـه                  
يـکـديـگـر و افشـاگـري از دزديـهـا و                   
اختالسهاي ميلياردي يکديگر به يـک   
امــر عــادي و روزمــره تــبــديــل شــده             

  .است
 
اوضاع سياسي، اقـتـصـادي        -  ٢ 

و اجتماعي ايران هم از نظر بـورژوازي        
و هم از نـظـر طـبـقـه کـارگـر و مـردم                    
زحمتکش قابل دوام نيست و تـغـيـيـر           
در شــرايــط حــاضــر امــري مــبــرم و              

نياز به ايـن امـر     . اجتناب ناپذير است 
جامعه را وارد فاز جديـدي از تـقـابـل             
آلترناتيوهاي گوناگـون بـراي تـغـيـيـر             

از يـک طـرف       .  اين اوضاع کرده اسـت    
افق و آلترناتيو بورژوائي با نيـروهـا و       
احـزاب رنـگـارنـگ آن قـرار دارد کــه                
اساسا خواهان تـعـديـل و يـا تـغـيـيـر                  
حکومت از باالي سر مردم و تحميـل      
حکومت اقليت سرمايه دار در لبـاس    

از سـوي    .  و ظـاهـر ديـگـري هسـتـنـد            
ديگر آلترناتيو انقالب و سـرنـگـونـي            
جمهوري اسالمي و رهـايـي از هـمـه              
مصائب جـامـعـه طـبـقـاتـي بـقـدرت                
انـقـالبـي تـوده مـردم قـرار دارد، کـه                  
بوسيله حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               

 .نمايندگي ميشود
 
ــي             -٣  ــون ــاکــن ــاي ت ــه ــاســت ســي

بورژوازي جـهـانـي و بـورژوازي ايـران             
براي ايـجـاد تـغـيـيـرات و تـعـديـالت                  
مورد نظر خود در رژيـم اسـالمـي بـا            
ناکامي روبـرو بـوده و از هـمـيـن رو                  
گفتمان براي جـايـگـزيـنـي جـمـهـوري              
اسـالمـي در بـيـن بـرخـي نــيـروهـا و                   

دولتهاي بورژوايي مـيـدان بـيـشـتـري            
با اينحال فـقـدان يـک      .  پيدا کرده است  

آلترناتيو سياسي مناسب جـايـگـزيـن         
جمهوري اسالمـي بـراي بـورژوازي و           
مهمـتـر از آن خـطـر بـالـقـوه انـقـالب                    
کارگران و مردم زحمتکش دو عـامـل     
مهمي هستند که غـرب را بـه تـداوم              
سياست پراگماتيستي تا کنوني خـود     
يعني رام کردن جمهوري اسـالمـي در        
چارچوب سياستها و انتظارات غـرب      

 .وا مي دارد
 
بـدنـبــال  شـکــسـت اصــالح              -۴ 

طـلـبــان حــکـومـتــي و در مـتــن بــي                 
اعــتــبــاري و افــول جــنــبــش اســالم               
سياسي و نـفـرت مـردم از جـمـهـوري               
اسالمي و نيـروهـاي بـر آمـده از ايـن                
جنبش، اکنـون بـخـشـي از احـزاب و               
فــعــالــيــن جــنــبــش مــلــي اســالمــي             

اصالح طلبـان حـکـومـتـي و خـارج             ( 
ــيــگــرايــي و          )   حــکــومــت   وجــه مــل

دموکراسي طلبي خـود را پـررنـگـتـر             
کـرده و تـالش مـيـکـنـنـد بـه جـنــاح                    

ايـن  .  پروغرب بورژوازي نزديک شونـد    
دو بخش بورژوازي  سـعـي دارنـد بـا                
طرح هاي تکراري و شکـسـت خـورده          
تحت عناويني مانند کـنـگـره مـلـي،           
ــنــفــرانــس مــلــي، اتــحــاد بــراي                   ک
دمکراسي و غيره، به عنوان جانشيـن   
جـمــهـوري اسـالمــي مــورد تــوجـه و              

 .حمايت دولتهاي غربي قرار گيرند
 
کليه طرحهـا و نـقـشـه هـا و               -۵ 

ــاي   شـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــارهـــــــــــــــــــ
از  ائــيبــورژو اپــوزيســيــون  تــاکــنــونــي 

قـبـيـل رفـرانـدم، نـافـرمـانـي مـدنـي،                  
ــات در              ــالحــ ــات، اصــ ــابــ ــخــ ــتــ انــ

جمهـوري اسـالمـي، و يـا رژيـم               رژيم
و  دهچنج و غيره همگي شکست خـور     

وجـود   بـا ايـن    .  به بن بست رسيده انـد    
در مقابـل    دنتالش ميکن   اين نيروها 

آلترناتيو انقالب و در هـم شـکـسـتـن              
ارکـان حــکــومــت فــعــلــي و دخــالــت            
مستقيم مردم در تعـيـيـن سـرنـوشـت             

آلـتـرنـاتـيـو بـورژوايـي از             خود، به يک  
در هــمــاهــنـگــي بــا        مــردم بـاالي ســر   

کـنـگـره    . شکل بدهند بورژوازي غرب 
وحـدتـهـاي     ها و سـمـيـنـارهـا و طـرح            

در فضــاي    ايــن اپـوزيســيــون    مـتــعــدد 
تالشـي در     سياسي يکي دو سال اخير   

الگوي قدرت گـيـري      . اين راستا است  
ــا و احــزاب راســت و                      ــيــروه ــن ن اي
ــه ســنــاريــوهــاي               ــورژوائــي اتــکــا ب ب

دولتسازي بورژازي غرب بـا رنـگ و           
و "  حقوق بشـر "و " دموکراسي" جالي  

امـا فضـاي سـيـاسـي و            .  غيـره اسـت    
ايـران، و     موقعـيـت چـپ در جـامـعـه            

تاثيراتي که جامعه ايـران از جـنـبـش             
 ضــد کــاپــيــتــالــيــســتــي در جــهــان و            

گرفته است، همـگـي      انقالبات منطقه 
در جهت مخالف اميال و نقشـه هـاي        
کمپ اپوزيسيون بـورژوايـي در ايـران           

 .قراردارد
  

در مــقــابــل جــبــهــه راســت              -۶ 
جنبش کمونيسم کـارگـري       بورژوايي،

قرار دارد که يک جـنـبـش گسـتـرده و              
کـمـونـيـسـم      .  بسيـار قـدرتـمـنـد اسـت          

کارگـري يـک گـرايـش قـوي در درون                
طبقه کارگر است و در سطح جـامـعـه          
از نفوذ و محبوبيت باالئي برخـوردار        

حزب کمونيست کارگري بخش .  است
متحزب جنبش کمـونـيـسـم کـارگـري           

اين حزب، حزب سياسي طبـقـه   .  است
کـارگــر ايــران اســت و ايـن فـاکــتــور،               

 کـه کـارگـران از        ٥٧ نسبت به انقالب  
داشتـن حـزب خـود مـحـروم بـودنـد،                
موقعيت طبقه کارگر را در تـحـوالت       
سياسي آتي بسيار متفاوت و تعيـيـن       

جـنـبـش کـمـونـيـسـم           .  کننده ميکـنـد   
کارگري با حزب سـيـاسـي خـود و بـا               
ــکــــا بــــه طــــيــــف وســــيــــع                       اتــ

و رهبران عمـلـي       کمونيست کارگران
طبـقـه کـارگـر، يـک مـولـفـه جـدي و                    
تعيين کننـده در سـيـاسـت و مسـيـر                

 .آينده جامعه ايران است
 
مبارزات کـارگـران در طـول            -۷ 

حيات رژيم اسالمي بطـور اليـنـقـطـع            
در مـقـاطـعـي کـه        .  ادامه داشته است  

جمهوري اسالمي با هـدف مـخـتـنـق           
کردن جامعـه تـهـاجـم بـه فـعـالـيـن و                   
نهادهاي جنبشهاي اعتراضي و حـق         
طــلــب را ســازمــان داده اســت، ايــن              
اعتراضات بي وقفه کارگري است کـه      
پيوستگي فضاي اعتراضـي جـامـعـه         

عليه جمهوري اسالمي را حفظ کـرده     
در ادامه اين تحرک اعـتـراضـي     .  است

بي وقـفـه کـارگـران، در دوره بـعـد از                  
 دور جديدي از اوجـگـيـري    ٨٨ انقالب  

مبارزات و اعـتـراضـات کـارگـري در           
مقـابلـه بـا فـقـر و گـرانـي و شـرايـط                      

. مشقت بار اقتصادي آغاز شده اسـت   
جنبش کارگري با مبـارزات خـود در          
صف مقدم مبارزات مردم براي دفاع       
از معيشت قرار دارد و بـيـش از هـر                
زمان ديگري از پتانسيـل و آمـادگـي          

قدم گـذاشـتـن بـمـيـدان مـبـارزه                براي
سياسي تحت رهـبـري حـزب خـود و              
قرار گرفتن در راس مـبـارزه انـقـالبـي           
مردم عليه وضعيت فالکت بار امروز    
براي بزير کشيدن جمهوري اسالمي و     
بــرپــايــي يــک جــامــعــه آزاد و مــرفــه              

    .برخورداراست
 
عالوه بـر جـنـبـش کـارگـري،            -۸ 

جــنــبــش آزادي زن و جــنــبــش ضــد               
مذهبي و جنبش خالصي فـرهـنـگـي         
جوانان در ايـران جـنـبـشـهـاي بسـيـار                
قدرتمند و در واقع يک وزنه سـنـگـيـن         
در جنبش انقـالبـي بـراي سـرنـگـونـي              

ايـن  .  جمهـوري اسـالمـي مـيـبـاشـنـد            
مـدرن و     جنبشهاي انقالبي، به شـدت    

در حـکـومـت      مذهب مخالف دخالت 
. و قانون و زندگي اجتماعي هسـتـنـد        

امروز در جامعه ايـران مـخـالـفـت بـا              
مــجــازات اعــدام، دفــاع از حــقــوق              
کودک، دفـاع از بـرابـري زن و مـرد،                 
دفاع از هـويـت انسـانـي در مـقـابـل                  
هويتهاي کـاذب و تـفـرقـه افـکـنـانـه                 
قومي و ملـي و مـذهـبـي، خـواسـت               
آزادي بي قيد و شرط بيان و خـواسـت      
حقوق برابر بـراي هـمـه شـهـرونـدان و                

به فـرهـنـگ و خـواسـت بـخـش                 غيره
مـردم ايـران تـبـديـل           قابل توجهـي از    

حزب کمونيسـت کـارگـري       .شده است 
با طرح کردن و دفاع از ايـن خـواسـتـه           
ها، در ايجاد اين فضا و رشد و دسـت      

در  بــاال پــيــدا کــردن چــپ جــامــعــه              
نـقـش اسـاسـي        جنبشهاي اعـتـراضـي    

 .داشته است
 

حزب کمونيست کارگـري در      -۹ 
متن مبارزه براي سرنگونـي انـقـالبـي        
جـــمـــهــــوري اســــالمـــي طـــرح و                 
آلترناتيوهاي اپـوزيسـيـون بـورژوايـي          
جمهوري اسالمي را افشا ميـکـنـد و           
تالش خواهد کرد ايـن طـرحـهـا را بـا             

افشـا و خـنـثـي         .  شکست مواجه کند 
ــقــشــه و                    ــه طــرح و ن کــردن هــرگــون

بـراي تـغـيـيـررژيـم         "  آلترناتيـو سـازي    " 
اسالمي از بـاالي سـر مـردم بـه يـک                  
رژيم ديگر بورژوايي در ايران، هماننـد   
مقابله با هرگونه تالش براي استحاله       
رژيم اسالمي و ترميم و تـعـديـل آن ،         
جــزء اليــنــفــک مــبــارزه حــزب بــراي             

  .سرنگوني جمهوري اسالمي است
 
کــه در    حــزب تــالش مــيــکــنــد        

آلــتــرنــاتــيــو   ايــران صــحــنــه ســيــاســي    
سرنگوني تـام و تـمـام           کارگري يعني 

جمهوري اسالمي و درهـم شـکـسـتـن           
ماشين دولتي سـرکـوب بـورژوازي ،           
قدرت گـيـري مسـتـقـيـم و بـالفصـل                 
کارگران و مردم و رهايـي جـامـعـه از            
نظام سرمايه داري را به پـرچـم بـخـش          
پيشرو جنـبـشـهـاي انـقـالبـي تـبـديـل                

جامعه ايـران بـايـد بسـرعـت از              . کند
وضعيت کنوني گذر کند و بر ويـرانـه           
هاي جمهوري اسالمي جامعه نوينـي      
ساخته شود کـه مـبـنـاي آن آزادي و                

پـاســخ  .  بـرابـري و رفـاه انسـانـهـاسـت             
مردم بـايـد از ايـن        . سوسياليسم است 

ــونـــد و                 ــيـــت رهـــا شـ ــعـ يـــک   وضـ
دخــالـــت    شــورايــي کــه       حــکــومــت   

مستقيم همه شـهـرونـدان در تـعـيـيـن              
سرنوشت اجتماعـي خـود را تـامـيـن             

حـزب کـمـونـيـسـت         .  کند، برپا کنـنـد    
کـارگــري بــراي تــحـقــق ايــن امــر کــه              

 درصدي جامـعـه   ٩٩ خواست اکثريت  
است، کارگران و مردم آزاديخواه را بـه   

 .صفوف خود فراميخواند
 

 دفتر سياسي   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

   ٢٠١٢  آپريل ٢٣ 
 ١٣٩١  ارديبهشت ٤  

 اوضاع سياسي و جدال دو آلترناتيو طبقاتي در ايران     
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نده باد روز همبستگي      ز
 !طبقاتي كارگران  

جمعي از بيکاران    
 سنندج  

 
 !كارگران
 

اول ماه مه روز هـمـبـسـتـگـي طـبـقـه               
روزي كه كـارگـران   .  كارگر در راه است 
 با خـون خـود     ١٨٨٦ شيكاگو در سال 

ــادگــار                    ــه ي ايــن روز را بــراي مــان ب
گذاشته اند و كـارگـران هـرسـالـه ايـن                
روز را نماد مبارزه ي طـبـقـاتـي خـود           
قرار مي دهند و در اين روز خـواسـت         
ومطالبات طـبـقـاتـي مـان را رو بـه                  
سـرمــايــه مــطــرح و بــراي احــقــاق آن             

 طبقه كـارگـر ايـران      .مبارزه مي كنيم  
نيز امسال در شرايـطـي بـه اسـتـقـبـال               
اول ماه مه، روز جهـانـي كـارگـر مـي           
رود كه تداوم اجـراي طـرح هـدفـمـنـد               
كردن يارانه ها و ادامـه تـحـريـم هـاي              
اقتـصـادي بـر ابـعـاد فـقـر و فـالكـت                    

روزي نـيـسـت      .  اقتصادي افزوده است  
كه خبراخراج كارگران از كارگاهـهـا و        
كارخانه ها و مـلـحـق شـدن آنـهـا بـه                   

در چـنـيـن      .  لشكر بيـكـاران نشـنـويـم        
شرايطي كـارگـران بـدون داشـتـن حـق              
بيمه ي بيكاري مكفي در دام فـقـر و           
گرسنگي رها مـي شـونـد و عـواقـب              
فاجعـه بـار آن بـر سـر خـانـواده هـاي                    

در ايــن   .  كــارگــري ويــران مــي گــردد       
اوضاع، كارفرمايان و حـامـيـان شـان          

 را مـبـلـغـي       ١٣٩١ دستمزدهاي سال  
 هزار تومان در ماه اعالم ٣٩٠ حدود  

اند؛ يعني مبلغـي چـنـد بـرابـر             كرده
 ايـن در حـالـي          .پايين تر از خط فـقـر     

است كه تداوم بحران جهاني سـرمـايـه          
داري، بيكاري و فقر بي سابـقـه اي را         

. بــه كــارگــران تــحــمــيــل كــرده اســت           
ــاري از                  ــه داري در بســـيـ ــايـ ســـرمـ
كشــورهــا، بــراي بــرون رفــت از ايــن              
بحـران بـه حـداقـل هـايـي كـه طـبـقـه                     
كارگر طي دهها سال مبارزه آن را بـه         
سرمايه داري تحميل كرده بود حـملـه        
و آنها را كاهش و يـا بـازپـس گـرفـتـه               

اما طبقه كارگر در اين كشـورهـا   .  اند
ساكت ننشسته اند و با اعتراضات و         
اعتصابات خود خشم و نفرت خود را       
به آينده ي تيره و تـاري كـه سـرمـايـه                
داري براي آنها تدارك ديده به نـمـايـش       

در مـتـن و تـداوم ايـن             .  گذاشتـه انـد    
بحران بود كه جـنـبـش ضـد سـرمـايـه              

) وال استريت را تسخـيـركـنـيـد     ( داري  
در چند مـاه مـانـده بـه اول مـاه مـه                     
فراخوان اعتـصـاب سـراسـري در روز             

مـا  .جهاني كارگر را اعالم كرده اسـت     
جمعي ازكارگران بيكار سنندج ضمن      
حمايت از ايـن فـراخـوان، خـواسـت و               
مطالبات خودمـان را بـا شـركـت در              
مراسم اول مـاه مـه هـم صـدا بـا هـم                   
طبقه اي هـايـمـان در سـراسـر جـهـان                  

 .فرياد خواهيم زد
 زنده باد روز همبستگي   

 طبقاتي كارگران  
 جمعي از كارگران بيكار سنندج    

 ١٣٩٠  فروردين ٢٩ 
 
 

رگ يک کارگر ديگر        م
 ساختماني در محيط کار    

 
 

 فروردين، کارگـري  ٢٣ روز چهارشنبه  
" فتح اهللا سـهـرابـي       " ساختماني با نام    

بر اثر فرو ريزي ديوار در مـحلـه تـپـه             
کرباسي سنندج مجروح و پس از سـه       
روز مـبـارزه بـا مـرگ سـرانـجـام روز                 

 ٦٠  فــرورديــن در ســن           ٢٦ شــنــبــه    
ايـن  .سالگي در بيمارستان درگـذشـت      

چه نظام گنديده و کـثـيـفـي اسـت کـه               
 ساله اي بـر اثـر نـبـود         ٦٠ بايد کارگر  

شرايط و امکانات ايـمـنـي کـار جـان              
ــدهــد؟              مــرگ  . خــود را از دســت ب

کارگران در محل کـار پـديـده اي هـر               
روزه و هر ساعـتـه اسـت کـه بـخـاطـر                 
سودجويي مشتي انگل مـفـتـخـور و           
دولت حامي آنـان، جـان کـارگـران را               

اين گـونـه وقـايـع را نـمـي               . مي گيرد 
. شود حادثه در محل کـار نـام نـهـاد              

اين قتل کارگر در محل کار است کـه      
بـا در اخــتــيـار نــهـادن امــکـانــات و                
نيازمنديهاي ايمني اسـتـانـدارد کـار،         

ايـن  .  براحتي قابل پـيـشـگـيـري اسـت          
ــده اســالمــي                 ــظــم و بســاط گــنــدي ن
مفتخوران سرمايه را بـايـد بـا قـدرت           
خــود کــارگــران و تــوده هــاي مــردم               

 .ستمديده جارو کرد
 
 

کارگران سوله سازي     
آکرين در اعتراض به عدم        

پرداخت عيدي و پاداش        
خود دست به اعتصاب      

 . زدند
 

بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه            
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، کـارگـران         
سوله سازي آکرين از صبـح ديـروز در         
اعتراض به نحوه پرداخت دستمـزدهـا        
و عدم پرداخت عيدي و پـاداش خـود           
دست بـه اعـتـصـاب زده و اقـدام بـه                   

. تجمع در محوطـه کـارخـانـه کـردنـد            
ايـــن کـــارگـــران پـــنـــجـــم هـــر مـــاه                
دســتـــمــزدهـــاي خــود را دريـــافـــت              
ميکردند اما از اواخـر سـال گـذشـتـه             
دستمزدهايشـان بـا تـاخـيـر پـرداخـت              

 .شده است
 

کارفرماي اين کـارخـانـه بـه کـارگـران             
وعده داده بود عيـدي و پـاداش سـال             
گذشته آنان را بيـسـتـم فـرورديـن مـاه               
پرداخت کند اما روز بيستم فـرورديـن     
بـه جــاي پــرداخـت عــيـدي و پــاداش               
کارگران بار ديگـر بـه آنـان وعـده داد              
يک هفـتـه ديـگـر مـطـالـبـات آنـان را                   
پرداخت خواهد کـرد امـا بـاز هـم از                
پـرداخـت عـيـدي و پـاداش کـارگــران               
خـبـري نشـد و آنـان از صـبـح ديـروز                    

 بـنـا بـر ايـن           .دست به اعتصاب زدند  
گزارش امروز نماينده هـاي کـارفـرمـا        
در ميان کارگران حاضر شدند و قـول         
دادند بابت عيدي و پـاداش کـارگـران           
فردا به تاريخ دهم ارديبهشت مـاه بـه        
آنان چک خواهند داد و مشکل تاخيـر    
در پرداخت دستمزدها را حل خواهنـد   
کــرد امــا عــلــيــرغــم ايــن وعــده هــا               
کــارگــران اعــالم کــردنــد تــا لــحــظــه             
دريافت چـکـهـا بـه اعـتـصـاب خـود                  

شــرکــت ســوــلــه    .ادامـه خــواهــنــد داد      
سازي آکرين يک کارخانه سوله سـازي        
پيشرفته است کـه در جـاده سـنـنـدج               
دهـگـالن در اسـتـان کــردسـتـان قــرار               

  اتحاديه آزاد کارگران ايران .دارد
 ١٣٩١ سوم ارديبهشت ماه  

 
 

آزادي فرزاد احمـدي    
 را تبريک مي گـوئـيـم       

 ٢ فرزاد احمدي بعد از تحـمـل حـدود           
ماه بازداشت، بازجـوئـي و شـکـنـجـه             

ايـن  .  روحي، امروز دو شنبه آزاد شـد        
فعال کارگري هيج جرمي جز دفاع از         
حقوق خود و همه کارگران و دفـاع از         

. آزادي و انسانيت مرتکب نشـده بـود     

اما از آنجا که چنين فعاليتـهـائـي در            
قـوانــيـن ايـران غـيــر قــانـونــي اســت،               
هميشـه بـايـد ايـن گـونـه تـاوانـهـا از                    
جانب ما کساني که تنها راه رسـيـدن         
بــه حــقــوق انســانــيــمــان مــبــارزه و                

ــم             ــردازيــ ــت، بــــپــ ــراض اســ  .اعــــتــ
 

ما آزادي فرزاد احمدي را بـه خـانـواده        
و همه انسانهاي جسوري که در مدت       
بازداشت فرزاد همـراه خـانـواده او در            
مــقــابــل دادگــاه و اداره اطــالعــات              
سنندج تجـمـع و مـبـارزه کـرده و بـه                  
خصوص زنـان شـجـاعـي کـه تـوسـط               
نيروهاي اطالعاتي و انتظامي مـورد     
توهين و حـتـي ضـرب و شـتـم وافـع                  
شدند تبريک، شـادبـاش و درود مـي             

 .فرستيم
 

 انجمن صنفي کارگران    
  برق و فلزکار کرمانشاه 

 جمعي از فعالين کارگري سنندج      
 جمعي از فعالين کارگري کامياران      

 ٤/٢/١٣٩١ 
 
 

وکيل شيرکوه معارفي،     
به  : محکوم به اعدام  

اعتراضم جوابي داده       
نشده؛ حکم هر لحظه قابل      

 اجراست  
 

سعيـد شـيـخـي، وکـيـل شـيـرکـو                
معارفي که به اتهام محاربه به اعـدام      
محکـوم شـده اسـت بـا تـايـيـد خـبـر                    
اعتصاب غـذاي مـوکـلـش در زنـدان             

کـه  : " مرکزي شهـرسـتـان سـقـز گـفـت            
موکلـش در اعـتـراض بـه وضـعـيـت                
بالتکليفيش در زندان دست در تاريـخ   

 فروردين دست به اعتصـاب غـذا      ۱۶ 
سعيد شيخي با تـاکـيـد بـر       ". زده است 

اينکه حکم اعدام او هر لـحـظـه قـابـل          
مــن در جــريــان      :"  اجــرا اســت گــفــت     

نيستم که او همچـنـان در اعـتـصـاب              
 ۱۶ اعتصاب او به تاريخ   .  است يا نه  

فروردين ماه مـربـوط مـي شـود امـا             
مهمتر از اعتصاب ايـن نـکـتـه اسـت             
که تاييـد حـکـم او بـر خـالف اصـول                  
مسلم حقوقي و آيين دادرسي کيـفـري    

ديوان عـالـي کشـور      . صادر شده است 

که حکم را تاييد کرده به هيـچ شـکـل          
صالح به رسيدگي در ايـن مـقـطـع از              

متـاسـفـانـه حـکـم         .  پرونده نبوده است 
اعدام قطعي است و از سال گذشته تـا      
بــه حــال کــه حــکــم صــادر شــده بــه                  
هــيــچــکــدام از اعــتــراض هــاي مــن             

 "پاسخي داده نشده است
شيرکو معارفي، زنداني سيـاسـي      

 در مـيـان   ۱۳۸۷ در نهم مهرماه سال  
مرز ايران و عراق، در حالي کـه قصـد       
داشـت از کـردسـتــان عـراق بـه ايــران                

او بـه اتـهـام        .  بازگردد، بازداشت شـد    
محاربه و اقدام عليه امنيت مـلـي از         
سوي ديوان عالي کشور مـحـکـوم بـه         

اين زنداني که بارهـا  .  اعدام شده است  
بـه دلـيــل شـرايــطـش و اعــتـراض بــه                
حکمش دست به اعـتـصـاب غـذا در             
زندان زده است سال گذشته با انـتـشـار     

اي از زندان از اجراي حـکـم خـود            نامه
در يازدهم اردبيهشت ماه خبـر داد و          

دانـيـد در      همان طور که مي« :  نوشت
 از طـريـق       ۱۳۹۰ روز دوم فـرورديـن        

ماموران اجراي احکام زندان سقـز کـه      
در واحــدي بــه نـام ســايــت اداري در               
زندان مستقر هستند به عنوان هـديـه          
نوروزي به طور شفاهي به مـن ابـالغ            

 ارديـبـهـشـت       ۱۱ کردند که درتـاريـخ       
 ظاهـرا  » . حکم به اجرا در خواهد آمد 

دوباره شايـعـه اعـدام او بـاال گـرفـتـه                  
 .است

 
بـعـد از     :"  سـعـيـد شـيـخـي گـفـت            

تاييد مـجـدد حـکـم، مـن دوبـاره بـه                 
دادســتــان کــل کشــور، ريــيــس قــوه             
قضاييه و دادستان عمـومـي انـقـالب          
شهرستان سـقـز اعـتـراض کـردم امـا               
هيچ جوابي به اعتراض مـن تـاکـنـون          

 ".داده نشده است
 

آزادي پدرام نصرالهي      
 از زندان 

 

بنا به خبر رسيده، روز سه شـنـبـه        
نه بـه  (  پدرام نصراللهي«  ۵/۲/۹۱ 

، فعال کارگري و عضو كميتـهـي   ») ز
هـمــاهـنــگــي بــراي كــمــك بــه ايــجــاد            
تشكلهاي كـارگـري، پـس از تـحـمـل               

 

 اخباري از شهرهاي کردستان     

 
 

 
 

 
 

 ۱۲  صفحه 
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 ۱۱ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 روز بازداشت در اداره اطـالعـات       ۴۸ 
 ۷۰ شهر سـنـنـدج ، بـا قـرار وثـيـقـه                    

ميليون توماني، در مـيـان اسـتـقـبـال            
ــوادهــاش آزاد               گــرم دوســتــان و خــان

كميته هماهنگي، ضمـن تـبـريـك       . شد
آزادي اين فعال كـارگـري بـه خـانـواده              
وي و تــمــامـی دوســتــان و فــعــالــيــن              
ــمــامــي              ــان آزدي ت کــارگــري، خــواه

 .کارگران زنداني مياشد
 
 

اعتصاب دست فروشان      
ميدان گاز در جلو     

فرمانداري و استانداري       
 سنندج  

 ١٥/١/٩١ صبح روز سه شنبه  
 نفر از دست فروشان ميـدان  ٤٠ تعداد  

گاز در جلو شهرداري منطقه دست بـه    
تجمع زدند و طي نامه اي خـواسـتـار             
بررسي وضـعـيـت حـاد و مـطـالـبـات                

 .خود شدند
اين دست فروشان کـه در مـيـدان            
گاز دست فروشي مي کنـنـد و تـنـهـا             
منبع امرار معاش زندگي آنها از ايـن        

ــت، از روز                     ۱/۱/۹۱ راه اســ
ماموريـن شـهـرداري اقـدام بـه جـمـع                
آوري آنها در ميدان گـاز کـردنـد و بـه            
گفته ي يکي از دستفـروشـان بـه آنـهـا            
گفته اند که ديگر حق نـدارنـد در ايـن            
ميدان دسـت فـروشـي کـنـنـد؛ کـه بـا                  
مقاومت سخت دست فروشان مواجـه     
شدند تا اينکه به آنها وعده دادنـد کـه       

بعد از تعطيالت مي توانند به مـحـل      
ولــي بــعـد از      .  کسـب خــود بــرگـردنــد      

تعطيالت نيز به آنها اجازه ندادنـد کـه        
در .  در اين مکان امرار معاش کنـنـد        

ــو                  ــروشــان در جــل ــجــه دســت ف ــتــي ن
شهرداري منطقه تجـمـع و خـواسـتـار            
بررسي وضعـيـت خـود شـدنـد کـه بـا                 
جواب سـر بـاالي شـهـرداري مـواجـه               

دست فـروشـان خشـمـگـيـن بـه            .  شدند
ــردنــد کــه               درون شــهــرداري هــجــوم ب
شهردار وقتي بـا ايـن دسـت فـروشـان               
جان به لب آمده مـواجـه شـد بـه آنـهـا              

 .گفت که بايد نماينده معرفي کنند
دست فروشان نيز نمايندگان خـود     

آنـهـا   .  را به داخل شهرداري فرستـادنـد   
از مشکالت خود و ايـنـکـه چـنـديـن                
سال است که در ايـن مـکـان از شـهـر               
امرار معاش و زنـدگـي خـود را مـي               
گذرانند از شهرداري خواستند کـه بـه          

بــعــد .  مــحــل کســب خــود بــرگــردنــد        
شهرداري منطقه به آنها گـفـت کـه بـه          
شهرداري مربوط نمي شود و بايـد بـه         
اســتــانــداري مــراجــعــه کــنــنــد و اگــر            
استانداري موافقت نمايد مي تـوانـنـد     
به کسب خـود در ايـن مـکـان ادامـه                 

 .دهند
به گفـتـه ي يـکـي از حـاضـريـن،                 
سپس دست فروشان همـگـي بـه جـلـو            
استانداري رفتند که با جواب مـنـفـي          

ولي دست فـروشـان   .  آنها مواجه شدند 
خشــمــگــيــن و عصــبــانــي بــه داخــل             
استانداري رفته و معاون استانـدار بـه          
نمايندگان آنها اجازه داده که بياينـد و     
حرفهاي خود را مطرح کنند و بعـد از     
آن نمايندگان طي نامـه اي خـواسـتـار           
جواب استانداري به مـطـالـبـات خـود          

در مقابل معاون اسـتـانـدار بـه       .  شدند
 تجمع خود را بـه هـم         « آنها گفته که    

بزنيـد، مـگـر از جـان خـودتـان سـيـر                   

: بعد آنها همگي گفـتـنـد کـه      . » شديد
 بله آدم وقتي گرسنه باشد و جـانـش   « 

به لبش برسد به داخل دهان شـيـر هـم         
 ».مي رود

بعد از آن نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                 
گارد ويژه را به جلو استانداري آوردنـد        
که تجمع کنندگان را پراکنده کنند که    
با مقـاومـت دسـت فـروشـان مـواجـه                

سپس استـانـداري اعـالم کـرد         . شدند  
که بايد شهرداري کل موافقت کـنـد و       
بازگشت شما به محل کسب خـود از           

 .۰ نظرما بال مانع است
در ادامه همگي به شهرداري کـل       
منطقه مراجـعـه کـردنـد و خـواسـتـار               
جواب قطعي از سـوي شـهـرداري کـل           
شدند که شهرداري کل به آنـهـا اعـالم          
کرد که اين منطقه را بـه پـيـمـانـکـار                 
واگذار کرده و پيمانکار خود اقدام بـه          

. جمع آوري دست فروشان کرده اسـت          
 شـمـا     « دست فروشان به آنها گفتـنـد       

مي خواهيد با خصوصي سازي ، بـي       
قانوني و فـقـر و فـالکـت را تـوسـعـه                    

يکباره به ما بگوييد که شـمـا   ! دهيد؟
ايراني نيستيد و حـق نـداريـد بـر روي             

 »!اين آب و خاک زندگي کنيد
وقــتــي بــا واکــنــش تــنــد دســت             
فروشان مواجه شدند شهرداري کل بـه     
آنها اطمينـان کـامـل داد کـه تـا روز                 

 تکليف آنها را ۲۰/۱/۹۱ يکشنبه  
مشخص خواهند کرد و به آنها وعـده        
داد کــه بــه مــحــل کســب خــود بــاز                

 .خواهند گشت
در مـقـابـل، دسـت فـروشـان نـيـز                
گفـتـنـد چـنـانـچـه تـا روز يـکـشـنـبـه                      

 به آنها اجازه داده نشـود  ۲۰/۱/۹۱ 
که به محل کسب خود در ميدان گـاز        
برگردند، دوباره با خانواده و جمعـيـت         

 .بيشتري دست به تجمع خواهند زد
 

 *** 
 
  

 ... اخباري از شهرهاي   

 

 


