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 !سنندج شهر اسالمگرايان
مي گويد كـه  "  حسام دست پيش" 

مـيــزبــان اسـالمــگــراهــا و        " سـنــنــدج    
مـي  ."  ناسيوناليستها نيز بـوده اسـت      

بـا پـيـروزي انـقـالب ايـران و               : " گويـد 
خيزش دوباره احزاب کرد، سنندج بـه      
ميزبـان اصـلـي نـيـروهـاي چـپ کـرد                 
تبديـل شـد کـه بـه چـيـزي کـمـتـر از                      

. برقراري سوسياليسم راضي نـبـودنـد       
اما در مقابل، اسالمگـراهـا نـيـز       ...  

بــه رهــبــري احــمــد مــفــتــي زاده در               
چارچـوب مـکـتـب قـرآن در مـقـابـل                 
چپها قد علم کـردنـد و مـقـامـات آن               
روز جـمـهـوري اسـالمـي بـه او لـقـب                  

بـه جـرأت مـي تـوان           ."  عالمه دادنـد  
گفت كه لندن اسالمي تر از سـنـنـدج         

به جرأت مـي تـوان گـفـت كـه              . است
احمد مفتي زاده و مكتب قرآنـش در       
سنندج، كم نفوذتر از اسالمي هـا در        

نـويسـنـده بـي بـي سـي             .  لندن بـودنـد   
درست مي گـويـد كـه مـكـتـب قـرآن                
احــمــدي مــفــتــي زاده را مــقــامــات             
جمهوري اسالمي مي خواستند عـلـم      

جمهـوري اسـالمـي      .  كنند كه نگرفت 
بـيـش از ســه دهــه اسـت كـه در هــر                    
چهارراهي در سنندج، چند پاسـدار و        
بسيجي گذاشته است اما هنوز ادعـا     
نكرده است كه سنندج را توانسـتـه از        

بـي  .  چپ و كمونيسم پاكسـازي كـنـد        
بـي ســي امـا بــا خــيـال راحــت مــي                  

شهر بـا خـروج احـزاب کـرد             : " نويسد
ميراثي را از خـود بـه جـا گـذاشـت،                 
ميراث چپ بودن، اسـالمـي بـودن و             

انسـان يـا بـايـد         ."  ناسيوناليست بودن 
خيـلـي پـرت بـاشـد و يـا ديـگـران را                     
ناحالي فرض كند كه اين چنين قـلـب        

واقعيت ايـن اسـت كـه          .  واقعيت كند 

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

 سنندج و بي بي سي   
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 قرار درباره ضرورت گسترش مبارزات کارگري        
  ايران  جاري در  در تحوالت سياسي    

 

 ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسالمي مردم خواهد بود       
 مصاحبه راديو همبستگي با منصور حکمت

 گزارشي از تعطيلي صدها کوره آجرپزي در کرمانشاه و هزاران نفر بيکار          

اخيرا دو جلد از سـه جـلـد كـتـاب            
مسائل و اعتراضات كـارگـران ايـران        " 

. را منـتـشـر كـرده ام        "  ١٣٨٧ در سال  
اين مطلب كوتاه در مورد اين كـتـاب       

شناخت از وضعيت كارگران در .  است
زمينه اعتراضات، مكانيـسـم شـكـل        
گيري يك اعتصاب كارگري، تاثيرات      
كار مشـتـرك اعـتـصـاب و تشـكـيـل                 
مــجــمــع عــمــومــي،  كــار و رابــطــه               
كــارگــران در مــكــانــيــكــه كــارمــزدي         
بشكل هار و افسار گسـيـخـتـه اي در             
جــريــان اســت، بــازتــاب و تــاثــيــرات            
اعتصابـي مـوفـقـيـت آمـيـز، تـلـخـي                 

زندگي در فقر، بازتاب فقر در زنـگـي          
خــانــواده هــاي كــارگــري، وضــعــيــت           
ــواده هــاي                 ــدان خــان ــان و فــرزن جــوان
كارگري و قربـانـيـان سـوانـح مـيـحـط               
كار، درد دل و آرزوهـاي كـارگـران در              
اين سه جلد كتاب را ميتوان بـخـوبـي         

مسائل و اعتراضات   
 كارگران 

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

بــنــا بــه خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه               
روز شنـبـه    .  کردستان حزب رسده است 

شـکـري   "  ماه مه زن جواني به اسم ۱۹ 
 ساله صـاحـب دو فـرزنـد           ۲۸ "  حمالن

ــيــرانشــهــر، ســاکــن روســتــاي             اهــل پ
 کيلومتـري پـيـرانشـهـر        ۵ در " خالدار" 

توسط برادرش رحيم و همسرش عـمـر    
در منزلش حلق آويز مـي شـود و بـه                

 . قتل ميرسد
عامل اصلي اين جنـايـت و رواج          
دادن فرهنگ نـامـوس پـرسـتـي خـود             

سرنگوني جمهوري اسالمي تنها راه       
 پايان دادن به قتل ناموسي است        

بــنــا بــه خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه               
کــردســتــان حــزب رســيــده اســت روز            

 ارديبهشت ماه دو جـوان  ٣١ يکشنبه  
اهل جوانـرود  "  وريا و صابر" بنامهاي  

به اتهام تجاوز در زندان سنندج اعـدام     
شب گذشته خانواده اين دو نفـر  . شدند

به همراه تعدادي ديگر از بستگـانشـان    
در مقابل زندان سننـدج تـجـمـع کـرده           

مـامــوران انـتـظــامـي زيــادي         .  بـودنـد  
مقابل زندان حضور يافتند و خـانـواده       
ها را از آنجا دور كردند، جـنـايـتـشـان           
را انجام دادند و صبح زود جـنـازه هـا         

 .را به خانواده هايشان تحويل دادند
 

مردم سنندج تاکـنـون نشـان داده          
اند که با تجمعات بموقع خـود مـانـع           

جنايتكاران دو جوان را در زندان        
 سنندج اعدام كردند  
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 قتل خاموش در زندان رجايي شهر    
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  با تمام قوا عليه فتواي آيت اله ها                                
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مشاهده و با لحظات خـوب و خـوش        
در سـي    .  آنها آشنا شد و انس گـرفـت         

سال گذشته از جانب فعالين كـارگـري      
و احزاب سياسي چپ و كمـونـيـسـتـي            
تـالـشـهـاي زيـادي بـراي شـنـاخـت از                  

. وضع طبقه كارگر انـجـام شـده اسـت           
تعداد زيـادي بـولـتـن و خـبـرنـامـه و                   

. پرسشنامه كارگري تهيه شـده اسـت        
صدها كتاب در معرفي مراكز كـار و     

. در مورد كارگران تـهـيـه شـده اسـت              
روزانه اخبـار مـبـارزات كـارگـران در              

و .  سايتها و نشريات منتشر ميشـود     
امروز به يمن تويـتـر و فـيـس بـوك و                
امكانات وسـيـع ايـنـتـرنـتـي، اخـبـار                
كارگري از همـان لـحـظـات شـروع تـا              
پايان، از طريق مدياي اجتماعـي زيـر        
پوشش خبر رسـانـي و حـمـايـت قـرار               

ــام ايــن              .  مــيــگــيــرد    بــا وجــود تــم
امكانات، به نظر من انتشار كتاب و    
جمعـبـنـدي مسـائـل كـارگـران امـري               

 .   ضروري است
ادبيات كارگري، دسترسي به آن،      
وجــود اطــالعــات زنــده در مــورد                
محـيـط هـاي كـار و تـولـيـد، تـهـيـه                     
شناسنامه كارگري، سنتا در جـنـبـش      

بـه  .  كارگري و كمونيستي رايـج اسـت     
هر اندازه هر فعال سياسي و هر حـزب       
سياسي جدي در ايـن رابـطـه فـعـال و                
بطور روتين در ارتباط با مـكـانـيـسـم       
هاي زنده جنبش كارگري عـمـل كـرده       
است، در تنظيم ارتـبـاط بـا كـارگـران            

 .موثر واقع شده است
با تـوجـه بـه ايـن مـهـم، در سـال                   

  فعاليتم را بـر روي انـتـشـار             ١٣٨٧ 
  »روز شمـار اعـتـراضـات كـارگـري          « 

كــه ثـمــره ايــن كــار        .  مـتـمــركـز كـردم      
يكساله، در كتاب سه جلدي است كـه     
فكر ميكنم بعنوان يك منبع خوب و    
قـابـل اسـتــنـاد در مــورد مسـائـل و                 
اعتراضات كارگري، در دسترس قـرار    

 .  دادنش مفيد خواهد بود
، ســال اعــتــراضــات           ٨٧ ســال    

گسترده طـبـقـه كـارگـر و رودررويـي                
مستقيم كارگران با دولـت جـمـهـوري          

كـمـيـت اعـتـراضـات          .  اسالمي اسـت   
.  از صدها مورد ببـاال اسـت    ٨٧ سال  

كمتر مركـز تـولـيـدي و صـنـعـتـي و                  
پروژه هاي ساختماني را سـراغ داريـم           
كــه در آنــهــا اعــتــراض، در شــكــل                
اعتصاب، تظـاهـرات و راه پـيـمـايـي              

. اعتراضي كارگران بر پا، نشده بـاشـد    
در يك كالم خصلت برجستـه ايـنـدوره         
جــنــبــش كــارگــري اعــتــصــاب و راه            

و .  پيمايي، تجمع و تحصن بوده است 
بطور ابژكتيو دولت وسـرمـايـه داران،         
كــارفــرمــايــان و مــديــران مــحــلــهــاي          
كارگري بطور متوسط هر هفته دو تـا   
ــيــدي و                  ــول ســه مــورد در مــراكــز ت
صنـعـتـي  بـا اعـتـراضـات كـارگـران                  

 . روبرو بوده اند
به هر ميزاني که شـدت و حـدت            
اعتراضات كارگران گسترده و وسـيـع       
بوده و مطالبات پايه اي آنها از قبيـل      
پرداخت حقوقهاي مـعـوقـه، افـزايـش           
دسـتـمـزدهـا، ايـمـنـي مــحـيـط كــار،                
تالش براي ايجاد تشكـل و بـر پـايـي            
مجمع عمومي مطرح شده،  به همـان   
ميزان و شدت دولـت و كـارفـرمـا در            
حمايت نيروهاي پليسـي و امـنـيـتـي            
سپاه و اوباش كارفرما قرار داشـتـه و         
با توسل به سركوب و نـظـامـي كـردن          
مراكز تـولـيـد و مـحـلـهـاي كـار، در                  
مقـابـل اعـتـراضـات كـارگـران صـف               
آرايي كرده و كارگران را دستگير و بـه     

 .  زندان انداخته اند
در اكثريـت مـطـلـق اعـتـراضـات              
كارگـري، امـنـيـت شـغـلـي، افـزايـش                
دستمزدها، لغو و توقـف اخـراجـهـا و          
بازگشت كارگران اخراجي به سـر كـار        
و حق برخورداري از تشكـل و ايـجـاد           
سنديكا و تشكلهاي كارگري، مجمـع   
عمومي و حق اعتصاب، بيـمـه هـاي           
اجتماعي و تامـيـن ايـمـنـي مـحـيـط               
هاي كار، لغو كار كودكان، در صـدر         

 . مطالبات ايندوره قرار گرفته است
 طـبـق روال هــر         ١٣٨٧ در سـال      

ساله، رودر رويي كارگران با مقامات     
دولت و رژيم اسالمي بر سر بـرگـزاري      
مراسمهاي مستقل كـارگـري در روز          
اول مه روز جهـانـي كـارگـر بـا شـدت              

عليرغم مقاومت .  تمام در جريان بود  
و كــارشــكــنــي هــاي پــي درپــي و                  
دستگيريهاي نسبتا وسيع فعـالـيـن و         
رهـبــران جـنــبــش كــارگــري از جــملــه            
منصور اسالو و شيث اماني، اعـمـال      
فشارهاي روحي و جسمي بر محـمـود    
صالحي و مـمـانـعـت از آزادي او از                 
زندان، مراسمهاي اول مه در تـعـدادي       

ــيــدي و پــروژهــاي                    ــز تــول از مــراك
ســاخــتــمــانــي و در مــيــان مــحــافــل             
وسيعي از جمعهاي كارگران همـراه بـا      
خانواده هايشان در شـكـل گـلـگـشـت            
هـاي قــبــل از روز جــهــانــي كــارگــر،              

 . برگزار شد
آزادي محمود صـالـحـي قـبـل از            

ــال          ــه امسـ ــال     ( اول مـ ) ١٣٨٧ سـ
موفقيت خوبي براي فعالين كـارگـري      
بود، كه خود به فاكتور مهمي در باال   
بــردن روحــيــه و اعــتــمــاد بــه نــفــس               
كارگران و از جمله فـعـالـيـن كـارگـري              
ــدهــي               ــدركــار ســازمــان كــه دســت ان

 .  مراسمهاي اول مه بودند، تبديل شد
همچنين آزادي شـيـث امـانـي از            
ــه آزاد               رهــبــران كــارگــري و اتــحــادي
كـارگـران، تــحـت فشـار اعـتـراضــات             
بخشهاي وسيعي از كارگران و مـردم          
مبـارز سـنـنـدج در سـفـر شـاهـرودي                 

 . رييس قوه قضاييه به سنندج 
بــا گســتــرده    ١٣٨٧ شــروع ســال     

شدن دامنه فقر و فالكت و كـم رونـق           
شدن سفره خالي كـارگـران و خـانـواده             

فالكت بي سـابـقـه      .  هايشان، توام بود 
و گراني مايحتاج اولـيـه زنـدگـي، در            
كـنــار اخــراجــهــاي دسـتــه جــمــعــي و             

 را   ٨٧ بيكاري وسيع، زندگي در سال    
براي كـارگـران و خـانـواده هـاي آنـان                 
دشوارتر و با مشكالت عديـده فشـار        

. اقتصادي و اجتمـاعـي مـواجـه كـرد           
افـق و دورنـمـاي ادامـه تـحـصـيـل و                   
شكوفايي استعداد و استفاده و بـهـره          
مندي از يك زندگـي و دنـيـاي بـهـتـر                
براي خانواده هـاي كـارگـران و بـويـژه               
فرزندان آنها تيره و تـارتـر شـده و هـر               
روز به تعداد بيكاري جـوانـان و تـرك             

طـبـقـه    .  تحصيل آنها افزوده مـيـشـود     
كــارگــر تــحــت شــرايــط فــالكــت بــار            
كنوني، بيشتـريـن ضـربـه و لـطـمـات               
اجتماعي و اقتصادي را خـورده و از           
تـمـام اقشـار و طـبـقـات اجـتـمـاعــي                  

. جامعه قربانيـان بـيـشـتـري مـيـدهـد             
 بـه هـمــيـن دلـيـل ســال              ١٣٨٧ سـال    

فالكت و فقر، سال بيكاريهاي وسـيـع        
طبق آمـار تـا كـنـون بـيـش از نـيـم                    ( 

ميليون كارگر اخـراج شـده انـد و هـر              
روزه اخراجهاي دسته جمعي كـارگـران       
در مراكز توليدي و صـنـعـتـي ادامـه             

 ، نام گذاري شده است )دارد
بگزارش سازمان خواربار جهانـي     

 هر روز بـيـش       ١٣٨٧ در سال ) فائو( 
ميليون نفر در جـهـان بـدلـيـل        ٨٠٠ از  

 . فقر، گرسنه بوده اند
ــر           ١٣٨٧ ســال     ــح پ  ســال ســوان

. تلفات براي طبقه كارگـر بـوده اسـت          
سازمان بهداشت جهاني اعـالم کـرده         

ساالنـه يـک صـدو بـيـسـت مـيـلـيـون                   
حادثه شغلي در  جـهـان اتـفـاق مـي                 
ــه ســه مــيــلــيــون و                   افــتــد، و ســاالن
پانصدهزار از کارگران جان خود را از        

 . دست ميدهند
چــهــارم خــردادســال     ( يــكــشــنــبــه  

در شهرستان شـازنـد کـه در        )  ١٣٨٧ 
 کيلومتري اراک واقع شده در  دو     ٣٣ 

كارخانـه  كـيـمـيـاگسـتـران سـپـهـر و                    
كيمياگران امروز كـه كـارخـانـه هـاي             
توليد مواد پتروشيمي و شـيـمـيـايـي            
هستد،  انفجاري بوقوع پـيـوسـت کـه          

 نفراز كارگران آن كـارخـانـه    ٢٦ طي آن  
 نـفـر     ٥٠ زنده زنده در آتش سوختند و  

نـيـز بـا جـراحـت هـاي عـمـيـق روانــه                    
 .*بيمارستان شدند

  ... مسائل و اعتراضات                 

ميراث اسـالمـي بـودن سـنـنـدج،             
ــمــان مــيــراث اعــدام هــزاران                ه
كمونيستي اسـت مـعـرف عـام و             

مردم سننـدج دربـاره     .  خاص است 
احـمــدي مــفـتــي زاده و مــكــتــب            
قرآنش فقط از بـي بـي سـي مـي                

مدتهاست كـه از خـاطـره          .  شنوند
سـنـنـدج    .  ها هـم پـاك شـده اسـت           

 روزه   ٢٨ امروز يا و خاطره جنگ     
ياد و خـاطـره     .  را گرامي مي دارد 

 را   ٦٠ اول مــه هــاي ســرخ دهــه            
يـاد و خـاطـره        .  گرامي مـي دارد     

اعدامهاي دادگـاهـهـاي نـظـامـي            
چســــبــــانــــدن  .  خــــلــــخــــالــــي را     

ناسيوناليسم كـرد و اسـالمـيـسـم            
احمد مفتي زاد، وصـلـه نـاجـوري           

 .است كه نمي گيرد
 

 سنندج ميزبان         
 ! ناسيوناليسم كرد         

نـويســنــده بــي بــي ســي مــي            
اگر به صورتي سمبوليک به " گويد  

موضوع بنگريم مـي تـوان گـفـت           
که سنندج شـهـر داس و چـکـش،             
خورشيـد زرد رنـگ و هـالل مـاه               

ادعائي كه حزب دمكرات ."  است
ــده              ــن ــمــاي ــنــوان ن ــع ــان، ب كــردســت
ناسيوناليسم كرد در ايـران هـرگـز           
نــمــي كــنــد كــه ســنــنــدج شــهــر               

و .  اســت"  خــورشــيــد زرد رنــگ       " 
راستش ردپائي هم در هيچ جـائـي       

. از خود بر جائي نـگـذاشـتـه اسـت        
احزاب سوسيال دمـكـرات غـرب،        
احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت كـرد در                
عــراق، دولــتــهــاي بــلــوك شــرق و           
غــرب و غــيــره در دوره هـــاي                   
مختلفي زير بغل حزب دمـكـرات        
ــرفــتــنــد، امــا                  ــردســتــان را گ ك

ــا راحــتــي خــيــال              نــتــوانســتــنــد ب
نويسنده بي بي سي، اعالم كـنـنـد          
كه ناسيوناليسم كـرد در سـنـنـدج           
ميراثي از خـود بـرجـاي گـذاشـتـه             

اعتراف "  حسام دست پيش! " است
حـزب دمـکـرات در        " مي كند كه    

، بـا  " اين شهر در اقليت قرار گرفت 
ايــن هــمــه مــعــلــوم نــيــســت كــه              
ناسيوناليسم كرد در سنندج با چه     
ســحــر و جــادوئــي راهــش را بــاز             

پاشنه آشيل ناسيـونـالـيـسـم      ! كرد؟
كرد در كردستان ايران اتفـاقـا ايـن          
اســت كــه در مــهــمــتــريــن شــهــر             
كردستان ايران، سنندج، از نفـوذي     

 . برخوردار نيست
نويسنده بي بـي سـي در ايـن             
نوشته جا و بـيـجـا اسـم عـبـداهللا                
مهتدي و سـازمـان زحـمـتـكـشـان             

و گاه به نـاحـق   ( ايشان را مي آورد  
ايشان را رهبر سازمـان كـردسـتـان        

) حزب كمونيست ايران مي خواند    
كه شايد بتواند از طـريـق اول مـاه            
مه و ربط دادن بي مورد ايشان بـه   

، چـيـزي نصـيـب ايـن            " كمونيسـم " 
حـال كـه بـر        .  جماعت بازنده بكند 

هــــمــــه ايــــن رســــانــــه هــــا و                   
ژورناليستهاي نان به نرخ روز خور     
مســجــل شــده اســت كــه بــا قــوم             
پرستي و هـويـت تـراشـي قـومـي               
نــمـــي شـــود ســنـــنــدج را وارد                 
معادالت ناسيـونـالـيـسـتـي كـرد،           
مــي خــواهــنــد بــاســمــه اي و بــا               
تـاريـخـنــگـاري دروغـيــن، چـيــزي           
ــرد و                  ــان ك ــرســت ــوم پ ــب ق نصــي
اسالميسم، كه هر دو سر و ته يـك      

 . كرباسند، بكنند
 ٢٠١٢  مه ٢١ 

    



 
624شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 از آنجا که،
ــابــه کــم             )  ۱  ــث ــالب بــم انــق

مشقت ترين، مـطـلـوب تـريـن و              
عــمــلــي تــريــن راه بــراي گــذر از             
شرايط مشـقـت بـار کـنـونـي  و                  
ــرنــگــونــي رژيــم جــمــهــوري               س
اســالمــي در بــرابــر مــردم ايــران           

 قرار دارد؛
   
با تعييـن تـکـلـيـف رژيـم           )  ٢ 

جمهوري اسـالمـي يـا تـعـديـل و              
جايگزيني اين رژيم از بـاالي سـر         
مردم مصـائـب جـامـعـه و مـردم              
در اشکـال جـديـد ادامـه خـواهـد              

 داشت؛ 
 
ــاي           )  ۳  ــقـ ــرش و ارتـ ــتـ گسـ

مبارزات و اعتصـابـات کـارگـري         
به سطحـي سـيـاسـي و سـراسـري              

يک عـامـل مـهـم و مـوثـر بـراي                  
عبور از اوضاع خطيـر و فـالکـت           
بار کنوني، شکل گـيـري انـقـالب          
و خــنــثــي کــردن ســيــاســتــهــا و             
برنامه هاي  راست در مقـابلـه بـا           

 .انقالب است
  

 از اينرو حزب،
 
گستـرش افـقـي و عـمـل              -۱ 

ــا،             ــهــاده ــا، ن ــه ــحــد تشــکــل مــت
محافل و شبکه هاي فـعـالـيـن و            
رهبران عمـلـي جـنـبـش کـارگـري             
در سراسر کشـور را بـمـثـابـه يـک               
اقــدام عــاجــل در دســتــور قــرار             

 .ميدهد
  

بر اهمـيـت  دخـالـتـگـري           )  ٢ 
ــران در اوضــاع             ــاســي کــارگ ســي

ــري              ــگ ــت ــال ــژه دخ ــوي ــي، ب ــون ــن ک
کارگران نـفـت و ديـگـر صـنـايـع                
کليدي در تحوالت جـاري و آتـي           
ــد                ــاکــي ــيــش ت ــيــش از پ ــران ب اي
ميکند و  تبليغ و ترويج فـعـاالنـه        
اين امر را در دسـتـور کـار خـود                

 .  قرار ميدهد
 
اقدامـات عـمـلـي جـهـت           )  ٣ 

کسب آمـادگـي بـراي اعـتـصـاب            
ــي             ــدهـ ــانـ ــازمـ ــري و سـ ــراسـ سـ
ــرک             ــحــد و مشــت اقــدامــات مــت
ــيــدي جــنــبــش             بــخــش هــاي کــل
کارگري را  فعال تـر از هـمـيـشـه                

 .در دستور قرار ميدهد
 

 دفتر سياسي        
 حزب کمونيست کارگري ايران              

   ٢٠١٢  مه   ٢١ 
 ١٣٩١ خرداد    ۱ 

 قرار درباره ضرورت گسترش مبارزات کارگري        
  ايران  جاري در  در تحوالت سياسي    

ــيــان                  ــدان ــعــدادي از زن از اعــدام ت
آنـچـه   .  محکوم بـه اعـدام شـده انـد           

اعدام وريـا و صـابـر را بـراي رژيـم                 
ســاده كــرد ايــن بــود كــه درمــورد              
احكام اعدام اين دو نفـر و تصـمـيـم          
رژيم به اعدام آنها خبررسانـي نشـده       
بود و جمهوري اسالمي تحت فشار     

ايــن دو نــفــر اهــل         .  قــرار نــگــرفــت   
بايد به رسانه هـا و      .  جوانرود بودند 

مردم جوانرود و سنندج خبررسـانـي     
ميشد و تعداد هر چـه بـيـشـتـري از           
اعضاي خانواده، دوسـتـان و مـردم           
مــعــتــرض مــقــابــل زنــدان تــجــمــع           
ميكـردنـد و مـانـع ايـن اعـدام هـا                  

جـمـهـوري اسـالمـي از          .  مـيـشـدنــد   
ترس گسـتـرش اعـتـراضـات مـردم             

ميداند كه هـر  .  بشدت وحشت دارد  
تجمعي هرچند كوچك ميتـوانـد بـه         

. تظاهرات هاي بزرگ تـبـديـل شـود         
هر دستگيري و حكم اعدامي بـايـد         
به اطالع رسانه ها و مردم بـرسـد و          

. در مقابل زنـدان هـا تـجـمـع شـود               
دست زدن به تجمعات اعـتـراضـي،          

خبررساني و تالش براي بـه مـيـدان          
آوردن مـردم تـنـهــا راه مـقـابلــه بــا                 
حكومت سياه و جنايتكار اسالمي     

 . است
 

کــمـــيـــتــه کـــردســتـــان حـــزب           
کمونيست کـارگـري بـه خـانـواده و              
بستگان وريا و صابر تسـلـيـت مـي           
گويد و ايـن اعـمـال جـنـايـتـکـارانـه                 
حــکــومــت اســالمــي را شــديــدا               

سـران حـكـومـت       . محکوم مي کند 
 ســال   ۳۳ اســالمــي بــايــد بــه جــرم           

جنايت در يـك دادگـاه مـردمـي بـه              
 . محاكمه كشيده شوند

 
 سرنگون باد رژيم            
 جنايتکار اسالمي         
 آزادي، برابري،          
 حكومت كارگري          

 زنده باد سوسياليسم             
 

 کميته کردستان               
 حزب کمونيست کارگري ايران                         

   ٩١  ارديبهشت        ٣١ 
 ٢٠١٢  مه   ٢٠ 

 ... جنايتكاران دو جوان را                     

فتواهاي پشت سر هم آخونـدهـاي      
فسيل حکومتي عليه شاهين نـجـفـي       

اجـراي يـک آهـنـگ، اوج           "  اتـهــام " بـه    
زبوني و درماندگي اين حكـومـت در          
مقابل يـک جـنـبـش عـظـيـم فـكـري،                  
سياسي، فرهنگي و ضـدمـذهـبـي در          

آهـنـگ   .  ايران را بار ديگر عيـان كـرد        
شاهين نجفي و يـورش وسـيـعـي كـه               
متعاقب آن، عليه فتواها و آيـت اهللا           
هـاي جــنــايــتــكــار و كــل حــكــومــت            
اســالمــي و مــقــدســات آن و عــلــيــه              
حاميان خجول و صريح آن براه افـتـاده      
اســـت، فـــقـــط يـــکـــي از بـــروزات                
اعتراضي جامعـه اي اسـت کـه دارد             
شخم ميخورد و به مصـاف كـل ايـن            

 .ارتجاع ميرود
  

. اين مبارزه را بايد گسـتـرش داد      
اين مـبـارزه اي بـراي پـايـان دادن بـه                  
خرافه و عقب ماندگي، اعالم صـريـح         
و بي تخفيف خواست آزادي بـي قـيـد            
و شرط بيان و اعتراض، خواسـت بـي           
قـيـد و شـرط آزادي نـقـد مـقـدســات                  
مــذهــبــي و غــيــر مــذهــبــي واعــالم            
جـنـگــي نـه تـنـهــا عـلــيـه جــمـهــوري                  
اسالمي و قوانين و مقـدسـات آن كـه         

همچنين جنگي عـلـيـه كـل جـنـبـش               
ملي اسالمي و احـزاب و نـهـادهـاي              

 سال اسـت از      ۳۳ اين جنبش است كه  
قبل حاكميت زندان و شـكـنـجـه ايـن              
حكومت ارتزاق مـيـكـنـد و از پـايـه                

ايـن  .  هاي اين حكومت بشمار ميرود  
در عين حال جدالي بـيـن قـطـب چـپ               
جامعه با كل قطب راستـي اسـت كـه             
از ابتدائي ترين خواستهاي مـردم، از          
ــري،            ــائـــي فـــکـ آزاديـــخـــواهـــي، رهـ
سكوالريسم و نقد مـذهـب، از آزادي           
بي قيـد و شـرط بـيـان و از جـنـبـش                     
عظيـم مـردم بـراي خـالـصـي از شـر                   
مذهب و حاکميـت مـذهـبـي تـمـامـا              

اين جدال عميقـي اسـت     .  بيگانه است 
كه ماهيت واقعي مدعـيـان بـورژواي         
آلــتــرنــاتــيــوســازي و حــقــوق بشــر و              
دمکراسي و غيره را نيـز بـه هـمـگـان            

سكوت و لكـنـت زبـان      .  نشان ميدهد 
 .اين جريانات بي دليل نيست

  
ايــن اولــيــن مصــاف جــمــهــوري          
اسالمي با جوانان نيست كه از ابـتـدا        

حـجـاب   .  مهر شكست بـر خـود دارد        
اســالمــي يــكــي ديــگــر از مــظــاهــر             
مصاف حكومت با نسـلـي اسـت كـه            

عـلــيــرغـم ســي و ســه ســال جـنــايــت                
هرروزه، عليرغم هزاران فتوا و قـانـون      
و عليرغم صرف هـزيـنـه سـرسـام آور              
ــانــه                   ــرمــان ــل آن، قــه ــراي تــحــمــي ب
ايستـادگـي كـرده، زيـر بـار نـرفـتـه و                   

. حجاب را عمال كنار گـذاشـتـه اسـت         
اين نسـلـي اسـت كـه بـراي آخـونـد و                    
اسالم و فتوا و جادو وجنبل تره خورد       

اين نسلي است كـه در سـال         .  نميکند
ــي بــراي                   ۸۸  ــون ــي ــاد مــيــل ــع  در اب

سرنگوني اين حكومت به ميدان آمد       
. و بــاز هــم بـه مــيـدان خــواهـد آمــد                

تودهني محكـمـي كـه در چـنـد روز                
گذشته به حكومت و حاميان خـجـول         
و صريح فتوا زده شد، بخشي از رونـد        
آماده شـدن بـراي مصـاف بـعـدي در                

 .خيابان ها است
  

جــمــهــوري اســالمــي بــايــد بــزيــر         
كشيده شود و حمله به ايـدئـولـوژي و             
قوانين و مقدسات ايـن حـكـومـت از           
ابتـدائـي تـريـن حـقـوق مـردم و جـزو                   
ــراي               اليــنــفــك و ضــروري مــبــارزه ب

دوره .  سرنگوني اين حـكـومـت اسـت        
حكومت مذهبي و فتـوا و تـروريسـم         

حـزب كـلـيـه       .  اسالمي تمام شده است 
مردم آزاديخواه را فـرامـيـخـوانـد كـه              
قاطعانه و با صداي بـلـنـد جـمـهـوري              

ــقــالهــاي                  ــواهــا و ت ــت اســالمــي و ف
تروريستي اش را محكـوم كـنـنـد، از          
آزادي بي قـيـد و شـرط بـيـان و نـقـد                     
مذهب دفاع كنند و خواهان محاكمه    
و پيگرد قضائي و بين المللي صـافـي    
گلپايكاني، مكارم شـيـرازي و سـايـر           

فتوا دهندگان و كـلـيـه جـنـايـتـكـاران               
 .حاكم بر ايران شوند

  
 حزب كمونيست كارگري ايران   

   ۱۳۹۱  ارديبهشت ٧ ۲ 
 ۲۰۱۲  مه ۱۶  

 با تمام قوا عليه فتواي آيت اله ها      
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 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

 انقالب انساني                             براي حکومت انساني                                                  زنده باد          

 

بــه گــزارش کــرمــانشــاه پســت          
هزاران کـارگـر کـوره هـاي آجـرپـزي               
اســتــان کــرمــانشــاه و بــخــصــوص            

. شهرستان کنگاور بيکار شـده انـد         
 ۵۰۰۰ خبرها از بيکاري بـيـش از           

ايــن مــوج   .  کـارگـر حـکـايــت دارد           
گسترده و کـم سـابـقـه بـيـکـاري در                 
نتيجه تعطيلي صدها کوره آجـرپـزي     

 .سنتي طي دو سال اخير است 
کوره داران و کارگران بـيـکـار ،           
آغـاز هــدفـمـنــد شـدن يـارانـه هـا و                   
افزايش قـيـمـت سـوخـت را عـامـل                
اصلي وضعيت نااميـدکـنـنـده خـود          

 .عنوان کرده اند 
بنابراين گزارش يـارانـه سـوخـت        
به کوره هاي سنتي تعلق نمي گـيـرد       
و موج بيکاري روستاهاي گـوديـن،        
شورچه، قارلق، کـوچـه، طـاهـرآبـاد،          

 را فراگرفته است … حسين آباد و 
اين همه در حالي اسـت کـه هـر           
کوره آجرپزي دهها شغل ايجاد کرده       

اهميت اشـتـغـال تـوسـط ايـن             .  بود  
کوره ها آنجاست که از ساير اسـتـان           
ها منجمله کردسـتـان، خـرم آبـاد و             
شهرستان هاي تـابـعـه بـراي يـافـتـن               
شغل راهي اين نقطه مي شدند ولـي     
اکنون نه از آنهـا خـبـري اسـت و نـه                 

 .خبر از لقمه ناني براي خود 
 

اهالي منـطـقـه در گـفـتـگـو بـا                
: کــرمــانشــاه پســت مــي گــويــنــد             

مسئولين به اينـجـا مـراجـعـه نـمـي              
در حالي که برخـي کـارگـران      .  کنند  

. دچار مشکالت جسمي شـده انـد            
نـفـت   :  يکي از کارگران مـي گـويـد           

 .گران شد ، کار از ما گرفته شد 
پــدري پــيــر در حــالــي کــه بــه               
دوربين کرمانشاه پست خـيـره شـده           

: بود با چشمـانـي اشـک بـار گـفـت                  
. ايمان از خـانـه هـا دارد مـي رود                  

درباره آينده فرزندانم ديـگـر امـيـدي           
از .  از کجاي اين درد بگويم   .  ندارم  

گسترش مواد مـخـدر مـنـطـقـه در              
همين دوسـالـش يـا دزدي در حـال                

 !افزايشش 
حسين از جوانان و اهالي يـکـي        
از روسـتـاهـا بـا صـداي بـلـنـد مـي                    

 ۱۶ در همين مـدت کـوتـاه          :  گويد  
. ترانس برق به سـرقـت رفـتـه اسـت             

جـوانـان بـه      .  همه بـيـکـار شـده ايـم             
مـگـر   .  موادمخدر روي آورده انـد          

 !انسان گرسنه چکار بايد بکند ؟
بـه مـا مــي       :  امـيـر مـي گـويـد         

گويند بياييد مرغداري و دامـداري        
من بـه مسـئـوالن        ! راه اندازي کنيد  

مــي گــويــم بــيــايــيــد کشــاورزي و              
تـمـام   :  وي افـزود      !  گاوداري کنـيـد      

مردم اين منطقه شـغـل پـدري خـود          
را ادامه داده اند و بسياري بـيـش از        
سي سال تـجـربـه ايـن کـار را دارنـد                 
حاال چرا بـايـد بـا نـظـر مسـئـولـيـن                  
شغل انتخاب کـنـنـد ؟ بـجـاي ايـن                
پيشنهادهاي بي پشتوانه شـغـل مـا        

ــد                   ــردانــي شــمــا   !  را بــه مــا بــازگ
مسـئـولـيــن مسـئــول بـيــکـاري مــا             

 .هستيد 
: يکي از کوره داران مي گـويـد           
. مسئولين مردم را دور مـي زنـنـد         

درخواست طرح هاي جايگزيـن مـي       
کنند در حالي کـه از حـل مشـکـل               

. اوقاف زمين هاي اينجا عـاجـزنـد           
 مـيـلـيـون       ۶۰۰ به ما مي گـويـنـد          

واريز کنيد تا سند زميـن هـا آمـاده         
: ما همين جـا مـي گـويـيـم              . شود  

 !براي نان شبمان محتاجيم 
 

يــکــي ديــگــر از اهــالــي ادامــه           
جناب آقاي زماني مـي گـويـد      : داد  

 درصـد اهـالـي        ۴۰ مشکل اوقـاف     
بــه مـا بـگـويـيــد         .  حـل شـده اسـت          

کجاست؟ آقاي نماينده بـيـش از دو           
ماه است که تلـفـن اربـاب رجـوع را            

 !پاسخ نمي دهد 
يکي از کوره داران کـه بـخـشـي           
از بدنش در حين کار دچار مشـکـل        
: شده است به کرمانشاه پست گفت       

بـه  !  اين وضعيت جسمي من اسـت         
ما وام نفت کوره داده اند نـه يـارانـه              

اين کجايش عـدالـت اسـت      ! سوخت  
 !؟

اکثر مصاحـبـه شـونـدگـان مـي            
گــويــنــد بــارهــا بــه فــرمــانــداري و              
اسـتـانـداري نــامـه نـگــاري شـده تــا               
مشکل هزاران بيـکـار و تـعـطـيـلـي              
صدها کوره آجرپزي حـل شـود امـا            

. هـر بـار بـه در بسـتـه خـورده انـد                      
. جواب قـانـع کـنـنـده نـيـافـتـه انـد                    

وضعيت بـيـمـه بـيـکـاري آنـهـا نـيـز                  
هر چند مسـئـولـيـن     .  نامعلوم است   

مربوطه از طرح گازکشـي کـوره هـا         
استقبال مي کنند اما مردم و کـوره        
داران اذعــان دارنــد هــر ايســتــگــاه            
گازکشي هزينه هاي دهها ميليونـي    
در بـردارد کـه آنـهـا از پـرداخـت آن                  

 .عاجزند 
ــد                 ــزايـ ــي افـ ــزارش مـ ــن گـ ايـ
مهاجرت در ميان بيکاران مـنـطـقـه      

بـرخـي   .  بشدت افزايش يافته اسـت        
ــد شــايــد در                    ــتــه ان ــا جــنــوب رف ت
بندرعبـاس يـا جـايـي ديـگـر نـانـي                 
بدست آورده و بـه گـفـتـه خـودشـان                 

 .شرمنده زن و بچه نشوند 
الزم بذکر است تمام تالش هـاي    
کرمانشاه پست براي يافتن پاسخ از     
سوي متوليان مسئول تا کـنـون بـي        
نتـيـجـه بـوده و سـيـدجـواد زمـانـي                  
نماينده حوزه کنگاور به هيچيـک از         
تـمـاس هـا و درخـواسـت هـاي مــا                 

 *.پاسخ نداد 
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 ۱ از صفحه  

راه پـايـان     .  جمهـوري اسـالمـي اسـت        
دادن به اين بربريت نيز سرنگوني ايـن     

حكومتي كه از بـدو      .  حكومت است 
به قدرت رسيدن مشغول رواج كثيـف      
ترين فرهنگ عليه زنان بوده، به قتـل      
ناموسي مشـروعـيـت داده، كـثـيـف             
ترين قوانين را عليه زنان وضـع كـرده        
و مخالفين اين فرهنگ و اين قوانيـن    
را بـه بـيـرحــمـانـه تـريـن وجـه مــورد                    

ســركــوب .  سـركــوب قــرار داده اسـت        
زنان، انسان به حساب نياوردن آنـان و     
تـحــريــك كــثــيــف تــريــن عــواطــف و            
احساسات علـيـه آنـان جـزو اليـنـفـك               

. حكومت اسالمي و قوانين آن اسـت     
قتل سميه فيـض الـه پـور در بـوكـان                
تنها يك مـورد از جـنـايـات روزمـره               

راه .  اين حكومـت عـلـيـه زنـان اسـت             
پايان دادن بـه قـتـل هـاي نـامـوسـي،                
فرهنگ ناموس پرستـانـه و ايـنـهـمـه             

ظلم و جنايت در حق زنان و اكـثـريـت       
مردم اين جامعه سرنگوني حكومـت     
اسالمي، در هم كـوبـيـدن كـل ارگـان             
هاي جنايت و سركوب آن و لغو كليـه        
قوانين اسالمي و برقراري حكومـتـي     
مبـتـنـي بـر سـكـوالريسـم و بـرابـري                  

 . كامل زن و مرد است
کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري ايران ضـمـن ابـراز تـاسـف از              
اين واقعه دردناک، مردم پيرانشـهـر و       
ديگر شهرهاي کردستـان را فـرا مـي            
خواند که در مقابل سنت، فرهنگ و       
قوانين عصر حـجـري رژيـم اسـالمـي            
محکم بايستند و آنـرا طـرد و افشـا               

 . كنند
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۹۱  ارديبهشت ۳۰ 

 ۲۰۱۲  مه ۱۹ 

 ... سرنگوني جمهوري اسالمي تنها راه                               

 

 
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع  

اما سرمایھ دارى این  . سرمایھ دارى نیست 
میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل  
بخشیده و بھ یک رکن مناسبات اقتصادى و  

ریشھ  .  اجتماعى معاصر بدل کرده است 
نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نھ در افکار  
کھنھ و میراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و  
جوامع منقرض شده و پیامبران و مذاھب  
عصر جاھلیت، بلکھ در جامعھ سرمایھ دارى  

. صنعتى و مدرن امروز نھفتھ است    
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قبل از ھر چیز  :رادیو ھمبستگى 
براى ما بگوئید لزوم تصویب 
قرارى از طرف کمیتھ مرکزى 
حزب کمونیست کارگرى درباره 
تشدید مبارزه با جریانات و 
حرکات اسالمى از کجا ناشى 
میشود؟ زیرا ھمھ حزب کمونیست 
را بعنوان یک جریان ضد مذھبى 
میشناسند و مبارزه علیھ جریانات 
اسالمى ھم در این چند سال یکى 
از مشخصات حزب کمونیست 

آیا این .  کارگرى ایران بوده است
 کافى نیست؟

اینجا ما داریم  :منصور حکمت
راجع بھ یک موضوع متفاوت 

مخالفت کمونیستھا . صحبت میکنیم
با مذھب، افشاگرى آنھا از مذھب 
و تالششان براى ایجاد یک جامعھ 
غیرمذھبى، بھ قول شما یک امر 
ھویتى و قدیم براى کمونیست 

منتھى پدیده دیگرى کھ در .  ھاست
 سال اخیر شاھدش ٢٥-٢٠این 
ایم، پیدایش و رشد چشمگیر  بوده

جنبشھاى سیاسى است کھ تحث 
پرچم اسالم خود را سازمان 

یک سلسلھ حرکات فوق .  اند داده
العاده دست راستى، ضد بشرى، 
خشن و انسان ستیز در شمال 
آفریقا، خاورمیانھ و امروز در 
ھمھ کشورھایى کھ بھ اصطالح 
دین رسمى شان اسالم است، و یا 
اقلیتھاى بزرگ مسلمان دارند، 

عملکرد اینھا در .  جریان دارد
درجھ اول بصورت ضدیت با 
آزادى زنان، با حقوق مدنى زن، با 
آزادى ابراز وجود انسانھا در 

زمینھ ھاى فرھنگى و شخصى، 
پیاده کردن قوانین و سنتھاى 
وحشیانھ علیھ آدمھا، حتى کشتار، 
سر بریدن، قتل عام انسانھا از 

در .  کودکان خردسال تا پیران است
الجزایر شبى و روزى نیست کھ 

در .  اى را بقتل نرسانند اینھا عده
ایران فکر نمیکنم ھیچ شنونده شما 
احتیاج بھ یادآورى داشتھ باشد کھ 
اینھا با مردم این مملکت چھ 

طالبان در افغانستان را .  اند کرده
خشونت جزء تعریف .  میبینیم

شان بھ  اینھاست و بى اعتنائى
شان با  حرمت انسان، دشمنى

خوشى انسان، ضدیتشان با ھر 
جامعھ آسوده و ھر فعل انفعال 
آزادانھ انسانھا چیز کامال مشھودى 

 .است
این یک جنبش است مثل فاشیسم 

ناسیونالیسم و راسیسم .  براى مثال
. ھم گرایشھاى قدیمى ترى ھستند

اما وقتى بر مبناى اینھا فاشیسم 
عروج میکند، یک عده باید 
اطالعیھ بدھند و بگویند این جنبش 
فاشیستى جدیدى کھ دارد سر بلند 
میکند عاقبتش این خواھد بود و 
این جنایات را بھ بار میآورد و باید 

االن ما داریم با .  جلوى آن ایستاد
اسالم بھ ھمین ترتیب روبرو 

مواضع ضد مذھبى ما بھ .  میشویم
خیلى ھا در .  جاى خود محفوظ

جھان آتئیست ھستند و نفش افیونى 
مذھب و نقش سرکوبگر مذھب را 

ولى در مقابل این جنبش . میشناسند
مشخصا دست راستى، فعال، 
آدمکش و نسل کشى کھ تحت پرچم 

اسالم در خاورمیانھ و ایران بھ 
فعالیت مشغول است و االن 
کمابیش ابعادى بین المللى پیدا 
کرده، باید مردم این دنیا امروز 

این .  بلند شوند و قد علم کنند
بختکى است کھ روى بخش زیادى 
از جمعیت جھان افتاده و مردم 
زیادى دارند بھ خاطر آن بدبخت 

بھ این معنى ما قطعنامھ .  میشوند
عالوه بر .  تصویب کردیم

سیاستھاى افشاگرانھ و آگاھگرانھ 
کھ در قبال مذھب بھ طور کلى 
داریم، اکنون در قبال اسالم بعنوان 
یک جنبش سیاسى، یک جنبش 
قرن بیستمى و یک جنبش 
ارتجاعى امروزى کھ ضد 
کمونیست است، ضد سوسیالیسم 
است، ضد آزادى، ضد زن و ضد 
مدرنیسم است و حتى ضد شادى 
است و بھ شدت نژادپرست است 
احتیاج بھ یک موضع سیاسى و 

این قطعنامھ .  عملى ویژه داریم
این جنبش .  خودش را میخواھد

سیاسى ارتجاعى یک برخورد 
 .سیاسى میخواھد
در ادبیات حزب  :رادیو ھمبستگى

بھ اصطالح اسالم سیاسى 
منظور از اسالم .  برمیخوریم

سیاسى چیست؟ آیا منظور ھمان 
فاندامنتالیسم و بنیادگرائى است؟ 

 اگر نھ، تفاوت در چیست؟
اسالم سیاسى  :منصور حکمت

البتھ .  لزوما بنیادگرائى نیست
ھاى مختلف ممکن است  نویسنده

این عبارت را بھ معانى نسبتا 
ولى اشاره ما .  متفاوتى بکار ببرند

بھ ھمان است کھ گفتم، یعنى ھمین 
جنبشھاى سیاسى کھ تحت پرچم 
اسالم براى ایجاد نوعى جامعھ 

از انقالب .  اسالمى تالش میکند
 ایران بھ بعد، ضد انقالب ٥٧

اسالمى کھ انقالب را سرکوب کرد 
و جمھورى اسالمى را سر کار 

ھاى  آورد یکى از نخستین جلوه
حرکت این اسالم سیاسى در این 

در ابتداى قرن .  دور جدیدش بود
بیست ھم ھنگامى کھ مردم 

مستعمرات بھ موقعیت تحت سلطھ 
و نامطلوب خود واقف میشدند و 
زمزمھ ھاى ضد استعمارى باال 
میگرفت، پان اسالمیسم و اندیشھ 
اسالمى ھم بھ عنوان مبناى 
حکومت و مبناى نوعى دولت در 
شرق سابق مطرح شد، منتھا 
جنبشھاى مدرنیستى و 
پارلمانتاریستى و لیبرالى آن موقع 

. قویتر از این حرفھا بودند
ناسیونالیسم قویتر بود و کشورھاى 
خاورمیانھ بھ راه جوامع اسالمى 

آن جنبش اسالمى یک پدیده . نرفتند
مستقلى بود و متعلق بھ دوران 

دوران زیر سوال رفتن .  دیگرى
فئودالیسم و سلطھ استعمار در آن 

ولى اسالم سیاسى دوره ما . جوامع
بعنوان یک پدیده جدید و جنگ 

یک نیروى .  سردى شکل گرفت
دست راستى، ضد چپ، ضد 
کمونیست و بھ درجھ اى ضد 

این جریانى است کھ در .  غرب
رقابت با غرب بر سر ثروتھا و 
قدرتى کھ در خاورمیانھ و شمال 
آفریقا نھفتھ است، پدیدار شده 

یک .  دولت را میخواھد.  است
ایدئولوژى دیگر است براى 
حاکمیت و سھم طلبى بخشھایى از 

و این .  بورژوازى این کشورھا
پدیده جدیدى است بھ این معنى کھ 
در سھ دھھ آخر قرن بیست احزاب 

اى بھ  سیاسى جدید دست راستى
وجود آمده اند و اینھا ھدفشان 

اسالم .  نوعى جامعھ اسالمى است
بھ طور سنتى چھ در تسنن و چھ 
در تشیع ھمیشھ این رابطھ را با 

قلمرو دولت .  دولت نداشتھ است
معموال بھ عنوان یک قلمرو 
حمایت شده توسط دین کھ در عین 
حال سرویس و خدمات بھ دین 

خلیفھ و امام .  میدھد، شناختھ شده
یک طرف و سلطان و شاه طرف 
دیگر بودند و این سلطان و شاه 
مھر تاییدشان را از مراجع دینى 
میگرفتند، محیط را براى گرفتن 
خمس و زکات و اجراى فقھ 
اسالمى فراھم میکردند و خودشان 

ولى خود .  شمشیر اسالم بودند
حاکم ممکن بود مسلمان غیورى 
نباشد و معموال مقامى در سلسلھ 

حکومت یا .  مراتب دینى نداشت
دولت، ارتش، نیروھاى قھریھ 
دست سالطین بودند کھ بھ یک 
سازشى با سلسلھ مراتب دینى 

اسالم سیاسى کھ ما .  رسیده بودند
از آن حرف میزنیم یک نوع 
ایدئولوژى متفاوتى را مطرح 
میکند و آن اینکھ، حکومت، دولت 
میتواند اسالم باشد بھ ھمین معنى 

. کھ براى مثال در ایران پیاده شد
در عربستان سعودى حکومت 
اسالمى نیست، اسالم حاکم است 
ولى حکومت دست قبیلھ معینى 
است کھ شمشیرش را در خدمت 

. اسالم قرار داده و با ھم میخورند
این اسالم سیاسى، بھ این معنى با 

اش، کھ  اسالم بھ معنى ھمیشگى
واضح است در ھمھ جوانب 
زندگى مردم سر میکشد و امر و 

چون .  نھى میکند، فرق دارد
مشخصا میخواھد قلمرو حکومت 
کردن را برمبناى ایدئولوژى 
اسالمى سازمان بدھد و این پدیده 

نمیخواھم .  بھ این معنى جدید است
بگویم مطلقا جدید در تاریخ قرن 
بیست، ولى دور جدیدش را ما 
شاھدیم و واضح است کھ این پدیده 
در اواخر قرن بیست ھمان نقشى 
را ندارد کھ در آغاز قرن بیست 

بشدت ضد کمونیستى است، . داشت
حرکتى است .  ضد کارگرى است

در متن رقابتھاى بورژوایى در 
پرچمى . منطقھ و در مقیاس جھانى

است کھ بلند شده براى کسب اقتدار 
بخشھایى از جامعھ کھ بھ این 

. میراث کثیف دینى تکیھ میکنند
ھمانطور کھ گفتم ما با اینھا طرف 
ھستیم سواى اینکھ با اسالم بطور 

. کلى و با مذھب بطور کلى طرفیم
بعنوان یک عده آدم آزاد اندیش و 
طرفدار تفکر و انتخاب آزاد 
انسانھا با این جریانات بھ عنوان 
یک جریانات دست راستى، خشن 
و ضد انسانى طرفیم و اسالم 

 ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسالمي مردم خواهد بود       
 مصاحبه راديو همبستگي با منصور حکمت

 درباره اسالم سياسي و ضرورت تشديد مبارزه عليه جريانات و حرکات اسالمي

 
 

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  
سیاسى بھ این معنى کھ از آن 
حرف میزنیم این حرکتھاى 
معطوف بھ کسب قدرت را مد نظر 

 .دارد
بھر حال این  :رادیو ھمبستگى

قرار بھ طور اخص تشدید فعالیت 
علیھ اسالم ھم ھست یا اینکھ 

 مختص بھ ھمین جریانات است؟
شما تنھا نمیتوانید  :منصور حکمت

علیھ جنبشھاى سیاسى اسالمى کھ 
صحبتش را میکنیم قد علم کنید و 
سنگربندى محکمترى بکنید بدون 
اینکھ بیشتر ھم بھ اندیشھ ھایشان 

منتھا روشن است کھ .  بپردازید
خود ما بعنوان یک حزب 
کمونیست علیھ اسالم بعنوان یک 
اندیشھ و یک سیستم فکرى و یک 

آنچھ مسلم .  روش زندگى ھستیم
است وقتى شما با جنبشھایى 
روبرو شوید کھ انسانھاى آزاد 
اندیش را تھدید بھ مرگ میکنند، 
تسلیمھ نسرین براى مثال، شما 
موظفید یکبار دیگر پاى قرآن را 
وسط بکشید و بگویید آخر این 
ارتجاع از یک آبشخورى تغذیھ 
میکند کھ خودش دقیقا ھمھ این 

. عقب ماندگى را فرمولبندى کرده
قرآن میتوانست یک کتاب تاریخى 
مثل بقیھ کتابھاى تاریخى باشد، 
مردم بھ آن نگاه کنند و زیاد بھ آن 
حساسیت نداشتھ باشند ولى وقتى 
جنبشى آن را پرچم یک مبارزه 
سیاسى امروز میکند، آن وقت 
مردم مجبورند آن پرچم را ازش 
بگیرند، بازبینى کنند، نگاه کنند و 

وگرنھ فرض کنید .  دور بیاندازند
کتابى بود مثل شاھنامھ فردوسى 
کھ میگذاشتند آن گوشھ و احتماال 

شما .  ارجاع زیادى بھ آن نمیکردند
در ھر کتاب قدیمى بروید و 
بگردید حتما ارتجاع زیادى پیدا 

منتھا وقتى خود طرف .  میکنید
اینجا معتقد است کھ باید در انتھاى 
قرن بیست با این قرآن بھ جنگ 
احزاب سوسیالیست و اتحادیھ ھاى 
کارگرى و سازمانھاى زنان بیایند، 
آن وقت بھ نظر من زنان و 
کارگران و سوسیالیستھا موظفند 
کھ این پرچم را از دست طرف 

 .بگیرند و آبرویش را ببرند
منشا این اسالم  :رادیو ھمبستگى

سیاسى کھ گفتید چیست؟ آیا روى 
کار آمدن جمھورى اسالمى منشا 
اسالم سیاسى شد یا قبل از 

 جمھورى اسالمى ھم بود؟
بھ نظر من  :منصور حکمت

مقاومت در مقابل غرب یک پدیده 
قدیمى در خاورمیانھ و در 
کشورھایى است کھ ما بھ آنھا 

چون غرب در . اسالم زده میگوییم
چھارچوب استعمارى وارد این 

ورود غرب با .  کشورھا شد
خشونت و استثمار زیادى ھمراه 

اینطور نبود کھ تمدن غربى یا . بود
براى مثال پارلمان یا ھنر و ادبیات 
و فرھنگ غربى در یک رابطھ و 
جریان سیالن آزاد بھ شرق رسیده 

بلکھ با اسلحھ و خشونت و .  باشد
آدم دزدى و زندان کردن و کشت 
و کشتار آمده، در نتیجھ معلوم 

اش ھست و  است کھ مقاومت علیھ
ناسیونالیسم محلى و مبارزه علیھ 
استعمار بھ ھر امکانى کھ در محل 

بھ این .  ھست چنگ میاندازد
معنى، این اسالم پرچم نوعى 
مقاومت در مقابل غرب بود، 
ھمانطور کھ ناسیونالیسم این 
کشورھا ھم در یک دوره پرچم 
نوعى مقاومت در مقابل غرب 

اما این حرکت اسالمى .  بود
معاصر ناشى از و متعلق بھ یک 

متعلق بھ .  دوره دیگر است
اى است کھ جھان بطور  دوره

واقعى ادغام شده، جریان اقتصادى 
این پرچم . جھان بھ ھم وابستھ است

نوعى سھم خواھى بخشھایى از 
. طبقھ حاکمھ این کشورھاست

براى مثال در خود ایران، خیلى ھا 
کھ فکر میکردند باید کشور ایران 
سرى در میان سرھا داشتھ باشد، 
از طریق رژیم شاه بھ جایى 
نرسیدند ولى با رژیم اسالمى بھ آن 

از اینکھ بخشى از طبقھ .  رسیدند
. حاکمھ این کشور ھستند خوشحالند

این جمھورى اسالمى بود کھ 
کارى کرد کھ براى مثال رئیس 
جمھورى آمریکا اینقدر بھ ایران و 

رھبر مذھبى ایران "  فرمایشات"

این جمھورى اسالمى . حساس باشد
بود کھ امکان داد اینقدر کشور 
بتواند موش در منطقھ بدواند و 
توسعھ طلبى و عظمت طلبى 
ایرانى را در این چارچوب 

مضارش براى .  گسترش دھد
ولى .  بورژوازى ایران بجاى خود

میخواھم بگویم کھ این اسالم 
پرچمى شده براى نوعى سھم 
خواھى و رقابت بر سر قدرت در 
منطقھ، بین طبقات حاکمھ با 
بورژوازى و امپریالیسم در سطح 

خیلى ھا بھ این جنبش .  بین المللى
اسالمى بعنوان یک ابزار سیاسى 

فرض کنید در جنگ .  نگاه میکنند
اعراب و اسرائیل، پرچم اسالم 
یکى از باصطالح دست افزارھاى 
کمپ جھان عرب در مقابل 

و فکر میکنم ابزار .  اسرائیل است
کارآمدى است و ھر وقت الزمش 

این .  داشتھ باشند بکارش میاندازند
اسالم ھمچنین مورد مصرفش را 
براى کوبیدن چپ دارد، براى مثال 
رژیم شاه در خود ایران ھیچگاه 
نمیتوانست کشتارى را کھ اینھا، 
جمھورى اسالمى، از کارگران و 

. کمونیستھا کردند، صورت دھد
ھیچوقت بدون این ابزار نمیشد 

. اینطور بھ جنگ آزادى زن رفت
فقط این ابزار میتواند زن را در 

جنبش اسالمى .  قید و بند نگھدارد
مثل یک ابزار سیاسى مورد 

اش  اش را پیدا کرده، استفاده استفاده
علیھ .  علیھ چپ، علیھ مدنیت

علیھ .  فرھنگ آزاد اندیشانھ است
کامال ارتجاعى .  شادى انسان است

. است، صد در صد ارتجاعى است
موجودیت خود را درست در نقطھ 
مقابل آزادیخواھى و سوسیالیسم 

بھ این معنى فکر .  پیدا کرده است
میکنم باید بھ عنوان یک 
ایدئولوژى و یک نھاد سیاسى قرن 
بیستمى ارتجاعى با آن برخورد 
کرد کھ درست مثل فاشیسم میشود 

 .نقشش را در جامعھ تعریف کرد
من سؤالى داشتم از  :یک شنونده

اگر در آینده، .  منصور حکمت
حکومت کارگرى برقرار شود و 
در واقع این آرزوى ھر انسان 
برابرى طلبى ھست و امیدوارم کھ 
این آرزو بزودى برآورده شود، آیا 

در آنموقع فعالیت جریاناتى مثل 
حزب هللا لبنان یا فدائیان اسالم در 
ایران و یا جریانات اسالمى در 
الجزایر کھ بھ آنھا اشاره کردید، از 
نظر شما ممنوع میشود و اگر 
جلوى فعالیت این جریانات اسالمى 
گرفتھ شود در آنصورت این عمل 
منافاتى با آزادیھاى بى قید و شرط 

 سیاسى پیدا نمیکند؟
من نظر  :منصور حکمت

سیستم . ام را میتوانم بگویم شخصى
اى کھ ما پیشنھاد میکنیم  سیاسى

یک سیستم شورایى است کھ 
قوانین و مقرراتش را نماینده ھاى 
مردم در سطح وسیع در کشور 
میگذارند و ھر کس بنا بھ 
شھروندى و یا سکونتش در آن 
کشور، حاال با ھر پیشینھ ملى و 
قومى کھ داشتھ باشد، میرود و در 
شوراى محلش عضو میشود و از 
آن طریق در سلسلھ مراتب سیاسى 
کشور شرکت میکند و طبعا قوانین 
مشخص این چیزھا را از آن دولت 
باید خواست، از خود مردمى کھ 

منتھا من .  آن موقع زندگى میکنند
بعنوانى یکى از آن مردم نظرم را 

 .میگویم
نفس تشکیل فدائیان اسالم بنظر من 

نفس خواستن دنیائى .  جرم نیست
ما .  اسالمى بنظر من جرم نیست

باید جنایت و جرم را تعریف کنیم 
اگر کسى . و بعد آن را ممنوع کنیم

بیاید و بگوید کھ من یک جامعھ 
اسالمى میخواھم کھ در آن آدمھا 
بدبخت باشند و زنان در زنجیر 
باشند و دارد اینھا را بھ مردم 
ِر نگاھش  ِرب میگوید و مردم ب
میکنند، تا این لحظھ مرتکب 

ولى اگر بنا کرد . جرمى نشده است
بھ کشتن کسى، ترساندن کسى، 
حبس کردن کسى، محروم کردن 
کودکى از حقوقش، دست اندازى 
بھ زندگى و ھستى و آزادى کسى، 
آنوقت است کھ بھ استناد این جرائم 

بھ این اعتبار .  باید سراغش بروند
بنظر من نفس داشتن احزاب 
اسالمى، حتى در سیستم ما، جرم 

نفس تشکیل یک .  نخواھد بود
جریانى کھ بگوید ھمھ جھان باید 
مسلمان بشود جرم نخواھد بود، 
چون ابراز جنون آمیزترین و 

احمقانھ ترین عقاید ھم حق 
آدمھاست، میتوانند نظرشان را 

ھدف ما این است کھ با .  بگویند
اى کھ ھیچکس  ایجاد جامعھ

نمیتواند نیات سیاسى خودش را 
پشت چنین چیزى پنھان کند، 

اى کھ در آن براى مردم  جامعھ
معلوم است دفتر و دستک ھر 
جریانى کجاست و چکار دارد 

. میکند، جلوى رشد اینھا را بگیریم
در یک جامعھ آزاد کھ ھمھ حق 
دارند حرف بزنند، و ھر کس حق 
دارد نمایشنامھ بنویسد یا شعر 
بگوید، یا برود در خیابان فریاد 
بزند و یا در مدرسھ پا شود و ھر 

اش  ایرادى از برنامھ درسى
بگیرد، یا از کانال رادیو و 
تلویزیونى کھ وقتش بین شھروندان 
تقسیم شده، مردم حرفشان را بزنند 
و نظرشان را بگویند، اینکھ از ھر 
ده ھزار نفر یک نفر پا شود و 
حرفھاى فاشیستى بزند یا حرفھاى 
راسیستى و اسالمى بزند براى آن 

اى قابل تحمل و حتى  جامعھ پدیده
قابل ریشخند خواھد بود و زیاد 

ولى اگر شما .  اش نمیگیرند جدى
سازمان فدائیان اسالم درست کنید 
و بعد بروید بمب بخرید، اسلحھ 
انبار کنید، قاچاقى لیست آدرس 

ھاى مردم را تھیھ کنید و بعد  خانھ
بروید آنھا را ترور کنید، یا 
بخواھید بروید کشورى دیگر بمب 
بگذارید، آنوقت آن دولت مربوطھ 
این جریان را نھ بخاطر اسالمى 
بودنش بلکھ بخاطر ھمین کارھایى 
کھ گفتم میگیرد و میگوید شما حق 
ندارید جان کسى را بھ خطر 
بیاندازید، شما حق ندارید اقلیتى را 
بترسانید، کسى را تھدید بھ مرگ 
بکنید، زندگى امن کسى را برایش 

در نتیجھ بنظر من .  ناامن کنید
. آزادى بیانشان را خواھند داشت

اى ھنوز این  متاسفانھ یک عده
اما فکر میکنم در .  افکار را دارند

چنان شرایطى کمتر و کمتر 
بنظر من آزادى بھترین .  میشوند

اگر . درمان جھالت و حماقت است
یک جامعھ اى آزاد باشد و ھر کس 
بتواند حرفش را بزند، در طول 
زمان حرفھا حسابى تر میشود، 
عمیق تر میشود و انسانى تر 
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 ۶ از صفحه  
 .میشود

دقیقا دیکتاتورى است کھ این 
آشغال ھا را از خودش بیرون 

من فکر میکنم اگر جامعھ .  میدھد
اینقدر از خودش مطمئن باشد و 
بخصوص اینقدر قدرت سیاسى در 
دست مردم پخش شده باشد کھ 
کسى نتواند با توطئھ قدرت سیاسى 
را از مردم بگیرد یا کسى با کودتا 
یا بمب اندازى یا خشونت و 
تروریسم تاثیرى در روال سیاسى 
جامعھ بگذارد، آنوقت حرف زدن 
اینھا چیزى جز آگاھى براى جامعھ 

براى اینکھ میشود بھ .  نمیآورد
ھاى مدرسھ نشان داد و گفت  بچھ

اى  در مقابل این حرفھاى عاقالنھ
کھ ھست، یک عده ھم ھستند کھ 
اینطور فکر میکنند و فکر میکنم 

اى  اینھا جریانات منزوى و مسخره
کما اینکھ االن ھم .  خواھند شد

بنظرم بعنوان عقیده، بعنوان 
از یک .  اند اندیشھ، اینھا منزوى

طرف روى پول و از طرف دیگر 
روى ارعاب، روى تروریسم و 

از .  اند کشتار قدرتشان را نگھداشتھ
طرف دیگر خیلى از مردم در 
خاورمیانھ کانالھاى واقعى ابراز 

اگر .  وجود برویشان بستھ است
شما در ایران و عربستان و مصر 
و سوریھ و عراق احزاب 
مارکسیست و سوسیالیست، 

ھاى کارگرى و سازمانھاى  اتحادیھ
زنان داشتید، کسى نمیرفت براى 

اش را از رژیم  اینکھ نارضایتى
دیکتاتورى روز نشان دھد عضو 

مردم .  سازمان اسالمى بشود
میرفتند عضو سازمانھایى میشدند 
کھ حرمت و شخصیتشان را باال 

من فکر میکنم آزادى .  میبرد
طرفدار سرکوب .  جوابش است

نیستم ولى طرفدار دستگیرى و 
تعقیب قضایى ھر کسى کھ بخواھد 
آسایش، امنیت، سالمت روحى و 
جسمى کسى را بخطر بیاندازم 
ھستم و اسالمى ھا البتھ این رشتھ 

من بعید میدانم کھ اینھا .  شان است
یک سازمان اسالمى درست کنند و 
فورا مشغول ترساندن بچھ ھایشان 

باید نھادھایى باشند کھ از .  نشوند

حقوق شھروندان در مقابل اینھا 
دفاع کنند و مانع دست زدن اینھا 

اگر در . بھ اعمال غیرقانونى شوند
چھارچوب قانون یک کشور 
بخواھند حرفشان را بزنند بنظر 

با ھمھ جنایاتى .  من باید آزاد باشند
اند باالخره باید  کھ اسالفشان کرده

. آزاد باشند کھ حرفشان را بزنند
این حقى است کھ با تولدشان بدست 

ھر کھ دنیا آمده حق دارد . اند آورده
نظرش را بگوید و بنظر من ھیچ 
دولتى نمیتواند این حق را از کسى 

 .سلب کند
ایران جامعھ اى  :رادیو ھمبستگى

یعنى .  قطبى است در مورد اسالم
اسالمیھا و ضد اسالمیھا ھر دو 

تقابل این دو گرایش .  فعال ھستند
را چگونھ میبینید؟ آیا فکر میکند 
رنسانسى در ایران در جریان 

 است؟
من فکر میکنم  :منصور حکمت

آنچھ در جریان است یک نفرت 
عظیم اجتماعى از اسالم است کھ 
در بخش اکثریت جامعھ تلنبار شده 
و روز بھ روز دارد فشارش بیشتر 
میشود و این بزودى سدھا را 
میشکند، زنجیرھا را پاره میکند و 
ایرانى را کھ بیست سال مسند 
حاکمیت اسالم ارتجاعى بوده بھ 
یکى از مراکز مبارزه با نھضت 
ارتجاعى اسالم در منطقھ تبدیل 

فکر .  من اینرا مطمئن ھستم. میکند
میکنم آن حرکتى کھ از نظر 
فکرى و مبارزات فکرى و معنوى 
و فلسفى در طول تاریخ در ایران 
نشده، شاید این دفعھ بھ حکم 
شرایط سیاسى توسط عمل سیاسى 

یعنى ھجوم .  مردم صورت بگیرد
ضد اسالمى مردم بخاطر تجربھ 
بیست سال حاکمیت ارتجاعى 
اسالم در این کشور و جنایاتى کھ 
بھ ھمین اسم شده و بخاطر اسالم 

نفرتى کھ از اسالم وجود .  شده
دارد در تاریخ آن کشور بیسابقھ 

چون موقعى ھست کھ بھ .  است
قول آن دوست شنونده آخوند یک 

اى  قارى است، کاسبى کھ گوشھ
نشستھ، میآید پولى میگیرد و 

این یک .  وعظى میکند و میرود

نقش را در جامعھ دارد، ولى وقتى 
کھ جلوى صحنھ میآید و جامعھ را 
آن طورى کھ فکر میکند شکل 
میدھد و منویات و مکنونات 

اش را تبدیل بھ قوانین بیرونى  قلبى
براى ھمھ میکند و ما کثافتش را 
ھمھ جا میبینیم، آنوقت دیگر 
نمیشود گذاشت فقط برگردد برود 

. جاى سابقش و در سوراخ سابقش
وقتى موج بھ حرکت بیاید و 
حرکت ضد اسالم مردم شروع 
شود آنوقت دیگر اسالم نمیتواند بھ 
مواضع و موقعیت بیست سال پیش 

ھا یا  برود در حوزه.  خود برگردد
. ھا، یا مساجد خودش بنشیند تکیھ

احتمال زیادى دارد کھ مردم تمام 
اینھا را ازش بگیرند، ولى آیا 
میشود بھ این رنسانس گفت؟ بنظر 
من یک بعد و مشکل مسالھ این 
است کھ این نفرت سیاسى و قلبى 
از اسالم باید ھمراه با یک نبرد 

ھاى این دین و  فکرى عمیق کھ پایھ
اصال تفکر دینى را بشکافد و 
خصلت ارتجاعى مذھبى گرى را 
با ھمھ جوانب ظریفش کھ براى 
مثال در شرق زدگى، 
مردساالرى، و در بى حقوق 
کودک یا در روحیھ ملى 
سیاھپوشى و مرگ پرستى و 
خصومت با شادى و امید در این 
کشورھا خود را نشان میدھد، نقد 

این نقد باید خودآگاه و مکتوب . کند
باشد، توسط ایدئولوگھاى جامعھ 

این .  اى پیش برده شود در ھر دوره
در نتیجھ .  را ما شاھد نیستیم

حرکتى کھ علیھ اسالم خواھد شد 
اى  در درجھ اول یک حرکت توده

وسیع مردم علیھ ابراز وجود 
ولى . اجتماعى اسالم است - سیاسى

اینکھ این چقدر با یک نقد عمیق 
فکرى ھمراه شود کھ تبدیل بھ 
سرمایھ اى براى نسل ھاى بعدى 
بشود و جامعھ از این دوران 

باید .  مذھبى اش عبور کند  - خرافى
واضح .  دید در عمل چھ میشود

است کھ با یک جنبش موج 
برگشت علیھ اسالم، حتما 

. متفکرینى ھم عروج خواھند کرد
. ولى االن شاھد این نیستیم

برعکس آنچھ االن شاھدیم، حزب 
کمونیست کارگرى و یک عده آدم 

خوشفکر بھ کنار، این است کھ 
بخش اعظم آنھایى کھ میخواھند از 
شر جمھورى اسالمى خالص 
شوند، بھ خیال خودشان دارند 

بخرج میدھند، منتھا این " زرنگى"
زرنگى یک زرنگى دھاتى است 
کھ فکر میکنند آھا اگر ما یک 
آخوند خوب را تشویق کنیم در 
مقابل آخوند بد، این پیشرفت 

فردا یک آخوند .  محسوب میشود
دیگر را در مقابل خاتمى قرار 
میدھیم، پس فردا یک آخوند دیگر، 
تا یواش یواش یک روز این آخوند 
آخرى را میتوانیم بھش بگوییم تو 

یک حالت .  میتوانى آخوند نباشى
بھ اصطالح پلیتیک زدن و کلک 
زدن بھ تاریخ کھ اصال ھیچوقت 

و جاى .  در تاریخ موفق نبوده
تاسف است، براى اینکھ از 
روشنفکر و شاعر و نویسنده تا 
سیاسیونى کھ آدم میبیند خیلى ھا 
توى این دلقک بازى سیاسى 
شریکند و بھ نظر من سد راه 

من .  شفافیت مبارزه آتى ھستند
فکر میکنم ھمھ اینھا منزوى 

 .میشوند
ھر کس امروز با ھر گوشھ اسالم 
یا ھر گوشھ جمھورى اسالمى 
الس زده باشد فردا در جمعیت 
ھاى بزرگ مردمى باید جواب 

شما کھ بھتر :  سؤال مردم را بدھد
میدانستى چرا آن موقع کھ کسى ھم 

ات نگذاشتھ بود،  اسلحھ روى شقیقھ
حرف دلت را نزدى؟ چرا نیامدى 
بھ مردم بگویى کھ این دین کثیف 
است؟ اصال بطور کلى دین کثیف 
است؟ کھ این ھا یک مشت 

اند، کھ ھمین آقاى خاتمى،  آدمکش
کھ دیروز در تمجید رھبرش حرف 
زده، بیست سال است جزو 

ھاى حکومت اسالم در این  مھره
ایشان زمانى کھ در .  کشور است

آن مملکت پست و مقام داشتھ، در 
زندانھا داشتند عزیزان ما را 

ھمین االن ھم کھ رئیس .  میکشتند
جمھور است زن اجازه ندارد 
بیرون بیاید و بگوید من چھ 
میخواھم، نمیتواند لباسى را کھ 
میخواھد بپوشد و یا بھ کارى کھ 

در آن مملکت .  میخواھد بپردازد
زن حقوق ندارد و این رژیم آقاى 

البتھ بنظر من .  خاتمى است
روشنفکر در ایران بھ قشرى گفتھ 
میشود کھ پسقراول ھاى جامعھ 

خوش فکرترین و .  ھستند
آزاداندیش ترین ھا را باید رفت در 
نسل درگیر در زندگى گیر آورد 

اش  کھ میرود روى پشت بام خانھ
اى میگذارد، ریسک  آنتن ماھواره

اینکھ ممکن است بیایند بگیرندش 
را میپذیرد و سعى میکند بداند دنیا 

او روشنفکر .  چھ دارد میگوید
اینھا .  واقعى آن مملکت است

پسقراول ھایى ھستند کھ دکان 
انتلکتوئلى براى خودشان درست 

. میکنند و خیلى جاى تاسف است
براى اینکھ امروز جاى کسانى کھ 
کل ریشھ ھاى اسالم را بھ جنگ 
بطلبند، کسى کھ بیاید با لحن 
صادق ھدایت و على دشتى آبروى 

اگر . اینھا را ببرد واقعا خالى است
کسى اینکار را بکند بنظر من 
چھره اش تابناک تر از ھر 
شخصیت تاریخ فکرى این مملکت 

. ثبت میشود تا صدھا سال بعد
کسى کھ بشود پرچمدار مبارزه 
معنوى و فکرى مردم ایران علیھ 

جاى این خالى .  اسالم و اسالمیت
در نتیجھ امروز این صرفا .  است

اینکھ .  یک کشمکش سیاسى است
یک موج برگشت سیاسى چقدر 
میتواند دستاوردھاى ضد اسالمى 
مردم را تثبیت کند، جاى سؤال 

من بھ آن رنسانس نمیگویم .  است
ولى فکر میکنم اسالم در آن 
مملکت یک شکست اساسى 

 .میخورد
  

 ژوئن ١٣این مصاحبھ در تاریخ 
 از رادیو ھمبستگى در ١٩٩٩

 .مالمو سوئد پخش شده است
بخش دیگر این مصاحبھ در 

 . چاپ شد٨٧ھمبستگى شماره 
 در pdfتایپ شده از روى فایل 

سایت حزب کمونیست کارگرى 
 ایران

*** 
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624شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 
علي گاه گاهي به ديدن مـن مـي        
آمد و با هم چنـد سـاعـتـي در مـورد             

او .  مسائل مختلف حرف مـي زديـم        
مــعــمــوال اخــبــار آخــريــن بــحــثــهــا و            

آن .  جلـسـات را بـراي مـن مـي آورد               
دوره اردوگاه چناره مـرکـز بـحـثـهـا و               
اختالف نظرهائي بود که بـنـظـر مـي            
رسيد از طرف عده اي از مسـئـولـيـن           
سياسي و نـظـامـي مـنـطـقـه جـنـوب                 

مي گفتنـد حـزب     .  دامن زده شده بود 
کارگري نشده و سياستـهـاي نـظـامـي           
کومله ربطي بـه مـبـارزات کـارگـري              
ندارد و بيخـودي کـادرهـا و اعضـاي             

در .  کـوملـه را بـه کشـتـن مـي دهـد                 
کنگره پنجم کومله، منصور حکمـت     
بحثي در مورد مبارزه مسلـحـانـه در       
کردستان و استراتژي نظامـي کـوملـه        
مطرح کرده بـود و تـالش کـرده بـود                
کادرها و رهبري حزب را متوجه ايـن        
نکته کند که مبارزه مسلحانـه فـقـط           
بخشي از مبـارزات کـمـونـيـسـتـهـا و              
آنـهـم بـراي شـرايــط خـاصـي اسـت و                  
حزب کمونيست و کومله قرار نيسـت     
بـــر اســـاس ســـنـــت ســـازمـــانـــهـــاي            
ناسيوناليستي، تمام هم و غم خود را     
صرف مبـارزه نـظـامـي و رقـابـت بـا                 

او معتقـد بـود     .  حزب دمکرات بکند 
که حـزب کـمـونـيـسـت و کـوملـه در                   
عـوض بــايــد هــم و غــم خــود را بــر                  
سازماندهي مبارزات کارگري و توده      
اي مردم در شهرها گـذاشـتـه و بـراي               

. سرنگوني رژيم از اين طريق بکوشند    
او پـيــشـنــهـاد کـرده بـود کـه بـجــاي                   
عـمـلــيـاتــهـاي دفــاعـي و فـرســايـنــده               
طـوالنــي مــدت، کــه نــيـرو و انــرژي              
زيـادي از کـادرهـا و پـيـشـمـرگـان را                   
ميگرفت و آنها را خسـتـه و فـرسـوده            
مي کرد و جان خيـلـي از آنـهـا را در                  
خطر مي انداخت، بهتر بود يـکـسـري       
عملياتهاي سريع و کـوتـاه مـدت در             
دستور گذاشته شود که طـبـق آن يـک            
گروه کوچک از پيشمرگان به مـنـطـقـه         
فرستاده شـده و طـي يـک عـمـلـيـات                  
تهاجمي و غافلگيرانـه ضـربـه اي بـه              
رژيـم زده و در مـيــان مــردم عــرض                
اندامي بـکـنـنـد و سـريـعـا بـه پشـت                   

او شـديـدا مـخـالـف          .  جبهه بـرگـردنـد    

عملياتهائي بود که ممکن بود در آن         
کادرها و پيشمرگان جـان خـود را از             
دست بدهند، چرا کـه از نـظـر او هـر                 
کدام از کادرهاي کمونيست بـا ارزش        
بودند و چنيـن عـمـلـيـاتـهـائـي ارزش               
نداشت که کومله چنان بهائي براي آن    

هرچند کـه کسـي رسـمـا در            .  بپردازد
خـود کـنـگــره بـا چــنـيـن بــحـثـهـائــي                  
مخالـفـت نـکـرده بـود و کـنـگـره بـا                     
اکــثــريــت آراء بــه طــرح اســتــراتــژي              
نظامي که توسط مـنـصـور حـکـمـت             
ارائه شده بود، راي داده بـود، امـا در           
عمل بعضي از رهبران و فـرمـانـدهـان           
کـــوملــــه کــــه داراي گــــرايشــــات               
ناسيوناليـسـتـي بـودنـد، تـالش مـي               
کردند سبک کار قديمي خود را پـيـش       

اين موضوع بعـالوه بـن بسـت        .  ببرند
نظامي اي که به کومله تحمـيـل شـده       
بود، عقب رانده شدن از تمام منـاطـق       
ــد                  ــرســـايـــش شـــديـ آزاده شـــده و فـ
پيشمرگان و کشـتـه شـدن عـده اي از              
کادرهاي اليق و کمونيـسـت کـوملـه،        
ــنــاي                     ــود عــده اي ب ــاعــث شــده ب ب
نارضايتي را گذاشته و به بلوک بـنـدي      
و تشکيل جـبـهـه اپـوزيسـيـون دسـت              

ــنــد  ــخــشــي از              .  بــزن در حــالــي کــه ب
مشاهدات اين عده درست بـود، امـا          
در عمل آنها بحثها را وارونه فهـمـيـده     
بــودنــد و راه حــل آنــهــا بــه نــوعــي                   
پــاســيــفــســم و ســرخــوردگــي مــنــجــر         

مخصوصا که در جـريـان راي     . ميشد
گيريهائي که براي انـتـخـاب کـمـيـتـه               
ناحيه انجام شد، آنهـا دسـتـه جـمـعـي            
راي سفيد داده و کل انتخابات را زيـر      

ايـن روش بـيـشـتـر          .  سوال برده بودنـد   
مبارزه اي محفلي و غير سـيـاسـي را         
نمايندگي ميکرد و کـمـکـي بـه حـل              
هيچکدام از مشکالت کـوملـه نـمـي          

نـهـايـتـا مـنــصـور حـکـمـت بــا                .  کـرد 
نوشتن نامه اي خطاب بـه ايـن جـمـع              
روش غير رفيقانه و غير سياسي آنهـا      
را نقد کرده و تالش کرد بحثهـا را بـه        

 . مسير درستي منتقل کند
با علي قـرار گـذاشـتـه بـوديـم در               

ديگـر  . همان روزها با هم ازدواج کنيم 
همه مي دانستند که مـن و عـلـي بـا            
هم دوست هستيم و ما هم انکار نمي       

راستش مـن دوسـت نـداشـتـم           .  کرديم
اصال آمادگي نداشـتـم و     .  ازدواج کنم 

فکر مي کردم هر دوي ما هنوز جوان     
. هستيم و نبايد زير بار ازدواج بـرويـم        

توانسته بودم تا حدودي عـلـي را هـم             

امــا .  بــا ايــن تــئــوريــهــا قــانــع کــنــم            
اطرافيان انگار ايـن حـرفـهـا را نـمـي                 

فضا عقب مـانـده تـر از آن          .  فهميدند
بود که رابطه دختر و پسـري را خـارج        

مرتبا با ايـن سـوال       . از ازدواج بپذيرد 
اگـر هـمـديـگـر را          " روبرو ميشديم که     

دوست داريـد و هـمـيـشـه هـم بـا هـم                    
هستيد، پس چرا نمي خواهيد ازدواج    

تا حـدودي حـقـيـقـت در ايـن               "  کنيد؟
ما در شـرايـط نـرمـالـي        . گفته ها بود 

زندگي نمي کرديـم و کسـي از آيـنـده               
هر لحظه مـمـکـن      .  اش خبري نداشت  

بود بمبي بيافتد و زنـدگـي را پـايـان               
حتي يک گلوله راه گم کرده مـي   .  دهد

توانست بر بالهاي عزائيل سوار باشـد     
و اگـر    .  و بندهاي زندگي را پاره کـنـد      

اتفاقي براي يکي از ما مـي افـتـاد و           
يکي از ما کشته ميـشـد ديـگـري تـا            

 . آخر عمر خود را نمي بخشيد
از آن گــذشـتــه فضـاي حـاکــم بــر               
تشکـيـالت هـنـوز آنـقـدر مـتـرقـي و                  
راديکال نبود که بپذيرد دختر و پسـر       
جواني خارج از ازدواج بـا هـم رابـطـه              

بـا وجـود ايـنـکـه          .  اي داشتـه بـاشـنـد       
قديـمـي تـرهـا مـي گـفـتـنـد شـرايـط                    
زندگي و مناسبات زن و مرد نسـبـت        
به گذشته در ميان پيشمرگان کـوملـه         
خيلي بـهـتـر شـده اسـت، امـا هـنـوز                   
عــقــب مــانــدگــي و نــظــامــيــگــري و            
مــردســاالري بــه درجــه زيــادي رواج            

هـنـوز هـم      .  داشت و عـمـل مـيـکـرد           
داستانها و خاطرات اتفاقـات نـاگـوار        
گذشته بـر سـر زبـانـهـا و در ذهـنـهـا                    

اتفـاقـي کـه بـراي چـيـمـن              .  مانده بود 
افتاده بود چيزي نـبـود کـه بـزودي از              

مـن چـيـمـن را نـمـي             .  ياد کسي برود  
شـنـاخـتـم امـا اسـمـش را زيـاد مــي                   

 بخـاطـر   ١٣٦٣ او ظاهرا سال . شنيدم
. حـاملـه شـدن خــودکشـي کــرده بــود            

کسي نمي دانست پدر بچه چيمن کـي    
بوده و ظاهرا قصـد ازدواجـي هـم در              

حتي مـعـلـوم    .  ميان آن دو نبوده است  
نشد چيمن مورد تجاوز قـرار گـرفـتـه          
بود يـا بـه مـيـل و رضـايـت خـودش                   

بعد از ايـنـکـه      .  رابطه برقرار کرده بود   
معلوم شده بود که چيمن حامله است       
زخم زبانها و متلکها و طرد کـردنـهـا         

خيليها به او به چشـم    .  شروع شده بود  
يک دختر بدکاره نگاه مي کردند و او       
را تحت فشارهاي اخالقـي قـرار مـي            

ظاهـرا رفـقـاي رهـبـري سـعـي              . دادند
کرده بودند او را دلداري بـدهـنـد و از           
او خواسته بودند در مقابل فشـارهـاي    
اخالقي و عقب مانده ايستادگي کنـد     

اما چيزي کـه الزم بـود         . و قوي باشد 
در آن زمان انجام دهند و انجام نـداده          

بودند اين بود که خود آنها در مقـابـل       
جــو مــوجــود ايســتــادگــي کــنــنــد و             
نگذارند به آن دختر جوان زيـاد فشـار           

مــي بــايســت جــلــســه مــي           .  بــيــايــد 
گذاشتند، قـرار صـادر مـي کـردنـد،               
تشــکــيــالت را آگــاه مــي کــردنــد و               
گرايشات عـقـب مـانـده را نـقـد مـي                 

اما اينکارها را نکرده بـودنـد     .  کردند
يا حـداقـل آنـطـور کـه بـايـد و شـايـد                      
محکم و پـيـگـيـر ايـنـکـار را نـکـرده                  

بهرحال نتيجه اين شده بود کـه  .  بودند
چيمن در حالي که پنج ماهـه حـاملـه         
بود، دست به خودکشي زده بود و بـا            
يک گلوله به زندگي خود و جـنـيـنـش            

گفتـه مـيـشـد کـه در            .  پايان داده بود  
مراسم خاکسپاري چيمن تنها بيـسـت     

مـيـنـا    .  و پنج نفر شرکت کرده بـودنـد      
احدي و چند نفر ديگر در مـقـر راديـو        
حزب برايش مـراسـم يـادبـود گـرفـتـه               
بــودنــد و بــه ايــن بــهــانــه در مــورد                  
برخوردهاي اخالقـي و عـقـب مـانـده             
صحبت کرده و ايـن گـرايـش را نـقـد                 

 . کرده بودند
از زمان چيمن تشکيالت خـيـلـي       
جلو آمده بـود و بـه درجـه زيـادي آن                  
عــقــب مــانــدگــيــهــا و بــرخــوردهــاي           

امـا تـا از       .  اخالقي کمرنگ شده بـود    
بين رفتن کامل آنها و باز و آزاد شـدن    
فضــا هــنــوز راهــي طــوالنــي وجــود            
داشت و مـن عـلـيـرغـم کلـه شـقـي و                  
سماجتم توانائي ايستادگي و مـقـابلـه      

از طرف ديـگـر     . با اين فضا را نداشتم 
هم شرايط زندگي نظامي و سختـيـهـا       
و دوريهـا بـه انسـان امـکـان و وقـت                   
کافي نمي داد که صبر کند و کـار را            

از اينها گذشـتـه   .  به آينده موکول کند   
مـن کـه     .  دوستانم راست مي گفـتـنـد      

علي را اينهمـه دوسـت داشـتـم و هـر               
وقت  از من خداحافظـي مـي کـرد و              
مي رفت قلبم  مي گرفت پس ديـگـر         
دليلي نداشت نخواهم هـمـيـشـه بـا او           

بهرحال قرارهايمان را گذاشتـيـم   . باشم
و مـن از مـرکـز پـزشـکـي دو هـفـتـه                     
مرخصي گرفتم که به اردوگـاه چـنـاره          

 . بروم و با علي ازدواج کنم
روزي کـه بـايـد مـي رفـتـم هـيـچ                  
ماشيني پيدا نکردم که از باساک مـن     

راه را هم بلـد نـبـودم      .  را به چناره ببرد 
تــقــريــبــا  .  کــه از روي کــوهــهــا بــروم          

نـمـي   .  يکساعت با مـاشـيـن راه بـود           
حسـابـي حـالـم       .  دانستم چـکـار کـنـم        

يــکــي ديــگــر از       .  گــرفــتــه شــده بــود      
پزشکيـارهـا هـم آنـجـا بـود کـه مـي                   
خواست به چناره برود و او هـم مـثـل           

او را قانع کردم کـه  .  من گير کرده بود  
هيچکدام راه ميـان  .  با هم پياده برويم  

بر کوه را بلد نبوديم و تـنـهـا راهـمـان              
. اين بود که از جاده ماشين رو بـرويـم      
. مـــي دانســـتـــم راه زيـــادي اســـت               

اطرافيان تشويقمان کردند که نرويم و        
منتظر باشيم تا ماشيني پيدا شود و     

اما من مصمـم بـودم کـه        . ما را ببرد 
هر طور شده آن روز عصر خودم را بـه          

ناسالمتي هـمـان شـب        .  چناره برسانم 
آخـرسـر شـال و کـاله           .  عروسي داشتم 

کرديم و اسلحه هايمان را برداشتيـم و        
اواسط اسفند مـاه بـود و       .  راه افتاديم 

آفـتـاب   .  هوا ماليم و دلپذير شده بـود     
مي تابيد و برفـهـا در حـال آب شـدن              

جابجا دسـتـه هـاي خـوشـگـل           .  بودند
. بنفشه در کنار جاده سر در آورده بود   

پرنده ها با سر و صداي فراوان البـالي      
درختها پرواز مـي کـردنـد و در حـال               
جمع کردن تکه هاي چوب و خـاشـاک        

مـن و    .  بودند که النه شان را بسـازنـد     
هـمــراهـم حــرف زيــادي بــراي گـفــتــن             
نداشتيم و هر دو در افـکـار خـودمـان             
غرق شده و سـاعـتـهـا ايـنـطـوري در                  

تـمـام مـدت      .  سکوت پياده راه رفتيـم    
اميدوار بـوديـم کـه مـاشـيـنـي از راه                 

امــا از   .  بـرســد و مــا را سـوار کــنــد             
بدشانسي ما هيچ ماشيـنـي از آنـجـا           
رد نشد و ما بـعـد از بـيـش از چـهـار                
ساعت راهپيمائي باالخره به اردوگـاه        

تـا بـحـال هـيـچ جـا             .  چناره رسـيـديـم     
. اينهمه تـحـويـل گـرفـتـه نشـده بـودم               

اولين نفر که مرا ديد بـا خـوشـحـالـي             
فـکـر   .  آه تو بـاالخـره رسـيـدي        . " گفت

. مي کرديم پشيمان شـدي و نـمـيـاي             
." بيچاره علي کلي چشم به راهت بود      

نفر بعدي هم خنده کنان چيزي گفت و     
به دوستش آنـور اردوگـاه داد زد کـه               

ديگري بـا تـعـجـب         .  علي را خبر کند 
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 ۸ از صفحه  
اينهمه راه را پياده آمدي؟ آدم   "پرسيد  

" بخاطر عشـق چـکـارهـا نـمـي کـنـد                
خــالــصــه قــبــل از ايــنــکــه بــه وســط              
اردوگاه برسم هـمـه از آمـدنـم مـطـلـع                
شده بودند و همه فهمـيـده بـودنـد کـه               
من براي رسيـدن بـه جشـن عـروسـيـم               

. چهار سـاعـت راهـپـيـمـائـي کـرده ام               
بعضيها از چادرهـايشـان بـيـرون مـي            

. آمدند که به من خوش آمد بگـويـنـد      
اردوگاه چناره در مقايسه با معلـومـه       
خيلي کوچک بود و همه هـمـديـگـر را             
مي شناختند و از رازهاي همديگر بـا     

همه مي دانستنـد فـالنـي      . خبر بودند 
چند روزي است در فکر است، فـالنـي         
و فـالنـي بـا هـم زيـاد مـي پـلـکـنـد،                      
ديــگــري در حــال تــجــديــد نــظــر در                
حقانيت مـبـارزه اسـت و آن ديـگـري                

هـر  .  احتياج به همفکري و کمک دارد     
اتفاق ناچيـزي مـي تـوانسـت در ايـن               
اجـتـمـاع کـوچـک مـاجـرائـي در نـوع                  

يک جشن عـروسـي هـر        . خودش باشد 
چــنــد کــوچــک و مــقــداري مــيــوه و               

کـه مـعـمـوال در شـرايـط             ( شيـريـنـي      
مـي تـوانسـت      )  نرمـال کـمـيـاب بـود         

بهانه اي براي دور هـم جـمـع شـدن تـا              
شـايـد هـم بـه         .  صبح و رقصيدن باشد 

همـيـن دلـيـل ايـنـهـمـه از ديـدن مـن                     
هـي، آخـرش     . " خوشحال شـده بـودنـد      

 " امشب عروسي خواهد بود
ــاي               ــا عــروســيــه در مــقــايســه ب
معمولي در جوامعه معمولـي دنـيـا،         
آنچه در اين اردوگاهـهـاي کـوچـک بـه             
ــيــش مــي رفــت،                   اســم عــروســي پ

مـا بـه     .  شباهتي به عروسـي نـداشـت       
ــچــکــدام از رســم و رســومــات                  هــي

دفـتـر   . معمولي جامعه پايبند نبوديم 
و دستک و خداي نخـواسـتـه آخـونـد و           

انگشتر و   .  روضه خواني در کار نبود   
حلقه رد و بـدل نـمـي کـرديـم و روي                    
سرمان کسي قنـد خـرد نـمـي کـرد و                

. کسي دستهايمان را حنا نمي گـرفـت     
. خيلي سـاده تـر از ايـن حـرفـهـا بـود                  

بيـشـتـر حـالـت يـک جشـن دوسـتـانـه                   
داشت که در آن در ضـمـن رسـمـيـت                 
داشتن پيوند دو نفر مشروعيت پـيـدا       

مسئولين اردوگـاه چـادر و         . مي کرد 
يا خانه اي را بـراي زوج تـازه خـالـي                  
مي کردند و تا دو هفته، شـب و روز            
همه به ديـدنشـان مـي رفـتـنـد و يـک                  
لحظه آنهـا را بـه حـال خـودشـان آرام                 

 . نمي گذاشتند
من و علي براي عروسيمان کاري       

يکي از دوستانـمـان کـه      .  نکرده بوديم 

بتازگي از ايران برايش پـول فـرسـتـاده           
بودند به ما بيست دينار داده بود کـه       
با آن دو تا مـالفـه و مـقـداري لـبـاس              
زير و چـنـد کـيـلـو شـيـريـنـي خـريـده                      

از طرف گردان شاهو که عـلـي     . بوديم
(عضــو آن بــود هــم مــقــداري پــول                

براي مخارج عروسـي داده    ) دينار٢٥ 
غــيـر از اسـلــحـه هــايـمــان و              .  بـودنــد 

لباسهائي که تنمان بود، هر کدام يـک      
در .  دســت لــبــاس اضــافــه داشــتــيــم          

مجموع همه دارائـي مـن و عـلـي را               
ميشد در يک کيسـه نـايـلـون کـوچـک               
ريخت و بدون هيچ پشيـمـانـي بـه آب            

آنـروز عصـر دخـتـرهـاي          .  دريا سـپـرد   
اردوگاه سرم ريختند و سـعـي کـردنـد             
سر و وضع وحشي مرا کـمـي درسـت            

ــهــا کــه کــمــي               .  کــنــنــد  يــکــي از آن
آرايشـگـري بــلـد بــود افـتـاد بـه جــان                 

. موهايم و آنها را حسابي کوتـاه کـرد       
سعي کردند مـن را قـانـع کـنـنـد کـه                   
ابروهايم را بردارند و صـورتـم را بـنـد             

اما من حاضر بـه ايـنـکـار         .  بياندازند
نمي دانستم چرا زنهـا ايـنـهـمـه        . نشدم

اصال چـرا    .  درد را بايد متحمل شوند  
زنان بايد خودشان را مـثـل عـروسـک             

مگر قرار نـبـود مـا بـا           .  آرايش کنند 
ــاشــيــم         ــر ب ــراب مــگــر مــردهــا      .  هــم ب

اينکارها را مي کننـد؟ اصـال ايـنـهـا           
ناشي از ديدگاه کاالئي نسبـت بـه زن            

خوشبختانـه عـلـي هـم از مـن              . است
حمايت کرد و گفت من هـمـيـنـجـوري       

دوستـانـم کـه ديـدن از           .  دوستش دارم 
عهده دوتا کله شق زياد کتاب خوانده     
بر نمي آيند باالخـره بـه کـوتـاه کـردن                
موهايم رضايت دادند و ابـروهـايـم را         

از آنجـائـي کـه      .  به حال خود گذاشتند   
ــا                   ــبــاس عــروســي و ي مــن واقــعــا ل
مهماني نداشتم، يـکـي از دوسـتـانـم              
يک دست از لبـاسـهـاي خـودش را بـه             
من قرض داد و بـاالخـره بـعـد از ايـن              
تفاصيل در حالي کـه فـرق زيـادي بـا             
نسـخـه اصـلـي خـودم نـداشـتــم، مــن                 

 . عروس شدم
همه دوستان و هم ارگانيهاي مـن      
و علي، افراد گردان شـاهـو، بـرادرم و          
زن داداشم و در واقـع هـمـه جـمـعـيـت              

اردوگاه چناره در مـقـر بـزرگ گـردان              
شاهو جمع شده بودند و با سر و صـدا     
بـا هــم حـرف مــي زدنــد و مــيــوه و                   

قـبـاد   .  شيريني و چائي مـي خـوردنـد      
خودش را گرداننده جشن کرده بـود و        

رفـقـا نـظـم       " مرتبا تذکر مي داد کـه          
عـده اي هـم       "  جلسه را رعايت کـنـيـد       

مامور بودنـد کـه بـه قـبـاد يـادآوري                
قـبـاد جـان ايـنـکـه جـلـسـه                " کنند که   

نـيــســت، عــروســي اســت، جشـن کــه            
من که از کـار    "  ديگر نظم نمي خواهد 

قباد خنده ام گرفته بود طبق معـمـول         
يـکـي از     .  با صداي بلند مي خنـديـدم    

مسئولين گـردان شـاهـو گـلـويـش را               
صاف کرد و قبل از اينـکـه شـروع بـه           
حرف زدن کند رو به من کرد و نـيـمـه          

دخـتـر کـم      " جدي، نيمه شوخي گـفـت        
بعد هم خيلي رسمي همانـطـور   "  بخند

که معـمـول ايـنـطـور مـواقـع بـود بـا                   
صداي بلند پيوند ما دو تـا را اعـالم          

هميـن و از      .  کرد و به ما تبريک گفت  
. آن لحظه به بعد ما زن و شوهر بوديـم  

براي خيليها اين لحظه و روز عروسـي        
بطور کلي يک حادثـه مـهـم تـاريـخـي              
محسوب ميشود و هر سال سـالـگـرد      
ازدواجشان را جشن مي گـيـرنـد و بـا             

براي من و عـلـي     .  هم بيرون مي روند   
هيچوقت اين مسـئلـه مـوضـوعـيـت            

مـا حـتـي روز دقـيـق            .  نداشتـه اسـت    
عروسيمان را هم بـه يـاد نـداشـتـيـم و               
تنها به يمن اتـفـاقـات ديـگـر حـول و                 

اسـت  )   مـارس   ٨ از جملـه     ( حوش آن   
که ما مي دانيم در چه تاريخي با هـم        

 . ازدواج کرده ايم
 

سرشب همه در مـقـر مـانـدنـد و               
قباد بقول خودش نوبت .  آواز خواندند 

آواز خواندن به همه ميداد، بـا صـداي       
بلند بعـضـيـهـا را کـه دوسـت داشـت                 
تشويق مي کرد و آواز خواندن آنهائـي   
را که دوست نداشت نيمـه کـاره قـطـع           

يــکــي از قشــنــگــتــريــن          .  مــي کــرد   
آوازهــائــي کــه از آنشــب بــيــاد دارم               

تـا بـهـار      " خوانـدن دکـتـر احـمـد بـود               
دلنشين آمد بيا آرام جان، تا نسيـم از      

. ..." سوي گل آمد بيا دامـن کشـان         
نمي دانم چرا اما اين آهنگ خيلي بـه      
دل من و علـي نشـسـت و هـنـوز هـم                  
شعر و آهـنـگ آنـرا بـه يـاد داريـم و                      
گاهي وقـتـهـا زيـر لـب زمـزمـه مـي                   

بعد از يـکـي دو سـاعـت هـمـه             .  کنيم
ريختند بيرون و شروع کردند به رقص     

از نوار و ضبط صـوت و      . و پايکوبي 
. ديگر آالت موسـيـقـي خـبـري نـبـود             

ضرب تنها وسيله اي بود که داشـتـيـم     
نمي دانم چرا اين لـقـب   ( و ناصر پيتزا    

تا نصف شب و تـا زمـانـي      )  را داشت 
که ضربش پاره شد آنرا زد و ايوب کـه      
صدائي قوي داشت با او هـمـاهـنـگـي          

نـاصـر مـدتـهـا بـود کـه ديـگـر                  .  کرد
مي گفـتـنـد از زمـانـي          .  ضرب نميزد 

که بـرادرش در جـنـگ کشـتـه شـده،                 
امــا آنشــب، تــا       .  ضــرب نــزده اســت     

مي گفت من و .  نصف شب ضرب زد 
هنوز هم . ( علي را خيلي دوست دارد  

باورم نمي شود که نـاصـر و ايـوب و                
قبـاد و خـيـلـي ديـگـر از انسـانـهـاي                    
نازنيني که شب عروسي ما را آنـهـمـه       
با حضورشان شاد کـردنـد، ديـگـر در            

مـتـاسـفـانـه حـتـي          .  ميان ما نيستنـد  
لحظات شاد زنـدگـي مـاهـا رنـگ و               
بـوي غــم عـزيــزان از دسـت رفــتـه را                  

 ) بخود گرفته است
 

========= 
گاهي وقتها اگر کسي چيزي گيـر   
مي آورد و مي توانست بـا آن غـذاي           
متفاوتي بپزد و يا اينکه مسـئـولـيـن         
تـدارکـات را راضـي مـي کـرد سـهـم                  
غذاي خود و دوستانش را خام بگيـرد     

و خودش بپزد، مي توانست مهمانـي    
يعني چند نفر از دوستـانـش را     .  بدهد

دعوت کند و دور هم نهار يـا شـام را             
ــد  ــيــشــتــر وقــتــهــا غــذاي           .  بــخــورن ب

مهمانيها هم همان غـذاي مـعـمـولـي            
اردوگاه بود که صاحبخانه مـي رفـت          
و به تعداد مهمـانـانـش از مـقـر مـي                

بيشتر نـوعـي   . گرفت و مي آورد خانه 
فرار از روتين غذا خـوردن در مـقـر و           

. شــلــوغــي و ســر و صــداي آن بــود                
کساني که خوش سليقه تر بودند و از       
خانـواده هـايشـان پـول بـرايشـان مـي                
رسيد، مي توانستند از شـهـر چـيـزي            
بخرند و يواشکي غذاي خـوشـمـزه اي           
يا ترشي يا مربـائـي چـيـزي بـپـزنـد و                 

. مهمانانشان را خوشـحـال تـر کـنـنـد            
ميگويم يواشکي چون پرداختن به، و     
اصال داشتن زندگي شخصي زيـاد بـا        
انــقــالبــيــگــري مــوجــود هــمــخــوانــي         

مـنـفـعـل     " مي گفتند فـالنـي     . نداشت
يــا !"  شـده و دارد زنـدگــي مــي کـنــد             

دارد تبديل به زن عـادي  " اينکه فالني  
و اينها بـراي سـابـقـه انسـان            "  ميشود

زنـدگـي قـرار بـود         .  اصال خوب نـبـود   
جمعي باشد و تمام وقـت انسـان مـي             
بـــايســـت در خـــدمـــت مـــبـــارزه و               

. فـعـالـيـتـهـاي جــمـعـي قـرار بـگـيــرد                 
مبارزه حرفه اي يعنـي مـبـارزه تـمـام              
وقت و حتي وقتهائي هم که در يـکـي       
از فعاليتهاي جمعي شرکت نـداشـتـي         
مي بايست يا مشغول مطالعه بـاشـي    
يا با کسي بحث کني و سـعـي کـنـي                

. مشکل رفيقي را حل کـنـي و غـيـره           
در موارد بسيار معدودي هم کسـانـي    
که اهـل مشـروب بـودنـد يـک بـطـري                 
عرق يا چيزي مـخـفـيـانـه تـهـيـه مـي                
کردند و بـا دوسـتـانشـان جشـن مـي                

مشروب خوردن در اردوگـاه      .  گرفتند
بخاطر داليل نظامي اکـيـدا مـمـنـوع           

اما بعضيها گاهي وقتها دور از   .  بود
 .چشم ديگران اينکار را مي کردند
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 اعتصاب غذاي محمد   
” متادون ”جراحي در بند

 ! زندان مرکزي تبريز  
  بنا بـر خـبـر رسـيـده بـه کـمـيـتـه                    
هماهنـگـي، مـحـمـد جـراحـي عضـو               

هـاي      پيگـيـري ايـجـاد تشـکـل             کميته
کارگري به هـمـراه سـه نـفـر ديـگـر از                   

اش در اعـتـراض بـه احـکـام                بندان  هم
شان صـادر شـده         ضدکارگري که عليه  

چنين اوضاع وخيم بند متـادون،       و هم 
 روز است کـه دسـت بـه اعـتـصـاب             ٣ 

 .اند غذا زده
الزم به ذکر است فـعـال کـارگـري            

 که در بند ديگـر و    » شاهرخ زماني« 
داري    جــدا از مــحــمــد جــراحــي نــگــه          

نيز در وضعيت بسيـار بـدي      شود   مي
برد و مسئولين زندان تبـريـز      سر مي   به

 .رفتار بسيار بدي با او دارند
 هماهنگي ضمن محکـوم    کميته 

نمودن چنين رفتارهاي ضدکارگري و       
دربــنــد کــردن فــعــاالن کــارگـــري،                
خواستار آزادي فوري و بـدون قـيـد و              

ها و ديـگـر فـعـاالن کـارگـري               شرط آن 
 .است

 
 گزارشي از شرکت     
 کيوان مرغ مهاباد   

شركـت كـيـوان مـرغ مـهـابـاد و                
شـركـت هـاي تـابــعـه آن، مـاكـيـان و                   

-، واقع در مسير مهابـاد ۴۴ تعاوني  
دويســت كــارگــر مــي        بــوكــان داراي    

كارگران در ابتداي ورود تا سـه     .  باشد
ماه بيمه نمي شوند و حقوقي مـعـادل       

 هزار تومان دريافت مـي دارنـد     ۳۳۰ 
و پس از سه ماه در صورتي كه اخراج     

 هـزار    ۳۸۰ نگردند حـقـوق آنـهـا بـه              
 .تومان افزايش مي يابد

معموال طول مدت شروع كار تا      
اتمام آن را اصـطـالحـا دوره پـرورشـي             

در طول اين دوره كـه يـك       .  مي نامند 
سال و نيم مي انجامد معـمـوال پـنـج          
ماهه اول را كارگران روزانه نه ساعـت        
مشغول به كار مي باشند، اما بـقـيـه            
مـدت بـاقــيـمــانـده بـراي اتـمــام دوره                
پـرورشـي را كــارگـران روزانـه پـانــزده               
ــط هــاي غــيــر                    ســاعــت در مــحــي
اسـتـانـدارد بـراي انسـان سـپـري مــي                

اين در شرايـطـي اسـت کـه از           .  نمايند
طرف مدير مسول هاي شـركـت هـاي          
نامبرده به كارگران گفته مي شود در      
صورت شكايت و انتقاد از عمـلـكـرد          

شركت، اخـراج در انـتـظـار كـارگـران               
بوده و از كساني استـفـاده مـي گـردد          
كه براي كار در دفتر شركت ثبـت نـام           

 .نموده اند
الزم بـه ذكـر اسـت كـه كـارگـران                 

سـاعـت   ۲۴ مجرد در مدت هر هفتـه      
حق مرخصي دارند و متاهل ها تنهـا      
ــد ســه شــب از مــرخصــي                  حــق دارن

 .استفاده نمايند
 

مرگ يک کارگر در اثر   
 !  فقدان ايمني 

حادثه در مـحـل كـار بـار ديـگـر                
روز دوشنبـه  .  جان يك كارگر را گرفت   

 ارديـبـهـشـت مـاه امسـال             ۲۵ مورخ  
 سـالـه     ۲۲ كارگري بنام زانيار مرادي     

كه در شهرك جـاده سـاحـلـي سـنـنـدج              
مشغول به كار بود متاسفانـه از روي        
داربست به پايين سقوط كـرد و جـان            

  .خود را از دست داد
پيكر نامبرده روز سـه شـنـبـه در             

از اهـالـي      ميان غـم و انـدوه جـمـعـي            
سنندج در بهشت مـحـمـدي بـه خـاک             

 .سپرده شد
كميته  هماهنگي براي كـمـك بـه          
ايجاد تشـكـل هـاي كـارگـري ضـمـن               
اعالم اينكه فقدان شـرايـط ايـمـنـي و             
استاندارد در محيط هاي کار عـامـل     
اين گـونـه حـوادث بـوده و مـنـفـعـت                  
ــول                ــان را مســئ ــارفــرمــاي ــي ک ــب طــل
مستقيم حوادث نـاشـي از کـار بـراي             
کارگران مي داند، مرگ اين کارگر را     
به خانواده و دوستان وي تسليت گفته     

 .و خود را در غم آنان شريك مي داند
کميته  هماهنگي براي کـمـک بـه          

 ايجاد تشکل هاي کارگري
 ۱۳۹۱  ارديبهشت ۳۰ 

 
 سودخواهي کارفرما    

 جان يک کارگر را گرفت   
طبق خبر رسيده، ظهر روز شنـبـه      

نـبـي   «  کارگري بـه نـام       ٣٠/٢/٩١ 
 به دليل فقدان وسائل ايـمـنـي    » ميري

الزم، از پشت بام ساختماني واقـع در       
شهرک زاگرس سنندج سقوط کـرده و          

الزم .  جان خود را از دست داده اسـت        
 ساله و   ٦٥ به ذکر است که اين کارگر  

داراي چهار فرزنـد بـوده و در مـحلـه                
عباس آباد سنندج سـکـونـت داشـتـه             

 .است
 

 روزه علي  ۱۰ مرخصي 
نجاتي به دليل شرايط بد     

 جسماني
بر اساس خبر ارسالي بـه کـمـيـتـه          
هماهنگي، عـلـي نـجـاتـي كـارگـر و                
عضو هـيـات مـديـره ي سـنـديـكـاي                 
كارگران نيشكر هفـت تـپـه بـه دلـيـل               

جســمـــانــي امـــروز         وضــعــيــت بــد       
 ۲۷/۲/۱۳۹۱ چهارشنبـه مـورخ       

جهت مراجعه به پـزشـک و پـيـگـيـري              
 روز بــه     ۱۰ بــه مــدت      مــعــالــجــات    

 .مرخصي فرستاده شده است
الزم به يادآوري است کـه شـرايـط          
جسماني علـي نـجـاتـي بـه گـونـه اي                 
است که هر روز زندان براي وي خـطـر             
جسماني و سکته را در بـر دارد، امـا          
مسئولين علـيـرغـم تـايـيـد پـزشـکـي               
قانوني و پزشک معـالـج وي از آزادي          

ــد   وي جــلــوگــيــري کــرده          کــامــل . ان
هماهنگـي بـراي كـمـك بـه             كميته ي   

ايـــجـــاد تشـــكـــل هـــاي كـــارگـــري،            
مسوليتِ هرگونـه عـواقـب نـاشـي از             

داري نــجـــاتــي در زنــدان را                    نــگــه  
مستقيما متوجه مقامات قضايـي و     

دانـد و خـواهـان           مسووالن زندان مـي    

 .آزادي فوري علي نجاتي است
ــه                 ــمــيــت ــه از ســايــت ک ــت ــرگــرف ب
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 .تشکل هاي کارگري
 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان     
 

بنابر گزارش رسـيـده بـه كـمـيـتـه               
مبارزه براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي،          

 ٢١ منصور رادپـور غـروب دوشـنـبـه             
يكم ارديـبـهـشـت          برابر با٢٠١٢ مي  

 ۰  در زندان در گذشت١٣٩١ 
زنداني سياسـي مـنـصـور رادپـور           

بـنـد چـهـار         -١٢ در سلولهـاي سـالـن         
زنـدان رجـايــي شــهـر بـود كـه در اثــر                   
سكته مـغـزي جـان خـود را از دسـت                  

 منصور ناراحتي كليه، ناراحـتـي     ۰ داد
قلبي و فشار خون باال داشـت و بـارهـا         
اين وضـعـيـت را بـه مسـولـيـن زنـدان                  
اطالع و تقاضاي مـعـالـجـه كـرده بـود             
اما مسـولـيـن اقـدام جـدي بـه عـمـل                   

به بـهـداري كـه           نياورده و مدتي وي را   
هيچگونه امكاناتي براي معالجـه وي       

 مــنـصــور    ۰ نـداشـت مـنـتــقـل كــردنـد          
رادپـور پــنـج سـال بـود كـه در زنــدان                   

حـكـم اولـيـه          رجايي شهر زنداني بود ،   
ــود       ٣ اش    ــال ب ــه             س ــك ب ــزدي ــا ن ام

آزاديش مسولين زندان مـجـددا        زمان  
تـا او       براي او پرونده سازي جديد كـرده       

 ايـن زنـدانـي        ۰ را در زندان نـگـه دارنـد      
سياسى عالوه بر بيماريهاي فـوق دچـار      
افسردگي شديد شده بود و كما ايـنـكـه            
ــالقــات                  ــاضــاي م ــق ــار ت ــن ب ــدي ــن چ

با دختر خردسـالـش را كـرده             حضوري
بـود بـه وي اجـازه مـالقـات حضـوري                 

 ۰ نداده بودند
منصور رادپور بعد از پـنـج سـال            
بسر بردن در شرايط بسـيـار بـد زنـدان               
رجايي شهر و بـدلـيـل عـدم رسـيـدگـي               
مسئولـيـن زنـدان در گـوشـه يـك تـك                  

 ۰ سلولي زندان جانش را از دست داد
هر بار كه رژيم اسالمي در ايـران         

دست به اعدام زنـدانـيـان سـيـاسـي زده            
است با موجي از اعتراض جـهـانـي رو         

اين رژيـم جـهـت       برو شده است ، اينبار   
خاموش كـردن زنـدانـيـان سـيـاسـي و                 
كشتن آنها به روشهـاي ديـگـري دسـت             

بـا مـحـروم كـردن زنـدانـيـان               ميزند و    
ســيــاســي از امــكــانــات درمــانــي و              
پزشكي و عدم رسيدگـي بـه وضـعـيـت           
اين زندانيان كمر بـه قـتـل آنـهـا بسـتـه                

 ۰ است
اين جـنـايـتـهـا نـبـايـد خـامـوش                  
اين قتلهاي خاموش بـايـد افشـا      !  بماند
 !شود

زندانيان زندان رجائي شهـر تـحـت        
بسيار زيادي هستند ، در بـنـد چـهـار               

سالن دوازده اين زنـدان جـان تـعـداد             –
 از   ۰ زيادى از زندانيان در خـطـر اسـت         

جمله زندانيان سياسي كـه در شـرايـط            
وخيم جسمي قـرار دارنـد و مسـولـيـن              
زندان بـه مـعـالـجـه آنـهـا هـيـچـگـونـه                    

 :توجهي نميكنند
زنـدانـي   (  ابراهيم بابايي، توكلـي      

، مـاشـاهللا حـائـري، مـيـثـاق              ) بهايي   
و حـدود سـى          يزدان نژاد، صالح كهنده  

 ۰ نفر ديگر از زندانيان اين بند هستند
الزم بـه ذكــر اسـت كــه مـحـســن               
دكمه چي در همين زندان در اثـر عـدم             
رسيدگى درماني در حالي كه سـه مـاه         

شـرايـط    با سرطـان و تـحـت بـدتـريـن                
جسمي با مرگ دست به گـريـبـان بـود،        

 ۰ جان خود را از دست داد
ــان              ــخــواه ــمــامــي آزادي مــا از ت
دعوت ميكنيم كه با اعتـراض وسـيـع           
بـه ايـن قـتـلـهـاي خـامـوش زنـدانـيـان                    
سياسي ، رژيم جنايتكـار اسـالمـي را            
افشا كننـد و كـمـك كـنـنـد جـان ايـن                    

 ۰ عزيزان را نجات دهيم
  

 بـرابـر بـا        ٢٠١٢ در بيستم ژوئن     
 هـمـصـدا هـر       ١٣٩١ سي و يكم خرداد  

كجا كه هستيد به خيابانها بـيـايـيـد ،              
در مقابل زندانها گردهمايـي كـنـيـد و             
صداي زندانيان سـيـاسـي را بـه گـوش              

اين رژيم جـنـايـتـكـار را          ۰ دنيا برسانيد 
تنها با مبارزه وسيع و مدام ميتـوانـيـم     

 ۰ به عقب برانيم
  

 كميته مبارزه براي       
 آزادي زندانيان سياسي         

  برابر با   ٢٠١٢ مي   ۲۲ 
   ١٣٩١  سوم خرداد     
 

براى اطالعات در رابطه با روز             
جهاني در حمايت از زندانيان سياسي                   

 زير    لطفا به وبالگ       
 مراجعه نماييد      
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