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 بهنام رازي  
طي هفته هاي اخير شاهد دو اعـتـراض بـزرگ در               

يکي در کشـورتـرکـيـه و       .  دو نقطه مختلف جهان بوديم 
 .ديگري در برزيل

اعتراض هاي ترکيه از تجمعي کوچک در مـيـدان          
تقسيم استانبول در مخالفت با تخريب و قطع درخـتـان      

خيلي زود اين اعتراض هـا  .  يک پارک عمومي آغاز شد   
مردم ترکيـه بـر عـلـيـه          .  اشکال جديدتري به خود گرفت 

اسالميزه شدن کشورشان توسط حکومت اسـالم گـراي        

 اعتراضات برزيل و ترکيه،     
 پيام هايش و درسهايي که بايد از آن گرفت        

با به سرانجام رسـيـدن مضـحـكـه           
انـتـخـابـاتـي ايـنـبـار ايـن تـعـدادي از                    
احزاب سياسي در كردستـان هسـتـنـد          

قبل از بـرگـزاري   .  كه سرگردان شده اند 
مضحكه انتخابـاتـي احـزاب دوگـانـه           

حزب دمكـرات كـردسـتـان        ( دمكرات
و )  ايــران شــاخــه مصــطــفــي هــجــري         

حزب دمكرات كردستان شاخه خالد  ( 
هر كدام در فاصله چـنـد روز       )  عزيزي

مـانــده بــه بــرگـزاري انـتــخـابــات ايــن              

اكـنـون بـا      .  انتخابات را تحريم كردنـد   
ــرون آمــدن         ــي ــي     " ب از "  حســن روحــان

صندوقهاي راي به تكاپو افتاده و بـه          
احترام " انحا مختلف ترفند رسوا شده     

. مردم را در پيش گـرفـتـه انـد      "  به راي 
اينها بـا ايـجـاد سـنـاريـوي دروغـيـن                 
شركت مردم در روز انتخـابـات بـويـژه         
ــتــن مــردم كــردســتــان بــه پــاي                    رف
صــنــدوقــهــاي راي شــوراي شــهــر و              

جانباختن فعالين کارگري زنداني     
و ديگر زندانيان سياسي در زندانـهـاي       
جــمــهــوري اســالمــي پــديــده تــازه اي           
نيست بلکه قـدمـتـي بـه انـدازه طـول                

ــم اســالمــي دارد             ــر رژي مــرگ .  عــم
مشکوک زندانياني  که مقامات رژيم    

مـرگ  " اسالمي آنها را تحـت عـنـوان           
اعـالم کـرده     "  طبيعي يا ايست قـلـبـي      

اند قبل از هر چيز نشانـدهـنـده دسـت             
داشتن مقامات و نهادهاي سرکوبگر      
حکومت در بقتل رسانيـدن زنـدانـيـان          

سياسي توسط مسئولين و ماموريـن     
زندانها است کـه اکـنـون بـراي افـکـار               
عمومي مردم و نهادهاي بين الملـلـي      
و حقوق بشري به مـوضـوع شـنـاخـتـه           

 . شده اي تبديل شده است
اسناد و موارد بررسي شده نشـان        
داده است حتي آنـجـا کـه مسـئـولـيـن              
زندانها و ديگر مقامات ايـن شـبـکـه            
آدمکشي لب به سخن پـيـرامـون ايـن            
کشتارها مي گشايند، نه تنـهـا قـادر           
به ماست مالي کردن آن نيستند بلکه       
با اظهارات ضـد و نـقـيـض خـود در                 
کــتــمــان ايــن قــتــلــهــا، پــرده از روي                
جنايت خود برمي دارند و دست خـود     

مـوارد زيـر تـنـهـا          .  را رو مـي کـنـنـد        
گوشه اي از کشتار وسـيـعـتـري اسـت             
که توسط  مسـئـولـيـن و مـقـامـات                  
حکومتي در زندانهاي اين رژيم ثـبـت      

مـورد اخـيـر جـانـبـاخـتـن             .  شده اسـت  
 .افشين اسانلو است

 قتلهاي زنجيره اي    
 در زندانهاي جمهوري اسالمي       

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

افشين اسانلو راننده اتـوبـوس بـيـن شـهـري و فـعـال                  
 در زنـدان بـه سـر            ٨٩ شناخته شده کارگري که از پائـيـز      

 سالگي بدليل ايسـت    ٤٢  خرداد در سن ٣١ ميبرد، روز  
مامـوريـن وزارت     . قلبي در زندان رجائي شهر جان سپرد 

 دزديـدنـد و او را           ٨٩ اطالعات افشين را در پائيز سال       
 زندان اوين چنديـن مـاه شـکـنـجـه کـردنـد،               ٢٠٩ در بند  

دندان ها و دنده هايش را شکستند و در دادگـاهـي چـنـد        
دقيقه اي بدون هيچ وکيلي به پنج سـال زنـدان مـحـکـوم                

او بارها درمورد وضعيت جسماني خـود هشـدار     . کردند
داده بود اما زندانبانان رژيم کمترين توجـهـي بـه هشـدار          

. او نکردند و سرانجام افشين جان خـود را از دسـت داد              
در اينکه جمهوري اسـالمـي مسـئـول مسـقـتـيـم مـرگ                    

 . افشين است کوچکترين ترديدي نبايد داشت
مرگ ستار بهشتي در زندان جـمـهـوري اسـالمـي را              

کمبود امکانات در زندان ها، عـدم  .  همگان به ياد دارند   
رسيدگي به بهداشت و درمان و تغذيه زندانيان، در کـنـار    
شکنجه زندانيان و اذيـت و آزار خـانـواده هـاي آنـهـا و                        
نــگــرانــي زنــدانــيــان از وضــعــيــت زنــدگــي کــودکــان و                   
همسرانشان، از جمله عوامـل بـيـمـاري هـاي جسـمـي و                  
روحي بسياري از زنـدانـيـان اسـت و سـيـسـتـم قضـائـي                        

جمهوري اسالمي از معـالـجـه زنـدانـيـان کـه بـعـضـا بـه                       
. بيماري هاي جدي مبتال هستنـد جـلـوگـيـري مـيـکـنـد               

مرگ افشين عزيز، يک هشدار جدي است و يکبار ديگـر        
بر ضرورت تشديد مبـارزه بـراي آزادي کـلـيـه زنـدانـيـان                    

 . سياسي تاکيد ميکند

 جمهوري اسالمي قاتل افشين اسانلو است          
 ياد او را گرامي ميداريم     
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افشين اسانلو راننده اتوبوس بيـن     
شهري و فعال شناختـه شـده کـارگـري           

 در زنــدان بـه ســر           ٨٩ کـه از پــائــيـز         
 ٤٢  خـرداد در سـن           ٣١ ميبرد، روز   

سالگي بدليل ايست قلـبـي در زنـدان           
مـامـوريـن    .  رجائي شهـر جـان سـپـرد         

وزارت اطالعات افشين را در پـائـيـز          
 دزديــدنـد و او را در بــنــد               ٨٩ سـال    
 زندان اوين چندين ماه شکنـجـه   ٢٠٩ 

کردند، دنـدان هـا و دنـده هـايـش را                  
شکستند و در دادگاهي چنـد دقـيـقـه        
اي بدون هيـچ وکـيـلـي بـه پـنـج سـال                   

ــد        او بــارهــا    .  زنــدان مــحــکــوم کــردن
درمــورد وضــعــيــت جســمــانــي خــود         
هشدار داده بود اما زندانـبـانـان رژيـم            
کمترين توجهي به هشدار او نـکـردنـد        
و سـرانـجـام افشـيـن جـان خـود را از                   

 . دست داد
قبل از آن ستار بـهـشـتـي کـارگـر              

 ٩١ وبــالگ نــويــس کــه در آبــانــمــاه              
توسط پليس فتا دستگير شد و بـعـد         
از انتقال به مکان نامعـلـوم و اعـمـال           

. شکنجه و ضرب و شـتـم جـانـبـاخـت          
وقتيکه عموي ستار علـت مـرگ وي         
را از مسئولين فتا جويا مي شود در         

خـفـه شـويـد       "  جواب به او مي گويند     
موارد زير تنـهـا   ".  به شما ربطي ندارد 

يک سري از کشتار زندانيـان سـيـاسـي          
ايسـت قـلـبـي، خـودکشـي،           " در لواي    

و غـيـره اسـت کـه بـه            "  مرگ طبيعي   
يک رشته از قتـلـهـاي زنـجـيـره اي در                 

 . زندانها تبديل شده است
ــاهــيــد مــهــنــدس            -١  حســيــن ن

مـخـابـرات بـه اتــهـام افشــاي اسـنــاد               
طبقه بندي شده بازداشت و بـه دلـيـل          
بيماري و عدم مـوافـقـت مسـئـولـيـن              
زندان براي رسـيـدگـي پـزشـکـي جـان                

ــت  ــا داودي            -٢ .  بـــاخـ ــي رضـ ــلـ عـ
 سالـه سـردبـيـر نشـريـه           ٢٦ دانشجوي  

دانشجويي راه خاکي ساکن اصـفـهـان        
بدلـيـل فـعـالـيـتـهـاي دانشـجـويـي از                  
تحصيل مـحـروم و بـعـد از آزادي از                
زندان با قرار وثيـقـه، بـر اثـر تـبـعـات                
ناشي از زندان که بر وي اعـمـال شـده              

ــود در مــرداد مــاه ســال                   در   ٨٨ ب
مـحـسـن      -  ٣ .  بيمارستان جانبـاخـت   

دگمه چي زنداني سيـاسـي در قـزويـن            
 به دليل بـيـمـاري در        ٨٩ در فروردين   

زندان درگـذشـت کـه عـلـت مـرگ او                 
بدليل عدم رسيدگي به موقع پزشکي     

ــوان شــد     زهــرا کــاظــمــي        –  ٤ .  عــن
ــگــار       ــرن ــان            ٥٤ خــب ــه در جــري  ســال

 بـه    ٨٢ اعتراضات دانشجـويـي سـال         
جرم عکاسي  در مقـابـل زنـدان اويـن            

بازداشت و سـپـس در زنـدان بـر اثـر                   
 –  ٥ .  ضربات بـر سـرش جـانـبـاخـت            

محمد رجبي ثاني که در جـريـان يـک             
نزاع خياباني دستگير شده بود و بعـد        
از انتقال بـه زنـدان قـزلـحـصـار عـلـت                 

. درگذشت وي مرگ مغزي اعالم شـد     
اما به گفته همسرش در زنـدان دچـار           
جنون آني مي شود و بعد از اينکه بـه     
کما مي رود جـان خـود را از دسـت                 

رجـب ثـانـي از جـانـبـازان             .  مي دهـد   
اکبر مـحـمـدي        -٦ . جنگ بوده است 

 سـالـه کـه در          ٣٦ فعال دانشـجـويـي        
جريان اعتراضات دانشجويي تيـرمـاه      

 تهران دستگير و حکم اعدام مـي  ٧٨ 
 سـال کـاهـش        ١٥ گيرد که بـعـدا بـه           

 بـعـد از سـپـري           ٨٥ ميابد و در سـال     
  سـال از مـحـکـومـيـتـش در                ٧ شدن  

زندان اوين جان خود را از دسـت مـي             
زهرا بنـي يـعـقـوب پـزشـک             -٨ .  دهد
ــوم                ٢٧  ــان عــل ــه از دانشــجــوي  ســال

 به جـرم  ٨٦ پزشکي تهران در مهرماه    
همراهـي بـا يـک پسـر جـوان تـوسـط                  
ماموران امر بـه مـعـروف و نـهـي از               
منکر به شهـر هـمـدان مـنـتـقـل مـي                 

 ساعت بـه خـانـواده      ٤٨ شود و بعد از  
اش اطالع مي دهند که پرونده جسـد       

ــد               ــگــيــرن . دخــتــرشــان را تــحــويــل ب
مقامات زنـدان بـا بـي شـمـري تـمـام                 
اعالم کرده بودند که زهرا با اسـتـفـاده        
از پرچم تبليغاتي اقدام بـه خـودکشـي        

ابراهيم لطـف الـلـهـي         -٩ .  کرده است 
 ساله رشته حقوق اهـل    ٢٧ دانشجوي  

 در شهـر  ٨٦ کردستان در دي ماه سال  
ســنــنــدج و ســر جــلــســه امــتــحــان                 
دانشــگــاه، تــوســط عــوامــل وزارت           

 روز   ٩ اطالعات دستگير مي شود و    
بعد به خانواده اش خبر مي دهند کـه      
جسد او را در گورستاني در سـنـنـدج          

امــيــد رضــا       -١٠ .  دفــن کــرده انــد      
 ساله بـدلـيـل نـوشـتـه         ٢٨ ميرصيافي  

هايش در وبالگ شخص خود از سوي       
شعبه پانزده دادگـاه تـهـران بـه اتـهـام                
فعالـيـت عـلـيـه نـظـام و تـوهـيـن بـه                      
خميني و خامنه اي به دو سال و نـيـم        
زنـدان مـحـکـوم شــد امـا در جـريــان                 
سپري شدن دوران محکـومـيـتـش در           

 در زنـدان اويـن جـان            ٨٧ اسفند مـاه     
بنا به اظـهـارات     .  خود را از دست داد 

خواهر اميدرضا که جسد او را ديـده           
بــود بــر اثــر شــکــنــجــه هــاي زيــاد،                
خونريزي بيني و گـوش و شـکـسـتـه                
شدن جمجمه، گفته بـود کـه جسـدش           

 -١١ . کـامـال خـون آلـود بـوده اسـت              
 ساله  دانشـجـوي     ٢٥ امير جوادي فر  

مــديــريــت دانشــگــاه آزاد قــزويــن در           
 بـازداشـت     ٨٨ جريان درگيريهاي سال  

و بعد از شکنجه  در تيرماه همانسـال    
جسد بي جـان او را بـه خـانـواده اش                  

محمد کامـرانـي     -١٢ . تحويل دادند 
که خود را براي کنکور پزشکي آماده       
ميکرد در جـريـان اعـتـراضـات سـال              

 بـازداشـت شـد و سـپـس بـعـلــت                  ٨٨ 
شکنجه و ضرب و شتم در زندان جـان      

محسـن روح االمـيـنـي           -١٣ . باخت
 دستگير و سپـس  ٨٨ در تير ماه سال   

پدر او .  او را به کهريزک منتقل کردند   
بعد از ديدن جنازه محسـن گـفـت کـه            

. دهان او را کامال خـرد کـرده بـودنـد             
هدي صـابـر از فـعـالـيـن مـلـي                 -١٤ 

مــذهــبــي از گــردانــنــده گــان مــجلــه            
، بـعـد از       " ايـران فــردا   " تـوقـيـف شــده        

اعتصاب غذايي که در اعـتـراض بـه            
جان باختن هاله سـحـابـي انـجـام داده           
بود، بنا به گـواهـي بـيـش از شـصـت                
زنداني سياسي مورد ضرب و شتـم و        
شکنجه قرار گرفته و پس از انتقال بـه     

 . بيمارستان مدرس تهران جانباخت
 

 مرگ گروهي در زندان             
ــدوي،                ــهـ ــيـــض مـ ــه فـ ــي الـ ولـ
عــبـــدالـــرضـــا رجــبـــي و حشـــمـــت             
اميرسازان سه زنـدانـي ديـگـر کـه در               
جريان دوران محـکـومـيـت در زنـدان             
درگذشتند و مـقـامـات زنـدان عـلـت              
مرگ را خودکشي عنوان کـردنـد امـا       
با درخواست خـانـواده هـايشـان بـراي             

 .کالبد شکافي مخالفت شد
هاشم رمضاني و کـاوه عـزيـزپـور         
دو زنـدانـي از کـردسـتـان کـه پـس از                   
دستگيري به صورت مشـکـوک جـان          

 سپردند
 اعـالم شـد کـه        ٨٩ در اسفند ماه  

بدنبال اعـتـراضـات و درگـيـري بـيـن                
 نـفـر در       ١٤ زندانـيـان و زنـدانـبـانـان             

 .زندان قزل حصار کرج کشته شدند
اين قتلها مستقيـمـا و از طـريـق            
شکنجه، ضرب و شتم و وارد نـمـودن        
ضربات کاري به قصد کشتن زنـدانـي       
انجام مي شود که همه اين مـوارد را         
ــوان                   ــعــن ــا ب ــدانــه ــن زن ــولــي " مســئ

خودکشي، مـرگ طـبـيـعـي و ايسـت              
هنـگـامـيـکـه      .  قلمداد کرده اند" قلبي

وکــيــل يــا خــانــواده جــانــبــاخــتــگــان           
درخواست کالبد شکافي يا پيـگـيـري        
پرونده را کرده اند، مسئوليـن زيـربـط        

نه تنها مخالفت خود را با پـيـگـيـري          
پرونده اعالم کرده اند بلکه در مـوارد        
زيادي خانواده ها و يا وکـالي پـرونـده        
را تهديد کرده اند کـه حـق پـيـگـيـري                

  .ندارند
ــعــت هــا از ســوي                    ــن مــمــان اي
مسئولين زندانها و وزارت اطالعـات       
براي درمان و يا انتقال به بيمـارسـتـان         
گواهي بر دست داشتن مستقيم خـود        
آنان  در گرفتن جان زندانيان سـيـاسـي        

 .در زندانها است
مسئولين و نـهـادهـاي اسـالمـي           
حکوت با اين اظهارات نخ نما مبنـي     

،  فـکـر       " بيماري يا مرگ طبيـعـي  " بر  
مي کنند مي توانند  مردم را فـريـب           

هر زنداني که در زندان  بـر اثـر      .  دهند
هر گـونـه نـاراحـتـي جـان خـود را از                    
دست بدهد باني و باعث آن مقامـات        
و دست اندر کاران رژيم در زنـدانـهـا و       

 . در وزارت اطالعات هستند 
هــر  زنــدانــي ســيــاســي قــبــل از              
دستگيري و روانه شدنش به شکـنـجـه     
گاههاي رژيم از سالمـتـي جسـمـي و             
روحي و رواني برخوردار است که بعـد      
از ضرب و شتم ها، توهين و تـحـقـيـر         
ها و شکنجه هاي قرون وسـطـايـي او            
را از پـا در مـي آورنـد و ادعـا مـي                     

بــه مــرگ طــبــيــعــي يــا         " کــنــنــد کــه      
اکـنـون   .  جانباخـتـه اسـت     "  خودکشي  

نيز زندانيان سياسي بسياري در بـنـد           
از فعالين کارگري و فعـالـيـن    .  هستند

سياسي چپ،  آزاديـخـواه و سـکـوالر             
گرفته تا معلمان و زندانيان عقـيـدتـي      
که همگي در وضـعـيـت وخـيـمـي در              
زندانهاي جمهوري اسالمي بسـر مـي       

درگذشت افشين اسانلو، سـتـار   .   برند
بهشتي  و در اسـارت نـگـه داشـتـن                  
فعالين کارگري در زنـدانـهـا از سـوي             
مقامات حکومت اسالمي دادن پيام    
به کارگران و توده هـاي مـردم مـحـرم          
وستمـکـش اسـت کـه زيـاده خـواهـي                
نـکـنـنـد، اعـتـراض و اعـتـصـاب راه                  
نياندازند و در مـقـابـل زنـدگـي چـنـد                

 .برابر زير خط فقر دم برنياورند
  ديگر براي کسـي کـوچـکـتـريـن            
ترديدي باقـي نـمـانـده اسـت و مـردم                
جمهوري اسالمي را مسئول مستقيم     
مرگ افشين ها، ستـارهـا و تـمـامـي             
زندانياني سياسي مـي دانـنـد کـه بـه              
شيوه هاي مختلف  تحت شـکـنـجـه،           
فشارهاي جسمـي و روحـي، مـحـروم            
ــان از درمــان و دارو در                    ــمــودن آن ن
زندانهاي جمهوري اسالمي جانباختـه    

روزيکه سران آدمکـش اسـالمـي       .  اند
در دادگاههاي علني بـه اعـمـال ضـد             
انســانــي خــود اعــتــراف کــنــنــد دور            
نيست و در آن روز افکار عمومـي در       
دنيا متوجه اين حقيقـت خـواهـد شـد          
که چه هلوکاستي تـوسـط حـکـومـت            
اســالمــي در ايــران صــورت گــرفــتــه            

 . است
 ٢٠١٣  ژوئن ٢٥ 

 

 
جانباختن افشيـن عـزيـز را بـه            
همسر و دو پسرش، بـه مـادرش و           
به برادرش مـنـصـور اسـانـلـو و بـه                
ساير اعضاي خانواده و دوسـتـان و         
هـمـکـارانـش صـمـيـمـانـه تسـلـيـت                 
ميگوئيم و جمـهـوري اسـالمـي را            

جـمـهـوري    .  قويا محکوم ميکنـيـم    
. اسالمي بايد گـورش را گـم کـنـد             

اين تنـهـا راه نـجـات مـردم از شـر                  
همه محروميت ها و بيحقوقي هـا       

حزب کمونـيـسـت کـارگـري،        .  است
کـارگـران شـرکــت واحـد، کـارگــران            
سايـر مـراکـز کـارگـري و تـمـامـي                 
مردم آزاديخواه را بـه اعـتـراض بـه            
مــرگ افشــيــن اســانــلــو و تشــديــد           

مبارزه براي آزادي فوري و بي قـيـد      
و شرط کـارگـران زنـدانـي و کـلـيـه                 

. زندانيان سـيـا سـي فـرامـيـخـوانـد             
حـزب از سـازمـانـهـاي کـارگـري و                
نهادهاي مـدافـع حـقـوق انسـان در             
سراسر جهان ميخواهـد کـه ضـمـن           
محکوم کردن جمهـوري اسـالمـي،        
با تمام قوا اين حـکـومـت را بـراي              
آزادي زندانيان سياسي تحت فشـار       

 .  قرار دهند
 

 !  ياد افشين اسانلو گرامي باد    
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩٢  تيرماه ٣ 
 ٢٠١٣  ژوئن ٢٤  

 ...  قتلهاي زنجيره اي                ... جمهوري اسالمي قاتل افشين                       



 
681شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  
رجـب  .  اردوغان به خيابان هـا آمـدنـد        

طيب اردوغان باسياستهايي کـه طـي        
چند سال گذشته در پيش گرفته اسـت        
در صدد برگرداندن قـوانـيـن اسـالم و             
فـرهـنـگ اسـالمـي بـه ايـن کشـور و                   

ازجـملـه   .  اقتدارگرايي اسـالمـي اسـت      
اقداماتي که او دراين زمـيـنـه انـجـام            
داده اسـت مـيــتـوان بـه  تـاسـيـس و                    
گسترش مدرسه هاي ديـنـي و مـنـع               
ــکــلــي در              ــات ال آشــامــيــدن مشــروب

ايــن .  ســاعــات مــعــيــن اشــاره کــرد           
اقدامات واپس گرايـانـه ازديـد مـردم           

. آزاديخواه ترکيه پنهان نـمـانـده اسـت         
ــاســت هــاي                    ــه از ســي ــي ــرک مــردم ت
ارتجاعي اردوغان بـه تـنـگ آمـده و              
خواهان برکناري دولـت اسـالم گـراي            

دولت تـرکـيـه بـراي         .  اردوغان هستند 
پايان دادن بـه اعـتـراضـات دسـت بـه               
خشــونــت زده و بــا وجــود کشــتــه و               
زخمي شدن بسياري از مـعـتـرضـان و            
دستگيري هاي گسترده اي که توسـط    
پليس صورت گـرفـتـه ، اعـتـراضـات             
همچنان ادامه دارد و هر روز اشـکـال         

 .  جديدتري به خود مي گيرد
در گوشه اي  ديگر از جهان ، در           
آمريکاي جنوبـي ، مـردم بـرزيـل در              
اعتراض به باال رفتـن قـيـمـت بـلـيـط               
وسـايــل نــقــلـيــه عــمــومـي دســت بــه              

. راهپيمايـي هـاي  مـيـلـيـونـي زدنـد                
تـظــاهـرکــنــنـدگــان در هشــتــاد شــهــر           

 دولـت    .مختلف به خيابان ها آمـدنـد      
برزيل در مـقـابـل اراده مـردم عـقـب                 

ولـي اعــتـراض مــردم       .  نشـيـنـي کـرد      
خشمگين فروکش نکرده و خـواسـتـه           
هاي جـديـدي را مـطـرح کـرده انـد و                  
اعتراضات وارد مراحل جديـدي شـده       

مــردم خــواهـان رســيـدگــي بــه          .  اسـت 
وضعيت امنيت ، آموزش و پـرورش         

ــد                 ــهــداشــت عــمــومــي شــده ان . و ب
مـعــتــرضــان از صــرف هــزيــنــه هــاي            
ميلياردي براي برگزاري جام جـهـانـي          
ــد و                    ــتـــنـ ــي هسـ ــبـــال شـــاکـ ــوتـ فـ
خواستارصرف اين هزينه ها در جهـت   
حل مشکالت اقتـصـادي مـردم و از            

 . بين بردن فقر در برزيل مي باشند
همزمان با اين اعتراضات بـزرگ       
، در ايـران هـم طـي چـنـد روز اخـيـر                     
مردم بـه بـهـانـه  صـعـود تـيـم مـلـي                      
فوتبال به جام جهاني ، به خيـابـان هـا        
ريختند و با سر دادن شعار ورقـص و            
پايکوبي بار ديـگـر نشـان دادنـد کـه                
جمهوري اسالمي را نمي خـواهـنـد و          

. از اين حـکـومـت مـذهـبـي بـيـزارنـد               
مردم بار ديـگـر نشـان دادنـد کـه بـه                   

دنــبــال آزادي هســتــنــد و نــيــروهــاي            
سـرکـوبــگـر رژيـم نـتــوانسـتــه انــد بــر                
خواست و اراده مردم چـيـره گشـتـه و             

مردم ايران هميـشـه   .  سرکوبشان کنند 
به دنبال فـرصـت هـا و روزنـه هـايـي                  
هستند که از طريق آن به هـر شـکـلـي          
کــه بــاشــد اعــتــراضــاتشــان را نشــان            

اين تجمعات بار ديگـر امـيـد      .  بدهند
ها را بـراي اعـتـراضـات و مـبـارزات              

 .آينده در ايران زنده کرده است
 

 پيام هاي نهفته         
 در اين اعتراضات         

اعتراض هـايـي کـه هـر روزه در               
گوشه و کنـار جـهـان بـه بـهـانـه هـاي                   
مختلفي رخ مي دهـد ، حـاوي پـيـام             
هاي روشن و مشـخـصـي بـراي هـمـه               
حکومت هـاي مـذهـبـي و سـرمـايـه                

ايـن اعـتـراضـات        .  داري جـهـان اسـت      
نشـانـگـر ايـن اســت کـه انسـان هــاي                 
عصر ما از نظام هاي حاکم و سيستـم   
اداره جهان بيزار هسـتـنـد و کـمـر بـه                 

آنهـا بـه     .  نابودي اين سيستم بسته اند  
از خودبيگانگي و بي حقـوقـي انسـان       
درقالب حکومت هاي حاکم پي بـرده         
انـد و نــمــي خــواهــنـد هـمــانــنـد يــک                 
ماشين در خدمت نظام سرمايه داري    

آنها مي خواهند آزاد زنـدگـي      .  باشند
کنند و کـرامـت انسـانـي خـويـش را                 

ايـن فـريـاد هـيـچ بـودگـان              .  بازيـابـنـد   
 درصـد مـردمـي      ۹۹ اين فرياد .  است

است که ديگر نمي خواهند ايـنـگـونـه         
اين فريـاد زنـانـي اسـت         .  زندگي کنند 

.  که خواستار حقوق مساوي هسـتـنـد       
فرياد انسان هـايـي اسـت کـه بـه ايـن                  
نکته پي برده اند که دنيا را بـا شـيـوه          
هاي ديگري هم مي شود اداره کـرد و      

. مي شود نوع ديـگـري زنـدگـي کـرد             
آنها به اين نکته پي برده انـد کـه مـي           
تـوان  بـا امــکـانـاتــي کـه امـروز در                    
اختيار انسان قرار دارد و با پيـشـرفـت     
هاي بسياري که درعلم و تکـنـولـوژي       
صورت گرفته است ، گرسنگي و فقـر      
را ريشه کن کرد ، بهداشت را رايـگـان      
کرد ، مردم بـي خـانـمـان را صـاحـب                 

ــرد      ــه ک ــر                .  خــان ــر از ه ــت ــه ــا  ب ــه آن
اقتصاددان و جامعه شناس و اساتيـد      
دانشگاهي که در سيستم آموزشي از     
قبل تعيين شـده  بـورژوازي آمـوزش            

. ديده اند به منافع خود واقف هستند    
آنها مي خواهند اين سيـسـتـم وارونـه           
را با تمام مناسباتش در هم بـکـوبـنـد      
و خـود را از اسـارت و بـردگــي يــک                   

. درصدي هاي  مفت خور رها کـنـنـد        

 درصـديـهـا بـر       ۹۹ اين صداي انقالب   
ــيــه يــک درصــدي هــاســت            يــک .  عــل

درصديهايي که اين سيستم را بـا زور       
اسلحه و نيروهاي نـظـامـيـشـان نـگـه               

اين صداي انقالب طبقـات  . داشته اند 
 .  فرودست و محروم است

اعتراضات اخيرهمچنـيـن حـاوي       
ــراي                زنــگ خــطــر و هشــدارهــايــي ب

نـظـام هـاي      .  نظامهاي سرکوبگراست 
سرکوبگري مانند جمهوري اسـالمـي      
که فکر مي کنند با ارتـش و نـيـروي            
نظاميشان مي تواننـد ايـن سـيـسـتـم             

آنـهـا   .  ضد انساني را به پـيـش بـبـرنـد          
مي دانند و متوجه اين نکته شده انـد      
که هيچ قدرت و نيروي نظامـي نـمـي         
تـوانــد دربــرابـر اتــحــاد مــردمــي کــه             
بصورت ميليوني به خيابـان هـا مـي          

مـــردم .  ريــزنـــد ايســـتــادگـــي کــنـــد          
خشمگين را با هيچ قدرتي نمي تـوان     
سر جايش نشاند و سرکوب کرد و بـه        

ــرگــردانــد          ــه هــايشــان ب حضــور .  خــان
ميليوني مردم مبارز برزيل و تـرکـيـه       

 .اين نکته را ثابت کرد
 

درس هايي که بايد از اين                 
 اعتراضات گرفت        

اعـتــراضــات و مــبـارزات مــردم          
برزيل و ترکيه در حـالـيـکـه امـيـد بـه              
آينده اي بهتر و بهبـود اوضـاع مـردم            
اين کشورها را نـويـد مـي دهـد ولـي               
همزمان نگراني هايي را هم بـراي هـر         
کسي که اين وقايع رادنبال مـي کـنـد            

نگراني از اين نـظـر کـه      . به همراه دارد 
مـبـارزات در ايـن کشـورهـا رهـبــري               

متاسفانـه آن حـزب       . مشخصي ندارد 
سياسي که مبارزات را رهبري کند و       
خواست هاي مردم را مطرح کند و به       
پيش ببـرد ، در صـحـنـه ديـده نـمـي                   

همان کمبودي که در انـقـالبـات    .  شود
کشــورهــاي عــربــي مــانــنــد مصــر و           

بود در اينجا هم مشاهده ...  تونس و  
مردم مـي دانـنـد کـه ايـن              .  مي شود 

مردم مي دانند .  نظام را نمي خواهند  
که بـايـد وضـع مـوجـود را دگـرگـون                  
کنند و اين سيستم هاي اسـتـثـمـارگـر            

ولــي آلــتــرنــاتــيــو      .  را نــابــود کــنــنــد      
مشخصي هم براي جـايـگـزيـنـي ايـن              

يـک حـزب سـيـاسـي          .  سيستم نـدارنـد    
پـيــشــرو کــه از مـنــافــع هــمــه مــردم               
پشتيباني کند و رهـبـري جـنـبـش را              
برعهده بگيرد ، غـايـب اسـت و ايـن                
نگراني را به وجود آورده است کـه در          
صـــورت پـــيـــروزي مـــردم در ايـــن               
مــبــارزات بــار ديــگــر بــورژوازي در            
قالبي ديگر بـر ايـن مـبـارزات سـوار               
شده و کنترل اوضاع را بدست گـرفـتـه          

و بــاز قــدرت ســيــاســي را در دســت              
بگيرد و همين سيستم را ايـن بـار در             

مثل همـان  .  قالبي ديگر به پيش ببرد 
چيزي که در کشورهاي عـربـي اتـفـاق          

 .افتاد
اين وقـايـع بـراي مـردم ايـران و                 

ساير کشـورهـاي ديـگـر حـاوي درس              
مـردم  .  هايـي بسـيـار آمـوزنـده اسـت            

 ۵۷ ايران با تجربه اي کـه از انـقـالب              
دارند و با درس هايي که مي تـوانـنـد       
از انقالبـات و اعـتـراضـات قـبـلـي و                 
فـعــلــي جــهــان بــگـيــرنــد ، خــواهــنــد             
توانست در مبارزات آينده يک مسيـر      
درست را براي پيروزي و دستيابـي بـه       

 .آزادي انتخاب کنند
خوشبـخـتـانـه در ايـران آن حـزب               
سياسي که در مـبـارزات آيـنـده مـي               
تواند اوضاع را به نفـع مـردم تـغـيـيـر            
دهد و آزادي واقعي را براي مـردم بـه             

حــزب .  ارمــغــان بــيــاورد وجــود دارد       
کمونيست کارگري ايـران بـا بـرنـامـه              

، مي تواند آن نـقـش   " يک دنياي بهتر" 
تعيين کننـده را در مـبـارزات آيـنـده               

حـزبـي کـه از        .  مردم ايران ايـفـا کـنـد         
منافع طبقه کارگر و به اين اعتبار از      
منافع اکثريـت عـظـيـم مـردمـي کـه                
توسط اقليتي مـفـت خـور اسـتـثـمـار              

حزبي که از   . مي شوند دفاع مي کند 

. حقوق زنان و کودکان دفاع مي کـنـد     
حزبي که مي تواند نـقـش رهـبـري را              
برعهده گرفته و خالء  بي آلترناتـيـوي      

حزبي که با بـه  . و سردرگمي را پر کند 
قدرت رسيدنش مـي تـوانـد بـه تـمـام               
اشکال استثمار پايـان دهـد ، فـقـر را              
ريشه کن کند ، حکومتي انسـانـي را         
برپاکند و هويـت انسـانـي و کـرامـت              

. انسـانـي را بـه انسـان هـا بـرگـردانـد                  
حزبي که مي تـوانـد آزادي و بـرابـري               
کامل را در تـمـام زمـيـنـه هـا بـراي                    

ولـي ايـن     .   مردم به ارمـغـان بـيـاورد         
مردم بـايـد     .  حزب بايد توده گير شود   

آن را بيشتر بشـنـاسـنـد و بـا بـرنـامـه                 
هاي انسانيش بيشترآشنا شونـد و بـه        

مردم ايران بـراي ايـنـکـه         . آن بپيوندند 
بتوانند در مبارزات آتي پيروز شـونـد       
، بايد پـرچـم ايـن حـزب را بـه دسـت                    
بگيرند و توسط ايـن حـزب خـواسـتـه             
هايشان رامـطـرح کـنـنـد و بـه پـيـش                  

ايـن تـنـهـا راه نـجـات از شـر                  .  ببرنـد 
سيسـتـم سـرمـايـه داري و تـنـهـا راه                    

 . رسيدن به برابري و آزادي است
 

زنده باد آزادي ، برابري،      
 حکومت کارگري 
 ۱/۴/۱۳۹۲ 

 
 

 ترکيه  ...  اعتراضات برزيل و ترکيه                     

 

 انتخاب مردم  
 ! سرنگوني جمهوري اسالمي است     



 
681شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

روستا، كارناوال ناميمون حـمـايـت از         
را به شكل عـجـوالنـه    " حسن روحاني" 

جـبـهـه    " اي در همراهي با تعـدادي از           
از جـملـه جـالل        "  اصالح طـلـبـان كـرد       

. جاللي زاده را در پـيـش گـرفـتـه انـد                
شاخه خالـد  ( حزب دمكرات كردستان  

در اولين بيانيه بعد از پـايـان     )  عزيزي
حسن "  انتخاب" مضحكه انتخاباتي،   

روحاني را يـك رفـرانـدوم نـامـگـذاري             
و حـــزب دمـــكـــرات        .  كـــرده اســـت    

اعـالم  )  شاخه هـجـري    (كردستان ايران 
تغـيـيـر راي      "كرده است كه مردم براي  

و جــالل جــاللــي زاده از           "!   داده انــد  
جبهه اصالح طلبان كـرد، فـرصـت را          
غنيمت شمرده و اعالم كرده است كـه     

مـردم كــردسـتـان بـه فــراخـوان هــاي              " 
احزاب اپوزيسيون توجهي نميكنند و     

 ".! در انتخابات شركت ميكنند
ــه و             ــدامــتــخــواهــان ــارات ن اظــه
سرگرداني احزاب ناسيـونـالـيـسـتـي و           
بورژوايي كرد در كـردسـتـان ايـران از              
جــملــه دو شــاخــه حــزب دمــكــرات              
كردستان، تـجـربـه و آزمـونـي جـديـد                

ايـن احـزاب از روز سـر كـار               .  نيسـت 
آمدن رژيم جنايتكار اسالمي همـواره       
سياست سازش و مذاكـره و ديـالـوگ           

حدود دوسال قـبـل     .  را اتخاذ كرده اند 
ــزي از حــزب                     ــد عــزي ــال ــه خ ــود ك ب
دمكرات كردستان تمايل و آمـادگـي         
حزبش را در مصاحبه با راديو بي بـي     
سي جهت برقراري ديالوگ و مـذاكـره       

ايـن  .  با جمهوري اسالمي اعـالم كـرد     
اظهارات سخيف و كرنش در مـقـابـل          
رژيم جنايتكار اسالمي در شـرايـطـي          
اتخاذ ميشود كـه در زنـدانـهـاي ايـن              
جنايتكاران فرزاد كمانگر و پـنـچ تـن           

و در   .  از همرزمان او اعدام ميـشـونـد     
شـرايـطـي اعـالم مـيـشـود كـه مــردم                 
كــردســتــان در شــكــل ســراســري در              
ــه                ــت ايــن اعــدامــهــا ب مــحــكــومــي
اعتصاب سراسري دست زده و قـدرت      
اعتراض و نارضايتي ميليـونـهـا نـفـر         
از شهروندان ساكن كردستـان ايـران را        

 . عليه اعدام به نمايش گذاشته بودند
ــارگــران و مــردم كــردســتــان                ك
ماهيت ناسيوناليسـتـي و بـورژوايـي           
اين احزاب را با دنبالـچـه هـاي دسـت          
دوم و مزدوران جمهوري اسـالمـي از           
جــملــه جــالل جــاللــي زاده و جــبــهــه              
ــي                   ــخــوب ــرد را ب ــبــان ك اصــالح طــل

جــايــي در صــفــوف       .  مــيــشــنــاســنــد  
ميليوني كارگران، زنـان و جـوانـان و             
دانشجويان و معلمين و توده عـظـيـم           

معترض به جمهـوري اسـالمـي بـراي           
مـردم در    .!  اين احزاب موجود نيست  

كردستان جزو آندسته از لشكر عظـيـم     
 مــيـلــيــونـي بـودنــد كــه در پــاي               ١٦ 

ايـن  .  صندوقهاي راي حـاضـر نشـدنـد        
جبهه انسانيت و قابل اتـكـا جـامـعـه           

 . در ايران و كردستان است
 

 كارگري
 

  کارگر      ۱۱۰ اخراج   
 سد خاکي ژاوه        

ــر ١  ــيـ ــده          :  تـ ــيـ ــزارش رسـ ــه گـ بـ
 نـفـر     ۱۱۰ کارفرماي سد خاکي ژاوه      

از کارگـران شـاغـل در ايـن پـروژه را                  
ــت                       ــرده اســـــــ ــراج کـــــــ  .اخـــــــ

 کـارگـر     ۳۰۰ در اين پـروژه بـيـش از            
مشغول به کار بـودنـد کـه چـنـد مـاه                 
است که حقوق خويش را نيز دريـافـت         

 ۲۰ سـد خـاکـي ژاوه در            .  نکرده انـد   
کيلومتري سنندج در جاده کامـيـاران     

کميته  هـمـاهـنـگـي بـراي            .قرار دارد 
-کمک به ايجاد تشکل هاي کـارگـري     

 ۱۳۹۲ تير ۱ 
 

احضار غالب حسيني فعال                
 کارگري به دادگاه            

به گزارش رسـيـده امـروز      : اول تير 
 تير، غـالـب حسـيـنـي فـعـال              ۱ شنبه  

کــارگــري و از اعضـــاي کــمــيــتـــه                   
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکـل هـاي کـارگـري احضـاريـه اي               
بـراي حضــور در شـعـبــه يــک دادگــاه               

 ۸/۴/۹۲ انقالب سنندج در تاريخ     
اتـهـام وارده بـه        .  دريافت نموده اسـت    

اين فعال کارگري اقدام عليه امـنـيـت         
ملي و تبليغ عـلـيـه نـظـام جـمـهـوري                

غــالــب  .اسـالمــي اعــالم شــده اسـت         
 در   ۹۲  اسفنـد    ۲۸ حسيني در تاريخ  

محل کارش دستـگـيـر شـده بـود کـه               
ــعــد از طــي             روز حــبــس در          ۵۶ ب

بــازداشــتــگــاه اطــالعــات در تــاريــخ          
 ۱۵۰  با قرار وثـيـقـه        ۲۳/۱۲/۹۲ 

کـمـيـتـه       .ميليون توماني آزاد گرديـد  
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکل هاي کارگري ضمـن مـحـکـوم          
کردن احضار غالب حسيني به دادگاه       
و اتهامات واهي به وي، خواهان رفـع      
اتهام از اين فعال کارگري و هـمـچـيـن         
آزادي فوري و بـي قـيـد شـرط سـايـر                  
کارگران و فعالين کارگري و زندانـيـان       

 .سياسي مي باشد
 

کارشکني مسئولين دادگستري                  
و اطالعات سنندج در قبال آزادي                    

 ” جميل محمدي       “فعال کارگري          

ي    طي روزهاي گـذشـتـه خـانـواده          
 فعال کارگـري، بـه     » جليل محمدي « 

ــاد خــبــري                   ــاه انــقــالب و ســت دادگ
اطالعات سنندج مراجعه نـمـوده کـه          
ــقــيــض و دروغ                   بــا پــاســخ ضــد و ن

 .مسئـوالن مـربـوطـه مـواجـه شـدنـد              
 بـه آنـان       ٥ قاضي بازپرسي شعـبـه ي        

 مـيـلـيـون       ٥٠       اعالم نموده که وثيقـه  
  توماني تهيه کننـد امـا بـا مـراجـعـه             

 بـه ايـن       » جليل محمـدي « ي    خانواده
شعبه بـه آنـهـا گـفـتـه شـد کـه هـنـوز                      

اش به شعبه نـيـامـده و آنـان را              پرونده
جهت پيگيري پرونده به ستـاد خـبـري       
اطالعات فرستادند؛ اداره اطـالعـات       

 اين فـعـال کـارگـري اعـالم               به خانواده 
برده هنوز تکمـيـل     نام  نموده که پرونده  

  نشده و خانواده را جـهـت اخـذ نـامـه               
 »جــلــيــل مــحــمــدي    « مــالقــات بــا      

ــه دادگــاه فــرســتــاده امــا              مــجــدداً  ب
مسئولين دادگاه با کارشکني به آنـان     
گفتند که دادسـتـان در مـرخصـي بـه              

رد و جـواب را بـه روز سـه                بـ  سر مي 
.  مـوکـول نـمـودنـد         ٤/٤/٩٢ شنبه  
 هماهنگي براي کمک به ايجـاد        کميته
 هاي کارگري تشکل
 
 

دستمزد کارگران خباز در                
کردستان پايين تر از مصوبه کنوني                      
ميزان حداقل دستمزدهاي مصوب                   

 .  شوراي عالي کار است             
كـــانـــون " بــه اذعـــان مســـئـــول            

رژيــم در    "  شــوراهــاي اســالمــي كــار       
كردستان، كارگران نانوايي ها در ايـن       
اســتــان، حــتــي از دريــافــت حــداقــل             
دستمزد مصوب شـوراي عـالـي کـار            

كـارگـران   «   . رژيم نيز محروم هستـنـد     
خباز در اين استان بصورت كارمزدي       
ــه                    ــر مــبــنــايــي غــيــر از مصــوب و ب
دستمزدهاي شوراي عالي كار حـقـوق       

در حـال حـاضـر در        «  و » . مي گيرند 
كردستان دستـمـزد كـنـونـي كـارگـران             
خباز مـعـادل دسـتـمـزدهـاي دو سـال               

 ».قبل است
 

افزايش تمايل كارگران جوان                  
 براي مهاجرت به كردستان عراق                

هاي شـغـلـي       به دليل نبود فرصت   
بخش قابل توجهي از كـارگـران جـوان         
شــهــرهــاي كــردســتــان ايــران  راهــي             

هاي اقلـيـم كـردسـتـان در كشـور               شهر
 درصد از نـيـروي   ٧٠  .شوند عراق مي 

کــار اســتــان كــردســتــان را کــارگــران            
دلـيـل مـهـاجـرت         .دهند  تشکيل مي 

 درصد از اهالي اين اسـتـان     ٦٠ حدود  
به اقليم كردستـان پـيـدا كـردن شـغـل               
است؛ طي چند سـال اخـيـر بـه سـبـب                
افزايش مشکالت در زمـيـنـه کسـب            

کار تعداد مهاجـريـن نـيـروي کـار بـه               
ويژه به شهرهاي کـرکـوک،سـلـيـمـانـيـه            
واربيل کشور همسايه عـراق بـيـشـتـر           

ــار           .شــده اســت     ــاي ک ــان جــوي جــوان
مجبور هستند شهر و ديار خود را بـه    
اميد يافتـن فـرصـت هـاي شـغـلـي و                 
زنـدگــي بـهــتــر تـرک کــنــنـد و راهــي                 
شــهــرهــاي مــرزي کــردســتــان عــراق           

 در آنسـوي مـزر بـه مشـاغـل                .شوند
مختلفي همچون کارگري سـاده، كـار        

در  .انــد   مشــغــول...  ســاخــتــمــانــي و   
هـاي زنـدگـي در           شرايطي كـه هـزيـنـه       

يـابــد     ايـران روز بـه روز افــزايـش مـي              
تــمــايــل جــوانــان جــويــاي كــار بــراي             

  .شود مهارجرت بيشتر مي
 

مرگ كارگر مهاجر ايراني در                 
 شهر زاخو كردستان عراق            

شهرام بـهـمـن كـارگـر          :  خرداد٢٢ 
سنگ بري به هنگام شنا در رودخـانـه     

ــووري "  ــرســتــان زاخــو           "  خــاب در شــه
جانباخـتـن   .  كردستان عراق جانباخت  

كارگر مـهـاجـر شـهـرام بـهـمـن را بـه                    

 . خانواده اش تسليت ميگوييم
 

ي مرکزي سنندج تنها              کتابخانه     
 مرکزي را        نامي از يک کتابخانه             

کشد و فاقد هرگونه               يدک مي    
اي     تسهيالت و امکانات کتابخانه               

  .باشد    مي 
رئيس اداره   " مهران استرحاميان" 

کتابخانه هـاي عـمـومـي شـهـرسـتـان              
سنندج در گفتگو با خبرگزاري ايسنـا   

 مـرکـزي        کتابخانـه :  عنوان کرده است 
سنندج هيچکدام از مـعـيـارهـاي يـك          

ــه       ــخــان ــوع کــتــاب  مــرکــزي را دارا             ن
بـاشـد و ايـن کـتـابـخـانـه بـا يـک                       نمي

 عمـومـي تـفـاوت چـنـدانـي               کتابخانه
يـک کـتـابـخــانـه مــرکـزي بــا             "  .نـدارد 

 هـزار مـتـر مـربـع            ٤ زيربناي حداقل    
تر و     رساني گسترده   بايد داراي خدمت  

تــري نســبــت بــه ســايـــر                   مــتــنــوع   
کـتـابـخـانــه     "  ."هـا بـاشـد        کـتـابـخـانـه     

تـر     مرکزي بايد داراي منابـع مـتـنـوع       
هاي عمومي بـوده       نسبت به کتابخانه  

ــه                  و خــدمــات جــامــعــي در زمــيــن

 ۱ از صفحه  

 ۸  صفحه 

 

ــعــه     روز خــرداد مــاه     ٣١    جــم
مراسم سالگرد زنـده يـاد شـيـرخـان           

باحضـورخـانـواده    )  آسنگران( نبوي  
و جــمــعــي از دوســتــان وفــعــالــيــن            

كــمــيــتــه  ( وتشــكــلــهــاي كــارگــري       
واقـع  )  هماهنگي و فعالين شورايي 

در روستاي آهـنـگـران بـرگـزار شـد               

مراسم ابتدا با خوانـدن سـرود انـتـر           
ناسيونال توسط فـرزنـدان زنـده يـاد           
شير خان شروع وسپـس بـا دكـلـمـه             
چـــنـــد شـــعـــراز طـــرف تـــعـــدادي            
ازدوستان وفعالين كـارگـري وبـيـان          
مــطــالــبــي دربــاره شــخــصــيــت                
اجتماعي وفعالـيـتـهـاي ايـن فـعـال             
كـارگــري درمــيــان كــف زدن هــاي           
حـاضـريــن ادامـه يـافـت در پـايــان               
همسر زنده ياد شير خـان نـبـوي از              
شرکت کـنـنـدگـان در ايـن مـراسـم                
تشکر و قدرداني کـرد و بـا اعـالم              

دقــيــقــه ســكــوت بــه يــاد هــمــه              ١ 
ــگــــان را آزادي                 ــتــ ــبــــاخــ ــانــ جــ
وسـوسـيـالـيــسـم مـراسـم بـه پـايــان                

ياد شيرخان نـبـوي گـرامـي          .  رسيد
 .*باد

 مراسم سالگرد              
 فعال کارگري           )  آسنگران         (  شيرخان نبوي             
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مصاحبه زير را منصور حـکـمـت     

 سال قبل بدنبال انتخاب خـاتـمـي     ١٦ 
نکات بسيار جالبـي  .  انجام داده است  

درمورد مکانيزم مبارزه مردم، نحـوه   
تحليل از راي مردم، تفـاوت بـرخـورد         
حــزب و مــردم، درمــورد نــيــروهــاي           
اپوزيسيوني که بـا مشـاهـده شـرکـت             

ــات  " مــردم در       ــتــخــاب ــم     "  ان از تــحــري
پشيمان شـده انـد و نـکـات مـتـعـدد                  

 ١٦ ديگري دارد که همچنان پـس از          
سال و عليرغم فاکتورهائي که تغيـيـر    

. کرده است همـچـنـان آمـوزنـده اسـت            
خــوانــدنــش را بــه هــمــگــان تــوصــيــه           

 .ميکنم
 اصغر کريمي

 
  ٢٠١٣  ژوئن ١٨ ، ٩٢  خرداد ٢٨ 

.............................. 
 

"  انتخابات رژيم  "درباره 
 بدنبال انتخاب خاتمي    

 
 

 گفتگو با نشريه انترناسيونال
 

راي آوردن خـاتـمـي      :  انترناسيونال
واقعه اي غير منتظره بـود، چـه بـراي         
ناظران و مفسـران اوضـاع ايـران، چـه            
براي گروههاي سـيـاسـي و چـه حـتـي               

علت اين امر، يعنـي  .  براي خود مردم 
پيروزي خاتمي عليـرغـم هـمـه پـيـش             

 بيني ها، چه بود؟
 

آنچـه غـيـر مـنـتـظـره            :  منصور حکمت 
بـلـکـه ايـن       .  بود انتخاب خاتمي نبود   

بـود کـه اوال مــردم وسـيــعـا در راي                  
گيري شرکت کردند و ثـانـيـا، جـنـاح              
حاکم نتوانست تقلـب کـنـد و جـلـوي              

فـکــر  .  انـتـخــاب خــاتـمـي را بــگـيــرد            
مــيــکــنــم فــرض اکــثــر نــاظــران ايــن             
انتخابات اين بـود کـه مـردم اسـاسـا               
نظير شوهاي انتخاباتـي پـيـشـيـن در            
اين يکي هم شرکت نميکنند و از ايـن    
گذشته جناح هاي مختـلـف از پـيـش           
بر سر نتيجه انتـخـابـات و کسـي کـه                

بايد سر از صندوق در بياورد معامله       
براي هر کس معـلـوم   . شان را کرده اند 

بود کـه اگـر مـردم شـرکـت کـنـنـد و                    
تقلبي در کـار نـبـاشـد از مـيـان ايـن                   
ليستي که جلوي مـردم گـذاشـتـه انـد             

بعالوه از وقـايـع       . خاتمي راي مياورد 
و فضاي يکي دو هفتـه آخـر در خـود            
ايران و عکس العمل مردم چـنـيـن بـر           
ميامد کـه راي آوردن خـاتـمـي بـراي               
خــيــلــي هــا، چــه طــرفــداران و چــه                  
مخالفينش، در خود کشور ديگـر در        
اواخر کار يک احتمال جدي محـسـوب    
ميشده است و غيـر مـنـتـظـره نـبـوده              

 .است
 

 چرا تقلب ممکن نشد؟: انترناسيونال
 

تـقـلـب مـمـکـن نشـد            :  منصور حکمت 
چون مساله بـراي هـمـه جـنـاحـهـا، و                 
بخصوص براي آنـهـا کـه در صـورت              
انتخاب ناطق نوري دستشان تـقـريـبـا          
از همه چيـز کـوتـاه مـيـشـد، مسـالـه                 

انتخاب يـک نـفـر      .  مرگ و زندگي بود 
بــعــنــوان رئــيــس جــمــهــور، بــرخــالف         
انتخابات مجلس، يک انتخاب سـيـاه        

يک ليـسـت   .  و سفيد براي جناحهاست 
چند صد نفره در کار نيست که بشـود     
در آن سازشهايي کرد و بـه ايـن يـا آن                

سوال ايـن  .  درصد از نفوذ رضايت داد 
در ابـتـداي   . ناطق نوري آري يا نه: بود

کار چنين بنظر مـيـرسـيـد کـه جـنـاج               
رفســنــجــانــي بــاالخــره رضــايــت داده         
پست رئيس جمهوري را بـدهـد و در             
عوض براي رفسنجاني يک موقعـيـت      
کليدي و با نفوذ، شـوراي تشـخـيـص            
مصلحت، دست و پا کند و کارش را       

اما آينده دولت گـراهـا و     .  ادامه بدهد 
خط امام سـابـق، مـوسـوم بـه جـنـاح                 

وقـايـع   .  چپ، کـامـال زيـر سـوال بـود            
ماههاي آخر به ايـنـهـا نشـان داد کـه                

يــک .  هـنــوز راه ديـگــري وجــود دارد           
ائتـالف جـديـد شـکـل گـرفـت کـه از                   

. بسياري جهـات جـالـب تـوجـه اسـت             
اين ائـتـالف ديـگـر ائـتـالفـي بـر سـر                    
ســيـــاســـت اقـــتــصـــادي، بـــازار يـــا             
دولتگرايي نـبـود، بـر سـر رابـطـه بـا                   
غرب و آمريکا نـبـود، بـلـکـه بـر سـر                
جلوگيري از يـک کـاسـه شـدن قـدرت               
جناح رسالت بود، چيزي که خـودشـان    

اســم "  انــحــصــار طــلـبــي    " مـبــارزه بــا      
خـط  " اين ائتالف جـديـد       .  گذاشته اند 

 سابق را با قربانـيـان ديـروزش،     "  امام
ها، زير يک چـتـر     "  غربي" و "  ليبرالها"

وقتي اين ائـتـالف بـوجـود         . جمع کرد 

آمد، مسـالـه سـرنـوشـت انـتـخـابـات                
اين ترکيب ديگر بطور .  دوباره باز شد 

مادي امکان مقابله از باال و پـائـيـن،      
از درون جلسات و نهادها و ارگانها و     
غيـره، تـا سـطـح خـيـابـان و مـوازنـه                    
قدرت چاقـوکشـان و جـمـعـيـت هـاي               
کرايه اي دو طرف، با جناح مقابـل را      

در باال، چـنـد هـفـتـه قـبـل از              .  داشت
انتخابات رفسنجاني صريـحـا عـلـيـه           
تقلب هشدار داد و خامنه اي نـاگـزيـر       
بـه عـکـس الـعـمـل و تضـمـيـن دادن                    

در پـائـيـن، انصـار حـزب            .  علني شد 
اهللا با اين حقـيـقـت روبـرو شـدنـد کـه                 
چاقوکشي و چماقداري شان ميتـوانـد      
با مقاومت و مقابله به مثل اسـاتـيـد        
سابق شان در ميان خـط امـامـي هـا            

و باالخره جنب و جوش . مواجه بشود
مردم و جوانان به حمايت خـاتـمـي در         
روزهاي آخر و همينطور در خـود راي          
گيري به جناح رسالت و به خامنـه اي     
نشان داد که تقلـب و از صـنـدوق در               
آوردن ناطق نـوري مـيـتـوانـد نـتـايـج                

 .انفجار آميزي ببار بياورد
 

در اطالعيه حزب گفـتـه   : انترناسيونال
مـردم بـه خـاتـمـي راي            " شده است که  

دادند، اما خاتمي منتخب هيچکـس     
چرا مردم، آنهم وسـيـعـا، در        ."  نيست

انتخابات شرکت کردند و به خـاتـمـي           
 راي دادند؟

 
مـردم بـرخـالف      :  منصور حـکـمـت    

دفعات قبل وسيـعـا راي دادنـد چـون             
دريـافـتــنـد کــه شـرايــط يـک فـرصــت                
استثنايي براي دخالت در سـيـاسـت و       
در سرنوشت رژيم برايشان فراهم کـرده     
است کـه مـمـکـن اسـت بسـادگـي و                  

واضـح اسـت کـه        . بزودي تکرار نشود 
ــي               در بــيــن شــصــت مــيــلــيــون اهــال
مملکت همه نوع موضع و برداشـتـي         

بــعــضــي .  از مســالــه پــيــدا مــيــشـود        
کساني که به خاتمي راي دادند شـايـد       
واقعا همفکر او باشند و بـه او امـيـد              

امـا ايـن مشـخـصـه          .  داشـتـه بـاشـنـد       
. حرکت مردم در اين انتخابـات نـبـود      

حرکت مردم را دو امـيـد و دو نـيـاز                
اول، آرزو و     .  اساسي شـکـل مـيـدهـد        

. خواست نابودي و سـرنـگـونـي رژيـم            
اين واقعيت که اکثريت عظـيـم مـردم           
ايران ميخواهند از رژيـم اسـالمـي و             
حکومت دينـي بـطـور کـلـي خـالص              
شوند براي کسي که اندک آشـنـايـي بـا        
اوضاع ايران و مردم در ايـران داشـتـه             

ايـن امـيـد      .  باشد قابل ترديد نـيـسـت      

دوم، مـردم در عـيـن        .  اول مردم است  
حال ميخواهنـد و تـالش مـيـکـنـنـد               
زندگـي تـحـت رژيـم اسـالمـي تـاحـد                 

شـايـد   .  ممکن قابل تحمل تـر بشـود        
براي تئوريسين هاي برخي فرقه هـاي        

مدل قديم فهـم ايـن مسـالـه         " انقالبي" 
که چطور کسي ميتواند در آن واحـد            
خواهان انـقـالب و اصـالحـات هـردو             

امـا ايـن تـنـهـا          .  باشد سـخـت بـاشـد        
شکل واقعي نـگـاه کـردن بـه مسـالـه               
ــد                تــوســط مــردمــي اســت کــه دارن
عمرشان، زندگي شـان، را تـحـت يـک            

. رژيم ارتجاعي و مستبد ميگذرانند     
مردم ميخواهند رژيم اسالمي نـابـود       
شود و همان مردم ميـخـواهـنـد رژيـم           

در محـاسـبـات    .  اسالمي تعديل شود  
مردم، خاتمي به طرز چشمگـيـري در         
محل تالقي ايـن دو خـواسـت ظـاهـر              

پلي است که اين دو دورنـمـا     .  ميشود
در نظر مـردم    .  را به هم وصل ميکند   

انتخاب خاتمي گامي بود در هـر دو           
جهت، عاملي بـراي تـعـديـل رژيـم و               

کسـي  .  واسطه اي براي تضعيف رژيـم    
به خـاتـمـي بـراي خـاتـمـي راي نـداده                  

همانطور که کسي به بني صدر .  است
ايـنـهـا    .  براي بني صدر راي نداده بـود       

کساني از درون خود رژيم بودند که به     
زعم مردم استعداد خيانت به رژيـم و          

 .تضعيف آن را داشته اند
 

روحـيـه   " قبل از اينـکـه بـه اغـراق در             
مردم متهم شوم يک نکته را   "  انقالبي

تاکيد کنم که فکر ميکنم بخـصـوص      
به تـحـرک وسـيـع مـردم در انـتـخـاب                  

سـرنـگـونـي     .  خاتمي مربوط ميـشـود    
طـلـبـي مـردم در مـقـيــاس تـوده اي                  
لــزومــا از ســر تــعــلــق ســيــاســي بــه                
ــيــســم و                 ــبــرال ــي ــســم و ل ــي ســوســيــال
سکـوالريسـم و تـاسـي از ايـن يـا آن                   

. برنامه و حزب اپـوزيسـيـون نـيـسـت             
شک نيست که خيلي از مردم نـظـرات       
روشـن و کــنـکـرتــي در مــورد نـظــام               
آلترناتيو و نـوع رژيـم سـيـاسـي آتـي                 
دارند و به يک جنبش تعريف شـده در        

امـا تـوده     .  اپوزيسـيـون تـعـلـق دارنـد          
ــيــت و عــدم                وســيــع مــردم مــطــلــوب
مطلوبيت و ماندگاري و رفتني بـودن     
يک رژيم سياسـي را بـا فـاکـتـورهـاي                
عام تر و بنيادي تر و بـه يـک مـعـنـي              
بســيــار مــلـــمــوس تـــري قضـــاوت              

از نـظـر مـردم جـمـهـوري             .  ميکـنـنـد   
اسالمي بـايـد سـرنـگـون شـود، بـايـد                
برود، نـه فـقـط از ايـنـرو کـه رژيـمـي                    
مستبد، وحشي و سـرکـوبـگـر اسـت،            
بلکه هـمـچـنـيـن چـون بـا تـعـريـف و                     
معناي زندگي عادي از ديدگاه مـردم       

شــايـد اگــر    .  ايـران در تــنـاقـض اسـت          
جامعه اي، نظير عربستـان سـعـودي،         
کـال در قــالـب ارتــجــاع و اســتــبــداد               
اسـالمــي مــتــولــد بشــود حــکــومــت          
مربوطه بتواند دوام و بـقـايـي داشـتـه           
باشد و يـا الاقـل بـه رژيـم مـتـعـارف                  
سيـاسـي در زنـدگـي يـکـي دو نسـل                  

امـا يـک جـامـعـه غـيـر              .  تبديل شـود  
اســالمــي و بشــدت ســمــپــاتــيــک بــا             
فرهنگ و روش زنـدگـي اروپـايـي را              
نــمــيــتــوان بــه زور وادار بــه پــذيــرش              

از .  حکومت ديـنـي و اسـالمـي کـرد            
نظر مـردم، رژيـم اسـالمـي از ابـتـدا                  
پديده اي انتقالـي و گـذرا مـحـسـوب              
ميشد که بايد ديـر يـا زود از جـلـوي               
ــدگــي مــتــعــارف و                 شــيــوه هــاي زن

. تـاکــنــونـي مــردم ايــران کـنــار بــرود            
حکومتهاي مستبد ميتواننـد بـا بـه          
ــدن                ــي ــس، کــوب تــوپ بســتــن مــجــل
کمونيست ها، ممنوع کردن احزاب و     
اجتماعـات و سـلـب آزادي سـيـاسـي               
مردم مدتها سر کار بمـانـنـد و حـتـي           

. براي مردم تا مـدتـهـا عـادي شـونـد             
اما موسيقي و سکس و ورزش و حق       
معاشرت و خنده و شادي را نمـيـتـوان     

. به توپ بست، نمـيـتـوان مـحـو کـرد            
مــيــتــوان مــردم را بــراي ســالــهــا از               
دخالت در سياست محروم کـرد، امـا         
از ادامه زنـدگـي بـه شـيـوه خـودشـان                 

مردم اين رژيـم را      . نميتوان باز داشت 
بــراي ســقــوطـــش       .  نــمــيــخـــواهــنــد     

تصـور مـردم از       .  روزشماري ميکنند 
جامعه اي که ميخواهنـد اروپـايـي و           

 .غير مذهبي است
خاتمي مـنـتـخـب مـردم نـيـسـت              

. چون مردم آزادي انتخـاب نـداشـتـنـد         
ليـسـتـي از چـهـار مـرتـجـع تسـبـيـح                    
بدست مدافع واليت فقيه و هـمـدسـت       

 سال جنـايـت را جـلـوي مـردم            ١٨ در  
گذاشته اند تا مردم کنار اسم يکي از       

واضـح اسـت در       .  آنها ضربدر بـزنـنـد      
چنين انتخابي اين مردم، با اين افـق،        
از اين ليست به کسي راي مـيـدهـنـد              
که انتخابش اوضـاع رژيـم را بـه هـم                
بزند، از تثبيت بيشتر رژيم جلوگـيـري    

به کسي راي ميدهند که قـيـافـه    .  کند
اگـر  .  اش به آدميزاد شبـيـه تـر بـاشـد            

بناست مردم آخوندي را برگزينند، بـه     
آني راي ميدهند کـه عـمـامـه اش را              
عقب تر ميگذارد و زيرجـامـه اش را         

خـاتـمـي    . زود به زودتر عوض ميکند 
مـردم  .  همينقدر منتخب مردم اسـت     

تشخيص دادند که در اين انـتـخـابـات       
خاص، با اين تناسب قواي جنـاحـهـا،        
گـيــجـي رژيــم و دشـواري تــقـلــب، و                

 هاي جمهوري اسالمي     "  انتخابات" درمورد  
 

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  
همينطور وجود خـاتـمـي در تـرکـيـب             
ــا کــه از کــاهــش فشــار                 ــداه ــدي کــان
فرهنگي به زنان و به مردم بطور کلـي     
سخن ميگفت، فرصتي طاليـي بـراي       
بهم ريختن اوضاع رژيم بـدسـت آورده         

 .اند و از اين فرصت سود جستند
 

آيا ايـن بـه ايـن مـعـنـي             :  انترناسيونال
اسـت کـه يـک کـانــديـد مـکــال و بــه                    
اصطالح ليبرال تر، مثـال از نـهـضـت           
آزادي، اگر اجازه شـرکـت مـي يـافـت              
حـتـي شــانـس بـيــشـتـري از خـاتـمــي                 

 ميداشت؟
 

. بـنـظـر مـن نـه         :  منصور حـکـمـت    
کانديدي مـيـتـوانسـت مـردم را پـاي               
صندوق ها بياورد کـه از نـظـر مـردم               

کـانـديـد    .  شانس بـقـاء داشـتـه بـاشـد            
مربوطه ميبايست يکي از خود رژيـم        

مردم به کسي .  و ترجيحا آخوند باشد   
که تصور کنند روز بـعـد از پـيـروزي               
انتخاباتيش فراري يـا سـربـه نـيـسـت              

نــتــيــجــه  .  مــيــشــود راي نــمــيــدادنــد       
انتخابات رژيم شاهـدي بـود بـه ورود           
کامال حسابگرانه مردم بـه يـک رونـد           

 .فعال تضعيف و سرنگوني رژيم
 

فـرمـولـبـنـدي هـاي         :  انترناسيـونـال  
مختلفي در نشريـات اپـوزيسـيـون از            

مـثـال    .اين انتخابات بدست داده شده    
بـه رژيـم     "  نه"اينکه اين انتخابات راي  

راه مسـالـمـت      " بود، يا گواه انتـخـاب      
براي تغيير رژيم تـوسـط مـردم        "  آميز

 .بـود "  پيروزي ايـران گـرايـي       "بود، يا  
اين فرمولبندي ها را چگونه ارزيـابـي       

 ميکنيد؟
 

نـفـس ايـنـکـه کسـي           :  منصور حکمت 
" ايـن راي نـه بـه رژيــم بــود             " بـگـويــد     

اشکالي نـدارد، مشـکـل ايـنـجـاسـت             
برخي ميخواهند از اين فرمول اين را       
در بياورند که گويا خاتمي و نـظـرات         
و سياستهاي او عليه رژيم اسالمـي و     
واقعيت هاي تاکنوني آن قرار گـرفـتـه        
انــد، و گــويــا ايــن خــود خــاتــمــي و                 

. اسـت "  نه به رژيـم   "مواضع اوست که  
خـاتـمـي سـخـنـگـوي          .  اينطور نيسـت  

يکي از جناحـهـاي خـود ايـن رژيـم و                
مدافع ارکان و مـوجـوديـت و تـاريـخ              

يـکـي از مـهـره هـاي            .  اين رژيم اسـت  
خود رژيم است و کـوچـکـتـريـن قصـد            

به رژيم اسالمي را نـدارد و    "  نه گفتن" 
چنيـن وعـده اي هـم بـه کسـي نـداده                   

مردم هم چنين تصـويـري از او       .  است

راه مسـالـمـت      " بحث پيـروزي    . ندارند
هـم نـمـونـه ديـگـري از تـوهــم                "  آمـيـز  

سازي نسبت به رژيم اسالمي و تبليـغ    
کـاش راه    .  سياست سازش با آن اسـت     

مسالمت آميزي وجود داشـت کـه در         
يــک آيــنــده بــه انــدازه کــافــي نــزديــک             
جـمـهـوري اسـالمـي بـه زيــر کشـيــده                
ميشد، سران و کارگزاران آن دستگيـر        
و به جرم جـنـايـت عـلـيـه بشـريـت بـه                    
دادگاههاي مردم سـپـرده مـيـشـدنـد،            
ارگانهاي مـنـتـخـب مـردم تشـکـيـل               
ميشدند و امـور جـامـعـه را بـدسـت                
ميگرفتـنـد، حـکـومـت مـذهـبـي را                
ملغي ميکردند، برابري زن و مـرد را          

اما کسي که .  اعالم ميکردند و غيره   
ــيــروزي راه                ــمــي را پ انــتــخــاب خــات
مســالــمــت آمــيــز بــه تــغــيــيــر رژيــم              
مـيـخـوانـد مـنـظـورش قـاعـدتـا ايــن                 

جماعتي مـيـخـواهـنـد        .  تغيير نيست 
جمهوري اسالمي روزنه اي براي ابـراز      
وجود آنها باز کند تا بـتـوانـنـد بـا آن                 
کنار بيايند و با انتخـاب خـاتـمـي بـه            

پـيـروزي ايـران      . " اين اميدوار شده انـد  
؟ اظهار نظر راجع به اين يـکـي    " گرايي

احتياج به يک بررسي تطبيقي نظـرات      
خاتمي با عمو نـوروز دارد کـه وقـت             

اين فرمولـبـنـدي    .  بيشتري را ميطلبد 
ــه                  هــا مــجــمــوعــا فضــاي حــاکــم ب
اپوزيسيون ملي و جمهوريخـواه رژيـم       
را توصيف ميکننـد، آمـادگـي بـراي           
آويختن به کوچکترين وعده اصالح و      
تعديل در رژيم براي به سازش رسيـدن        

 .با آن، بار اولشان هم نيست
 

شرکت مردم و انتـخـاب   :  انترناسيونال
خاتمي بـحـثـهـايـي را هـم در مـورد                   
درستي و نادرستي سـيـاسـت تـحـريـم             

بنظـر  .  انتخابات به ميان کشيده است 
ميرسد مدافعان تحـريـم بـا مشـاهـده           
شرکت مردم و زيـر فشـار گـروهـهـاي              
طرفدار شرکت در انتخابات مـجـبـور        

بـعـضـي    .  به عقـب نشـيـنـي شـده انـد             
ميگويند سياست تحريم اشتباه بـوده     
و بعضي معتقدند اين مردم بودند که     

حزب در مورد تـحـريـم    .  اشتباه کردند 
. و شرکت نظري از پيـش ابـراز نـکـرد            

چرا؟ و کال در مورد بحـث امـروز بـر              
 سر تحريم چه فکر ميکنيد؟

 
سازماني که فـراخـوان   :  منصور حکمت 

شرکت در انتخابات رژيم را مـيـدهـد،     
دارد نه فقط مشروعـيـت انـتـخـابـات            
بلکه مشروعيت رژيم و پستي کـه بـه       
راي گــذاشــتــه شــده اســت را اعــالم               

تکـلـيـف چـنـيـن سـازمـانـي              .  ميکند
بــنــظــر مــن مــعــلــوم اســت و بــحــث              

ايــن يــک   .  بـيــشــتــري احــتــيــاج نــدارد      
اما مـوضـع     .  سازمان ارتجاعي است  

. تحريم انتخابات هم صحيح نـيـسـت        
چون حتي سياست تحريم نيز، اگر چـه     
مشروعيت انتخابات را رد ميـکـنـد،       
تلويحا به مشروعـيـت سـاخـتـارهـا و            

 .کليت رژيم سياسي صحه ميگـذارد    
در قــبــال رژيــمــي نــظــيــر جــمــهــوري            
اسالمي سيـاسـت تـحـريـم هـم تـوهـم                

بگذاريد مثال بزنم، اگـر فـردا       .  زاست
اعالم کنند که پست مرجع شـيـعـيـان        
جهان، يا سر شکنجه گر زنـدان اويـن،       
يا فرماندار حکـومـت نـظـامـي فـالن             
شهـر انـتـخـابـي اسـت، آيـا مـا بـايـد                     
فراخـوان تـحـريـم بـدهـيـم؟ ايـنـگـونـه                  

نيـرويـي   .  انتخاباتها مادون تحريم اند   
کـه قصـد سـرنـگـونـي کـل يـک رژيـم                    
سياسي را دارد، نيرويي که در جـنـگ    
با يک رژيم بسر مـيـبـرد، انـتـخـابـات              
مراجع آن رژيم را نـه تـحـريـم، بـلـکـه                  

از اينروست کـه حـزب     .  افشاء ميکند 
ما هيچگاه خود را اسير بحث جعـلـي    

 .تحريم يا شرکت نکرده است
 

در مورد بحث امروز و عقب نشيـنـي       
مدافعان تحريم بايد بگويم که اگـرچـه         
موضع تحريم به دليلي که گفـتـه شـد          
موضع مربوطي نـيـسـت، طـرفـداران           
تحريم نبايد با ديدن شرکت مـردم در          
انتخابات دودل شونـد يـا بـه مـوضـع             

تحريـمـگـران کسـانـي        . دفاعي بيفتند 
هستنـد کـه بـهـرحـال ولـو بـا بـيـانـي                     
ناکافي مشروعيت رژيم را زيـر سـوال         

کساني هستند که خـواسـتـه       .برده اند 
اند حقايقـي را در مـورد رژيـم بـيـان                 

مـردم هـم دقــيـقـا از هـمـيــن               .  کـنـنـد   
موضع و با علم به همين حـقـايـق در              

وظيفه يک  .انتخابات شرکت کرده اند  
حزب سياسي اپوزيسيـون در شـرايـط         
امروز ايران اين نيـسـت کـه تـکـلـيـف                
روز انتخابات مردم را روشـن کـنـد و             
برنامه صبح و عصر آنها را بـرايشـان         

وظــيــفــه يــک اپــوزيســيــون         .بــچــيــنــد 
انـقــالبــي در درجــه اول ايــنـســت کــه              
حقيقت سياسي و اجتماعـي اتـفـاقـي           
که دارد رخ مـيـدهـد را بـراي مـردم                  

همه ما رفراندم جمـهـوري   . روشن کند 
اسالمي را تحريم کـرديـم بـا عـلـم بـه               
اينکه مردم بـا تـلـقـي اي کـه آن روز                  
داشتند وسيعا در آن شرکت خـواهـنـد          

همانطور که گفتم در اين مـورد     .  کرد
" انـتـخـابـات    " اخير مردم ايران در يـک       

شرکت نکـردنـد، در يـک زورآزمـايـي             
تاکتيکي با رژيم شرکت کردند تـا آن          

را تعديل و از آن مهم تر بـي ثـبـات و           
 .تضعيف کنند

 
پـس مـردم اشـتـبـاه            :  انترناسيونـال 

 .نکردند
 

خـيـر مـردم       :  منصور حکـمـت   
امــا آن ســازمــان      .  اشــتــبــاه نــکــردنــد   

اپوزيسيـون کـه فـراخـوان شـرکـت در               
انتخابات داده باشد اشتباه کـه سـهـل          

اقـدام  .  است، مردم را فريب داده است   
مردم يک آکسيون مشخـص اسـت بـا           

اما مـوضـع يـک        .  نتايج عملي خاص 
حزب اپوزيسيون يک عمل و تـبـيـيـن            
سياسي با اسـتـنـتـاجـاتـي اصـولـي و                

شرکت مـردم بـراي کـور          .  نظري است 
کردن برنامه ناطق نوري و چـوب الي        
چرخ رژيم گذاشتن سنـد مشـروعـيـت          
رژيم يا انتخابات رئيس جـمـهـوري آن       
نــيــســت، امــا فــراخــوان يــک حــزب               

در انـتـخـابـات،       "  شـرکـت  " سياسي به    
آنهم انتخابـاتـي کـه خـودش بـعـنـوان               

در آن نـدارد،      "  شـرکـت  " کانديد اجازه    
فراخـوانـي بـراي بـرسـمـيـت شـنـاسـي                 

بين اينها فـرق  . مشروعيت رژيم است 
 .اساسي هست

 
آيـا واقـعـا انـتـخـاب            :  انترناسيونـال 

رژيـم  "  تعديل يا تضـعـيـف     " خاتمي به   
منجر خواهد شد؟ نتايـج ايـن واقـعـه             
در سير تکوين رژيم چه خـواهـد بـود؟       
بني صدر ميگويد هـمـان بـاليـي کـه             
سر او آوردند سر خاتـمـي هـم خـواهـد           

 .آمد
 

اپـوزيسـيـون مـلـي و          :  منصور حکمت 
جمهوري خواه در وجود خـاتـمـي يـک            

. ناجي جديد براي ملـت يـافـتـه اسـت            
رفسنجانـي  "  پرزيدنت" تکرار ماجراي 

ايــنــکـه خــود    ".  اســالم مـيــانـه رو      " و   
خاتمي چه ميـخـواهـد و چـه خـواهـد               

مسـالـه   .  کرد تعييـن کـنـنـده نـيـسـت            
اينست که مردم زير لواي ايـن اتـفـاق            

هـر  .  جديد با رژيم چـه خـواهـنـد کـرد             
تعديلي به رژيم تحميل شـود حـاصـل          
تحرکي خواهد بود کـه مـردم يـافـتـه               

خاتمي قرار نيسـت کـار خـاصـي         . اند
مردم با اين واقـعـه مـوقـعـيـت         .  بکند

مناسب تـري بـراي اعـمـال فشـار بـه                 
 .رژيم و عقب راندن آن ايجاد کرده اند 

منتهـا ايـن شـروع رونـدي اسـت کـه                  
. پايان آن از اکـنـون مـعـلـوم نـيـسـت                  

کساني که فکر ميکنند بـدنـبـال ايـن          
انتخابات رژيم اصـالحـاتـي را بـخـود           
خواهد پذيرفت و بصـورت يـک رژيـم             
اسالمي معتدل با اسالمي نـامـزاحـم        

بــعــنــوان دولــت        "  نــهــادي شــده      " و   
مـتـعـارف در ايـران بـه حـيـات خــود                  
ادامه خواهد داد، حقـايـق مـهـمـي را           
هــم در مــورد مــاهــيــت جــمــهــوري              
اسالمي و هم در مـورد ديـنـامـيـسـم             

مـردم  .  حرکت مردم از يـاد مـيـبـرنـد           
ايــران رژيــم اســالمــي، حــال بــا هــر                

هر درجه عقـب  . اسالمي، نميخواهند 
نشيني و تـعـديـل رژيـم، بـه مـعـنـاي                 
افزايش امکانات و حـرارت مـردم در        
مبارزه براي سرنگونـي رژيـم خـواهـد            

مردم آنجا که آخوندهاي معتـدل  .  بود
و مليون مسالمت جـو دوسـت دارنـد           

اين يک فـاکـتـور    .  توقف نخواهند کرد 
اصلي در اوضاع سياسي ايران اسـت،       
هر سازش رژيم با مردم پـيـش درآمـد       
نـاسـازگـاري بـيـشــتـر مـردم بـا رژيــم                 

دوم، جناحهاي مختلـف رژيـم،     .  است
عـلــيـرغــم هــر اخــتـالفــي کــه بــر ســر               
سياست اقتصادي و فرهنگي و غـيـره     

" حـفـظ نـظـام      " با هم دارند، در نـفـس        
واليـت فـقـيـه       .  عميقا با هم متحـدنـد    

سيستمي است که اين جمـاعـت بـراي        
حفظ نظام در شرايط تعـدد جـنـاحـهـا         

وظيفـه فـقـيـه در ايـن            . ابداع کرده اند 
سـيـسـتــم ايـنـســت کـه مــانـع ايـجــاد                 
تــنــاســب قــوا و فضــايــي در مــيــان               
جناحها شود که کل نظام را بـه خـطـر            

اين انـتـخـابـات پـايـان کـار              .  بياندازد
پــايـان جـدلــهـا و        .  جـنـاحــهـا نـيــسـت       

در هـر مـرحلـه        . وحدتهاي آنها نيست 
حس کنند مناسبات و تـخـاصـمـات           
مــيــان جــنــاحــهــا مــردم را دارد بــه               
سرنگوني کل رژيم نزديـک مـيـکـنـد،            
اختالفات تابع حرکت يکپارچه اينـهـا     

نـه فـقــط     .  عـلـيــه مـردم خـواهـد شـد            
ميدانند شرکت هر جـنـاح در قـدرت            

جـمـهـوري    " سياسي مـنـوط بـه بـقـاء             
در ايران است، بلکه بـعـد از     "  اسالمي

دو دهه جنايت همگي ميدانند که در     
صورت سرنگوني رژيم تک تـک شـان،      
از هر جـنـاح، بـه مـحـاکـمـه کشـيـده                   

کجا ميتوانند فرار کـنـنـد؟    .  ميشوند
از "  تـعـديـل   " اين رژيم در مقابل رونـد     

هر جناح فکـر  .  خود دفاع خواهد کرد  
ميکند که حد موازنه طـاليـي مـيـان            
خشونت و مسـالـمـت بـا مـردم را او                
ميداند و ميتواند جامعـه را روي آن            

ولـي  .  نقطه در حال باالنس نگـاه دارد     
. چنين حـد طـاليـي اي وجـود نـدارد               

حرکت مردم عليه رژيم رو به تشـديـد           
خــواهــد گــذاشــت و تصــويــر امــروز             

مــهــم .  نــاگــزيــر عــوض خــواهــد شــد        
اينست که مردم در طـي ايـن مسـيـر             
اين قدرت را پيدا کنند که گـام بـگـام          

 ۸  صفحه 

 ... هاي     "  انتخابات      " درمورد        
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زمسـتـان سـال      .  برخورد با اسرا  
ــک                ۶۴  ــده عــازم ي ــه ســازمــان  دســت

برف همه جـا    . ماموريت طوالني بود 
بعـد از چـنـد روز و            .  را پوشنانده بود 

عبور از مسير روسـتـاهـاي مـنـطـقـه              
. سارال  وارد روستاي هاله دره شـديـم       

اوايل اين مـامـوريـت بـود و مـا يـک                
 نفر مـرد و دو      ۴ .  نفره بوديم ۶ واحد  

بخاطر اينکه يک مسير طـوالنـي     .  زن
و توام با خستگي را طي کرده بـوديـم       
تصميم بر اين گرفتيم کـه مـخـفـيـانـه             
وارد روستا شده و در دو منزل نسبـتـا      
نزديـک بـهـم و در دو تـيـم سـه نـفـره                       

ساعت تقريـبـا حـوالـي       . مستقر شويم 
ــود      ۹  ــعــد از اســتــقــرار و           .   شــب ب ب

استقبال گرم ميزبانها شام خـورديـم و        
بعد از کمي گفتگو با صاحب خانه به     
آنها گفـتـه شـد کـه تـا فـردا شـب در                     

. روستا بطور مخفي خـواهـيـم مـانـد            
آنــهــا نــيــز بــا آمــادگــي الزم تــدارک               
پذيرايي را از هـر نـظـر، تـدارکـاتـي و                

قـرار شـد بـجـز         .  امنيتي فراهم کردند  
اين دو منزل کسي از حضـور مـا در             

بر بلنـدي روسـتـا      . روستا مطلع نشود 
هـر دو    .  نيز پايگاه رژيـم قـرار داشـت         

تيم  از طـريـق بـي سـيـم هـر يـکـربـع                      
. ساعت يکبار با هم در تماس بـوديـم      

آن شب را بخوبي استراحـت کـرديـم و           
خستگي چند روز راه رفتن و چشـيـدن      
سرماي کوهستان و بارش شديد بـرف     

روز بـعـد هـر دو          .  را از تن بدر کرديـم    
ميزبان نيز نقش نگهبان را ايـفـا مـي         
کردند و هر حرکتي در پـايـگـاه و يـا                
داخل و اطـراف روسـتـا را زيـر نـظـر                   

. داشتند و اخبار را اطالع مـي دادنـد     
شب قبل به گونه اي وارد روستا شـده          
بوديم که حتي همسـايـه هـاي هـر دو              
مــيــزبــان نــيــز از آمــدن مــا اطــالع                

 .نداشتند
صاحبان منازلي که هـر دو تـيـم            
ــوديــم از مــا                    در آن جــاي گــرفــتــه ب
خـواســتــنــد کــه اســتـحــمــام کـنــيــم و              
لباسهايمان را نيز بشوريم و براي ايـن          
کار تـمـام امـکـانـات خـود را بـکـار                   

ما نـيـز در نـهـايـت آرامـش               . گرفتند
ضـمــن اســتــحــمــام لــبــاســهــايــمــان را          
شستيم و با استفاده از بخاريهاي گـرم     

آنها را خشـک کـرديـم کـه تـا شـب و                    
هنگام عظـيـمـت بـه مـنـطـقـه ديـگـر                  

سراسر روز افـراد هـر دو         .  آماده باشد 
تيم عالوه بر استراحت و گـوش دادن          
به راديو کومه له، با ميزبان به بـحـث       

تصميـمـي را کـه        . و گفتگو پرداختيم 
از پيش اتـخـاذ کـرده بـوديـم قـبـل از                  
تاريک شـدن هـوا بـه اطـالع مـيـزبـان                 
رسانديم آنهم اينکه گفتم مي خواهيـم   
قبل از ترک روستـا هـمـه مـردم را بـا                
خبر کنيد که بيايند مسجد روسـتـا و      
بگوييد که افراد مسلح کـومـه لـه در          
روستا هستند و مـي خـواهـنـد بـراي              

 . مردم سخنراني کنند
خبر را ابـتـدا بـه اطـالع شـوراي                
روستا رسانديم و آنها نيز هـمـه مـردم            

اهالي روستا با شـور    .  را مطلع کردند 
و اشتياق خاصي خود را بـراي ديـدن            

. ما و صحـبـتـهـايـمـان آمـاده کـردنـد               
چيزيکه برايشان تعجب آور بـود ايـن            
مسئله بود که ما چـگـونـه يـهـو وارد           
روستا شـديـم و آنـهـا مـتـوجـه نشـده                   

البته بطور ضمني مي دانستند .  اند؟
کــه احــتــمــاال از ديشــب در روســتــا              
مخفي بـوديـم امـا بـروي خـود نـمـي                 

بهر حال مـردم در روسـتـا در          . آوردند
مسجد جـمـع شـدنـد و بـي صـبـرانـه                   

قـبـال کـه      .  منتظر ديدار با ما بـودنـد      
اين منطقـه هـنـوز بـدسـت نـيـروهـاي                
حکومت نيافتاده بـود ايـن روسـتـا و            
ديگر روستاهاي اشغـال شـده تـوسـط           
نيروهـاي رژيـم در دسـت مـا بـود و                   

جـالـبـتـر     .  مردم ما را مي شنـاخـتـنـد      
برايشان اين بود که شنيـده بـودنـد دو           
نـفـر از رفـقـاي زن هـمـراه ايـن واحــد                    

از مسير تا رسيـدن بـه درون       .  هستند
مسجد مردم دسته دسته به استـقـبـال      
ما مي آمدنـد و در مـيـان شـادي و                  
ابراز محبت آنـان و روبـوسـي بـا هـم                 

آنجا نيز جمـعـيـت    . وارد مسجد شديم 
بعد از احوالـپـرسـي    .  منتظر ما بودند  

با همه زنان و مردان حاضر در مـحـل       
که شايد بـيـش از يـک سـاعـت طـول                  

. کشيد، نوبـت بـه سـخـنـرانـي رسـيـد               
ــراي                  ــا ب ــان روســت گــروهــي از جــوان
نگهباني در اطراف روسـتـا و اطـالع           
رساني خـود را سـازمـان دادنـد و بـا                 
رفــقــاي نــگــهــبــان هــمــاهــنــگــي الزم          

 . صورت گرفت

من بمدت تقـريـبـا بـيـش از نـيـم                
ــر ســر اوضــاع ســيــاســي،               ســاعــت ب
فعاليتهاي خـودمـان و وظـايـفـي کـه              
مردم مي توانند در هـمـراهـي بـا مـا             

تـازه  .  داشته بـاشـنـد صـحـبـت کـردم             
صحبت من تمام شده بود و در داخـل      
مسجـد جـمـعـهـاي زنـان و مـردان و                  
جوانان بدور هر يک از رفقاي ما حلقـه     
زده بودند و صحبت مـي کـردنـد کـه              
صــداي فــريــاد در بــيــرون از روســتــا             

جواناني که در اطـراف    .  بگوش رسيد 
روسـتـا کشـيـک مـي دادنــد آمـدن و                 
گفتند در فـاصـلـه پـانصـد مـتـري از                 
روستا و در ميان بـرفـهـا تـعـدادي از                
نيروهاي رژيم را ديده اند که دارنـد بـه       

مـا حـالـت      .  سمت روسـتـا مـي آيـنـد          
آماده بخود گرفتيم اما مـي دانسـتـم         
که اگر نـيـروي بسـيـار بـيـشـتـري هـم                  
باشند و از حضور مـا در روسـتـا بـه                
قصد ضربه زدن آمده باشند خـواهـنـد          

از اين بابت خيالمان تخت بود  .  باخت
چون روستا در دست ما بود، مردم بـا   
ما بودند و آنها در پانصد متري و در       
ميان برفي که بيش از يک متر ارتفاع       

خالـصـه مـعـلـوم        . داشت قرار داشتند 
شد که هفت نفر هستند که فرياد مـي    

به چند نفر از اهالـي  .  زنند کمک کنيد  
روستا گفتم  با چراغ فانـوس و چـراغ             
قوه برويد ببيند چي شده حتـمـا راه را        
گم کرده اند و آنها را کمـک کـنـيـد بـه             

اگـر هـم ديـدي        .  داخل روستا بياوريـد   
مسلح هستند يـکـي از شـمـا زودتـر               
خبر دهد که ما بدانيم چـگـونـه خـلـع               

 .سالحشان کنيم
هنوز مردم به خانه هايشان نرفتـه    
بودند و همان جـمـعـيـت، بـخـشـي در              
داخل مسـجـد و بـخـشـي در مـحـل                  
منتهي بـه نـيـروهـاي رژيـم مـنـتـظـر                  

چـنـد   .  بودند که ببينند ماجرا چيست  
نفري که براي کمک بطرف آنـهـا رفـتـه           
بودند و ما هم از نزديک داشتيم نـگـاه     
ميکرديم با صداي بلند اعالم کـردنـد         
که اينها سرباز هسـتـنـد و راه را گـم                 

يکي از جوانان که تا نزديـک  .  کرده اند 
آنها رفته بود سريعتر از بقيه بـرگشـت      
و به من اطالع داد و گفت هيچـکـدام       
اسلحه ندارند و گفت که مـي گـويـنـد             
ــايــگــاه روســتــاي               ــازهــاي پ مــا ســرب
افراسياب هستيم و بـه مـا مـرخصـي          

داده اند و از امروز صبح راه افـتـاديـم          
که خود را به هاله دره برسـانـيـم تـا از          
آنجا با ماشين يـا تـراکـتـور بـه جـاده               
اصـلــي ســنــنــدج ديـوانــدره رفــتــه تــا             
بتوانند خود را به مـحـل زادگـاهشـان         

 . برسانند
من از رفقاي خودمان خواستم تـا    
از طريق اعضـاي شـوراي روسـتـا بـه               
اهالي روستا بگويند مشکل خـاصـي     
نـيـسـت و نـگـران نـبـاشـنـد و گـفـتــم                      
وقتيکه اين سربازان به داخـل روسـتـا          
رسيدند آنها را به درون مسجد ببـريـد         
و بخاري را برايشان گرم کرده برايشـان    

بـه  .  غذا و وسايل گرم کننده بـيـاورنـد      
اعضاي شورا هم گفتم هـيـچ کـس از            
حضور ما در روستـا بـه آنـهـا چـيـزي               

سربازهـا بـه کـمـک مـردم بـه               .  نگويد
داخل روستا و سپس به مسـجـد بـرده         

از مردم کسي بـه مـنـزل خـود           .  شدند
برنگشت و همگي در مسـجـد جـمـع            
شدند و ضمن آوردن غذا و پـتـو بـراي            

 نـفـر بـه نـظـار آنـهـا                ۷ گرم کردن اين     
مـن بـه چـهـار نـفـر از               .  نشسته بودند 

رفقاي خودم گفتم که شما همـگـي در      
يک منزل آماده باشيد تا مـن بـرگـردم       
و طـرحـي را کـه در نـظـر داشـتـم بـه                      

طرح اين بـود کـه       . اطالع آنها رساندم 
به همراه يکي از رفقا و بدون اسلحه و      

. بشکل مردم روستا پيش آنـهـا بـروم          
من و رفيق جانباخـتـه فـواد مـامـوخ            
هر دو بدون اسلحه و با لـبـاس اهـالـي          

 . روستا وارد مسجد شديم
جمعيت حاضر در مسجد که من    

و فواد را مي شناختنـد بـا تـوجـه بـه               
احترام خاصي که براي افراد کومه لـه      

. قايل بودند همگي از جا بلند شـدنـد        
حاظرين در مسـجـد تـا حـدي بـطـور                
ضمني شگرد مـا را تشـخـيـص داده             
بودند و زير چشمـي بـا لـبـخـنـد بـهـم                  

سـربـازهـا کـه دور         .  نگـاه مـيـکـردنـد       
بخاري حلـقـه زده بـودنـد و از شـدت                 
سرمايي که سراسر روز آنان را تـا حـد         
سرما زدگي کشانده بـود و داشـتـنـد              
خود را گرم مي کردند بـا تـعـجـب بـه           

من و فواد رفـتـيـم    . ما نگاه ميکردند 
ــه                     و در کــنــار آنــهــا نشــســتــيــم و ب

يکي از آنهـا از    .  احوالپرسي پرداختيم 
يکي از اهالي روسـتـا پـرسـيـد ايشـان            
چکاره هستند که وقـتـي وارد شـدنـد            

مـن  .  همه مردم از جـا بـرخـواسـتـنـد؟         
بخاطر اينکه مبادا آن شخـص پـاسـخ       
مورد نظر من را نتواند بدهد سـريـعـا        
جواب دادم مـن مـعـلـم ايـن روسـتـا                  
هستم و مـردم هـمـه روسـتـاهـا بـراي                 
معلم احترام خـاصـي قـايـل هسـتـنـد               
چون فرزاندانشان را با درس، سـواد و         

اين البتـه  .  علم و دانش آگاه مي سازد 
سوژه اي هم براي باز کردن سـر سـخـن       

 .بود
 ادامه دارد 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 

 ۶ از صفحه  

هاي پـژوهشـي       کتابخواني، پشتيباني 
و اسناد و مدارک در ايـن کـتـابـخـانـه              

ي مـركـزي        ارائه دهـد كـه كـتـابـخـانـه            
رسـانـي و        سنندج فاقد ايـن خـدمـات        

  کــتــابــخــانــه  .بــاشــد   تســهــيــالت مــي   
هـاي زيـادي        تواند فعاليت  مرکزي مي 

را به ويژه در حوزه امانت و همچـنـيـن        
تـر و مـؤثـرتـري را بـا                 خدمات سريـع  

 بـه شـهـرونـدان ارائـه              هاي پائين   هزينه
مرکزي سـنـنـدج       دهد اما در کتابخانه  

کـنـنـدگـان        اين شرايط بـراي مـراجـعـه         
 ............. .فراهم نيست

 
 زندان و دستگيري ها            

يعقوب زبـيـحـي      :  خرداد٢٢ : نقده
فــرزنــد حــاج عــثــمــان زبــيــحــي بــراي           
دومين بار تـوسـط نـيـروهـاي مـزدور             
اطالعات جمهوري اسالمي دستگيـر      

همـكـاري   "  اتهام"و به يكسال زندان به  
با سازمانهاي سياسي در كـردسـتـان،         

 .  محكوم شده است

کار اعمال فشار رواني بيشتر به                   
 !  زنداني و خانواده اش            

تـعـيــيـن وثـيــقـه يـک مـيــلـيــارد                 
تـومـانــي بـراي آزادي مـوقــت چـهــار              
زنداني سياسي خانواده ايـن زنـدانـيـان         

مـنـصـور شـکـر        .   را شوکه کرده است 
دريانوش ، شـورش شـکـر افشـاري و             
سولتان و ولي افشاري چـهـار زنـدانـي          
سياسي هسـتـنـد کـه دادگـاه انـقـالب               
اسـالمــي شـهــر ارومــيـه بــراي آزادي             
مـوقــت آنــهـا وثـيــقـه يـک مـيــلـيــارد                 
تـومـانـي صـادر کـرده و صـدور ايــن                 
مبلغ در حالي مـيـبـاشـد کـه قـاضـي               
دادگاه اعالم کرده در صـورت فـراهـم            
کردن چنين وثيقه اي ، بايد هـمـراه بـا         
چک سفيد و امضـاي صـاحـب مـلـک              
باشد و در غـيـر ايـن صـورت وثـيـقـه                 

ايـن چـهـار زنـدانـي            .اعتباري نـدارد  
سياسي که چند سال پيـش در دادگـاه         
انقالب اسالمي شهر مهاباد به اتـهـام      
اقدام عليه امنيت ملي و همکاري بـا        

 سـال زنـدان       ٥ احزاب کرد هر کدام به       
محکوم شـدنـد و هـم اکـنـون هـم در                  

 .زندان مرکزي اروميه بسر ميبرند
 

 :  سلماس
 "  هادي قزلباش        " دستگيري     

ــا،            بــه گــزارش خــبــرگــزاري هــران
 ســالــه فــرزنــد     ۳۶ "  هـادي قــزلـبــاش    " 

آبـاد، از       حسن و اهل روسـتـاي حسـن         
تـوابــع شـهــرســتــان ســلــمـاس تــوســط            
ــم              مــامــوران وزارت اطــالعــات رژي

ايـن شـهـرونـد مـورخـه            .بازداشت شد 
يکم تيرماه بازداشت و پس از گذشـت    
سه روز تـاکـنـون اطـالعـي از وي در                 

ي اين شهـرونـد    خانواده  .دست نيست 
  هاي مکـرر بـه اداره         رغم مراجعه   علي

اطـالعــات رژيــم و ديـگــر نــهـادهــاي             
امنيتي تاکنون موفق به کسب هـيـچ         
ــت وي                  ــي ــه اطــالعــي از وضــع گــون

شود وي بـه اتـهـام         گفته مي .اند  نشده
امنيتي و همکاري با يکي از احـزاب          
مـخـالـف رژيـم ايـران بـازداشـت شــده                

 .است
 

عکس العملهاي بعدي رژيم را در هـم        
 .بشکنند و خنثي کنند

 
شرايط امـروز بـا شـرايـط دوره بـنـي                 

. صدر از بسياري جهات فرق ميکـنـد      
بني صدر اپورتونيست منفـرد و ابـن           
الوقتي بود که خود را بـه خـمـيـنـي و              

نـمـايـنـده     .  جريان اسالمي انداخته بود  
جناح و جنبش و تمايل تـعـريـف شـده          
اي در رژيم يا در جامعه نبود، کانديد     
اصلي خود رژيم و خود خميني بود و       
از قبل خود آنها و بـا تـقـلـب و فشـار               

ايـن آدم    .  خط رسمي انتخاب شده بود 
از بخت بد در يک دوره تعيين کـنـنـده          
در ايــران، وقــتــي حــرکــت نــهــايــي و              
اجـتـنـاب نـاپـذيــر رژيـم اسـالمـي در                 
سرکوب خونين مـردم انـقـالبـي آغـاز            

. شــد، ســاکــن بــاشــگــاه افســران بــود           
خاتمي نماينده و اميد يک جناح خـود     

توازن قواي جناحها امروز  .رژيم است 
مردم هـمـان مـردم      .  چيز ديگري است  

نيستند و همان موضع را نسـبـت بـه            
خــمــيــنــي و اتــوريــتــه        .  رژيــم نــدارنــد   

 .بالمنازعي باالي سر رژيـم نـيـسـت          
. سير رويدادها هم همان نخواهـد بـود       

فرمول بني صدر هم نـوعـي ديـگـر از          
ناجي تـراشـي در درون خـود رژيـم و                 
توهم سازي نسبـت بـه يـک جـنـاح آن                

 .است
 

سياست غرب و مسـالـه   :  انترناسيونال
اختالف ميان آمريکا و اروپـا بـر سـر            
شيوه برخـورد بـه رژيـم اسـالمـي چـه                
تـاثــيـري از ايـن انــتـخــابــات خــواهــد              

 پذيرفت؟
 

اخـتـالف اروپـا و        :  منصور حکـمـت   
. آمريکا بنظر من استراتژيکي نيست     

هر دو نهايتا خواهان جايگزيني رژيـم       
اسالمي با يک رژيم متعارف تر غـيـر        

ــنــد        امــا از نــظــر         .  اســالمــي هســت
تاکتيکي تا امروز اختـالف جـدي اي         

اروپا در مـقـابـل جـنـبـش             .  داشته اند 
اسـالمــي، در مـقــابــل مــهـاجــرت از             
کشورهاي مسلمان نشين و همينطـور   
تروريسم اسالمي ضربه پذيـرتـر اسـت        
و الجرم همـواره دنـبـال فـرمـولـهـايـي                
ميگردد که سـيـر جـايـگـزيـنـي رژيـم                
ــدون              ــدون دســت انــداز، ب اســالمــي ب

حـدت  .  تشنج و خصومت طـي شـود        

يافتن مناسبات بـراي اروپـا مـعـنـي              
امـا آمـريـکـا از         .  عمـلـي فـوري دارد       

آنسوي آتالنتيک دسـت بـازتـري بـراي            
اتخاذ روش هاي مواجهه گرانـه تـر و            

بخصوص وقتي سيـاسـت   .  تندتر دارد 
داخلي دولت آمريکا چـنـيـن اقـتـضـا              

 .کند
انتخاب خاتمي به آمريکا و اروپا    
هر دو امکان داده است که مستقل از       
تبليغات و الفاظشان، يـکـبـار ديـگـر            
سياست صبر و مدارا با رژيم ايـران و          
تالش براي تقويت جناح رفسـنـجـانـي         

 .خاتمـي را در دسـتـور بـگـذارنـد                -
اندرزهاي هر دو به خاتمي، مبنـي بـر         
اينکه سنجيده و آهسته عـمـل کـنـد،             
فورا جناح رسـالـت را دفـع نـکـنـد و                  

 .غيره، گواه اين مساله است
، ١٣٧٦ اولــيــن بــار در خــرداد            

ــن      ــاره             ١٩٩٧ ژوئـ ــمـ  ٢٤ ، در شـ
 .انترناسيونال منتشر شد

 
مجموعه آثار منصور حـکـمـت جـلـد           

 ٣٧٨  تا ٣٦٩ هشتم صفحات 
 

انتشارات حزب کمونـيـسـت کـارگـري         
  سوئد١٩٩٧ ايران، چاپ اول نوامبر 

 

 ... هاي     "  انتخابات      " درمورد        

 ۴ از صفحه 

 عبدل گلپريان
روز .  خـبـر کـوتــاه وســريـع بـود           

 ٣٤ دوشنبه سوم تـيـر مـاه يـک زن               
ــبــه در مــنــطــقــه                ــنــام ثــوي ســالــه ب

از توابع مريـوان بـدسـت      " کوماسي" 
چهار برادر خـود بـه طـرز فـجـيـعـي               

ثويبه اهـل  .  کشته شد) بريدن سر ( 
بــا مــردي از      "  شــاي يــر   " روســتــاي    
زنـدگـي مشـتـرک       "  گـوالن " روستاي   

بـنـا   .   فرزند بـود   ٣ داشت و صاحب    
به اين خبر همسر و چهار بـرادر ايـن        
زن دسـتـگــيـر شــده انـد امـا مــردم                
مـنـطـقـه بـر ايـن بـاورنـد کـه هـيــچ                     
مــجــازاتــي در مــقــابــل آنــان قــرار             

 .نخواهد گرفت
اظـهـار نـظـر مــردم مـبـنـي بــر                
اينکه قانون مـداران حـکـومـتـي از            
کنار آن خـواهـنـد گـذشـت، نـکـات               
مهم و کليدي علل اين وقايـع را در        

گفته شده که ايـن قـتـل در          .  بر دارد 
اثر مشکـالت اجـتـمـاعـي رخ داده             
است اما هنوز چگونگي مـاجـرا و           
اينکه بر اثـر چـه مـوضـوعـي بـوده               
است روشن نـيـسـت ولـي آنـچـه کـه                
معلوم است اين است که اين جـنـس       
از قتل از نـوع قـتـلـهـاي نـامـوسـي                 

 .است
قبل از ظهور جمهوري اسالمي    
مسئله قتلهاي ناموسي نه تنهـا در      
مناطق کردستان بلکه در مـنـاطـق          
ديگري از ايران يا هر جـاي ديـگـري         
که به سنتهاي عقب مـانـده آغشـتـه        
است چنين وقايع هولناکي را خـلـق        
کـرده اســت امــا بــه مــيــدان آمــدن              
ــم جــمــهــوري                ــيــن و ســيــســت قــوان
اسالمي، ايـن سـنـتـهـا و فـرهـنـگ                
عقب مانده آن بيشتر از هـر زمـانـي       

سرنوشت زنـان    .  باز توليد شده است 
و دختران زيادي نظير آنـچـه کـه بـر               
ثويبه رفت امري اتفاقـي نـيـسـتـنـد             
بلکه ريشه در فرهنگ و سـنـتـهـاي           
اسالمي مردسـاالرانـه دارد و زنـان           

 .قربانيان اصلي اين سنتها هستند
قــاعــدتــا در هــر کشــوري اگــر           
تعرضي به زن صـورت بـگـيـرد ايـن            
قوانين حاکم بر اين کشـورهـا اسـت         

که بعنوان مدافع زنان در مقابل هـر        
گونه تـعـرضـي از سـوي سـنـتـهـاي                 
مردسـاالر يـا هـر فـرهـنـگ عـقـب                 

در .  مانده ديگري ظاهر خواهد شـد    
کشورهاي غربي مراکز و نـهـادهـاي     
حفاظت از هر گونه تعرضي بر زنـان        
بخشي از قـوانـيـن در ايـن جـوامـع                

امــا در جــايــي مــثــل ايــران           .  اسـت 
عالوه بر پس مانده هـاي سـنـتـهـاي          
قديمي تر عليه زنان، قوانين حـاکـم          
بر اين کشور مستقيمـا در ضـديـت          

 . با موجوديت زن مي چرخد
اگر زني مورد تـجـاوز جـنـسـي           
قرار گيرد در صـورت تـمـکـيـن يـا                
تسليم شـدن بـه ايـن تـجـاوز طـبـق                  
قانون اسالمي سنگسار خواهد شـد      
و اگر بخواهد از خود دفـاع کـنـد و           
ناچار به کشتن متجاوز بشود طبـق     
همين قوانين با اعدام روبرو خواهـد        

ــظــام                  .  شــد ــره ن ــن رو در داي از اي
اسالمي و قوانين حاکم بر اين نظـام        
زن بودن بخودي خود جرم محسوب    

 . مي شود
مــردم مــنــطــقــه بــدرســت مــي         
گويند که مجرمان مورد مـجـازات       

مـنـظـورشـان     .  قرار نخواهند گـرفـت    
ايــن اســت کــه قــوانــيــن حــاکــم از                
عملکرد آنان چشـم پـوشـي خـواهـد             
کرد چون اين قـوانـيـن و سـنـتـهـاي                 
اسالمي مرد ساالر خـود مشـوق و        
ــع                   ــجــاي ــن ف ــنــي ــي رخ دادن چ ــان ب

راه پايان دادن بـه    .  هولناکي هستند 
قتلهاي ناموسي و راه پايان دادن بـه      
اين وقايع تکاندهنده خاتمه دادن بـه    
عمر حکومـتـي اسـت کـه خـالـق و                
گسترش دهنده اعمال، فـرهـنـگ و          

 .سنتهاي قرون وسطايي است
 ٢٠١٣  ژوئن ٢٥ 

 زنان قربانيان قتلهاي ناموسي    
 


