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 عبدل گلپريانمختصری از تاريخ يک دوره /بخش بيستم / 

 فرزام کرباسیعادی سازی جنايت/  

 منصور حکمتناسيوناليسم و مساله ملي/

 بهنام رازي
شايد کمتر کسي به اين مسئلـه  
ــه تـــاريـــخ              فـــکـــرکـــرده بـــاشـــد کـ
ــبــشــهــاي             ــيــســم و جــن ــال ــون ــاســي ن
ناسيوناليستي کرد قـدمـت چـنـدان         

زيادي ندارد و پـيـدايـش آن بـه قـرن            
نوزدهم برمـي گـردد. قـبـل از ايـن               
تاريخ چيزي به نـام مـلـي گـرايـي و            
ناسيوناليسم در ميان مردم مقـوـلـه    
اي ناشناخته بـود. وجـود نـابـرابـري           

ــمــاعــي و              ــتــصــادي، اجــت هــاي اق
فرهنگي، بي تفاوتي و بي تـوجـهـي      
به مناطق کردنشين و عدم رسيدگي 
به مسايل بهداشتـي و آمـوزشـي و          

 آران از کردستان
 مقدمه

چپ انقالبي در سطح جـهـانـي و        
بالطبع در ايران، همـواره در پـي ايـن          
بوده که اعتراض خود به نظام سرمايه 
داري و وضع موجـود را بـه خـيـابـان            
بکشاند. اين بـخـش از چـپ بـه هـر                 

انــدازه کــه از مــبــارزه پــارلــمــانــي و             
اقدامات قانوني در چـارچـوب نـظـام         
سرمايه داري براي ايجـاد تـغـيـيـرات        
ريشه اي در جامعه نااميـد شـده، بـه        
همان اندازه به قدرت خياباني طـبـقـه      
کارگر و زحـمـتـکـشـان مـتـکـي شـده              

بنا بر خبرهاي منتشره از سوي 
کميته هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه              
ايجاد تشکلهاي کارگري، تعداي از 

سنندج   اعضاي اين کميته در شهر

وفا قادري، خالد حسيـنـي    از جمله 
اللهي هر کـدام بـه يـک           و بهزاد فرج

سال حبس تعزيري و غالب حسيني 
به يک سال و نيم حبس محکوم شده 

اند و برخي ديگر از اعضـاي آن بـا       
تشکيل پرونده و صدور وثيقه هـاي    
سنگين در معرض تعقيب قضـائـي   

 قرار دارند.

جمهوري اسالمـي در ادامـه       
فشــارهــاي دائــمــي خــود عــلــيــه         
تشکل هاي کارگري و دستگيري 
و محاکمه و مـجـازات فـعـالـيـن         

کارگري، رسما فعاليـن کـارگـري      
را به جـرم عضـويـت در تشـکـل              

 هاي کارگري محاکمه ميکند. 
 

ــه                ــت ــي ــم ــزارش ک ــه گ ــا ب ــن ب
هماهنگي براي کمـک بـه ايـجـاد         
ــري، حــامــد            ــهــاي کــارگ تشــکــل
محمودنژاد روز دوم مردادماه در 

جامعه تونس بار ديگر در خشـم      
و انــزجــار نــاشــي از تــرور يــكــي از               
رهبرانش بـه جـوش و خـروش آمـده               
است. صدهـا هـزار تـن از مـردم بـه                 
خيابان آمده اند و كارگـران دسـت بـه        

اعتصاب عمومي زده اند و خـواهـان     
استعـفـاي دولـت حـزب الـنـهـضـه و                 
انحالل كميسـيـون قـانـون اسـاسـي و             
ــي مــردمــي                ــت ــار آمــدن دول روي ك

به عنـوان اولـيـن      پيشرو عليپور:  
ســؤال لــطــفــاٌ بــيــان کــنــيــد آخــريــن           
گزارشات از زندان هـا بـه چـه قـرار             

 است؟
 

تـقـريـبـا آخـريـن         مينا احدي:    
گزارشي که امروز بعـد از ظـهـر بـه           

دست ما رسيده است متاسفـانـه در     
زندان رجايي شـهـر يـک زنـدانـي بـه             
علت اعتراض تحت شکـنـجـه قـرار       
مي گيرد و رئـيـس زنـدان او را بـه               
قتل ميرساند. ما هنوز فـرصـت آن        
را نداشته ايم که اين خبر را عـلـنـي        
کنيم اما تلفني به من خبر داده انـد    

که يک فعال سياسي در زير کـتـک و     
ضرب وشتم رئيس زندان فوت کـرده   بـه     ٣ ۲۰۱ در اواخر مـاه ژوئـيـه        

فراخوان مسعود بارزاني نمـايـنـدگـان     
احزاب کردستان عراق، تـرکـيـه،      اکثر 

"کـنـگـره       ايران و سوريه  بـراي تـدارک      
ملي کرد" گرد هـم آمـدنـد. مسـعـود            
بارزاني در اولين سخنراني خود هدف 

 اين كنگره را اينگونه بيان كرد: 
"هدف اصلي ما در ايـن کـنـگـره        
عبارت از اين است که هـمـه احـزاب        
سياسي هر چـهـار بـخـش کـردسـتـان             
صاحـب يـک گـفـتـمـان و اسـتـراتـژي                  
واحدي بشونـد و ايـن اسـتـراتـژي بـر               
مبناي آشتي (صلح) و همزيستي بـا    
مليتهاي ديگر بنياد گذاشته شـود...    

ما نميخواهيم عليه هـيـچ مـلـيـت و            
دولـتـي در هـمــسـايــگـي خــود و در                
منطقه باشيم. رسيدن به هيچکدام از  
اهـداف مـا هـم بــا اسـحلـه مـمـکــن                  
نميشود بلکه ما بـه صـلـح و آشـتـي            

 نياز داريم". 
تكليف اين كنگره از قبل روشـن   

است. از ابتکار برگزاري اين کـنـگـره       
تا هژمونـي بـالمـنـازع نـمـايـنـدگـان              
احزاب ناسيوناليست کرد در ترکيه و   
عراق در اين کنگره، تا مـيـزبـانـي آن       
توسط احـزاب حـاکـم در کـردسـتـان               
عراق، همه بـروشـنـي گـويـاي جـهـت            
گيري راست و نـاسـيـونـالـيـسـتـي آن               
است. قـرار اسـت احـزاب مـخـتـلـف                
نــاســيــونــالــيــســت در كــردســتــان از          
كشورهاي مختلف از جمله احزابي از 
كردستان ايران در آن شرکت کنند و با 

 ناسيوناليسم کرد و پوسيدگي برنامه هايش

 بدفهمي هاي چپ ايران 
 در مورد پروسه انقالب

 ايران۱۳۸۸ برداشت هاي ما از مبارزات سال 

 زندان و اعمال فشار بر فعالين کارگري راه به جايي نخواهد برد
 در محکوميت صدور احکام زندان بر عليه اعضا کميته هماهنگي در شهر سنندج

 کارگران زنداني از حق خود دفاع ميکنند
 فشار بر فعالين کارگري براي استعفا از تشکل هاي کارگري

 فراخوان کمپين عليه اعدام
 مصاحبه پيشرو عليپور با مينا احدي

 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران 
 "در مورد "کنگره ملي کرد

 بيانيه حزب كمونيست كارگري
 در مورد ترور محمد البراهمي در تونس
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حضورشان به آن مشروعيت بدهند و   
به همگان اعالم کـنـنـد کـه "احـزاب             
مختلف کرد" گـرد هـم مـيـايـنـد تـا               
سياست و پيام صلح و سازش خود با 
حکومت هاي منـطـقـه و اسـتـراتـژي           
واحد خود براي گـرفـتـن سـهـمـي در             
قدرت بنام "خلق کرد" را اعالم کنند.   
در واقع قرار است بارزانـي و احـزاب       
مدافع اين سياست، آنرا به سـيـاسـت      
همه احزاب شركت كننده در كـنـگـره      

 تبديل كنند.  
اين سياستي است که في الـحـال     
پ.ک.ک در ترکيـه در پـيـش گـرفـتـه               
است. سـيـاسـت احـزاب مشـابـه در                
سوريه هم روشن اسـت. آنـهـا از يـک            
سال قبل و بر متن فضـاي جـنـگ و          
بي ثباتي سياسي در سـوريـه،در يـک      
توافق و هماهنگـي غـيـر رسـمـي بـا             
رژيــم بشــار اســد بــخــش زيــادي از              
مناطق کردنشين سوريه را تـحـويـل        
گرفته اند. احزاب ناسيوناليست کـرد   

مـيـالدي      ۹۰ عراق نيز از اوايل دهه   
در سايه حملـه آمـريـکـا بـه عـراق و               
جنـگ اول خـلـيـج در شـمـال عـراق                  
صاحب يک "حکومـت مـنـطـقـه اي"           
شده اند. احزاب ناسيوناليست در اين 
سه کشـور در واقـع سـيـاسـت هـاي                 
تاکنوني خود را يکبار ديگر در ايـن      
کنگره رسميت ميدهند. تنها جـايـي      
که ايـن پـيـام بـايـد بـوسـيلـه احـزاب                  
شرکت کننده در اين تـجـمـع عـمـلـي           
گـردد و ايـن "اســتــراتـژي واحــد" بــه                 
ســيــاســت آنــهــا هــم تــبــديــل شــود،           
کردستان ايران است. پ. ک. ک کـه             
خود وارد مذاکره با دولت ترکيه شـده  
است مـيـخـواهـد سـايـر احـزاب هـم               
جنبشي او نيـز سـيـاسـت مشـابـهـي            
اتخاذ کنند و با ايـن سـيـاسـت پـيـام           
دوستانه خود را به جمهوري اسالمـي  
بدهد. احـزاب حـاکـم در کـردسـتـان                
عراق نيز بدليل مـنـافـع سـيـاسـي و             
اقتصادي خود به رابطه دوسـتـانـه بـا       
جمهوري اسالمي و دولت ترکيه نيـاز  
مبرم دارنـد. قـبـال پـژاک بـه عـنـوان                 
شاخه ايراني پ.ک.ک طي نامه اي به   
خامنه اي همين سياسـت مـذاکـره و        
آشتي و تعهـد خـود بـه آن را اعـالم               
کرده است. سوال اين است آيا احزاب  
دمکرات و کومله در کردستان ايـران    
هم حـاضـرنـد بـه ايـن سـيـاسـت تـن                  

 بدهند؟ 
مســئلــه کــرد و ســتــم مــلــي در            
کــردســتــان يــک امــر واقــعــي اســت.          
ســالــيــان طــوالنــي اســت کــه مــردم           

مــورد ســتــم و ســرکــوب           کــردســتــان
دولتهاي مرکزي قرار گرفته و هـزاران  
نفر قرباني اين سياست ها در ايـران،      
عراق،ترکيه و سوريه شـده انـد. امـا           
ناسيوناليسم کرد ربـطـي بـه مـبـارزه          
براي رفع ستم مـلـي و آزادي و رفـاه            

آنــهــا    س،ايــن مــردم نــدارد. بــرعــک        
موجوديت خود را بـر تـداوم شـکـاف         
هاي ملي ميبينند و با هـدف سـهـم        
خواهي، يک روز مشـغـول جـنـگ بـا          
حکـومـت هـاي مـرکـزي و يـک روز                 
سازش و يا همکاري با اين دولتهـا و    
دولتهاي همسايه بوده اند. حتي  در      

سـال اسـت        ۲۲ کردستان عـراق کـه         
حکومت را بدست گرفته اند، تـجـربـه    
اي جز تداوم فساد و فقر و بيحـقـوقـي    
و تبعيض بـراي مـردم نـداشـتـه انـد.             

برگـزاري کـنـگـره مـلـي            از هدف آنها
کرد نيز ادامه، تقويت و بسط  همين 
اهداف ارتجاعي و افق بي سـرانـجـام      
در اوضاع پس از انقالبات و تحوالت 
اخير منطقه و جهـان اسـت. آنـهـا از            
يکطرف ميخواهند  با "اتـحـاد هـمـه       
ــان"             احــزاب چــهــار بــخــش کــردســت
موقعيت ناسيوناليسم کرد در چـانـه       
زني و گرفتـن سـهـمـي از قـدرت در              

بهبود بخـشـنـد     را کشورهاي مربوطه
و از طرف ديگر ميکوشـنـد خـود را        
در مقابل توده هاي وسـيـع کـارگـر و         
زحمتکشي که زير بار فقر و فالکت و 
استثمار و انواع ستم هـا و از جـملـه          
ستم و تبعيض ملي سر به طغـيـان و     
انقـالب بـرخـواهـنـد داشـت تـقـويـت                
کنند. رفع ستم ملي و تحقق خواسته  
هاي مردم مـحـرومـي کـه عـالوه بـر             
همه مصائب ناشي از  سرمايه داري   
و ارتجاع، به نام کرد نيز تحـت سـتـم      
قرار دارند، مبارزه و انقالب  و قدرت 
گيري بالواسطه خود اين مردم اسـت.  
ناسيوناليسم کرد دقيقا در برابـر ايـن     
راه حل واقعي رفع ستم ملي و تحقـق  

 رهايي و رفاه مردم قرار دارد.
اينجا خطاب به يکي از شـرکـت       
کنندگان در "کنگره ملي کرد"، يعني    
کوملـه (سـازمـان کـردسـتـان حـزب               
کمونيست ايران) که جرياني  چـپ و       
سرنگوني طلب است بايد نـکـاتـي را      

کومله يـا بـايـد مـدعـي            يادآور شد.  
باشد که در اين کـنـگـره مـيـخـواهـد            
سياستهاي ناسيوناليستي را افشـا و    
نقد کند که اين با همراهي و اميد بـه  
آن ممکن نيست؛ و يا بايد خود را هم 
افق و هم جنبشي آنها بدانـد. کـه در        
اين صـورت بـه گـذشـتـه و اعـتـبـار                   

انــقــالبــي خــود بــايــد پشــت کــنــد.             
مبتکران اين کنگره صـراحـتـا اعـالم       
ــد کــه مــيــخــواهــنــد حــول                کــرده ان
استراتژي و گفتمان واحد براي جنبش 
خود و پـيـام صـلـح بـه دولـت هـاي                    
همسايه که بخشي از همان استراتژي 
ناسيوناليستي است، اين کـنـگـره را        
سازمان بدهند. سياستهاي تا کنوني  
کومله اينرا نشان مـيـدهـد کـه پـيـام           
صلح و سازش با جمهـوري اسـالمـي      
نــدارد و اســـتـــراتــژي واحـــدي بـــا               
ناسيوناليستـهـاي کـرد را تـا کـنـون               
اعالم نکرده است. امـا بـا ايـن حـال            
بجاي مقابله و نقد استراتژي سياسـي  
ناسيوناليستها که اهدافي ارتجـاعـي   
دنبال مـيـکـنـنـد و مـبـتـکـران ايـن                   
سناريو آنرا رسـمـا اعـالم کـرده انـد،            

 عمال همراه آنها شده است. 
ــتــان!            ــردس ــخــواه ک ــردم آزادي م

 کارگران و زنان معترض!
کــنــگــره مــلــي کــرد بــه رهــبــري          
مسـعــود بــارزانـي مــبــلـغ ســازش و            
مصالحه با جمهوري اسالمي اسـت.    
ميخواهد بگويد مردم كـردسـتـان بـا       
جمهوري اسالمي دشـمـنـي نـدارنـد.          
ميخواهد به مردم کـردسـتـان اعـالم         
کند که نمونه حکومت آينده آنهـا در    
بهترين حالت چيزي مـانـنـد شـرايـط          
فــعــلــي کــردســتــان عــراق اســت کــه           
اکثريت همان مردم از دست مشـتـي     
حاکمان دزد و فاسد به تنگ آمـده و      
روزانــه در حــال اعــتــراض بــه وضــع            
مـــوجـــود هســـتـــنـــد. بـــارزانـــي و             
همراهانش تالش ميکنند راه سـازش  
با جمهوري اسالمي را هموار کنـنـد.   
اين سـيـاسـتـي بـه غـايـت راسـت و                   
ارتــجــاعــي و عــلــيــه مــنــافــع مــردم          
کردستان است. بايد مردم کـردسـتـان     
در مقابل آن بايستند و اجازه ندهـنـد   
کوچکترين خـلـلـي در مـبـارزاتشـان             
براي سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي           

 بوجود بيايد. 
راه حل مسئله کرد و رفـع سـتـم          
ملي در کردستان از طريق سازش بـا    
جمهوري اسالمي و همـراهـي ديـگـر       
احزاب ناسيوناليسـت کـرد کـه قـرار           
است يک گفـتـمـان و يـک اسـتـراتـژي              
واحد سهم خواهي از قـدرت مـرکـزي      
اتخاذ کنند نـمـيـگـذرد. كـارگـران و              
مردم کردستان همدوش و همراه ساير 
مردم ايران في الحال در حال مـبـارزه   
و جدال با حكومت اسالمي سرمـايـه   
داران هستند و بايد همين مبـارزه را    
تا برپاداشتن انقالب سراسري شان و   
سرنگوني كامل جمـهـوري اسـالمـي       
ادامه دهند. راه حل مردم کردستان و 

کارگران و کمونيستها براي رفع سـتـم   
ملي و هر نوع ستم و تبعيـض ديـگـر      
در جــامــعــه فــقــط  بــا انــقــالب و                 
سرنگوني جمهوري اسالمي و اعمـال  
حاکميت خود از طريق شوراهـايشـان   

هــر ســيــاســت و         مــيــســر مــيــشــود.    
ــخــواهــد             ــژي ديــگــري کــه ب اســتــرات
موضوع سرنگوني جمهوري اسالمي 
را کم رنگ و يا از دستور خارج کـنـد   
سياستي ضد مردمي و همـراهـي بـا      
جمهوري اسالمي محسوب ميشود. 
حکومتي که از هيچ جنايتي در تمام 
طول حاکميتش عليه مردم کردستـان  
و کل مردم ايران فروگذار نکرده است 
 قابل مذاکره و صلح و سازش نيست. 
حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بــا               
قاطعيت اعالم ميکند که كارگران و   
مردم کردستان ايران که بيـش از سـه       
دهه سـرکـوب و جـنـايـت حـکـومـت               
اسالمي را با گوشت و پوست تجـربـه   
کرده انـد، زيـر بـار ايـن تـوطـئـه هـا                   

نخواهنـد رفـت. حـزب کـمـونـيـسـت                
کـــارگـــري هـــمـــراه بـــا مـــبـــارزات            
آزاديخواهانه مردم کردستان و بـويـژه   

تالش هاي ارتجاعـي  جنبش کارگري 
و ضدمردمـي را بـا تـوجـه بـه وزنـه                 
قــدرتــمــنــد چــپ و کــمــونــيــســم در              
کردسـتـان ايـران و بـر مـتـن فضـاي                  
سرنگوني که بر کل ايران حاکم است، 
ــر آب مــيــکــنــد و تــالش                  ــقــش ب ن

ايـجـاد فضـاي         ناسيوناليستها بـراي   
ســازش و مــمــاشــات بــا جــمــهــوري           
اسالمي را به بي آبروئي هرچه بيشتر 

 براي اين احزاب تبديل خواهد کرد. 
زنده باد مبارزات آزاديخواهانه 

مردم براي سرنگوني جمهوري 
 اسالمي 

 کميته کردستان
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۹۲ ٣ ۱ مرداد  ٧ 
 ٢٠١٣ ژوئيه  ٢٩ 

  بيانيه کميته کردستان ...

صدور احکام زندان و تعـقـيـب    
قضائـي بـر عـلـيـه جـمـع نسـبـتـا                   
چشمگيري از فـعـالـيـن کـارگـري              

شــهــر ســنــنــدج در شــرايــطــي            در
صورت ميگيرد که طبـقـه کـارگـر       
ايران در بـدتـريـن و بـرده وارتـريـن             
شرايط ممکن در طول نـزديـک بـه        

سال گذشته قرار دارد و بر اين  ٣٥ 
بستر هر روزه اعتراضات کارگـري  
بر عليه وضعـيـت مـوجـود ابـعـاد           

 تازه اي به خود ميگيرد.
بدون ترديد سـيـاسـت گـذاران         
چنين اقداماتي بر عليـه فـعـالـيـن        
کارگري هـدفـي جـز بـه تـمـکـيـن                 
واداشـتـن مـيـلـيــونـهـا کـارگـر بــه                
شــرايــط ضــد انســانــي مــوجــود           

و با غل و زنجير در صـدد      ندارند
آنند تا تداوم بخش تحميل فـقـر و       
ــر               گــرســنــگــي بــيــش از پــيــش ب

 ميليونها خانواده کارگري شوند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران بـا    
محکوم کردن صدور احکام زنـدان    
بر عليه اعضا کميته هـمـاهـنـگـي      
در شهر سـنـنـدج، اعـالم مـيـدارد           
سياست سرکوب فعالين کـارگـري     
مطلقا راه به جائي نخواهد بـرد و      
طـبـقـه کـارگــر ايـران در دفـاع از                 
حقوق انساني خـود هـمـچـنـانـکـه            
تاکنون نشان داده اسـت مـرعـوب      

 چنين سياستهايي نخواهد شد.
ما با اعالم هـمـبـسـتـگـي بـا            

مبارزه و تالش کميته هماهـنـگـي    
براي لغو احکام صـادره بـر عـلـيـه          
ــدج،              ــن ــش در شــهــر ســن اعضــاي
مصرانه بر لغو فوري اين احـکـام،     
آزادي کليه کارگران دربند و مـنـع     
تعقيب قضائي فعالين کارگري در 
سراسر کشور پاي مـي فشـاريـم و        
اعالم ميداريم: بر پائي تشکلها و    

مســتــقــل کــارگــري و       نــهــادهــاي   
عضويت کارگران در اين تشکلـهـا   
از بديهي ترين حـقـوق اجـتـمـاعـي         

و هـيـچ سـيـاسـت           کارگران اسـت    
ســرکــوب گــرايــانــه اي نــخــواهــد          
توانست مانـع رونـد رو بـه پـيـش              
تشکل يابي و حق خواهي کارگران 

 ايران شود.
 

زنده باد اتحاد و همبستگي 
 سراسري کارگران ايران

اتحاديه آزاد کارگران ايران  
 ١٣٩٢ ششم مرداد ماه 

از صفحه 

 اعمال فشار بر فعالين کارگري...
 ۱ از صفحه 
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 ۱ از صفحه 

 ۴ صفحه  

است. اما حـدوداٌ در طـي يـک مـاه                
گذشته که مـا بـا هـمـه زنـدانـهـا در                
ارتباط هستيم خبر رسيده اسـت کـه       
در اکــثــر زنــدانــهــا اعــدام و رفــتــار             
غيرانساني با زنداني ها بسيار زيـاد    
است. مـا هـمـه ايـن خـبـرهـا را بـه                      
صورت اعالميه و بـيـانـيـه بـه زبـان             
انگليسي و فارسي منتشر کرده ايـم.    
در طي يک مـاه گـذشـتـه جـمـهـوري              

نفـر را در       ۱۰۲ اسالمي در مجموع 
زندانـهـاي تـهـران،ارومـيـه، اردبـيـل،             
اهواز و.... اعدام کرده اسـت. طـبـق             
خبري که به دست مـا رسـيـده اسـت           
رئيس قوه قضائيه نامه اي بـه هـمـه          
زندانها فرستاده، مبني بر اينکه بعـد  
از انتخابات موجي از اعـدامـهـا را          
آغاز کنيد و آنها نيز آن را بـه انـجـام        
رساندنـد. بـعـضـي از اعـدامـهـا بـه                  
صــورت دســتــه جــمــعــي بــود و در              
مواردي در مالعام بود، بـراي مـثـال      
در شهرکرد چهار نفر را اعدام کـردنـد   
که يکي در مـالعـام بـود و در کـرج             
چند مورد در مالعام اعدام شـدنـد و     
در کرمانشاه در خيابان اعدام کردند. 

نفر در ۲۵ در اعدام هاي دسته جمعي 
زندانهاي رجايي شهر و قزلحصار در   

جوالي اعدام شـدنـد،      ٣ و  ۲ روزهاي 
اين مجموع آمـاري اسـت کـه مـا و             
سازمانهاي حقوق بشري به دسـتـمـان    
رسيده است. اما من با خود زنـدانـي      
ها صحبت کرده ام و بـراي مـثـال در        
ــدانــي هــا                ــي شــهــر زن ــدان رجــاي زن

نفر اعدام  ۷۵ ميگويند در اين زندان 
شده اند که اينها هنوز خبر و اسامـي  
شان اعالم نشده است، اما مـا خـبـر        
داريــم در زنــدان رجــايــي شــهــر در               

نفر بـا هـم        ۱۵ نفر و٣ نفر، ۹ مواردي 
اعدام شده اند. در واقع من ميخواهم  
بگويم که آمار اعدامها بسيار بيشتر 

نفر در طي يک ماه مي باشد  ۱۰۲ از 
واين ما را نگران کرد و واداشـت کـه       
فراخوان و خواستي داشته باشيـم کـه     
به اين اعدامها اعتراض کنيم و ايـن    

 اعتراض ها بايد متحدانه باشد.
 

همانطور که هـمـه   پيشرو عليپور:  
مي دانند رژيم جمهوري اسالمـي بـه     
رژيم قتل و شکنـجـه شـهـرت يـافـتـه            
است و اگر اينها از او گـرفـتـه شـود             
معنايش را نـيـزاز دسـت مـي دهـد              
وبطور مداوم هميشه دست بـه اعـدام     
زده است. اما دليـل ايـنـکـه در ايـن             
مدت موج اعدام ها اين چنين رو بـه    

 افزايش بوده چيست؟

از نـظـر مـن دلـيـل            مينا احدي:  
اصلـيـش در ابـتـدا تـرس و وحشـت                 
جمهوري اسالمي اسـت، در خـيـلـي           
جاها از دنيـا انـقـالبـاتـي در جـريـان              
است. مردم ايران مصر را مي بينـنـد    
کــه چــگــونــه ايــن مــردم تــوانســتــنــد          
اسالمي ها را يـک سـال بـعـد از بـه                
قدرت رسيدن با اعتراضات ميليوني 
به پايين بکشند و هـمـچـنـيـن بـراي             
مثال در تونس اعتراضات همـچـنـان    
ادامه دارد و در طي تماسي کـه يـک       
خبرنگار آلماني با مـن داشـت و در           
مصــاحــبــه اي مــي گــفــت آخــونــدي          
فراخوان داده است که آنهايـي کـه در       
خيابان اقدام بـه روزه خـواري بـا آب            
يا ... کنـنـد، عـکـسـهـايشـان را در                 
فيس بوک علني  کنند، که در تقـابـل   
با آن زني پيشرو در تـونـس فـراخـوان       
داده اسـت کـه مـردم اقـدام بـه غـذا                   
خوردن يـا  آب خـوردن در خـيـابـان                
کنند عکس هاي خـود را در فـيـس            
بوک بگذارند که اين خود تـبـديـل بـه         
جنبشي بزرگ شده است. هـمـچـنـيـن       
در حال حاضر تظاهراتـي عـظـيـم در         
ترکيه برعلـيـه حـکـومـت و قـوانـيـن               
اسالمي در جريان است. در حقـيـقـت     

در ايـران   ۸۸ اين اعتراضاتي که سال 
به وقوع پيوست و  اقشـارمـيـلـيـونـي       
مــردم از جــوان ،پــيــر و.... اعــالم                   
داشتند که حکومت اسـالمـي نـمـي         
خواهند و جمهوري اسالمي مي داند 
اگر بار ديگر چنين اعـتـراضـاتـي در         
ايــران بــه وقــوع بــپــيــونــدد کــروبــي،           
موسوي يا ديگري نمي توانند بيايند 
و بگويند ما مـيـخـواهـيـم بـه دوران           
طاليي خميني برگرديم، بلکه اين بار 
سرنـگـونـي رژيـم را در پـي خـواهـد                  
داشت. به نظر من در ايران اعـتـراض    
و نفرت بر عليـه اسـالم و حـکـومـت            
اسالمي زياد است و اين يک فاکـتـور   
مهم براي ترس و وحشـت جـمـهـوري         
اسالمي است.  فاکتور مـهـم ديـگـر          
براي اين ترس و وحشت به انتخابـات  
کذايي بر ميگردد  و اينکه روحـانـي     
از صندوق هاي انتخاباتي جـمـهـوري    
اسالمي در آمد تا اعـالم دارنـد کـه          
شرايط بهتر خواهد شد وروابطشان با 
غرب بهبود پيدا خواهد کرد و حـاال      
از ترس اينکه مردم به نشان اعتراض 
به خيـابـان هـا بـيـايـنـد و بـگـويـنـد                    
روحاني قبل از راًي گيري وعده هايي 
داد و حال ما خواهان آزادي زنـدانـي       
سياسي ولغو اعدام و... هستيم. ولي 
حال جمهـوري اسـالمـي مـيـخـواهـد            

اعالم کند که در داخل ايـران چـيـزي        
عوض نشـده اسـت و رابـطـه اش بـا                
غـــرب مـــوضـــوع ديـــگـــري اســـت           
ميحواهد بگويد  در داخل ايـران هـر     
کس اقدام به اعتراض يا سازماندهي 
و....بکند اعدامش ميکنند و با اين  
اعدام هاي گسترده ميخواهند اين را 
بيان کند که ما همچنان هستيم، کـه    
به همين داليل من فکر ميکـنـم مـا      
بايد به صورت عظيم و گسـتـرده در         

 سطح بين المللي اعتراض کنيم.
 

واکنـش ومـوضـع      پيشرو عليپور:  
گيري زندانيان سياسي و محکوميـن  
به اعدام و خانواده هاي آنها چه بـوده    
است؟ واينکه چه کارهايي کـرده انـد       
يا ابتکاري داشته اند براي اينکه ايـن  
مسئله بازتابي در مـيـديـا و رسـانـه            

 هاي جمعي داشته باشد؟
 

قبل از هر چيز بـايـد   مينا احدي:  
بيان کنم که اين خانواده ها در ايـران      
بسيار تحت فشار مي بـاشـنـد و مـا         
بايد اينها را تشويق کرده و بـگـويـيـم     
ما وضـعـيـت شـمـا را درک کـرده و                 
مـيـدانــيـم کــه حـکــومـت جــمـهــوري             
اسالمي رژيـم فـاشـيـسـتـي اسـت و                
رفتارش با خـانـواده هـاي زنـدانـيـان             
سياسي و محکومين بـه اعـدام بـي          
نهايت غير انساني و وحشـيـانـه مـي       
باشد. از نـظـر مـن خـانـواده هـا بـه                   
خصوص در کردستـان بسـيـار فـعـال          
بوده اند به صورتي که دست جـمـعـي      
اقدام کرده اند و تـجـمـع کـرده انـد و              
اعدامي را نجات داده انـد، کـه ايـن          
بسيار مهم است. حال مـا بـه سـوي           
اين گام بر مي داريم که خانواده هـاي   
محکومين به اعدام در همه جا وارد   
اين ميدان شوند و دست به اعـتـراض   
بزنند. ما نيز فراخوان داده بوديـم کـه     
اين خانواده ها اعتراض کـنـنـد و در        
نامه اي که به دست ما رسيـده اسـت     

خانـواده مـحـکـوم بـه اعـدام بـا                 ۲۶ 
نوشتن نـامـه اي اعـتـراض خـود را                
اعالم داشته انـد. بـه نـظـر مـن ايـن                
اعــتــراضــات بســيــار مــهــم اســت و           
فراخوان من به همه خانـواده هـا ايـن        
است که بايد به صورت دسته جمعـي  

 دست به اقدام بزنيد.
 

بـا تـوجـه بـه         پيشرو عليپـور:     
موفقيت هاي قبلي شما در خـارج از    
ايران آيا اين بار نيز بـه خصـوص در         
اين برهه زماني که اعدام هـا شـکـل        
گسترده اي به خود گرفته اند، برنامـه  

 اي ويژه اي داريد؟
 

ما اعالم داشته ايـم    مينا احدي:  
که بايد اعتراضي گسترده در سـطـح       
بين المللي داشته باشيم که در داخـل  
ايران نيز فراخوان داده ايم. اما از نظر  
من اين بار بايد متحداته تر اعتراض 
کرد و فراخواني رو به هـمـه سـازمـان       
ها واحـزاب سـيـاسـي داشـتـه ايـم و                
گردهمايي داشتيم که خـوشـبـخـتـانـه       
نماينده هايي از احزاب ديگر از جمله  
حــزب کــمــونــيــســت ايــران و حــزب            
کمونيست کارگري _حـکـمـتـيـسـت،          
مهوش عالسونـدي و نـمـايـنـده يـک             
تلويزيون اپوزيسيون به نام تلـويـزيـون    
برابري و ديگران حضـور داشـتـنـد و           

 ۲۲ قرار شد با همديـگـر ازدو شـنـبـه         
هفته  ۲ آگوست به مدت  ۵ جوالي تا 

در هر جاي دنيا هـر نـوع اعـتـراض،         
تـــحـــصـــن ،تـــظـــاهـــرات يـــا... را               
سازماندهي کنيم. به نظرمن اهميـت   
اين مسئله زياد است چون در بيشـتـر   
تماس هايي که مردم از ايران با خـود  
من داشته اند بيان داشـتـنـد کـه اگـر          
واقعاٌ احزاب مخالف اعدام هستند و 
اعالم مي دارند که اعدام قتـل عـمـد      
دولتي است و خـانـواده هـا در ايـران           
اعتراض مي کنند تقاضا داريـم کـه       
احزاب و جريانات سياسـي بـا هـم و          
متحدانه اعتراض کنند و ما نـيـز بـه      
عنوان کميته عليه اعدام اين مسـئلـه   
برايمان بسيار پر اهـمـيـت بـود و بـه            
همين دليل مي خواستيم همگـي بـا     
هم اعتراض کنيم. اولين گردهـمـايـي     
ما کـه بسـيـار پـر اهـمـيـت بـود در                   
پالتاک بود و تصميماتي گرفتيم واين 
بحث و گفتگوهاي ما همچنان ادامه 
دارد و بــه احــتــمــال زيــاد بــه زودي               
احزاب اپوزيسيون سرنـگـونـي طـلـب        
ــد و مــا                  ــدهــن ــي ب ــه هــاي اطــالعــي
ميخواهيم در سراسر دنيـا بـه مـدت        
دو هفته افکار عمومي را جلب کـرده  
و اعتراض کنيم و تماس با سـازمـان     
ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولـتـهـا    
برقرار کنيم. از نظر من ايـن وظـيـفـه        
همه احزاب اپوزيسيون و افراد ساکـن  
در خارج کشور که در زير فشار قـرار    
ندارند، است کـه اعـتـراض کـنـنـد و             
جمهوري اسالمـي بـايـد شـاهـد ايـن             
باشد اگر اين مـوج اعـدامـهـا ادامـه          
داشته باشد،،با اعـتـراضـي گسـتـرده        
روبرو ميشـود. بـهـمـيـن دلـيـل مـن                
خوشحال وخوشبين هستم که احـزاب  
مختلف با همديگر متحـدانـه اعـالم      
کارزاري جهـانـي عـلـيـه اعـدام مـي              
کنند و امـيـدوارم از طـريـق هـمـيـن                
تلويزيون شـمـا خـبـر اعـتـراضـات و              
فعاليتهاي خود را منعـکـس کـنـيـم.        

ما ميخواهيم همراه بـا اعـتـراضـات       
بــيــن الــمــلــلــي خــود و مــالقــات بــا            
مقامات کشورهاي اروپـايـي جـلـوي       
سفارت خانه ها و کـنـسـول گـريـهـاي         
رژيــم اســالمــي اعــتــراض کــنــيــم و           
همچنين ضـمـن فـراخـوان بـه مـردم               
ايران از افغاني هـا سـراسـر دنـيـا بـه             
دلــيــل اعــدام شــمــار زيــادي از ايــن            
عزيزان در ايران ايـن اسـت کـه بـايـد            
متحدانه و به صورت گسترده طي دو 

 هفته آينده اعتراض کنيم.
 

مـا نـيـز تـالش         پيشرو عليپور:    
خـودمــان را در انــعــکــاس هــر نــوع             
فعاليت يا خبري را مي کـنـيـم. امـا          
شما اشاره اي به فعاليتهاي خـارج از    
کشور داشتيد و همچنـيـن بـا کسـان         
مختلف که در اين ارتبـاط صـحـبـت       
کرده ام. اما شما به عـنـوان مسـئـول        
دو کميته بين المللي عليه سنگـسـار   
واعدام و شخصيت شناختـه شـده در       
سطح بين الـمـلـل و داخـل ايـران بـه               
خصوص در زندانها با توجه به تجربه 
هاي شخصي خودتان چه اقدامـي در    

 داخل ايران مي توان انجام داد؟
 

به نظر من در ايـران    مينا احدي:  
تا به حال نيز جنبش عظيمـي عـلـيـه       
اعدام وجود دارد. کميته عليه اعـدام    
و خودم بـه خصـوص بـا زنـدانـهـا و                 
خانواده هـاي زنـدانـيـان در ارتـبـاط               
هستم، آنچه در اين ميان پـراهـمـيـت       
است آنست که ما بايد در اين زمينـه  
صحبت کنيم ونبايد دچار ترس شويم 
که در اين ارتباط شهرهاي کردنشيـن  
پيشرو مي باشند. خواست جمـهـوري   
اسالمي اين است هنگامي که فـردي  
اعدام ميشـود نـبـايـد مـراسـم هـاي              
معمول براي او برگـزار شـود و هـمـه           
چيز بايد در سکوت ختم شود. اما از  
نظر من پر اهميت است که حتمـا در    
اين ارتباط صحبـت شـود و اگـر بـر             
فرض مثال فرزند شـمـا مـحـکـوم بـه           
اعدام است بايد عکس و مشخصات 
وي را رو به جهانيان اعالم بـداريـد و       
يا براي ما ارسال کنيد و خانواده اش   
در اين ارتباط صحبت کند. بـه نـظـر       
من افشاگري و صحبت کـردن کـمـک      
بسيار بزرگي به محکومين اسـت تـا     
جلـوي اعـدام و جـنـايـت جـمـهـوري                 
اسالمي گـرفـتـه شـود، بـراي مـثـال                
زانيار و لقمان مرادي بدلـيـل عـلـنـي        
شدن عکس هـايشـان و اظـهـارنـظـر             
خانواده اشان و کـبـري رحـمـانـپـور و           
نازنين فاتحي به همين دليل نـجـات     
پيدا کردند. اين خود گوياي آن اسـت     

 فراخوان کمپين عليه...
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 ۳ از صفحه 

که ما نبايد از تهديدهـاي جـمـهـوري       
اسالمي دچار وحشـت شـويـم وبـايـد          

 دراين ارتباط صحبت کنيم.
مسئله پر اهميت ديگـر از نـظـر        
من ارتباط خانـوادهـا بـا هـمـديـگـر            
اســـت، جـــمـــهـــوري اســـالمـــي بـــه            

زنداني اعالم داشته اسـت کـه     ۱۴۰۰ 
مـاهـه بـراي رضـايـت از               ۶ فرصتي 

شاکيان يـا پـرداخـت  پـول بـه آنـهـا                  
ميدهد در غـيـر ايـن صـورت اعـدام            
خواهند شـد، در ارتـبـاط بـا زنـدان                
رجايي شهر به من گفتند که بـيـشـتـر     
اين زندانيان کرد هستند و فـراخـوان       
من  به خانواده اين عزيزان به وبـالگ    
نويسان و جوانان در ايران اينست کـه    
در صورت دسترسي به ايـنـتـرنـت در       
اين ارتباط صفحاتي درست کنند که 
در آن مشـخــصـات و عــکـس هــاي              
محکومين بـه اعـدام وجـود داشـتـه            
باشد که اين در ارتباط با کار ما نيـز  
بسيار پر اهميـت اسـت، مـن کـه بـا              
رئيس پارلمان اروپا در ارتباط هستم 
و اخبار مربوط به ايران و محکومين 
به اعدام  را براي او طي نامـه هـايـي      
در هر هفـتـه مـي نـويسـم يـا احـمـد                 
شهيد، بـان کـي مـون يـا مـقـامـات                
مختلف ديگر که دراين ارتـبـاط مـا        
نياز به اطالعاتي همـچـون اسـامـي،       
عکس ها ي محـکـومـيـن بـه اعـدام           
داريم. همانطور کـه گـفـتـم در ايـران             
جنبش عظيمي عـلـيـه اعـدام وجـود          
دارد که خيلي اوقات اقدام به طومـار  
نويسي وجمع آوري امضاء کـرده انـد     
يا تحصن کرده انـد و مـغـازه هـا را             
بسته اند و گفـتـه انـد کـه مـا اجـازه               
اعدام را نمي دهيم و به نظر من حـال  
وضــعــيــت مــنــاســبــي اســت چــون             
جمهوري اسالمي در بدترين وضعيت 
خود مي باشد و در دنيا انقالباتي در 
جريان هستند که به ما نشـان دادنـد       
که مي توانيم مبارزه کنيم، اعتـراض  
کنيم و يا انقالب کنيم و سـرنـگـونـي       
جمهوري اسـالمـي دور از دسـتـرس             
نيست و به همين داليل خانواده هاي 
محـکـومـيـن بـايـد فـعـاالنـه بـا هـم                    
ارتباط بگيرند و اطالعيه بدهند و يا 

طومار اعتراضي امضاء کـنـنـد. از         
ــاد                     ــار زي ــل آم ــي ــه دل ــظــر مــن ب ن
محکومين بـه اعـدام در شـهـرهـاي              
کردنشين مي توان با هم و يا هـمـراه     
با ديگر شهـرهـاي ايـران بـه صـورت            
مشترک بيانيه هايي در محکومـيـت   
اين اعدامها داد. حتي از نـظـر مـن           
امکان پذير است با تعداد زياد مثـال   

خانواده در جلوي زندان ها يـا    ۱۰۰۰ 
بيت رهبري دست به اعـتـراض زد و         
گفت ما خواهان نجات فرزاندانمان و 
ملغي شدن حکم اعدام هستيـم. امـا      
در ارتــبــاط بــا خــارج کشــور جــاي             
خوشحالي است که با احزاب مهـمـي   
دور هم جمع شديم و تبادل نظر کرديم 
و قرارهايي گذاشتيم کـه ايـن بـه مـا           
کمک ميکند قويتر و متحدانه تـر در    
سطح جهاني دست به اعتراض بزنـيـم   
و در عــيــن حــال عــلــيــه جــمــهــوري             
اسالمي است. من هـمـيـشـه تـاٌکـيـد           
کرده ام که جمهوري اسالمي به چوبـه  
دار تکيه کرده است و مبـارزه عـلـيـه       
اعــدام مســتــقــيــمــاٌ مــبــارزه عــلــيــه          
جمهوري اسالمي و براي سـرنـگـونـي     
آن است و اين بر اهميت اين جـنـبـش      
بيشتـر مـي افـزايـد و فـراخـوانـم بـه                   
جوانان در کردستان اين است کـه بـه       
خيابان هـا بـيـايـنـد و بـا هـمـکـاري                  
همديگر جنبش عـظـيـم تـري عـلـيـه              

 اعدام داشته باشيم.
 

شـمـا اشـاره اي        پيشرو عليپور:    
داشتيد به اتـحـاد مـيـان احـزاب کـه             
قبالٌ در مـواردي هـمـچـون کـمـپـيـن               
لقمـان و زانـيـار مـرادي نـيـز وجـود                  
داشت، امـا در مـورد اهـمـيـت ايـن               
اتحاد ميخواستم بپرسم و تـأثـيـر آن        
در سطح جهاني  و رو بـه نـهـادهـاي           
بين المللي بـراي آنـکـه آنـهـا شـاهـد              
جنبش عظيم علـيـه اعـدام در ايـران           
باشند و اينـکـه احـزابـي کـه در ايـن               
اتفاق شرکت نداشـتـه انـد داراي چـه           

 گرايشاتي هستند؟
 

از نظر من هر حـزب  مينا احدي:  
و نهادي که خود را مـخـالـف اعـدام           

ميداند و به نظرش اعدام ناحق اسـت    
بايد در اين حرکت شد و مـا نـيـز در        
فراخوان خود خارج از ديدگاه احـزاب    
مخالف اعدام را مبنا قرار داده ايـم.    
در جلسه ما نيز از حزب کمونـيـسـت    

 -ايـران فـرهـاد شـعـبـانـي از حـکـک                 
حکمتيست کريم نـوري، از راديـو و           
تلويزيون برايري آقـاي دمـاونـدي، از          
نهاد مـادران عـلـيـه اعـدام مـهـوش              
عالسوندي و ديگران که در مـجـمـوع    

نفر شرکت داشتند که به غـيـر از      ۴۰ 
نماينده احزاب افراد مستقل سياسـي  
نيز شرکت داشتند که بااهميت بـود.    
ما امروز دوبـاره نـامـه اي بـه هـمـه               
ــا                    ــه ــم داد و از آن ــي ــواه ــزاب خ اح
ميخواهيم در صـورت تـمـايـل بـراي          
شرکت در اين حـرکـت بـا اطـالعـيـه             
هايي اين را اعالم کنند که متحدانـه  
ــي                  ــده ــان ــم و ســازم ــي ــن ــار ک ــر ک ت
اعتراضات و...  را داشـتـه بـاشـيـم.             
وما در جـلـسـه روز دوشـنـبـه اعـالم              
داشتيم که نماينده هـاي ايـن احـزاب        
مي توانند در همه شـهـرهـا اروپـايـي        
و ... بـا هــم بــراي انــجـام کـارهــاي                   
مشترک ارتباط بگيرند. از نـظـر مـن      
در ايران نيز اين امکان وجود دارد که 
همه افراد مخالف اعدام در صـورت      
تمايل بـا هـم ارتـبـاط گـرفـتـه و بـه                   
سازماندهي براي انجام کار مشـتـرک   
بپردازند. دور از دسترس نيـسـت کـه       
همانند روز اعتراض به حـکـم اعـدام      
فرزاد کمانگر و چهار هـمـرزمـش کـه       
در کردستان اعتصاب عمـومـي بـود      
يا در اعتراض به حکم لقمان و زانيار 
مــرادي کــه مــردم مــريــوان جــواب             
فراخوان ما را مثبت دادند و دست به 
اعتصاب زدند، و اين بـار نـيـز مـي           
توانيم دست به اعتصاب نه تنـهـا در     
شهرهاي کردستان بلکه در همه جـاي  
ايران بزنـيـم.  چـون در حـال حـاضـر                  
جمهوري اسالمي دارد خيلـي هـا را       

اعدام مي کند و اگر همرزمان مـا و      
مخالفين اعدام همگي اهـمـيـت ايـن       
اعتراض را درک کرده و با ما ارتباط 
بگيرند اين امکان پذير است. مسئله  
با اهميت ديگر که شما بـه آن اشـاره       
داشتيد در ارتباط با بـان کـي مـون،        
اتــحــاديــه اروپــا، پــارلــمــان اروپــا و            
اشخاص سر شناس ديگري است کـه    
تا به حـال سـکـوت کـرده انـد، بـراي               
مثال ديروز خانم کاتـريـن اشـتـون بـا          
عالقه گفته ما با روحـانـي صـحـبـت        
مــي کــنــيــم، ايــنــهــا عــاشــقــانــه و              
اميدوارانه به دنبال روحاني هستند و 
ميخواهند بـگـويـنـد اوضـاع بـهـتـر               
خواهد شد، در واقع بي شرمانه اينها 
تا به حال در برابر اين مـوج گسـتـرده      
اعدامها سکوت کرده اند و حـال مـا     
بايد گسترده فعاليت کنيم تا اينها را 
تحت فشار قرار دهيم. من ديـروز در     
ادامه نامه هاي روزانه خودم نامه اي 
اعتراضي به کاترين اشتون نوشتم که 
گفته بود ما نسبت به ايران خوشبيـن  
هستيم و سيگنـال هـاي مـثـبـت در            
يافت کرده ايم و ميخواهيـم نشـسـت      
مشترک بـا حـکـومـت ايـران داشـتـه              
باشيم ولي هيچ چيزي در مـورد ايـن       
جريان گسـتـرده اعـدامـهـا، جـنـايـت             

نـفـر در        ۱۰۲ و.... از جـملـه اعـدام          
روز نگفته بـود. حـال مـا           ۲۰ حداقل 

بايد در اين ارتباط نيز مبارزه کنيم و 
اين بر اهميت اعتـراض خـانـواده هـا         
مي افزايد و همـزمـان بـا فشـارهـاي          
داخلي و خـارجـي مـيـتـوانـيـم فشـار             
بيشتري به خصوص بر اتحاديه اروپـا  

 و کشورهاي اروپايي وارد کنيم.
 

در پـايـان ضـمـن         پيشرو عليپور:  
دعوت به برنامـه هـاي آتـي در ايـن             
ارتباط، نسبت به مـردمـانـي کـه از           
اين اعتراضات خبري نـدارنـد لـطـفـاٌ          
اطالعات الزم را در اختـيـار آنـهـا و         

بينندگان ما چه در داخل وخارج قرار 
دهيد. همچنين اگر مورد ديگري نيز  

 وجود دارد لطفاٌ بيان کنيد.
 

اگر شما کـردي مـن     مينا احدي:  
را مـي پسـنـديـد مـن بـراي شـرکـت                 
مجدد در برنامه هـاي شـمـا عـالقـه            
مندم! ما بـرنـامـه هـاي خـود را در               
آينده اعالم مي کنيم و همراه با ديگر 
احزاب تظاهرات و تحصن و... را در     
شهرهاي اروپايـي، امـريـکـايـي و...            
سازماندهي مي کنيم، که تا به حـال    
در فرانکفورت آلمان تحصني جـلـوي   
کنسولگري جمهوري اسالمي برگـزار  
گرديده است و جمعي از مردم پرشـور  
در آنجا حضور داشـتـنـد کـه بـاعـث             
ترس افراد حاضر در کنسولگري نـيـز   
گرديده بود و همچنين در کانادا نهاد 
ــه اعــدام و مــهــوش                ــي مــادران عــل

روزه  ۲ بار تحصن هاي  ۲ عالسوندي 
سازمان داده اند کـه جـزئـيـات بـعـداٌ           
اعالم خواهد شد و خـواهشـمـنـدم از         
عزيزاني که در کانادا و شهر تـورنـتـو    
هستنـد حضـور يـابـنـد و در ادامـه                 
ليستي از برنامه هاي ديگر شـهـرهـا      
تهيه کرده و در اختيار هـمـگـان قـرار       
مي دهيم. در انتها دوباره تاکيد مـي  
کنم که همگي با ابتکـارات خـود بـه        
ما کمک کنند و اگر در ايران هستـيـد   
ــگــر                      ــاي دي ــواده ه ــان ــا مــا و خ ب
محکومين ارتباط بگيريـد واگـر در       
خارج کشور هستيد در ايـن بـرنـامـه         
هاي اعتراضي شرکت کنيد کـه ايـن       
مبارزه اي اسـت بـراي نـجـات جـان                
هزاران انسان و در عين حال مـبـارزه     
ــراي              ــيــه جــمــهــوري اســالمــي ب عــل

 سرنگوني  آن است.
 

 پياده کردن
بيستون بيگ زاده                                       

 
 

 فراخوان کمپين عليه...
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 ۱ از صفحه

همچنين انکار هويت ملي و قـومـي     
و تالش براي محو زبان، فـرهـنـگ و      
آداب و رســوم مــردم کــردســتــان و              
تبعيض و ظلم و ستـمـي کـه در حـق           
آنان از سوي حکومت هـاي مـرکـزي        
ــيــدايــش            صــورت گــرفــتــه، دلــيــل پ
ناسيوناليسم و جنبشهاي ملـي بـوده     
است. اين تبعيض ها و نـابـرابـريـهـا           
هميشه باعث شـکـل گـيـري شـورش          
هايي در گوشه و کنارکردستان شده و 
با جنگ و خونريزي و سرکوبـي هـاي     
خونين از جانب دولت مرکزي هـمـراه     
بوده است. خون هاي زيـادي در ايـن          
درگيري ها ريخته شده و شـهـرهـا و          

 روستاهاي بسياري نابود شده اند. 
نگاهي به گذشته و تاريخ خونين 
جنبش هاي ملي کرد ذهن هر انسـان  
کنجکاوي را که به نوعي اين تـاريـخ     
را دنبال کرده و يا بـا آن در ارتـبـاط            
بوده است با سواالت مختلفي درگير 
مـي کـنـد. آيـا ازايـن جــنـگ هـا و                     
خونريزي ها نتيجه اي حـاصـل شـده          
ــات                ــب ــکــار و مــطــال ــا اف اســت؟ آي
ناسيوناليستي ، کردهـا را بـه سـوي          
آزادي ســوق مــي دهــد؟ اهــداف و              
برنامه هاي ناسيـونـالـيـسـم کـرد چـه            
بوده و آيا اين اهداف و خـواسـتـه هـا         
ارزش خون هايي که از گذشته تـا بـه       
امروز ريخته شـده را داشـتـه اسـت؟           
دست آورد جنبشهاي ناسيوناليستـي  
تاکنون چه بوده است؟ ناسيونالـيـسـم    
کرد بطور کلي خـواسـتـه هـاي کـدام            
طبقه را نمايندگي مي کند؟ ايـن هـا     
محور مسايلي است کـه سـعـي مـي         

 کنيم در اين نوشتار به آن بپردازيم.
حــزب دمــکــرات، اولــيــن حــزب        
ناسيوناليسـتـي در کـردسـتـان ايـران             

بـه رهـبـري         ۱۳۲۴ است که در سال   
قــاضــي مــحــمــد در شــهــر مــهــابــاد          
ــيــانــيــه اي                 تــاســيــس شــد و طــي ب
مـطـالـبـات و خــواسـتـه هـاي مـلــي                 
گرايانه خود را منـتـشـرکـرد.  حـزب           
دمکرات مدتي پس از تاسيسش، بـا  
توجه به شرايـط مسـاعـد سـيـاسـي،           
حکومت جمهوري مهابـاد را اعـالم       
کرد. جمهوري مهاباد مـدت زيـادي        
دوام نياورد و پـس از يـازده مـاه از                
جانب دولت سرنگون شده و رهبرانش 
به دار آويختـه شـدنـد. هـر چـنـد کـه                 
چگونگي تشکيل ايـن حـزب، افـراد          
تشکـيـل دهـنـده آن، بـرنـامـه هـا و                   
اهدافشان و اتفـاقـاتـي کـه در دوران           
حکومت يازده ماهه روي داده اسـت      
مي تواند بصورت جداگانه مورد نقد 

و بررسي قرار گـيـرد، امـا مـوضـوع            
بحث ما دراين نوشتارکوتاه نيست و   
شايد طي مقاله اي جداگانه در آينـده  
به آن پرداخته شـود. در هـر صـورت           
وقايع مربوط به جـمـهـوري مـهـابـاد           
نقطه اوج مبارزات ناسيـونـالـيـسـتـي       
بوده و اعتبار و جايگاه ويژه اي بـراي    
حزب دمکرات کـردسـتـان در مـيـان          
ساير جنبش هاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
ديگرکسب نموده و به هـمـيـن خـاطـر        

سال از تـاسـيـس ايـن          ۶۸ تاکنون که 
حزب مي گـذرد احـزاب مـوسـوم بـه            
دمکرات (با توجه به انشعاباتـي کـه      
در آن صورت گرفته) خـود را ادامـه        
دهنده راه همان حزبي مي دانـنـد کـه      

 بنياد نهاده شد. ۱۳۲۴ در سال 
نکته اي که بايد در اينجـا بـه آن       
اشاره کرد اين اسـت کـه بـه غـيـر از              
حزب دمکرات احزاب ناسيوناليستي 
ديگري هم در کردستان ايران مشغول 
فعاليت بوده و هستند. از آنـجـا کـه           
اهداف و برنـامـه هـاي هـمـه احـزاب             
ناسيوناليستي تقريبا شـبـيـه بـه هـم            
هستند و تفاوت هاي اساسي را نمـي  
توان در ميانشـان مشـاهـده کـرد بـه            
همين دليل در اينجا بيشـتـرمـواضـع     
حزب دمکرات کـه از مـهـمـتـريـن و             
ريشه دارترين آنـهـا مـحـسـوب مـي             

 شود مد نظر قرار گرفته است. 
خواسته ها و مطـالـبـاتـي کـه از          
بـدو تـاســيـس ايــن حــزب تــا کــنــون              
دراولويت بوده و در بـرنـامـه هـايـش          
گنجانده شده اسـت،  خـودمـخـتـاري          
(در ايــن اواخــر فــدرالــيــســم) بــراي             
کردستان در چارچوب مرزهاي ايـران    
و تدريس زبان کردي در مدارس مـي    
باشد (رجوع شود به برنامه و اسـاس    
نامه حزب دمکرات کردستان ). اين   
دو مورد هـمـيـشـه از مـهـمـتـريـن و                
ضروري ترين خواسته هاي اين حـزب  
بشمار رفته است و اگـر آنـهـا  را از              
برنامه شان حذف بکنيم ديـگـر چـيـز       
زيادي از مطالباتشان باقي نـخـواهـد    
ماند. از نظر اين حزب و ساير احزاب  
ــيــســتــي ، ريشــه هــمــه              ــال ــاســيــون ن
ــک              ــبــود ي ــان ن مشــکــالت کــردســت
حکومت کـردي و اداره آن بـوسـيلـه               
خود کردها مي باشد. يعـنـي هـرگـاه        
کردها بتوانند خودشان سرزمينـشـان   
را اداره کنند بصورت اتوماتيک تمام 
ناعدالتي هـا و مشـکـالتشـان حـل               

 خواهد شد ! .  
ما فرض را بر اين ميگيـريـم کـه      
اين احزاب به مهـمـتـريـن و اسـاسـي           

ترين خواسته شان در بهتريـن حـالـت      
ممکن يعني تشکيل يـک حـکـومـت       
مستقل کردي رسيده اند. هر چند کـه   
ــزاب                     ــک از اح ــچ ي ــي ــون ه ــن ــا ک ت
نـاسـيــونـالــيـســت مسـئلــه اســتـقــالل           
کردستان و حق تشـکـيـل يـک دولـت          
مستقل کردي را مطرح نکرده انـد و      
هميشه خـواسـتـار خـودمـخـتـاري و              
فدراليسم در چارچوب ايران بـوده انـد     
و رهبران اين احزاب در سخنراني هـا  
و مصاحبه هايي کـه بـا رسـانـه هـا              
داشته اند هميشه گفـتـه انـد کـه مـا            
جدايي طلب نيستيم و ايـن بـرچسـب        
جدايي طلبي را دشمنان ملت کرد به 
ما مي زنند و تاکيد مي کـنـنـد کـه         
هدف آنهـا حـفـظ تـمـامـيـت ارضـي               

 کشور ايران است. 
با اين وجود آيا با تشـکـيـل يـک         
حــکــومــت مســتــقــل کــردي مــردم           
کردستان به همـه خـواسـتـه هـايشـان           
خــواهــنــد رســيــد و طــعــم آزادي را             
خواهند چشيد؟  برنامه ايـن احـزاب       
پــس از قــدرتــگــيــري ، بــراي آيــنــده             
کردستان و رهايي مردم ستـمـديـده و      
رنـجـديـده از فـقــر و گـرســنـگـي، از                  
ــي، از                  ــت ــي عــدال ــي و ب ــوق ــحــق ــي ب
نابرابريهاي اقتصادي و اجتمـاعـي و     
فرهنگي و تمام مـعـضـالتـي کـه در            
طول تاريخ خونين شان با آن دسـت و    
پنجه نرم کرده اند چه خواهد بود؟ آيـا  
مشکالتي کـه مـردم کـردسـتـان هـم             
اکنون با آن دسـت بـه گـريـبـانـنـد بـا               
تشکيل دولت مستقل و تدريس زبان 
کردي در مدارس حـل خـواهـد شـد؟           
ايــنــهــا فــقــط بــخــش کــوچــکــي از              
مطـالـبـات مـردم کـردسـتـان اسـت.               
مشکالت و مسايل متعـددي بـاقـي      
مي ماند که بايد بـه آنـهـا پـرداخـتـه             
شود. مسايل مختلفي ماننـد آزادي     
بدون قيد و شرط بيان، حق اعـتـراض   
و تشکل و اجتماعات و اعتصابـات،  
برابري بدون قيد و شـرط زن و مـرد،         
ريشه کن کردن فـقـرو اعـتـيـاد و تـن             
فــروشــي، حــل مــعــضــل مســکــن،           
آموزش و پرورش و بهداشت رايـگـان     
و خيلي از مسايل ديگر. هر چند کـه   
حزب دمکرات در برنامه هـايـش بـه        
بعضي از اين مسايل اشاره مي کنـد  
و مــيــگــويــد کــه ايــن مشــکــالت و            
معضالت را برطرف خواهد کرد. اما 
اين خواسته ها در اولويت قرار ندارند 
و بصورت بسيار مبهم به آن پرداختـه  
شده و ادعايي بيـش نـيـسـت. حـتـي            
حکومت هايي که اکـنـون در قـدرت        
هســتــنــد از آمــريــکــا و کشــورهــاي          
اروپايي گـرفـتـه تـا خـود جـمـهـوري                 

اسالمي ايـران ايـن ادعـاهـا را مـي              
کنند. مي گويند کـه در کشـور مـا             
آزادي بيان هست، مي گويند که فقـر  
و گرسنگي ناشي از بحران اقتصـادي  
است و بزودي حل خواهـد شـد، مـي        
گويند که مشکل بيکاري و اعـتـيـاد      
را از بين خواهند برد و هزاران ادعاي 
ديگر. اين از خصوصيات حـکـومـت     
هاي سرمايه داري است که هـمـيـشـه     
بهبود وضعيت زنـدگـي را بـه مـردم           
نويد مي دهند و به آينده موکول مي 
کنند و مردم را در انتظار خوشبختي 
کامل که قرار است درآينده متـحـقـق    
شود نگه مي دارند. اما هيچ کدام از  
ــنــد مشــکــالت و               آنــهــا نــمــي تــوان
معضالت بيشـمـاري کـه امـروزه در           
مقابل انسان همچون کوهي محکم و 
استوار خـودنـمـايـي مـي کـنـد را از                
ميان بردارند. زيرا براي اين کار ابتدا  
بـايـد ريشـه ايـن نـابـرابـري هـا، بــي                   
عدالتي ها و بي حقوقي ها را يـافـت     
و علل پيدايش آنها را جستجو کرد و 
از آنجا که ريشه همه اين مـعـضـالت    
درنوع سيستم اداره جهان و نظام ضد 
انساني سـرمـايـه داري اسـت، بـراي              
رهايي از اين وضعيت بايد اين نـظـام   
وارونه را نشانه رفت و نابود سـاخـت.   
درحاليکه اين حکومت ها خود باني 
و مدافع همين نـظـام سـرمـايـه داري          
هستند. نظامي که بر اساس سود بنا 
شده است و همه چيز را قربانـي سـود     
و سرمـايـه مـي کـنـد. نـظـامـي کـه                   
توسط اقليتـي مـفـتـخـور، آن دزدان            
ميلياردري که تمام ثروت جامـعـه را     
در دست گرفته و حـاصـل دسـتـرنـج            
اکثريت مردم رابه جـيـب مـي زنـنـد            
اداره مي شود. نظامي که انسـان در      
آن هيچ شان و حـرمـتـي نـدارد و بـه              

    اعتبار نيروي کارش زنده است.
بنابراين نه تنها حـکـومـت هـاي       
حاکم بر جهان، بـلـکـه تـمـام احـزاب             
بورژوايـي کـه ادعـاي مـبـارزه بـراي               
آزادي انسان را دارنـد نـمـي تـوانـنـد             
کاري از پيش ببرنـد. چـون خـودشـان          
بخشي از نظام سرمايه داري هستنـد  
و در جهت منافع و حفـظ ايـن نـظـام         

 تالش خواهند کرد.  
ــيـــب احـــزاب                  ــه ايـــن تـــرتـ بـ
ناسيوناليست کرد هم به همـراه هـمـه      
جنبش هاي بورژوايي ديگر درهمـيـن   
صف قرار مي گيرند. چون در اسـاس   
هيچ مشکلي با اين نـظـام نـدارنـد و         
بخشي از آن هستند و مـي خـواهـنـد       
آن را حفظ کنند. آنها مـي خـواهـنـد        
اهدافشان را در قالب اين نظام پـيـش   
ببرند و در برنامه شـان بـه صـراحـت           

اعالم مي کـنـنـد کـه مـدافـع نـظـام                 
سرمـايـه و اقـتـصـاد آزاد هسـتـنـد.                 
مدافع مالکيت خصوصي هستنـد و    
نظـام بـردگـي مـزدي را حـفـظ مـي                  
کنند. اين چيزي نـيـسـت جـز ادامـه             
همين سيستم و نـظـام ضـد انسـانـي          
سرمايه داري، اين چيزي نيـسـت جـز      
ادامه  استثمار کارگران و توده عظيم 
مردم به دست همان اقليت مفتخـور،  
اين چيزي نـيـسـت جـز ادامـه نـظـام                
سرکوبگر و استثمـارکـنـنـده امـروزي        
ولي در قالبي ديـگـر. فـقـط اسـمـش            
عوض مي شود ولي مـحـتـوا هـمـان        

 است. 
ناسيوناليسـم کـرد مـي خـواهـد            
هــمــان نــظــام را ايــنــبــار در قــالــب              
حکومت کردستان به مردم تـحـمـيـل       
کند. مي خواهد بر دوش نيروي کـار     
طبقه  کارگـر، کـردسـتـان را بـه يـک               
منطقه صنعتي و پيشـرفـتـه تـبـديـل         
کند آن هم نه براي رفاه عمومي و رفع 
نيازهاي مردم، بلکه براي ايجاد يـک    
دولت و ارتش مقتدر ملي که بوسيله 
آن نظام سرمايه داري را حفظ کنـد و    
اعتراضات کارگران را سرکوب کنـد.  
آيا اين قابل قـبـول اسـت؟ آيـا مـردم            
کردستان اين را قبول خواهـنـد کـرد؟      
اينکه در قالب دولت کردي باز هم بـه  
استثمار کشـيـده شـده و حـقـوقشـان               
پايمال شود و باز در فقر و گرسنـگـي   
زندگي کنند؟ هنگامي که انسـان از      
هرگونه امکانات اولـيـه زنـدگـي بـي          
بهره باشد ديگر تدريـس زبـان کـردي        
در مدارس به چه دردش مـي خـورد؟     
مردم نان مي خواهند ، مسکن مـي    
خواهند، رفاه مي خواهند، امکانات 
بهداشتي و آموزشي مـي خـواهـنـد،         
حرمت و شان وکرامت انسانيشان را   
مي خواهند و البته در کـنـار ايـنـهـا          
مي خواهند که با زبان مادريشان هم 
درس بخوانند و هيچ محدوديتـي در    
اين موارد بـرايشـان وجـود نـداشـتـه             
باشد و بـه خـاطـر مسـائـل مـلـي و                  
فرهنگي از امکانات زندگي مـحـروم   
نشوند. بـنـابـرايـن مـردم کـردسـتـان                 
آزادي را بطور کامل مي خواهند نـه    
بخش کوچکي از آن را و از اين رو بـه  
دنبال آلترناتيوي خواهند بود که تمام 
خواسته ها و مطالباتشان تحقق پيدا 
کند. با وعده هاي سـر خـرمـن نـمـي           
توان سر مردم را شيره ماليد و آنها را 
قانع کرد. نمي شود در قـالـب نـظـام            
سرمايه داري به مردم وعـده آزادي و      
برابري داد. چـون ايـن نـظـام خـودش             
ضد آزادي و برابري انسان هـا اسـت.     

 ناسيوناليسم کرد...
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چون اين نظام خـودش مـنـشـاء ايـن            
 مصيبت ها و بدبختي ها است.  

در چارچوب نظام سرمـايـه داري     
نمي توان به آزادي دست يـافـت. اگـر       
اينگـونـه بـود  در کشـوري مـانـنـد                  
آمــريــکــا کــه از قــدرتــمــنــدتــريــن و            
ــا           ــي ــريــن کشــورهــاي دن ــمــنــدت ثــروت
ــاي                 ــود و ادع ــي ش مــحــســوب م
دمکراسي اش گـوش جـهـان را کـر               
کرده است که نبايد مردم فقير و بـي      
خانمان وجود داشـتـه بـاشـد. نـبـايـد             
بيکاري وجود داشتـه بـاشـد، نـبـايـد           
حريم خصوصي مـردم زيـر ذره بـيـن           
قرار بگيرد و دولـت در زنـدگـيـشـان            
سرک بکشد و جاسوسـي کـنـد. ولـي          
مـا ايــنــهــا را بـه وضــوح حــتــي در                
آمريکا که الگوي دمـکـراسـي نـظـام        
سرمايه داري است مـي بـيـنـيـم. در           
حالي که آمريکا ، مهد دمـکـراسـي      
نظام سرمايه داري، نمي تواند آزادي   
، برابري و رفاه را در کشورش اعمـال  
کند، هنگامي که نمي توانـد فـقـر و        
گرسنگي را ريشه کن کـنـد، احـزاب        
ناسيوناليـسـت کـرد کـه الـگـويشـان              
هـــمـــيـــن دمـــکـــراســـي دروغـــيـــن         
آمريکاست چگونه مردم کردستان را 
از اين فقر و فالکت نجـات خـواهـنـد       

 داد و آزاد خواهند کرد؟ 
اينها مسايلي هستند که مـردم   

کردستان بايد در نظر داشته بـاشـنـد.    
در ضمن آنها مي توانند از وقـايـعـي     
که در کـردسـتـان عـراق پـيـش آمـده              
ــزاب               ــرنـــد. احـ ــگـــيـ اســـت درس بـ
ناسيوناليست کرد در کردستان عراق 
بيش از بيست سال است که  قـدرت      
را دردست گرفته و حـکـومـت کـردي       
راتشکيل داده اند. چيزي که در طـول  
اين سال ها مشاهده مي کنيم جنگ 
قدرت بر سـر حـاکـمـيـت کـردسـتـان               
توسـط دوحـزب اتـحـاديـه مـيـهـنـي                
(يـکـيـتـي نـيـشـتـيـمـانـي) و حــزب                    
دمکرات (پارتي دمـکـرات) اسـت.        
مردم هيچ نقشي در اداره حـکـومـت      
نـدارنـد. فسـاد مـالـي بـه اوج خــود                  

رسيده و سرمـايـه هـا و درآمـدهـاي            
کردستان به جـاي ايـنـکـه در جـهـت             
عـــمـــران و آبـــادانـــي شـــهـــرهـــا و              
روستاهايي که در طول دوران جـنـگ   
عليه صدام ازبين رفته و مورد حـملـه   
هاي ويرانگر حکومت مـرکـزي قـرار      
گرفته بودند هـزيـنـه شـود، بـه جـاي             
اينکه در جهت رفاه عمـومـي و رفـع        
مشکـالت اقـتـصـادي و ريشـه کـن               
کردن فقر و گرسنگـي هـزيـنـه شـود،          
برعکس، در جهـت تـحـکـيـم قـدرت           
سياسي صرف شده و بخش بزرگي از 
آن هـم بــه جـيــب مـفـت خـورهـايــي                 
سرازير مي شـود کـه در راس اداره             
دولت قرار گرفته اند. حکومت اقليـم   
کردستان عراق همـچـنـيـن در مـورد          
مسايل ديگري مانند حقـوق زنـان ،       
آموزش و پرورش، بهداشـت، حـقـوق      
کارگران، بيمه و بسياري از مسـايـل     
ديگر هيچ اقدام قابل توجهي انـجـام     

  نداده است.
بنابراين ماهيت ناسـيـونـالـيـسـم       
کرد بخصوص بعد از قدرت گيري آن 
در کردستان عراق بـراي هـمـه مـردم         
کردستان مـعـلـوم شـده اسـت. آنـهـا               
ديگر گول اين برنامه هاي ارتجـاعـي   
و پوسيده را نخـواهـنـد خـورد. آنـهـا            
حــکــومــتــي را مــي خــواهــنــد کــه             
جوابـگـوي نـيـازهـاي انسـانـي شـان               
باشد. شايد تجربيات و درس هـايـي      
که مردم کردستان از حکومت اقلـيـم   
کردستان عـراق مـي گـيـرنـد، چـراغ             
راهي باشد براي آينده و پايان دادن به 
بي عدالتي ها و بـي حـقـوقـي هـا و            
همه دردها و بـدبـخـتـيـهـايـي کـه در             
طول تاريخ در حق اين مردم رنجديده 

 و ستم کشيده اعمال شده است.
اميد است که مـردم کـردسـتـان        

تنها راه رهايي خود از تمام مصيبت 
ها و رنج هايي که تا کنون مـتـحـمـل     
شده اند را که همانا سوسياليسم مي 
باشد دريابند و حـول پـرچـم آن بـراي           
نابودي نظام سرمايه داري و برقـراري  

 حکومتي انساني متشکل گردند.

 هستند.  
مـردادمـاه)      ٢ ژوئـيـه (      ٢٤ روز 

محمد البـراهـمـي يـكـي از رهـبـران              
شناخته شده و صريح اللهجـه چـپ و       
سكوالر توسط جريـانـات تـروريسـت       
اسـالمـي در بـرابـر چشـم هـمـسـر و                   
دخترش ترور شد. شـش مـاه  پـيـش            
شكري بالعيد يكي ديگر از رهـبـران       
سكوالر و چپ تونس به همين شـيـوه     
وحشــيــانــه مــقــابــل خــانــه اش تــرور          
گرديد. مردم حزب حاكم النهـضـه را      

 پشت اين ترورها مي بينند. 
 

اين جنايات گوشه اي از تـقـالي       
مرگ و زندگي جريـانـات مـرتـجـع و          
عقـب مـانـده اسـالمـي بـراي بـاقـي                 
ماندن در صحنه سياسي و مـتـوقـف    
كردن فضاي انقالبي در تونس اسـت.  
نيروهاي اسالمي تالششان اين اسـت  
كه مانع اين شوند كه تونـس بـدنـبـال       
انقالب به جامعه اي آزاد و مـدرن و        
انساني بدل شود. ايـن جـريـانـات بـا           
انــقــالب تــونــس و مــيــدانــدار شــدن           
جوانان و مـردم آزاديـخـواه و مـدرن،           
مرگ سياسـي خـود را نـزديـك مـي              
بينند. تونس براي خالص شدن از شر  
سرکوب و ارتجاع و عقب ماندگـي و    
فقر و تبعيض انقـالب كـرد. امـا در           
خالء حزب و پالتفرم روشن و رهبـري  
چپ و بانفوذ، جريانات اسـالمـي در       
پروسه هاي انتخاباتي دست باال پيدا 
كردنـد و حـزب اسـالمـي الـنـهـضـه                 
قدرت را به دست گرفت. امـا جـبـهـه       
انقالب از پاي نـنـشـسـت. فشـار بـر              
احزاب اسالمي شدت يافت و مـردم      
خواستهاي خود را به اشكال مختلف 

 مورد پافشاري قرار دادند. 
 

تـحـوالت دو سـه سـال گـذشـتــه               
نشان داد كه گرچه كـارگـران و مـردم        
ــد                 ــادر نشــده ان ــوز ق ــن ــي ه ــالب ــق ان
استراتژي دستيابي خود به جامعه اي 
انساني را آماده و پرداخته كنند، اما 
ترديدي ندارند كـه ارتـجـاع و عـقـب            
ــدگــي اســالمــي و حــاكــمــيــت             مــان
اقليتهاي بي خاصيت را نميخواهـنـد   

 و به آن به دفعات نه گفته اند.
 

آنچه در تونس و هـمـچـنـيـن در            
مصر و حـتـي بـدرجـه اي در لـيـبـي                

شاهديم ادامه يك كشاكش  طبقاتـي  
و سياسي ميان اكثـريـت كـارگـران و         
مردم انقالبي، با جبهه مدافع ارتجاع 
و تحجر و اقـلـيـت حـاکـم اسـت. در                
مصر مردم با تظاهراتهاي عـظـيـم و        
تاريخي خـود اخـوان الـمـسـلـمـيـن و               
مرسي را تا لبه سقوط عقب راندند و 
نهايتا ارتش به منظور جلـوگـيـري از      
پيشروي بيشتر انقالب، پـيـشـدسـتـي      
كرد و مرسي را بركنار كرد و كـنـتـرل    
اوضاع را در دست گـرفـت. و مـردم           
ميليوني همچنـان بـر انـزواي اخـوان           
المسـلـمـيـن و تـحـوالت پـايـه اي و                   
رفاهي پافشاري ميكنند. در لـيـبـي       
نيروها و جريـانـات چـپ و سـكـوالر            
جريانات اسالمي را تـا حـد زيـادي            
عقب رانده اند و نيروهاي ارتـجـاعـي      
نيز براي جبران شكستهاي خـود روز      

ژوئيه يكي از رهـبـران راديـكـال          ٢٦ 
جــنـــبــش ســـكــوالريســـتـــي بـــنـــام          
عبدالسالم مسماري را در بن غـازي    
ترور كردند. مردم لـيـبـي در عـکـس           
العمل به اين جنايـت بـالفـاصـلـه بـه           
خــيــابــان ريــخــتــنــد و دفــتــر اخــوان            

 المسلمين را به آتش کشيدند.  
انقالبات منطقـه خـاورمـيـانـه و          
شــمــال آفــريــقــا، تــحــوالتــي مــهــم و          
تاريخي اند كه نتايج و دستـاوردهـاي   
سياسي و اجتماعي آنها هنوز تمامـا  
خود را نشان نداده اسـت. امـا هـيـچ          
تــرديــدي در ايــنــكــه ايــن تــحــوالت           
عليرغم هرتقال و جنـايـت نـيـروهـاي        
ارتجاعي و ضد انقالبي، كشـورهـاي     
منطقه را گامي تاريخـي و بـرگشـت        
ناپذير به پيـش خـواهـد بـرد، نـبـايـد              
داشت. اما تمام تجربيـات تـاريـخـي        
در كشورهاي مختلف از جمله ايـران    
نشان ميدهد كـه جـبـهـه كـارگـران و             
مردم انقالبي بايد اهداف خود را بـه      

صورت برنامه و پالتفرم و گـامـهـاي      
روشن و تعريف شده اي بـيـان كـنـد.           
بايد فورا و در اولين گام بر اقدامـات  
سياسي اي از قبيل جـدايـي ديـن از          
دولت و آمـوزش و پـرورش، بـرابـري             
كامل زن و مـرد، آزادي بـي قـيـد و             
شرط تشكل و بيان و عـقـيـده، لـغـو          
اعدام، ممنوعيت تبعيض بر اسـاس    
جنسيت و مليت و زبان، بـرخـورداري   
همه شهروندان از رفـاه و مسـكـن و            
بيمه هاي درمـانـي و اجـتـمـاعـي و               
امثال اينها تاكيد كنـد و كـل مـردم          
انقالبي را حول خواستهاي انسانـي و    
مدرن و رفـاهـي گـرد آورد و عـلـيـه                 
تعرضات سرمايه داران و نـيـروهـاي        
مذهبي به حركت در آورد. الزمـه و         
شرط سرعت و موفقيـت در ايـن راه         
وجود يك حزب پرنفوذ كمونيستـي و    
كارگري است كه بدون هيچ تـرديـد و       
تاملي بر اين اهداف و جـهـت گـيـري       

 پافشاري نمايد.  
 

حزب كمونيسـت كـارگـري تـرور         
ــبــراهــمــي در تــونــس و               مــحــمــد ال
عبدالسـالم مسـمـاري در لـيـبـي را               
بشدت محكوم مـيـكـنـد و خـود را              
همراه و در كـنـار كـارگـران و مـردم                
انــقــالبــي تــونــس و لــيــبــي و مصــر            
ميداند. ما هـمـه مـردم ايـران را بـه               
حمايت و پشتيباني از خواست هـا و    
مبـارزه مـردم ايـن كشـورهـا عـلـيـه                 
نــيــروهــاي مــرتــجــع و جــنــايــتــكــار          

 اسالمي فرا ميخوانيم. 
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
   ١٣٩٢ مرداد  ١٧ 
 ٢٠١٣ ژوئيه  ٢٧ 

 

 

 ۱ از صفحه 
 ناسيوناليسم کرد... در مورد ترور محمد البراهمي...  
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 ۸ صفحه  

 ۱ از صفحه 

است. تظاهرات هايي کـه از خـرداد          
پس از کودتاي انتخاباتي ۱۳۸۸ سال 

خامنه اي و سپاه در ايران تـحـت نـام      
جنبش سبز بـه راه افـتـاد و طـي آن               
ميليون ها نفر به خيابان هـا آمـده و       
شعارهاي مختلفي را مطرح کـردنـد،   
يکـي از آن رويـدادهـايـي اسـت کـه                 
باعث تعميق هر چه بيشـتـر شـکـاف       
بين احزاب و جريانات چپ ايران شد. 

 -رويدادي که به ظاهر مي بايسـت       
–حتي اگر به صورت کـوتـاه مـدت        

همکاري و همـيـاري مـيـان احـزاب،          
جريانات و فـعـالـيـن چـپ بـه دنـبـال               
داشته باشد، به ضد خود تبديل شد و 
به اختالف نظرات آنان دامن زد. در      
اين صورت چرا تحليل مشـخـص از       
شرايط مشخـص بـه چـنـيـن نـتـايـج               

 متضادي انجاميد؟
بجز چند شخصيت بـه اصـطـالح      
چپ و يکـي دو حـزب سـابـقـا خـرده               
بورژوايي ايران، يعني حزب تـوده  و        
سازمان اکثـريـت کـه بـي آبـرويـي و               
خيانت آنان به طبـقـه کـارگـر زبـانـزد           
خاص و عام است، احزاب و سازمـان  
     هاي چپ، به طور فراگير انـتـخـابـات

را به عنوان يک مضحکـه و     ۸۸ سال 
نمايش مسخـره مـحـکـوم و تـحـريـم              
ــران                 کــردنــد و از طــبــقــه کــارگــر اي
خواستند که در آن شـرکـت نـکـنـنـد.         
اما درست يک روز پـس از ايـن کـه              
خامنـه اي طـي يـک شـعـبـده بـازي                   
ناشيانه، احمدي نژاد را از صندوق ها 
بــيــرون آورد و در اعــتــراض بــه آن                
ميليون ها نفر به خيابان هـا آمـدنـد،      
همين احزاب چپ که تاچند روز قـبـل   
از آن، در تحريم انتخـابـات هـمـصـدا        
بودند، در اين مورد مواضـع کـامـال      

 متضادي گرفتند. 
يک بخش از احـزاب و سـازمـان          
هاي چپ و کمونيستي ايـران از ايـن         
تظاهرات ها به عنوان جنـگ درونـي     
جناح هاي رژيـم  و تـقـابـل اصـالح                
طلبان حکومتي با اصولگرايان پيـرو  
خامنه اي و سپاه ياد کـرده و طـبـقـه         
کارگر ايران را از شرکت در جنگي که 
نفع طبـقـاتـي آنـان را در بـر نـدارد،                 
برحذر داشتند. اين جناح از جـنـبـش       
کمونيستي ايران هـدف، شـعـارهـا و         
پايگاه طبقاتي شـرکـت کـنـدگـان در          
اين تظاهرات ها را غـيـرکـارگـري و           
ضد کارگري دانسته و اعـالم کـردنـد        
که در اين تظاهرات ها، شـعـارهـايـي     
که نشان دهد کارگران کارخانه هـا و      
مراکز صنعتي در آن شـرکـت دارنـد،      

وجود ندارد؛ بنابراين طبقه کارگر در   
اين تـظـاهـرات هـا شـرکـت نـدارد و                
اساسا نبايد  هم شرکت داشته باشد، 
چرا که با شرکت در چنين تظاهـراتـي   
جـان خــود را بــراي مـنــافـع اصــالح              
طلبان حکومتي به خطر مي اندازند. 
بخشي از شخصيت هاي اين جناح از 
چپ ايران، پا را از اين فراتر نـهـاده و     
اعالم کردنـد کـارگـري کـه شـعـورش             
نمي رسد ايـن يـک اخـتـالف درونـي              
حکومتي است و در آن شـرکـت مـي        
کند، بگذار کشته شود.آنان تـرکـيـب       
تظاهر کنندگان را رفـرمـيـسـت هـاي        
طبقه مـتـوسـط و مشـتـي سـوسـول              
باالشهري ناميدند و بـراي شـکـسـت         
آنان لحظه شماري و شرط بندي مـي    

 کردند.
در جـــنـــاح ديـــگـــر جـــنـــبـــش            
کمونيستـي ايـران، تـحـلـيـل از ايـن                 
رويدادها بـه شـدت مـتـفـاوت بـود.               
هميشه در مقاطع حساس، چپ دچار 
اختالف نظرهاي عميق شده است. به  
طـور مشــخــص حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري ايـران نـمـايـنـده اصـلـي ايـن               
جناح بود که همان طور که قبال شاره 
شد انتخابات را تحريم کـرد امـا بـه          
محض به خيابان آمدن مردم و آغـاز    
اعتراضات، مردم را به شرکت هر چه 
وسيع تـر در ايـن تـظـاهـرات هـا در                 
داخل و خارج کشور فراخواند و پـس      
از گــذشــت چــنــد روز، بــيــانــيــه "ده              
خواست فوري مردم" را منتشر کـرد.    
استدالل حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          
ايران در حمايت از تـظـاهـرات هـاي           
خياباني مـردم ايـن بـود کـه چـنـيـن                
تظاهراتي گرچه به ظاهر اعتراض بـه    
نتيجه  انتخابات است، اما در اصـل  
فوران خشم فروخورده مرم ايران عليـه  
سي سال استثمار و جنايت و کشـتـار   
و تبعيض حکومت است و اين  يـک      
جنبش انقالبي است کـه شـعـارهـا و         
اهداف آن راديکاليـزه خـواهـد شـد و           
تغيير خواهد کرد. بنابراين کـارگـران      
به عنوان اکـثـريـت جـامـعـه در ايـن                
تظاهرات ها شرکت دارنـد بـايـد هـم         
شرکت داشته باشند و چنيـن حضـور     
گستـرده خـيـابـانـي، نـمـود جـنـبـش                 
انقالبي عظيمي است که کليت نـظـام   

 را نشانه گرفته است.
اکنون پس از تـوصـيـف ايـن دو           
ديـدگـاه بـه تـحــلـيـل آن تـحـوالت و                   
بررسي تئوري اي مي پردازيم کـه در      
مورد انقالب دچـار بـدفـهـمـي هـاي             
خطرناکـي شـده  و يـگـانـه انـقـالبِ                  

واقعي را انقالب "کمونيـسـتـي" مـي         
داند و بـه کـم تـر از انـقـالب "نـاب"                  
کــارگــري رضــايــت نــمــي دهــد؛ در            
صورتي که  در اکثر مـوارد، سـنـگ        

 بزرگ نشانه نزدن است.
کمونيست هـا پـيـشـروان طـبـقـه            
کارگر هستند. اگر درهـر جـنـبـش و            
قيامي توده هاي کارگر و زحمتـکـش   
از همان ابتدا راه قيـام و سـرنـگـونـي          
حکومت ها و کسب قدرت سـيـاسـي    
را بلد بودند و هر کدام به مانـنـد يـک      
انقالبي حرفه اي عمـل مـي کـردنـد،         
وجود کمونيست ها در صفوف طبقـه  
کارگر کامال زائد بود. بنابـرايـن يـک       
کمونيست ضرورت وجودي خـود در      
جنبش کارگري را، در آگاهي بخشـي  
و کمک به تشـکـل يـابـي کـارگـران و             
راهنمايي و رهبري کارگران تـعـريـف      

 مي کند.
تظـاهـرات مـردم ايـران در سـال              

تحت هر عنوان و بـهـانـه اي،       ۱۳۸۸ 
عليه يـک حـکـومـت سـرمـايـه داري              
فاشيستي مذهبي به راه افـتـاد و بـر        
بستر يک نارضايتي عميق اجتماعـي  
از حکومت صورت گرفت و فقـط در    
شهر تهران سه ميليون نفر به خيـابـان   
ها آمدند و عليه آن حکومـت شـعـار      
دادند، مخالفت با چنين تظاهراتي و 
به انتظار شکست آن نشسـتـن کـاري      
ارتجاعي و ضدانقالبي بود. گيرم در    
روزها و هـفـتـه هـاي اول تـظـاهـرات              
شعارهاي "ياحسيـن مـيـرحسـيـن" ،            
"راي من کو"  يا "اهللا اکبر"  تـوسـط           
بخشي از تظاهـرات کـنـنـدگـان داده          
شود، آيا طرح چنين شـعـارهـايـي در       
روزهاي اول تظاهرات در شرايطي کـه  

سال از آخرين تظاهرات  ۱۰ دست کم 
خياباني عليه حکومت مي گـذشـت،   
مجوز مناسبي براي طفـره رفـتـن از        
شرکت در چنين جنبشي مي بـاشـد؟     
تروتسکـي مـي گـويـد: "هـر طـبـقـه                   
انقالبي پيش از تـحـصـيـل قـدرت و            
قطع بند نافي که او را به جامعه کهن 
وصل کرده است، هميـشـه نـخـسـتـن         
گامهاي طاغيانه ي خود را در پـس        
شعارها و قوانيـن شـرعـي و عـرفـي            
پنهان ساخته است."  بـه نـظـر  مـي             
رسد به دور از شان ايـن کـمـونـيـسـت         
هاست که به ميان توده ها بـيـايـنـد،       
صبورانه خـطـاهـاي آنـان را گـوشـزد             
کرده و  مـبـارزات شـان را تـعـمـيـق                
بخشند، چرا که "راديکالـيـسـم" شـان         
خدشه دار مي شود. بسياري از ايـن       
ِ  بـيـن             کمونيست ها رابطه ابـتـدايـي
شــرکــت در انــتــخــابــات و شــرکــت             
درتظاهراتي که بـه بـهـانـه ي تـقـلـب              

صورت گرفت، را درک نکرده بودند و 
گويا چون ما کمونيست ها انتخابات 
را تحريم کرده ايم، بنابراين تظاهرات 
بعد از آن  را نيز بايد تحريم کنيم؛ در 
حــالــي کــه شــرکــت در انــتــخــابــات            
فرمايشـي حـکـومـت يـک مـوضـوع              
است و شرکت در تظاهراتي  به ظاهر 
عليه نتيجه ي انتخابات، موضوعـي  
ديگر. اولي در خـدمـت مشـروعـيـت         
بخشيدن و تـداوم عـمـر حـکـومـت و             
دومي در راستاي سرنگوني انـقـالبـي    

 حکومت است. 
آنان در اين رابـطـه يـک عـنـصـر             
بسيار مهم ديگر را هم فراموش کرده 
و يا ناديده گرفتـه انـد و آن ايـن کـه               
شرايط سياسي ايـران بـا کشـورهـاي         
اصلي سرمايه داري تـفـات اسـاسـي         
دارد. يــعــنــي ايــن کــه در صــورت               
آمادگي اتحاديه ها و سـنـديـکـاهـاي      
کارگري،رهبران احزاب چپ در اروپـا    
مي توانند کارگران را بدون واهمـه از    
ــان                  ــاب ــي ــه خ ــار ب ــوب و کشــت ســرک
فــراخــوانــنــد، امــا در ايــران امــکــان          
حضور خياباني گسـتـرده تـوده هـاي         
مردم و کارگران به ندرت ميسـر مـي     
شود.همان طور که گفته شد با آخرين 
حضـور خـيــابــانـي مـردم کــه هــمــان             
تظاهرات کـوي دانشـگـاه بـاشـد، ده            
سال فاصله وجود داشت و تظـاهـرات   
کوي دانشگاه نيز با آخرين تظاهـرات  
گسترده خياباني قبل از خـود چـيـزي      

سـال! قـدرت در مـبـارزه               ۱۸ حدود 
انـبــار مــي شــود نــه در طــفــره روي               
منفعالنه از آن. بنابـرايـن الزم اسـت         
کــمــونــيــســت هــاي چــنــيــن کشــوري        
فرصتهاي نادر براي حضور ميليونـي  
مردم در خيابان را مغتنـم شـمـرده و        
در صــف مــقــدم آن قــرار گــرفــتــه و              

بـا        -کارگران را بـه حضـور در آن             
مطالبات سياسي و اقتـصـادي خـود      

 فراخوانند. -
ــر شــدن               ــراي روشــن ت اکــنــون ب
موضوع به جنبه ي ديگر از انـقـالب     

ايران مي پردازيم کـه از       ۱۳۸۸ سال 
عوامل به اشتباه افتادن اين فعـالـيـن    
جنبش چپ مي باشد: درمـيـان ايـن         
کمونيست ها نظـرگـاه سـوبـژکـتـيـوي          
وجود دارد که طبق آمـوزه هـاي آن،         
اوال هيچ تغييري (هر اندازه هم ريشه  
اي) بدون حضور طبقه کـارگـر نـمـي          
تواند نام انقالب به خود بگيرد. ثانيا  
اعتقاد و انـتـظـار دارنـد جـنـبـش از              
همان روز اول حضور خيـابـانـي بـايـد        
شــعــارهــاي حــداکــثــري ســر داده و             
اقداماتي را که در روزهـاي پـايـانـي           
قيامها معـمـول اسـت، انـجـام دهـد             

وگرنه نمي تـوان بـه آن نـام انـقـالب                
گذاشت. يک حزب کمونيسـتـي بـراي       
آنکه بتواند رهبري يک جـنـبـش تـوده       
اي و انقالبي را به عهده بگيرد، بـايـد   
توازن قوا، نـبـض جـنـبـش، شـرايـط              
ذهني توده ها و نيـروهـاي مسـلـح و         
نيروهاي سـرکـوب و ده هـا داده ي                
ديگر را نيز درنظر بـگـيـرد.آن حـزب          
کمونيسـتـي کـه خـواهـان اقـدامـات              
حداکثري در روز اول خـيـزش اسـت،          
مانند باکونين عمل مي کند کـه بـه       
قول هرتسن ماه اول حاملـگـي را بـا        
ماه نهم اشتباه مي گـرفـت و چـنـيـن          
قابله سياسي اي مـطـمـئـنـا جـنـيـن               
انقالب را در نطفه خفه خواهـد کـرد.     
اگر اين احزاب "نـاب" کـمـونـيـسـتـي            
رهبري صد جنبش  حـي وحـاضـر و          
آماده خيزش را بـه دسـت بـگـيـرنـد،             
محال اسـت بـتـوانـنـد از دل آن يـک                 

 انقالب را صورت بدهند.
تاريخ انقالب هاي بزرگ جـهـان      

نشان مي دهد که هر انقالبي قبل از   
پيروزي، در گام هـاي نـخـسـت خـود            
مطالبات حـداقـلـي را مـطـرح کـرده             
اسـت؛ بــه قــول تـروتســکــي در پــس             
شعارهاي مذهبي و قوانين مـوجـود.   
مردم فرانسه که در همان روز سـقـوط   
باستيل شعار مرگ بر سـلـطـنـت  را         
طرح نکردند. لويي کاپه حتي تـا دو       
ســال پــس از انــقــالب هــم در راس               
حکومت بود! اين نقطه شـروع يـکـي       
از انقـالب هـاي بـزرگ تـاريـخ بـوده               
است. با تداوم انقالب بود کـه مـارا،       
دانتون، ابر روبسپير ، سـن ژوسـت و       
دمولن سر برآوردند. انقالب، ژاکوبـن   
ها ، کـوردلـيـه هـا، کـنـوانسـيـون و                 
سقوط دستگاه کليسا را به خود ديـد  
که حتـي بـه ذهـن خـوشـبـيـن تـريـن                  
انـقـالبـيـون فــرانسـه در مـاه جــوالي               

خـطـور نـمـي کـرد. انـقـالب                  ۱۸۷۹ 
فوريه روسيه نـمـونـه ديـگـري اسـت،             
انقالبي که طي آن مـيـلـي يـوکـوف،            
مشروطه خواهان و خرده بورژوازي به 
قدرت مي رسند، تـنـهـا هشـت مـاه          
طول مي کشد تا از دل آن لـنـيـن و              
تروتسـکـي و بـلـشـويسـم بـه قـدرت                 

ايـران.     ۵۷ برسند. يا انـقـالب سـال           
بـا     ۵۷ تظاهرات روز اول  در سـال            

شعار اجراي قانون اساسي مشـروطـه     
آغاز شد.کسي از همان روز اول شعار 
سرنگوني سلطنت را سـر نـداد. امـا           
چهار ماه بعد دم و دستگاه سلـطـنـت    
را در عمل جارو کردند.  يعني دسـت  
به اقدامي زدند که چهار ماه قـبـل از     
آن جرات ابراز و مـطـرح کـردنـش را             
نداشتند. تاريخ تجربه  انقالبي را بـه     

 بدفهمي های چپ...
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 ۷ از صفحه  

ما نشان نمي دهد که از همان ابـتـدا     
چپ راديکال دست بـاال را داشـتـه و          
شــــعــــارهــــا و خــــواســــت هــــاي              
ماکسيماليستي از روزهاي آغـازيـن     
انقالب طرح شده باشد. پروسه  قـيـام    
و انقالب اين گونه است، نه آن گـونـه     
که اين باکونينيست هـا تصـور مـي          
کنند: يا انـقـالب نـاب کـارگـري يـا                
هيچ! و هميشه هم نتيجه شـان هـيـچ       

 خواهد بود.
ما مي دانيم که همين توده هاي 

چگونه به سـرعـت      ۸۸ مردم  در سال 
ــي خــود درس                 ــالب ــق ــبــش ان از جــن
آموختند و حرکات و شـيـوه عـمـل و         
شعارهايشان در طي يک دوره مبارزه 
مداوم، از شعار غالب "راي مـن کـو"       
به شعارهاي"موسوي بهانه است کـل     
نظام نشانه اسـت"، "مـرگ بـر اصـل             
واليت فقـيـه"، "مـرگ بـر جـمـهـوري                

 ۶ اسالمي " و... تبديل شد و در روز     
دي يعني روز عاشورا جسد نيمه جان 
حکومت را تا پـاي گـور کشـانـدنـد؛            
روزي که به اعتراف خود فرمانـدهـان   
سپاه و  نيروي انتظامي حکومـت تـا     
مرز سقوط پـيـش رفـت.بسـيـاري از             

 ۸۸ انقالب ها از جمله انقالب سـال      
ايران به اين دليل کـه مـبـارزه را تـا             
فرجام نـهـايـي ادامـه نـداده انـد، بـه                

 شکست کشيده شدند.
 
نکته ديگر در رابطه بـا احـزابـي       

که تظاهرات خياباني مـردم ايـران را       
تحريم کردند ايـن اسـت کـه آنـان از               
زاويه ديد موسوي و کروبي و آيت الـه  
بي بي سي به اين جنبـش نـگـاه مـي         
کردند. زماني که موسوي و کـروبـي        
هــدف خــود را بــازگشــت بــه دوران             
طاليي امام و اصالح حکومت اعالم 
کردند و زمـانـي کـه بـي بـي سـي و                 
صداي آمريکا به طور بسيار بـرنـامـه    
ريزي شده و ماهرانـه اي تـالش مـي          
کردند تا هدف از اين تظاهرات هـاي    
"هزاران نفري" را بازگرداندن موسـوي    
به قدرت و اصالح حـکـومـت  نشـان         
بدهند، درست در چنين  زماني، ايـن  
احزاب چپ، به جاي باز کـردن چشـم       
خود به روي واقعيات، اخبار "موثـق"   
و تحليل هاي "بي طرفانه " بورژوازي   
امپرياليستي را مبناي موضع گيري 
هاي خود قرار دادند. در نتيجه، بيش 
از پيش با خيزش توده اي مـردم لـج         
کرده و تظاهرات کنندگان را مشـتـي     
عناصر نادان ناميـدنـد کـه قـادر بـه            
 درک "ماهيت" اين حکومت نيستند.

کژفهمي ديگري که در ميان ايـن  
کــمــونــيــســت هــاي "راديــکــال" کــه             
"راديکاليسم"  را پوشـشـي بـراي بـي         
عملي  خود ساختـه انـد،  در مـورد            
انقالب وجود دارد اين است که هـيـچ   
جنبش و قيام شکست خورده اي نمي 
تواند نام انـقـالب بـه خـود بـگـيـرد.                
مطابق اين  استدالل، "ماهيـت" يـک       
پديده  بر اسـاس نـتـايـج آن تـحـلـيـل               
ميشود!. طبق استدالل هـاي ايـنـان،        

نـبـايـد صـورت مـي             ۱۸۴۸ انقالب 
گرفت چرا که نتيجه آن شکست ژوئن 
بود. چون نتيجه کمون پاريس چـيـزي     
جز شـکـسـت و کشـتـار شـهـرونـدان                 

 ۱۹۰۵ پاريسي نبود،  و چون انقالب 
ــيــکــالي دوم و                 روســيــه تــوســط  ن
استوليپين سرکـوب شـد،  کـارگـران           

 نبايد در آن شرکت مي کردند و...
مــردم در      ۸۸ تـظــاهــرات سـال        

ايران براي شناخت چـپ انـقـالبـي از           
چپ غير انقالبي حـکـم هـمـان آغـاز            
جنگ اول امـپـريـالـيـسـتـي را بـراي               
ــال                 ــي ــوس ــاي س ــروه ــي ــاخــت  ن ــن ش
دموکراسي آن دوره و انـتـرنـاسـيـونـال       
دوم دارد. همان طور که آغاز جـنـگ      
اول جـهـانـي بـاعـث رو شـدن دسـت                
نوسکه ها، اشميت ها، کائـوتسـکـي    
ها و ميلران ها و جدا شدن صف آنان 
ــي، روزا                  ــکـ ــروتسـ ــن، تـ ــيـ از لـــنـ
لوکزامبورگ، مارتوف و ليبکنـشـت   

ايـران     ۸۸ شد، جنبش انقالبي  سـال    
هم احزاب کارگري منفعل را بـه مـا       
نشان داد و صف آنان را از احزابي که 
مــي تــوانــنــد رهــبــري يــک انــقــالب           
کارگري را به دست گيرند، مشـخـص   
کرد. طبقه کارگر ايران به احزابي کـه     
منتظر يک قيام "ناب" کارگري هستد  
يعني قـيـامـي کـه تـمـامـي شـرکـت                
کنندگان در آن پرولتـر بـوده و در آن           
فقط شعارهاي سوسيـالـيـسـتـي داده        
شود و انقالب سوسياليستي يـگـانـه      
هدف آنان باشد، نيازي ندارد. لـنـيـن       
به درستي مي گويد هـرکـس کـه در          
پي يک انقالب نـاب کـارگـري اسـت،         
هرگز آنقدر عـمـر نـخـواهـد کـرد کـه                
چنين انقـالبـي را بـه چشـم بـبـيـنـد.                 
رهـــبـــران ايـــن جـــنـــاح از احـــزاب              
سوسياليستي ايـران بـه جـاي تـالش           
براي به دست گرفتن رهبري مبارزات 
مردم ايران و تعـمـيـق خـواسـت هـاي           
ــال خــود                     ــه ح ــان را ب ــقــالب، آن ان
واگذاشتنـد تـا "مـرتـجـعـيـنـي چـون                 
موسوي و کروبي کـه لـنـگ لـنـگـان             
دنبال توده هاي مـردم بـودنـد،  ايـن             

فرصت را بيابند که خود را" رهبر اين 
جنبش ضد مذهبـي و راديـکـال جـا           

 بزنند.
هر کسي که از نزديک در جـريـان     
خيزش ميليوني مردم ايـران در سـال       

بوده باشد مـي دانـد کـه چـنـيـن              ۸۸ 
خيزشي، بـه شـدت سـکـوالر ، ضـد              
مذهبي و  آزاديخواهانه بود. چـنـيـن       
جنبش هايي مسـتـعـد راديـکـالـيـزه            
شدن اند وهمان طور که پيـش بـيـنـي       
مي شد جـنـبـش در طـي چـنـد مـاه                 
مدام يک قوس صعودي را طي کرد و 
در نقطه حضور خـيـابـانـي راديـکـال           
خود، خصلت  انقالبي خود را نشـان      

دي در      ۶ داد. کسـانـي کــه در روز              
خيابانهاي تهران در ميان تـظـاهـرات    
کنندگان بودند، خوب مي داننـد کـه     
چه نفرت عميقي از اسالم سياسـي و    
جمهوري اسالمي در ميان آنان مـوج  
مي زد. دو فاکـتـور سـکـوالريسـم و           
پاسخ انقالبي بـه تـوحـش نـيـروهـاي             
رژيم، سرانجام "رهبران جنبش سـبـز"      
و تئوريسين هـاي گـرايشـات اسـالم           
سياسي در خارج از کشـور از جـملـه        
سازگارا، مخملباف، کديور، سـروش    
و... را بيـدار کـرد و واقـعـيـت جـان                  
سخت، حقيقت را به آنان تحميل کرد 
و فهماند که اين تو بمـيـري از آن تـو          
بميري ها نيست. اصـالح طـلـبـان و            
سبزها گرچه مثل هر نيروي ديـگـري     
که از انقالب زيان مي بـيـنـد، هـرگـز        
حاضر نشدند نـام انـقـالب را بـر آن               
بنهند اما خـطـر واقـعـي آن را بـراي              
خود احساس کـردنـد و از آن تـبـري               
جســتــنــد و اعــالم کــردنــد کــه ايــن              
جنبشي نبود که مدنظر ما باشد، ما 
خواهان اصالح حکومت هستيم امـا  
اين جنبش نابودي آن را مي خواهـد.  
اما چنين مبارزه بزرگي و حتي قـيـام   
روز عاشورا نتوانست چپ هاي ما را 
از خــواب غــفـلــت بــيـدار و ديــدگــاه             
نادرست آنان را تـغـيـيـر دهـد. آنـان                
سوگند خورده بودند که گردن خود را   
در عرصه سياسي ايـران بـر سـر ايـن           

 لجاجت بشکنند.
 

با گذشت زمان و فاصله گـرفـتـن    
از تحوالت آن مقطع در شرايطـي کـه     
با موج بزرگي از انقالبات منطقه اي 
روبرو هستيـم، بـيـش از پـيـش مـي               
توانيم نام انقالب را بر جـنـبـش سـال       

ايران بگذاريم. اگرچه  بعضـي از      ۸۸ 
کمونيست هاي ايراني حتي مخـالـف   
اين هستند که تحوالت مصر، تونس 
و منطـقـه را انـقـالب بـنـامـنـد. در                  

 ۳۳ شــرايــطــي کــه فــقــط در مصــر             

کـه     -ميليون نفر بـه خـيـابـان آمـده            
و       -اکثريت آنان هم کارگرهستند      

حکومت مرسي و اخوان المسـلـمـيـن     
را جارو کردند، ديگر بورژوازي نـمـي     
تواند انقالب را انکار کند. از زمـان       
فروپاشي شوروي ، بـورژوازي  مـهـر          
پايان انقـالب را بـه صـفـحـه تـاريـخ                
کوبيد. گفتند ديگر تضاد طبـقـاتـي،     
مبارزه طبقاتي، بحران اقتصـادي، و    
انــقــالب مــقــوالت تــاريــخ گــذشــتــه          
مارکسيستي هستـنـد و از اعـتـبـار            
ساقط اند. اما امروز کـه  سـرمـايـه            
داري در عميق ترين بـحـران خـود بـه         
سر مي بـرد، امـروز کـه در سـراسـر              
جهان روزانه به اين نظم ضد انسـانـي     
اعتراض مي شود و  با  انقالب هاي 
گسترده اي در کشورهاي عربي روبرو 
هستيم،  حتي  بورژوازي هم بـه ايـن       
تحوالت با  کلمـه انـقـالب يـاد مـي            
کند. کمونـيـسـت هـا تـمـايـل دارنـد                
ضعف جهاني احزاب کمونيستـي در    
سازماندهي طبقه کارگر و بـه دسـت       
گرفتن رهـبـري ايـن قـيـام هـا را بـا                  
تحليل هاي نادرست پوشـش دهـنـد.      
که گويا به اين دليل کمـونـيـسـت هـا        
رهبري اين مبارزات را به عهده نمـي  
گيرند که  اين مـبـارزات کـارگـري و           
انقالبي نيستند. چنـد روز پـيـش در           
مــقــالــه يــکــي از فــعــاالن جــنــبــش            
سوسياليستي ايران اين ادعا مـطـرح     
شده بود که تحـوالت مصـر انـقـالب         
نيستند. و چون بورژوازي حاضر شـده   
نام انقالب را به آن هـا بـدهـد، پـس             

 البد کاسه اي زير نيم کاسه است!
ايـران هـم        ۸۸ در انقـالب سـال        

درست مانند مبارزات اخير مـوسـوم   
به بهار عربي، کارگر حضـور داشـت       
ــه قــول مــنــصــور حــکــمــت،                امــا ب
کمونيسم حضور نداشت و در صورت 
ســرنــگــونــي حــکــومــت، احــزاب              
وجريانات راست و سنتي مي بريدنـد  
و مـي دوخـتـنـد . بـنـابـرايـن در آن                    
صـورت، انـقـالب بـه چـيـزي شـبـيــه                 
انقالب فوريه روسيه تبديل مـي شـد       
که در آن عناصري از حکومت سابـق 
(سبزها)، نئولـيـبـرال هـاي طـرفـدار             
بانک جهاني و صندوق بين الملي پول 
و خرده بورژوازي قدرت را در دسـت        
مي گرفتنـد. ايـن امـا و اگـرهـا در                 
صورت تحقق مانع از آن نمي شد کـه  
بـتــوانــيــم نـام انــقــالب را بــر آن هــا                

 بگذاريم.
تاريخ شانس بـزرگـي بـه احـزابِ           

داد. به ايـن      ۸۸ مخالف انقالب سال 
معنا که اگر چنين انقالبي پيروز مي 
شد، کمر چنين احزابي بر سـر کـنـاره        

گرفتن شان از مبارزه مي شکسـت و    
البته شکست جنبش انقـالبـي مـردم      
ايران، مانع از شکستن کمر آنان شد. 
و شکست انقـالب فـرصـتـي بـه ايـن             
"مـاکســيــمــالــيــســت هــا" و "بســيــار            
راديکال هـا" داد کـه بـر طـرفـداران                  
جنبش انقالبي بتازند و اعالم کـنـنـد    
که " ديديد پيش بيني مـا در مـورد          
شکست اين جريان درست بود؟" آنـان   
تالش مي کنند رسوايـي حـاصـل از        
ِ  بــي                    اتـخـاذ مـوضـع ضـد انـقـالبـي
تصميمي را با "پيـش بـيـنـي درسـت           
نتـيـجـه" جـبـران کـنـنـد. در حـيـات                     
حکومت ها، ملل، طبقات و افـراد،      
بي تصميمي بدترين حـالـت مـمـکـن        
است. در دوره هاي انقالبي، سياستي 
مخرب تر از طفره روي در فکر نـمـي     
گــنــجــد. حــزبِ انــقــالب را دودلــي             
نشايد، همچنان کـه جـراح را در آن             
وقت که تيغ را به درون جسـم بـيـمـار         

: ۱۹۳۱ نشـانــده اســت.(تــروتســکـي،      
) اين رسواييِ  ناشـي از طـفـره         ۴۳۸ 

روي بايد درس بزرگي براي آن احـزاب  
 باشد.

 ۸۸ درسي که ما از انقالب سال   
ايران و سلسله انقالبات شمال افريـقـا   
و خاورميانه مـي گـيـريـم ايـن اسـت             
طبقه کارگر که هيچ نفعي در حفظ و 
تــداوم وضــع مــوجــود نــداشــتــه، در           
صورت فراهم شدن امکان اعـتـراض     
خياباني بايد به صورت وسيع شرکت 
کند. اين مـوضـوع مـخـصـوصـا در              
مورد کشورهايي صدق مي کنـد کـه     
کارگران از تشکل مسـقـل و تـحـزب          
محروم هسـتـنـد.  تـحـوالت "بـهـار                  
عربي" به کارگران نشان مي دهند که  
نتيجه مبارزات طبـقـه کـارگـر بـدون          
رهبري حزب سياسي پرولتري به نـفـع   
نيروهاي راست و ارتجاعي مصـادره    
مي شود. بنابراين احزاب کارگري که 
با جنبش هـاي واقـعـي  و مـبـارزان              
سياسي حاضر در خيابان لـج و قـهـر        
مي کـنـنـد، مـيـان کـارگـران تـفـرقـه                 
انداخته و به مانعي بر سر راه تـعـرض   
همه جانبه کارگران به نـظـم مـوجـود         
تبديل مي شوند. طبقه کـارگـر ايـران      
در اين دوره نفس چاق  کـردن،ضـمـن      
سازماندهي خود، بايد تکليفش را با 
اين احزاب "کارگري" منفعل يکـسـره     
کند و خود را براي جنگي تمام عيـار  
بــا جــمــهــوري اســالمــي و تــمــامــي           
مدافعان نظام سرمايه در ايران آمـاده  

 کند . 
 ۲۰۱۳ جوالي  ۱۸ و  ۱۷ 
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شعبه اول دادگاه انقالب اسـالمـي     
سنندج به جـرم عضـويـت در ايـن             
تشـکـل کـارگـري مـحـاکـمـه شــد.               
غالب حسينـي عضـو ديـگـر ايـن            

تـيـرمـاه بـه          ٣١کميته نيز در روز 
اتهام عضويت در ايـن تشـکـل و            
وابستگي به "احزاب خارج کشـور"   
به يک سال زندان و به اتهام تبلـيـغ   
علـيـه نـظـام بـه شـش مـاه زنـدان                   
محکوم شد. قبال حين بـازجـوئـي       
از دو فعال کارگري ديگر، شـريـف     
ساعد پناه و مظفر صالحي نيا در 
سنندج، دادگاه جمهوري اسـالمـي   
آنها را تحت فشار قـرار داده بـود         
که از عضويـت در اتـحـاديـه آزاد           

 کارگران ايران استعفا دهند. 
 

عالوه بر اين پدرام نصرالـلـهـي    
عضو کميته هماهنگي براي کمـک  
به ايجاد تشکل هاي کارگـري روز    

تيرماه مجددا محاکـمـه شـد.       ٢٧
جرم او ارسـال پـيـام از زنـدان بـه                  
مناسبت اول مه روز جهاني کارگر 
ــت. پــدرام قــبــال                   ــده اس ــر ش ذک

مــاه زنــدان      ١٩مــحــاکــمــه و بــه        
مــحــکــوم شــده و نــيــمــي از دوره            
محکوميتش را در زندان مـرکـزي     
سنندج سپري کرده است. فعـالـيـن     
کـارگـري امـا بــر حـق خـود بــراي                
عضويت در اين تشکل ها و دفـاع  
از حقوق کارگران و حق برپائي اول 

دفاع کرده و زير بار فشـارهـاي     مه
بيدادگاه هاي جـمـهـوري اسـالمـي        

 نرفته اند. 
 

اين محاکمات بخشي از فشار 
حکومت بـراي در هـم شـکـسـتـن               
تشــکــل هــاي کــارگــري اســت.               
ــاي            ــوري اســالمــي شــوراه ــه جــم
اسالمي را بـعـنـوان ابـزاري بـراي            
کنترل مبـارزات کـارگـران درسـت         
کرده و ساير تشـکـل هـا را غـيـر              
قانوني اعالم ميکند و فعالينشان 
را مدام تحت پيگرد قرار ميدهـد.  

جمهوري اسالمي کـارگـران را در         
فقر و بـيـحـقـوقـي نـگـهـداشـتـه و                   
دستمزدي چندبرابر زير خط فقر را 
به آنها تحميل کرده است و همـيـن   
دستمزد بيشرمانـه نـيـز تـنـهـا بـا              
مبارزه هرروزه کارگران به سخـتـي   
و با تاخير زياد به آنـهـا پـرداخـت         
ميشود و از طـرف ديـگـر تـالش               
کارگران بـراي مـتـشـکـل شـدن و                
مقاومت عليه اين شرايط برده وار 

 را تحمل نميکند. 
 

فشار سيستماتـيـک جـمـهـوري        
اسالمي علـيـه فـعـالـيـن کـارگـري             
بخشي از تالش سياسي رژيم براي 
جلـوگـيـري از اتـحـاد کـارگـران و                
مردم و گسـتـرش مـبـارزه عـلـيـه                
شرايط نـکـبـت بـار اقـتـصـادي و                
سياسي حاکم بر جامعه و بـخـشـي    
از تالش بـراي مـقـابلـه بـا عـرض             
اندام سياسي طبقه کـارگـر اسـت.        
بايد با تمام قوا عليه ايـن احـکـام        
جــديــد و کــل فشــار بــه فــعــالــيــن            
کارگري و تشکل هايشان ايستاد. 
ايجاد تشکل، عضويت در تشکـل  
هاي کارگري، برگـزاري اول مـه و         
ساير ميتيـنـگ هـا و تـجـمـعـات              
کارگري حق بي چون و چـرا و بـي           
ــران اســت.                 ــارگ ــد و شــرط ک ــي ق
عضــويــت در احــزاب ســيــاســي و          
آزادي بيان حق بـي چـون و چـراي            
ــه مــردم اســت.                ــم ــران و ه کــارگ
حکومتـي کـه سـاده تـريـن آزادي              
مردم را عليه جهنمي که به مـردم    
تحـمـيـل کـرده، نـمـيـپـذيـرد بـايـد                  
سرنگون شود. اين رژيـم نـه قـابـل          
اصالح است و نه اصالح شـده اش      
بــدرد مــردم مــيــخــورد. بــايــد بــا            

 انقالب مردم به زير کشيده شود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ١٣٩٢مرداد  ٤

 ٢٠١٣ژوئيه  ٢٦

 ۱ از صفحه  کارگران زنداني از حق خود...

اينـکـه جـمـهـوري اسـالمـي و              
سـردمـداران آن (اصـالح               تمـامـي  

سال  ۳۴طلب و غير اصالح طلب) 
است که با سرکوب و شـکـنـجـه و         

سـيـاسـي خـود             اعدام بـه زنـدگـي       
اي نـيـسـت       ادامه مي دهند مساله

مـانـده         پوشيده بـاقـي      که بر کسي
بــاشــد، چــرا کــه مــردم ايــران بــه              
صورت روزانه، با ايـن هـيـوالهـاي       

  هاي زندگي اسالمي در همه عرصه
  خود درگير هستند. جامعه جهاني

يـه گـذاري        هم که بـه يـمـن سـرمـا           
حکومـت جـمـهـوري اسـالمـي در              

الـمــلـلـي و دســت              تـروريسـم بـيـن      
داشتن در اکثـر بـمـب گـذاريـهـا و             
ــن               ــي از اي ــروريســت ــات ت ــي ــل عــم
حکومت ضربه خورده تا آنـجـا کـه      
مردم ديگر کشورها هـم از گـزنـد          
نيش زهـراگـيـن ايـن حضـرات در              
ــا                 ــاري بـ ــوده و روزگـ ــبـ ــان نـ امـ
گروگانگيري و در آخرين موارد آن   
بــــا دســــتــــگــــيــــري روزنــــامــــه          

ايـن    فرانسوي و آمريکايي نگاران 
پيغام را به جهـان مـيـفـرسـتـد کـه            
جــنــايــت پــيــشــگــي مــا مــرز                  

 است.  شناسد و جهاني  نمي
اينکه اُعمـال جـنـايـت کـارانـه           
جمـهـوري اسـالمـي بـازتـاب ذات             

بـاشـد کـامـال         پليد اين سيستم مي
درست است، اما به نظـر مـن يـک        
نکته ظريف هم در اين بيـن وجـود     
دارد آن هم ايـنـکـه ايـن سـيـسـتـم               

جهنمي با زندان و شکنجه و اعدام 
عادي سازي   در ابعاد وسيع در پي

باشد تـا شـنـيـدن        آن در جامعه مي
خبر دستگيري و شکنجه و اعـدام    
روزانـــه بـــراي مـــردم بـــه امـــري              
معمولي تبديل شـود،مـردمـي کـه       
بخش وسيعـي از آنـهـا بـه خـاطـر               
وضعيت بد اقتصادي روزانه درگير 
مشکالت عـديـده اي هسـتـنـد. و             

که در     اينجاست که وظيفه کساني
راه مبارزه بر عـلـيـه ايـن اژدهـاي            

دارنـد   هفت سر اسالمي قدم بر مي
بسيار مهم است چرا که هم بايد با 
جمهوري اسالمي به عنوان عامـل  

جنايت مـبـارزه کـرد و هـم             اصلي
اينکه اجازه نداد که جامعه نسبت 

تـفـاوت شـود و           به اين جنايت بـي   
اينجاسـت کـه بـايـد هـر روز ايـن                 
سوال را از  خود پرسيد که چه بايد 

 کرد؟
راه ها و امـکـانـات  بسـيـاري          
وجود دارد که بـتـوان مـردم داخـل         
کشور و مجامع حقوق بشري را از 
جنايات روزانـه و رو بـه افـزايـش               
رژيم آگاه ساخت،برگذاري آکسيـون  
ها، فراخوان هاي مختلف، پـخـش     
برنامه هـاي تـلـويـزيـونـي،انـتـشـار            
نشـــريـــه بـــا مـــوضـــوع هـــاي                  
مختلف،... همـه ايـنـهـا در جـاي             
خود فعاليت هايي است درسـت و      
کاري است که روزانه هـر کـدام از         
مبارزين انـجـام مـي دهـنـد، امـا             

نبايد از اين واقعيـت دور شـد کـه          
مـا بــا يــک ســيـســتــم حـکــومــتــي             
ديکتاتوري    مـعـمـولـي روبـه رو            
نيستيم، طبعا  بـراي مـبـارزه بـا             
اينچنين سيستم وحشـي بـايـد بـا           
نيروي بيشتر و آگـاهـي بـيـشـتـري           
پيش رفـت و ايـن حـالـت عـکـس                 

 العملي را به عمل تبديل کرد.
ــعـــد از            ــال     ٣٤امـــروز بـ سـ

حکومت دين و دخالت آن درهـمـه     
عرصه هاي زندگي مردم ايران کـه    
نتيجه آن را در وضـعـيـت وخـيـم                 
اقــــتــــصــــادي،بــــيــــکــــاري هــــاي      
گســتــرده،خــيــل عــظــيــم زنــدانــيــان      
سياسـي، اعـدام هـاي گسـتـرده و              
صدها نـاهـنـجـاري اجـتـمـاعـي و               
بيماري هاي عصبي ،بايد وقت آن   
رسيده باشد، يا بهتر است بـگـويـم    
کمي هم دير شده وبـايـد دسـت بـه         
دست هم دهيم و اين دايناسورهاي 
ما قبل تاريخ را به آتش جـهـنـمـي       

 که خود به آن باور دارند سپرد.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فرزام کرباسي

 عادي سازي جنايت

انتقال شهرام  رادمهر و محمود 
فضلي دو زندانـي سـيـاسـي       
آذربايجاني به دليل بيحـالـي و     

 ضعف مفرط  به بهداري زندان
پنج زنداني سياسي از آذربايجان 
که اعتصاب غذا کرده انـد در زنـدان       
رجايي شهر در وضعيت وخيمي بسـر  

 ميبرند!  
آيت  مهر علي بـيـگـلـو،لـطـيـف          
حسني، شـهـرام راد مـهـر،مـحـمـود              
فضلي، بهروز قلـي زاده کـه بـعـد از             
اعتصاب غذا در اعتراض به احـکـام   
ناعادالنه از زندان تبـريـز بـه اويـن و           
سپس به رجايي شهر تبعيد شده انـد،  
ممنوع المالقات و ممـنـوع الـتـلـفـن         
مي باشنـد. ايـن مسـئلـه بـر شـدت                
نگرانيها در مـورد وضـع ايـن افـراد             

 ۲۸ افزوده است.  ديـروز يـکـشـنـبـه            

ژوئيه  شـهـرام رادمـهـر و مـحـمـود                   
فضلي در اثر بـيـحـالـي و نـاراحـتـي              
ناشي از اعتصـاب غـذا بـه بـهـداري            
منتقل شدند. مسئولين زندان اينـهـا    
را تهديد کرده و خواهان پـايـان دادن       
به اعتصاب غذاي آنها شده اند. امـا     
آنها گفته اند تا نتيجه مطلوب يعني 
برگزاري يک جلسه دادگـاه عـلـنـي و           
منصفانه به اعتصاب ادامه خواهنـد  

 داد. 
خانـواده هـاي ايـن زنـدانـيـان از               
وضع آنها بي اطالع هستـنـد و رژيـم        
االن سعي دارد که ايـن زنـدانـيـان را           
منزوي کند و فشار شديدتـري عـلـيـه       
اين زندانيان و همچنين خانواده هـاي  
آنها اعمال کند. االن ارتباط آنهـا بـا      
بيرون زندان قطع است و کميتـه بـيـن      

المللي عليه اعـدام از طـريـق بـقـيـه               
زندانيان در جريـان وضـع آنـهـا قـرار            
گرفته و نسبـت بـه وضـعـيـت وخـيـم              
جســمــي و روحــي ايــن زنــدانــيــان و            
همچنين نسبت به توطئه هـاي رژيـم     
اسالمي هشدار ميدهنـد. زنـدانـيـان        
سياسـي در رجـايـي شـهـر خـواهـان                
رسيدگي فـوري بـه وضـع ايـن پـنـج                 
زنداني و رسـانـدن صـداي اعـتـراض            
آنها به گوش نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي         
هستند.  ما از همه نـهـادهـاي بـيـن           
المللي و از همه سازمانهـا و احـزاب       
ــهــوري            ــوزيســيــون جــم ــاســي اپ ســي
اسالمي دعوت ميکنيم کـه بـه ايـن        
رفتار وحشيانه حـکـومـت اسـالمـي          
اعتراض کنند. امنـيـت و جـان ايـن            
زندانيان در خـطـر اسـت. بـايـد فـورا              

 کاري کرد!  
 کميته بين المللي عليه اعدام 

   ٣ ۲۰۱ ژوئيه  ۰ ٣ 
 

زندانيان سياسي رجايي شهر درمورد پنج زنداني  
تبعيد شده از زندان تبريز هشدار ميدهند! جان اين  

 زندانيان در خطر است!  
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مساله ملي، بعنوان يـک تـقـابـل       
اجتماعي بر مبناي هويتـهـاي مـلـي       
که چنان اوج مـيـگـيـرد کـه جـدايـي                
سياسي را بعنوان يـک راه حـل طـرح          
ميکند، از کجا پيدا ميشود؟ نـفـس     
وجــود هــويــتــهــاي مــلــي مــخــتــلــف         
پيدايش يک مساله ملي در جـامـعـه      
را اجتناب ناپذير نميکند. مثـالـهـاي    
همزيستي بي مشکل و کم اصطکاک 
مليتهاي مختلف در چـهـارچـوبـهـاي        
کشوري واحد بسيار است. وجود ستم 
و تبعيض ملي هم هنوز معادل بـروز  
مساله ملي در مقـيـاس اجـتـمـاعـي         
ــيــاري کشــورهــا                 ــيــســت. در بس ن
تبعيضات ملي در عين ايـنـکـه يـک         
واقعيت محسوس و رنج آور زنـدگـي     
مليتهاي فرودست هستند، با اينحال 
در مــتــن مــنــاســبــات قــوام گــرفــتــه          
اقـتــصــادي و ســيــاســي مــوجــود در          
جــامــعــه، بــراي خــود آحــاد مــلــيــت          
فرودست فرعـي تـر از آن جـلـوه گـر                
ميشوند که يک کشمـکـش سـيـاسـي        

مـبـارزه بـراي       .حاد را ايجاب کـنـنـد   
رفع اين تبعيضات در موارد بسـيـار     
زيادى به بروز يک مساله ملـي بـراي     

  .آن جامعه منجر نميشود
واقعيت اينست که براى پيدايـش  
مساله ملي بايد ناسيوناليسم بعنوان 
يک ايدئولوژي و حرکت اجتماعي پـا    
به وسط صحنه گذاشته باشد. تفاوت  
هاى ملي و قومي و نـابـرابـري هـاي         
اقتصادي و اجتمـاعـي و فـرهـنـگـي           
برحسب تعلقـات مـلـي، واقـعـيـاتـي            
هستـنـد کـه در دسـت جـنـبـشـهـاي                  
اجتماعي مختلف به سـرانـجـامـهـاي      
مختلفي مـيـرسـنـد. لـيـبـرالـيـسـم و                
کمونيسم و سوسيـال دمـوکـراسـي و         
ناسيونـالـيـسـم بـا ايـن واقـعـيـات و                  
پتانسيلها يکسان رفتار نـمـيـکـنـنـد.       
ناسيوناليسـم آن جـريـانـي اسـت کـه               
ميخواهد به اين شکافها و تـفـاوتـهـا     

ناسيوناليـسـم    . ببخشد سياسيتبلور 
آن جرياني است کـه ايـن تـفـاوتـهـاي             
بالفعل و بـالـقـوه را مسـتـقـيـمـا بـه                  
مساله قدرت سياسي و ايـدئـولـوژي        

  .حاکميت ربط ميدهد
قبال گـفـتـم کـه نـاسـيـونـالـيـسـم                

 .محصول خودپرستانه ملتها نيست
برعکس، مـلـتـهـا و خـودپـرسـتـي و               
تــعــصــبــات مــلــي شــان مــحــصــول           
ناسيوناليسـم انـد. نـاسـيـونـالـيـسـم،               
مستقل از اينکه در چه دوره اي و بـر    
متن کدام روندهاى پايه اي در قلمـرو  
اقـتــصـادي سـيــاســي پــا بــه مــيــدان            
ميگذارد، يک ايدئـولـوژي بـورژوايـي       
براي سازمانـدهـي قـدرت طـبـقـاتـي            
است. ايدئولوژي اي است کـه تـالش        
ميکند حکومت طبقـاتـي بـورژوا را        
به نحوي سازمان بدهد که محصول و 
تــجــســم ســيــاســي خــاصــيــت و                  
مشخصات ذاتـي مشـتـرکـي مـيـان           
اتباع آن جلوه گر شود. هـويـت مـلـي        
سنگ بناي استراتژي ناسيـونـالـيـسـم      
در ســازمــانــدهــي دولــت طــبــقــاتــي         
بورژوازي است. دولت طبقه حاکـمـه،    
تجسم خارجي ذات و هـويـت مـلـي             
مشترک و ماوراء طبقاتي اتـبـاعـش      
قلمداد مـيـشـود، حـال آنـکـه بـطـور                 
واقعي اين هويت ملي اتباع جـامـعـه    
است که تجسـم درونـي و انـعـکـاس            
ايدئولوژي ناسيوناليستـي قـدرت در       
اذهــان آنــهــا اســت. ايــن نــيــازهــاى            
سازمانيابي قدرت طبقاتي بورژوازي 
است که براي ناسيونالـيـسـم اخـتـراع        
مقوله ملت و هويت ملي را ايـجـاب     

  .ميکند
مساله دولت و قدرت سياسـي و    
رابطه آن بـا مـلـت و هـويـت مـلـي،                  
مساله محوري ناسيوناليـسـم اسـت.      
سهم ناسيوناليسـم در خـلـق مسـالـه            
ــا و               ــه ــدن اصــطــکــاک ــي، کشــي مــل
تفاوتهاى ملي از قلمرو اقتصادي يـا    
فرهنگي به قلمرو سياست و مسـالـه     

مــادام کـه تــفــاوتــهــا،       .قـدرت اســت   
نابرابريها، کشمکشـهـا و تـنـشـهـاي           
ملي و قـومـي صـريـحـا بـه مسـالـه                 
دولت و حاکميت ربـط پـيـدا نـکـرده            
اند، هنوز مسـالـه مـلـي بـه مـعـنـي               

اخص کلمه بـروز نـکـرده اسـت. کـار             
ناسيوناليسم اينست که اين گـذار بـه     
قلمرو سيـاسـت و قـدرت دولـتـي را              

  تضمين کند.
مسالـه مـلـي بـيـش از هـرچـيـز                 
نتيجه ملي بودن فلسفه قدرت دولتي 

ناسيوناليسم مـلـت      .در جامعه است
باالدست و بـه مـيـدان آوردن دولـت             
بعنوان ابزاري در تضمين برتري ملـي  
و قانونيت بخشيدن بـه تـبـعـيـضـات           
ملي يک سرچشمـه اصـلـي پـيـدايـش           
مساله ملـي در چـهـارگـوشـه جـهـان              
است. ستم ملي به معني اخص کلمه  

نـابـرابـري     .مقوله اي سـيـاسـي اسـت      
هاي موجود در امکانات اقتـصـادى   
و فرهنگي ميان مليتهاي مـخـتـلـف       
در نــظــامــي کــه در آن ايــدئــولــوژي             
حاکميت بر مليت مبـتـنـي نـيـسـت،         
شانس کمتري براي تـبـديـل شـدن بـه          
يک کشمکش سياسي و شـکـل دادن       

  .به يک مساله ملي در جامعه دارد
اماسرکوبـگـري نـاسـيـونـالـيـسـم            
ملت باالدست تنها منشاء و بسـتـر       
پيدايش مساله ملي نيـسـت. وقـايـع        
همين چند ساله اول دهه نود بروشني 
ــهــاي                  ــت ــه حــرک ــد ک ــده نشــان مــي
ناسيوناليستي قادرند تحـت شـرايـط      
خاص بزرگترين جدالهاي ملي را بـر      
کوچکترين و فرعي ترين شـکـافـهـاي     
ملي و قومي بنا کنند. اگـر فـرمـول         
عــامــي بــتــوان در مــورد پــيــدايــش           
مساله ملي داد ايـنـسـت کـه وجـود            
مساله ملي به معـنـي اخـص کـلـمـه           
محصول عملکرد ناسيوناليسم اسـت  
و تـــقــابـــل و رو در رويــي حـــاد                     
ناسيوناليسمهاى مختلف مشخـصـه   
همه موارد مساله ملي است. وقـتـي    
اين رو در رويي عمال شکل گرفـتـه و     
جــدال بــر ســر قــدرت تــحــت پــرچــم              
هــويــتــهــاى مــلــي مــخــتــلــف مــيــان        
بخشهـاى مـخـتـلـف بـورژوازي بـاال              
گرفته است، ديگر منشاء اجتمـاعـي   
و فرهنگي اصطکاکهاي اوليه چـيـزي   
را در مورد ماهيت و مبناي امروزي 

  .مساله توضيح نميدهد
ــول             ــصـ ــحـ ــي مـ ــلـ ــه مـ ــالـ مسـ
ناسيوناليسم است. اما حل آن بـارهـا   

به دوش سوسياليـسـم کـارگـري قـرار          
ميگيرد. بحث برسميت شناسي حـق   
جدايي يک ابزار مـهـم کـمـونـيـسـم و              
طبقه کـارگـر در قـبـال بـن بسـت و                   
بحراني اسـت کـه نـاسـيـونـالـيـسـم و                
بــورژوازي بــبــار آورده انــد. بــه ايــن              
اعتبار وارد شدن بحث حق جدايي بـه  
برنامه کمونيستي به معني برسميـت  
شناسي قدرت مخرب ناسيونالـيـسـم    
در دنياي بورژوازي است. بـرسـمـيـت        
شنـاسـي حـق جـدايـي، سـالحـي در                
مبارزه عليه ناسيونالـيـسـم اسـت. و          
اين آن جنبه اي از درک مارکسيستـي  
در قبال مساله ملي است کـه بـطـور        

 ويـژه مـديـون لـنـيـن هســتـيـم. يــک                 
کـه امـحـاء      »  کمونـيـسـم پـراتـيـک        «

تبعيضات و هويت هاي کاذب مـلـي   
تنها شعاري بـر پـرچـم و آرزويـي در             
دلش نيست، بلکه وظيفه اي است که 
عمال در برابر خود قـرار داده اسـت.         
کمونيسم پراتـيـکـي کـه مـيـخـواهـد             
اصول خويش را در جهان واقعي و در 
برابر نيروي عظيم جريانات بورژوايـي  
به اجرا در بياورد. برسميت شـنـاسـي     
حق جدايي ملل تحت ستم بعنوان راه 
حل مساله ملي، روشـي بـراى خـلـع           
سالح ناسيوناليسم و بورژوازي و راه     
باز کردن براى خـالـصـي تـوده مـردم          
کــارگــر و زحــمــتــکــش از تــاثــيــرات          
مخرب ناسيوناليسـم بـر ذهـنـيـت و            

  .زندگي شان است
اين بحث در عـيـن حـال بـه ايـن            
معناست که برسميت شـنـاسـي حـق         
جدايي زمـانـي مـوضـوعـيـت پـيـدا                
ميکند که جريانات ناسيونالـيـسـتـي     
پيـشـروي قـابـل مـالحـظـه اي کـرده                 
باشند و خرافات خويش را به نـيـروي     
مادي در جامعه تبديل کرده باشـنـد.   
بخصوص اينـکـه کـار را بـه قـلـمـرو                
کشمکش فعال در عـرصـه سـيـاسـي          
کشانده باشند. وجود ناسيوناليسمـي   
که هنوز در قلمرو فـرهـنـگ و ابـراز           
ــت،                ــده اس ــان ــگــي م ــن ــره ــود ف وج
ناسيوناليسمي کـه هـنـوز در مـيـان            
ملت مربوطـه، چـه بـاالدسـت و چـه              
فرودست، يک جريـان حـاشـيـه و يـک            
گروه فشار کـوچـک اسـت، پـريـدن بـه             
بحث حق جدايي را موجه نـمـيـکـنـد.      

برسميت شناسي حق جـدايـي درمـان      
دردى است کـه عـمـال عـارض شـده            
باشد، واکسني براى پـيـشـگـيـري از          
مساله ملي نيست. يـک وجـه ديـگـر          
اين بحث اين است که مسائـل مـلـي      
موجود ممکن است در سير تاريخـي  
از دور خارج شوند و مسائل جـديـدي   
به جلوي صحنه بيايند. شکاف ملـي    
که امروز به يک معضـل سـيـاسـي و         
ــدل نشــده،             ــمــاعــي مــحــوري ب اجــت
ميتواند در ظرف چند سال بـه هـمـت      
ناسيوناليسم چنين شود. تشـخـيـص       
کنکرت مساله در هـر مـورد، شـرط        
الزم اصوليت کمونيـسـتـي در قـبـال          

  .مساله ملي است
فرمولبندي ما مبني بر مرتـبـط   
کردن بـحـث حـق جـدايـي بـه وجـود                  

به معني سياسي کلـمـه،    مساله ملي
کمک ميکند بتوانيم بر وظايـف ضـد     

قبل از بـروز  ناسيوناليستي کمونيسم 
تاکيد بيشتري بگذاريـم.   مساله ملي

مبارزه فعال با ستم و تبعيض مـلـي،   
فراخوان به يک مبارزه سراسري بـراي    
يک جامـعـه بـرابـر و بـي تـبـعـيـض،                  
افشاي نـاسـيـونـالـيـسـم و مـنـافـع و                 
محتواي بورژوايي آن در هر دو سـوي  
کشمکشهاي مـلـي، تـبـلـيـغ هـويـت             
طبقاتي مشترک کـارگـران و هـويـت           
انساني مشتـرک هـمـه مـردم و نـقـد               
نگرش تعصب آميز ناسيوناليسـتـي،   
ايــنــهــا وظــايــف اصــلــي و حــيــاتــي           
کمونيسم عليه تحرک ناسيوناليستـي  

فرمولبندي برنامـه   . و افق ملي است
اي ما با قرار دادن بحث "حـق مـلـل"       
در چهارچوب معين و دامنـه شـمـول      
ــش                  ــب ــن ــي آن، ج ــع ــحــدود و واق م
کمونيسـتـي را آنـطـور کـه بـايـد در                  
تخاصم آشتي ناپذير با ناسيوناليـسـم   
تعريف ميکند و در اکثريـت عـظـيـم       
ــيــه آن فــرا                 ــه تــعــرض عــل مــوارد ب
مــيــخــوانــد، بــدون آنــکــه مــا را از              
ابزارهاي سياسي واقعي براي دخالـت  
واقعي در بحرانهاي ملي در جـامـعـه    

 .محروم کند
 

از ملت،ناسيوناليسم و برنامه 
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 ما و گروه ضربت در يک منزل
واحـد دسـتــه سـازمـانــده کـه در              
ــه وظــايــف و                بــخــشــهــاي قــبــلــي ب
مــامــويــتــهــايــش اشــاره کــرده بــودم         

نـفـر بـود. يـک نـفـر                 ۶ متشـکـل از       
مسئول تدارکات گروه بود. يـک نـفـر         
مسئول امور پزشکي بـود، يـک نـفـر         
بيسيم چي بود و بقيـه در تـمـاس بـا           
مردم به تـبـلـيـغ و تـرويـج اهـداف و                
سياستهاي حزب مي پرداختند و امر 
سازماندهي و ارتباطات با فـعـالـيـن     
جزو وظايف آنان بود.اعضـاي دسـتـه      
در هر ماموريتي مـرتـبـطـيـن را بـه             
مسئول دسته وصل و کـارهـاي خـود      
را در جلـسـات روتـيـن گـزارش مـي             
کردند. عـالوه بـر دو عـد بـي سـيـم                    
کوچک يک بيسيم بزرگتر در اخـتـيـار      
داشتيـم کـه بـوسـيلـه آن مـيـشـد بـا                    
دورترين نقـطـه پـايـگـاهـي خـودمـان             
تماس برقرار کنيم. از طريق دو عـدد     
بي سيم کوچک نيز که بهمراه داشتـيـم   
براي مواقـع حسـاس و پـيـش آمـدن              
درگيري يا در صورت تقسيم شدن بـه  
واحدهاي دو نفره که بتوانيم بـخـوبـي      
از موقعيت همديگر با خـبـر بـاشـيـم        
استفاده مي شد. من مسـئـول واحـد       
بودم که هدايت و هماهنگي دسته را   
در مشورت با بقيه رفقا که عـمـومـا      
در تصميم گيريها دخـالـت داده مـي        
شدند به پيش مي بردم. بخاطر مدت  
زمان طوالنـي مـامـوريـتـهـايـمـان و             
اينکه ممـکـن اسـت بـعـلـت اشـغـال               
روستاها نتوانيم تا چند روز به مـردم    
و نيازمنديهاي تدارکاتـي دسـتـرسـي       
داشته باشيم يک اسـب داشـتـيـم کـه            
نيازهاي خوراکي حداقل چهار تا پنج 
روز را بوسيله آن حـمـل مـيـکـرديـم.             
رفقايمان فتـح الـه کـرمـي و فـرهـاد               
حاجي ميرزائي قرار بود به مـنـاطـق      
پايگاهـي خـودمـان در نـوار مـرزي               
برگردند. چهار نفري که به صفوف ما  
ملحق شده بودند را به با آنها هـمـراه     
کرديم که براي دوره آموزش نـظـامـي      
سياسي به اردوگاه مـرکـزي مـنـتـقـل         

 کنند.  
بعد از قضيه درگيري با نيروهاي 
رژيم در روستاي برده سپي و ذلکـه و    

جدا شدن از آن رفقا، بطرف روسـتـاي     
تي تاخ  حرکت کرديم. روسـتـاي تـي         
تاخ چندان فاصله اي با جـاده اصـلـي      
ــرف             ــداشــت. ب ــدره ن ــوان ســنــنــدج دي
همچنان همه جا را پـوشـانـده بـود و           
امان نمي داد. بـا تـاريـک شـدن هـوا            
بدون اينکه کسـي از اهـالـي روسـتـا            
متوجه حضور ما شود سريعا در دو     
تيم سه نفره تقسيم و به دو مـنـزل کـه      
از قبل مشـخـص کـرده بـوديـم وارد              
شــديــم. اهــالــي روســتــا مــا را مــي             
شناختند و بـه مـحـض وارد شـدن،               
صاحبخانه همراه با همسـر، مـادر و       
فرزندانشان بگرمي به اسـتـقـبـال مـا        
آمدند. بعد از اسـتـراحـتـي کـوتـاه و              
خوردن چاي به صاحب خانه گفتم کـه  
تيم سه نفره ديگر ما در منزل فـالنـي   
هستند و قصد داريم اينجا بمانيم تـا  
فردا عصر. اهالي منزل که بارها نـزد  
آنها رفته بوديم از اينکه ما تا عصـر    
فرداي آن روز پيش شان مي مـانـديـم      
خوشحال بودند و گفتند که هيچ جاي 
نگراني نيست چون با اين همه بـرفـي     
که باريده است نيروهاي رژيم و گـروه      
ضربت احتماال نمي توانند به ايـنـجـا    

 بيايند.
از صاحب خـانـه پـرسـيـدم چـنـد              
وقت است گـروه ضـربـت بـه ايـنـجـا                
نيامده است؟ گفت بـعـد از درگـيـري         
که اخيرا با شما داشتند ديگر نيامده 
اند. من فرض را بر اين گذاشته بـودم   
که بايد خود را آماده کـنـيـم کـه اگـر          
روز بعد آمدند سريعا مخفي شـويـم.     
با مسئول تيم ديگر با بي سيم تماس 
گرفتم و جوياي روحيه صاحب خانه و 
موقعيتشان شدم. او جـواب داد کـه          
همه چيز روبراه است و خيالم از بابـت  
آنها راحت باشد. در مورد اينکه روز    
بعد ممکن است نـيـروي ضـربـت بـه            
اينجا بيايد صحبت کوتاهـي در بـي       
سيم انجام داديم که آنها هم هوشـيـار   
باشند. هر يک ربع ساعت بي سيم را    
روشن و تماس کوتاهي مي گرفتـيـم.   
ايــن جــزئــي از روال کــارمــان بــود.             
خالصه بعد از خـوردن چـاي، سـريـع           
برايمان شام حاضر کردند و با صـرف    
شام  به صحبت و گپ زدن در مـورد    
درگيري چند روز قبل و اينکه نيـروي  
زيادي به آنجا آورده بـودنـد صـحـبـت        
کردند. هر يک از افراد خانواده چيـزي   
تعريف مي کرد. مي گفـتـنـد وقـتـي         
وارد اينجا شدنـد بـا ايـنـکـه نـيـروي              
زيادي بودند ولي همه مي ترسيـدنـد.   
فکر کرده بونـد کـه گـردان شـوان در             

ذلکه و برده سپي است و روحيه درب 
و داغاني وجود همه آنها بـخـصـوص      
مــزدوران مــحــلــي کــه بــهــشــان در             
اصطالح کردي"جاش" مي گويند فـرا    
گرفته بود. مي گفتند کشته و زخمي  
زياد داشتند که اکثـرا حـيـن فـرار از           
کوه پايين افتاده و دچار سـرمـازدگـي    
شده بودند. خالصه بعد از صحبت و    
مقداري شوخي و خنده  در يـکـي از       
اتاقها برايمان رختخواب آوردند. مـا     
هم طبق روش خودمان نمي گذاشتيم 
آنها رختخوابها را پهن يا بعدا جـمـع     
کنند. اين کار را خودمان انجام مـي     
داديم و مردم بويژه زنان خيلي از ايـن  
عمل ما خـوشـشـان مـي آمـد. مـي              
گفتند مابين شما و نـيـروهـاي حـزب       
دمکرات از زمـيـن تـا آسـمـان فـرق               
وجود دارد.  هر دو صاحبخانه که ما  
در دو تيم در منزل آنها مستقـر شـده     
بوديم مرتب از طريق افـراد خـانـواده        
در تماس با هم بودند. جوانان اين دو  
خانواده تا نزديکيهاي صبح به نوبـت  
کشيک مي دادند که اگر احيانا سـرو    
کله نيروهاي رژيم در نيمه هـاي شـب     
يا در اوايل صبح پيدا شد فورا به مـا  

 اطالع بدهند. 
صاحب خانه و افراد خـانـواده دو     
منزلي که در آن مسـتـقـر بـوديـم از              
اوايل صبح به اندازه چندين نفر آماده 
و گوش بزنگ بـودنـد کـه اگـر مـورد            
مشکوکي مشاهده کردند بعد مـا را    
بيدار کنند. ما هـم از بـس کـمـبـود               

 ۱۱ خواب داشتيم تا حوالي سـاعـت     
 ۱۲ خوب خوابيديم. سـاعـت حـدود           

ظهر صبحانه خورديم و همچـنـان بـا      
افراد منزل سرگم گفتگو بـوديـم. هـر       
يک ربع ساعت هم من با مسئول تيـم  
ديگر تماس بيسيمي کـوتـاهـي مـي         
گرفتم. آنها هم از موقـعـيـت خـود و          
اينکه خوب استراحت کرده و بگرمي 
ازشان پذيرايي شده است رازي بودند. 
موقعيت جغرافيايي روستاي تي تاخ 
به گونه اي بـود کـه روسـتـا و بـويـژه               
منزلي که ما در آن مستقر بوديم  بـر  
مسير ورودي به روستا تسلط کـامـل   
داشت. با دوربين شکاري مي شد تـا   

کـيـلـومـتـر را زيـر نـظـر                  ۵ بيش از     
 داشت. 

ساعت حدود سه بعـداظـهـر بـود       
که صاحبخانه از پنجره اتـاق از دور        
جمعيتي را مشـاهـده کـرد. بـه مـن               
اطالع داد که تعدادي دارنـد بـه ايـن          
سو مي آيند. با دوربيـن نـگـاه کـردم          
ديدم همه مسلح هستند. ايـن هـمـان       

گروه ضربتي بود که چـنـد روز قـبـل           
گوشمالي سخـتـي خـورده بـود. امـا             
همه شواهد حاکي از آن بـود کـه از             
حضور ما در روستا مطلع نـيـسـتـنـد      
چون بدون آرايش نـظـامـي و بسـيـار            
درهم ريخته حرکت مـي کـردنـد. تـا            
رسيدن آنها به روستا چيزي حدود نيم 
ساعت وقت داشتيم کـه خـودمـان را        
ــراد                  ــا کــمــک اف ــيــم. ب مــخــفــي کــن
صاحبخانه به محل گوسفندان يعنـي  
طويله رفتيم. تيم سه نفره ديـگـر هـم         
سريعا همين کار را کرد. از آنجـا کـه      
زمستان بود گـوسـفـنـدان در طـويلـه           
بودند و ما هم قاطي آنها شـديـم. در      
چنين مواقعي بـراي ايـنـکـه مـبـادا             
صحبتهاي ما در بيسيم توسط آنـهـا   
رد يــابــي شــود بــا رمــز صــحــبــت               
ميکرديم. طـي يـک تـمـاس بـا تـيـم                 
ديگر وقتيکه بيـسـم را روشـن کـردم           
بجاي حرف زدن صداي گـوسـفـنـد از       
خودم درآوردم که او متوجه شـود مـا     
در کجا هستيم و او را متوجه حضور 
گروه ضربت کنم. آنها هم متوجه ايـن   
حضور شـده بـودنـد و مسـئـول تـيـم                
ديگرهم منظور مرا گـرفـت و او هـم          
صداي گاو از خودش درآورد و به ايـن  
شکل به من پيام داد که آنهـا هـم بـه        
طويله رفته اند. تمـام ايـن اتـفـاقـات           
همه اش با خنده و شوخي سپري مـي  
شد. افراد منـزل هـم گـاه گـاهـي بـه                
بهانه سر زدن به گوسفندان با روحـيـه     
بــاال و ســر حــال مــرتــب خــبــر مــي              
آوردند. اين گروه ضربت نه از حضـور    
ما اطـالع داشـت و نـه مـامـوريـت                 
خاصي داشت بـلـکـه فـقـط بـراي پـر              
کردن شکمشان از پايگاه به تـي تـاخ       

 اعزام شده بودند. 
موضوع پاکسازي و خانه گـردي    
هم در کار نبود. بعد از وارد شدن بـه     
روستا هر چهار پنج نفر در چند منزل 
تقسيم شدند. صاحب خانه منزلي که  
مـــا در آن مـــخـــفـــي بـــوديـــم از                  
شخصـيـتـهـاي بـا اتـوريـتـه روسـتـا،                 
خوشنام و عضو شوراي روستـا بـود.     
دوستي و صميميت خـاصـي بـا هـم           
داشتيم. او پنج نفر را به مـنـزل خـود       
دعوت کرده بود که فرمانده شان هـم    
در ميان آنها بـود. بـعـد از گـذشـت               
حدود نيم ساعت آمد و به من اطالع 
داد که اينها اومده اند فـقـط غـذايـي       
بخورند و بروند. و پيشنهاد کـرد کـه        
از مخفي گـاه يـعـنـي طـويلـه خـارج              
شويم و ما به همان اتاقي که قبال در   
آن بوديم برگرديم و در اتاق مجاور آن 
هم افراد گروه ضربـت رژيـم  بـودنـد.           
علـت ايـن درخـواسـت ايـن بـود کـه                  

همسر و مادر او قبل از آمـدن گـروه         
ضربت غذاي مفصلـي  را بـراي مـا            
تدارک ديده بودند و امکان اينکه آنـرا  
ميان گوسفـنـدان و در مـخـفـي گـاه               
بخوريم هم سـخـت بـود عـمـال غـيـر              
ممکن و پيشنهاد کرده بودند مـا بـه     
مــحــل اســتــراحــت خــودمــان در                
مــهــمــانــخــانــه بــرگــرديــم. بــراي مــا           
موقعيت صاحب خانه و مردم روستا 
از نظر امنيتي مهم بود که مشکـلـي   
برايشان پيش نـيـايـد. حـال کـه مـي              
ديدم او روحيه باال و اعتمـاد بـنـفـس       
خـوبـي از خـود نشـان مــي دهـد از                  
پـيـشــنـهــادش اسـتــقـبــال کــردم. هــر             
اتفاقي براي بروز درگيري پـيـش مـي      
آمد ما دسـت بـاال را داشـتـيـم امـا               
قصد ما و هدف ما اين نـبـود مـگـر       
اينکه آنها متوجه مـا مـي شـدنـد و           
ــنــد در                ــداخــت ــيــش مــي ان دســت پ
اينصورت کـارشـان تـمـام بـود.هـمـه               
جوانب را در تماس بـا مسـئـول تـيـم          
ديگر سبک و سنگين کـردم. کـامـال         
مشهود بود که براي يـک لـحـظـه هـم          
تصور اينکه حتي يـک نـفـر از افـراد           
کومه له در روستا باشد در ذهن گروه 
ضربت نمي گنجيد. حتي اگر آگاهانه 
در صدد زدن ضربه بـه آنـهـا بـر مـي            
آمديم  ضربه سخت و جبران ناپذيـري  
مي خوردنـد. در مشـورت بـا رفـقـا               
تصميم گرفتيم از طويله خارج شـويـم   
و با کمک صاحبخانه و بدور از چشـم    
افراد گروه ضربت در اتاق مجاور آنها 
و همان اتاقي که قـبـال در آن بـوديـم           

 برگشتيم. 
افراد منزل کـه تـقـريـبـا نـزديـک              
هفت هشت نفر زن و مـرد و کـودک             
بودند مرتب مابيـن هـر دو اتـاق در            
رفت و آمد و پذيرايي بودنـد. جـالـب       
اين بود که فقط يک ديوار مابين مـا    
و آنها بود و تمام صحـبـتـهـايشـان را        
بخوبي مي شنيديم. بطـوريـکـه آنـهـا        
متوجه نشوند مادر بزرگ و همسـران  
دو تا از پسرانش براي ما سفره پـهـن     
کردند و غذايي را که بطور ويژه بـراي    
ما درست کرده بودند به اتاق منتقـل  
کردند. تـمـام ايـن رفـت و آمـدهـا و                 
انتقال نان و غـذا و مـيـوه فـقـط بـه                 
ابتکار خودشان بود که هيچ شکي را 
ايجاد نمي کرد. اتاقي که در آن غـذا     
درست ميشد و تنوري براي پـخـت و       
پز در آن قرار داشت، با يک راهـرو دو    
متري از طرف راسـت بـه اتـاقـي کـه            
افراد رژيم در آن بودند منتهي ميشد 
و از طرف چپ به مهمانخانه کـه مـا       
در آنجـا بـوديـم. از آنـجـا کـه افـراد                   
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خانواده زياد بودند، تصور ميشد کـه    
در اين اتاق دارند غـذا مـي خـورنـد.         
بالخره غذا آماده شد و ما شـروع بـه       
صرف آن کرديم و هـمـزمـان در اتـاق           
ديگر براي آن پنج نفر گروه ضربت هـم  
سفره پهن کردند و خيلي با تاخير نـان  
و بشقاب و وسايل ديگر را بـرايشـان       
آماده کردند. پـرسـيـدم چـرا بـرايشـان            
غذا نمي بريد کـه بـخـورنـد و زود از             
اينـجـا بـرونـد مـادر گـفـت زهـرمـار                  
بخورند مگر براي اونها غـذا درسـت       
کردم؟. آنقدر غذا درست کرده بود کـه   
موقع رفتن مقداري هم با خود ببريم. 
هرمقدار از ته مانده غذاي ما کـه در    
بشقابها باقي بود و فـقـط بـدرد دور          
ريختن مي خورد همه را يـک جـا در         
يک سيني بزرگ جمع کردند و آنرا بـه    
اتاق ديگر و وسط سـفـره افـراد گـروه           
ضربت قرار دادند. البته طوري مرتب  
کرده بودند که معلـوم نشـود ايـن تـه           
مانده غذا است. تا جاييکـه بـخـاطـر        
دارم برنج و نوعي خورشت محلي بـا    
گوشت گوسفند بـود. در طـول تـمـام            
اين مدت سر و صداي افراد خـانـواده     
که با سرحالي بـا هـم صـحـبـت مـي             
کردند و همه بهم نـگـاه مـيـکـرديـم و           
مي خنديديم سپري مـي شـد. حـتـي          
دختر و پسر بچه هاي کوچک خانـواده  
هم اين حالت و لحظه ها را حس مـي  
کردند و مي خنديدند. از صحبـخـانـه     
پرسيدم سرو گوشي اب دهد و طـوري  
که متوجه نشوند دريابد که مانـدگـار   
مي شونـد يـا امشـبـاز ايـنـجـا مـي                 

روند؟ او هم با ابتکار و کارداني خود 
به اتاق ديگر رفت و قضـيـه را جـويـا         
شد. برگشت و گـفـت مـي خـواهـنـد              
بروند چـون اجـازه نـدارنـد در مـوقـع               
زمستان و اين همـه بـرف در روسـتـا           
بمانند مي گويند از نظر امنيـتـي بـه      
صالح نيست ممکنه کومه له اي هـا    
بهشان ضربه بزنـنـد آنـوقـت کـارشـان           
ساخته است. تمام اين تصوير و بـيـان    
را خود افراد مسلح بدون تـعـارف بـه        
صاحب خانه گفته بـودنـد. چـون اگـر            
قصد ماندن مـي داشـتـنـد مـا مـي               
بايستي بطوريکه افراد آنهـا بـا خـبـر         
نشوند يکي يکي از روستا خارج مي 
شديم. بـالخـره بـعـد از خـوردن پـس                 
مانده غذاهاي ما نيروهايشـان را در      
وسط روستا جمـع کـردنـد و قـبـل از              
تاريک شدن کامل هوا بسوي پـايـگـاه    
که يک سـاعـت بـا تـي تـاخ فـاصـلـه                 
داشت حرکت کردند. وقـتـيـکـه آنـهـا            
رفتند متوجه شديم کـه هـمـه اهـالـي          

روستا اطالع  پيدا کرده اند که ما در   
دو تيم از ديشب در روستـا هسـتـيـم.       
بعد از دور شدنشان از روسـتـا اکـثـر           
مردم به ديدار ما آمدند. تـيـم ديـگـر        
هم در شرايط مشابه ما قرار گـرفـتـه      
بود و بهم ملحق شديم. مـردم از مـا         
درخواست کردند که يک شب ديگر در 
آنجا بمانيم اما مـا مـي بـايسـت بـه            
مـــنـــطـــقـــه ديـــگـــري بـــراي ادامـــه           
ماموريتمان مي رفتيم . تا ديـروقـت      
ماندگار شديم و دسته دسـتـه مـردم،        
جوانان دختر و پسر بـديـدارمـان مـي       
آمدند و همگي در مورد ايـن مـاجـرا      
با خنده و شوخـي هـر يـک چـيـزي را              
روايت مـي کـرد. آخـر شـب نـيـز بـا                   
برداشتن توشه راه در ميان بدرقه گـرم  
و صميمانـه مـردم و روبـوسـي هـاي              
فـراوان روســتـاي تــي تـاخ را بســوي              
آنطرف جاده سنندج مريوان که بـه آن    
منطـقـه "لـيـالخ" مـي گـويـنـد تـرک                     

 کرديم.  
 ادامه دارد

 

 مختصری از تاريخ ...

 
 اعدام ابزار ايجاد رعب در جامعه است

 
اعدام بهيچ وجه ابزار مصون داشتن جامعه از جرائم نيست. اعدام خود جـنـايـت و       
قتل عمد توسط حكومت است. ابزار ارعاب و كنترل مردم تـوسـط حـاكـمـيـن اسـت.             
منطق اعدام انتقام وحشيانه از مجرم است. اما آيا اغلب جنـايـات ريـز و درشـت بـر               
اساس انتقام صورت نميگيرد؟ جامعه اي كه پايه قوانينش انتقام اسـت، جـامـعـه اي         

 بيمار و جنايت خيز است و فقط جانيان را به حاكميت سوق ميدهد. 
مردم! با صداي رسا با اعدام و قصاص و سنگسار اين سنتـهـاي حـاكـمـيـن عصـر            
توحش مخالفت كنيد. اهرم ارعاب و خشونت را از حـاكـمـيـن بـگـيـريـد! از جـامـعـه                    

 انساني و زندگي انساني دفاع كنيد!
 

 زنده باد آزادي، برابري، حكومت انساني

 


