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 خطاب به سنديکاها کارگري وتشکلها واتحايده هاي کارگري ايران وجهان
 خواستار آزادي من شويد تا در کنار فرزند بيمارم باشم!

 عبدل گلپريانمختصری از تاريخ يک دوره /بخش بيست وچهارم/ 

هــاي     جــمــعــي از خــانــواده          
زندانيانـي کـه مـتـهـم بـه فـروش                
مواد مخدر هسـتـنـد، امـروز در         
مقابل مجلـس شـوراي اسـالمـي         
دست به تجـمـع زدنـد و خـواهـان            
ــان             ــي ــدان ــغــو احــکــام اعــدام زن ل

محکوم به اعـدام تـحـت عـنـوان            
"فــروشــنــدگــان خــرده پــاي مــواد          

  .مخدر" شدند
اين يـک حـرکـت مـهـم تـوسـط                
خانواده هاي زندانـيـان مشـهـور بـه          
مواد مخدر عليه اعدام است و بايد 

مورد حمايت همه مردم قرار گـيـرد.   
تــاکــنــون هــزاران نــفــر از مــردم در            
بيدادگاه هـاي جـمـهـوري اسـالمـي             
متهم به نگهداري يـا فـروش مـواد          
مخدر شده و اعدام شده اند و هزاران 

در پي تالشهاي بهنام ابراهيم 
زاده براي تمديد مرخصي زندان و 
حضور در کنار فرزنـد بـيـمـارش،       
مقامـات دادسـتـانـي بـا تـمـديـد               

مرخصي وي موافقت نـکـردنـد و        
بهنام بناچار ديروز دوشنبه چهارم 
شهريور ماه خود را به زندان اوين 

"هگل در جايي، بر ايـن نـکـتـه          
انگـشـت گـذاشـتـه اسـت کـه هـمـه                  
رويدادها و شخـصـيـت هـاي بـزرگ          
تاريخ جهان، به اصطالح ، دو بار بـه  
صحنه مي آيند؛ وي فراموش کـرده    
است اضـافـه کـنـد کـه بـار اول بـه                    

صورت تراژدي و بـار دوم بصـورت         
نــمــايــش خــنــده دار ..."  (کــارل                    

هيجدهـم بـرومـر لـوئـي            –مارکس 
 بناپارت)

ــزاب              ــدتـــــي اســـــت احـــ مـــ
ناسيوناليست کرد مشغول تدارک و   

برگزاري کنگره ملي کـرد در شـهـر          
اربيل(هه ولـيـر) کـردسـتـان عـراق               
هستند. مذاکرات و توافقات اولـيـه     
با تمام احزاب ناسيونـالـيـسـتـي هـر         
چــــهــــاربــــخــــش کــــردســــتـــــان            

    : طـبـق آخـريـن اخـبـار            ايسکرا
منتـشـر شـده صـدهـا نـفـر از مـردم                   
سوريه بر اثر بمب شيميايي مسموم و 
يا کشته شده انـد. ظـاهـرا دولـتـهـاي            
غربي و در راس آنها آمريکا مخالـف  
استفاده از بمب شيميايي هستند. در  
اين رابطه ميخواهيم تـبـيـيـن و نـظـر           

 شما را بشنويم. 
 

قـبـل از هـر        محمد آسنگران:    
تحلـيـل و تـبـيـنـي در مـورد نـقـش                     
دولتهاي غربي بايد بـگـويـم کـه ايـن            
جنگي که در سوريه فعلي در جـريـان     
است يک جنگ کثيف به تمام مـعـنـا      
اســت. ايــن جــنــگ انــقــالب و ضــد             
انقالب نيست. جـنـگ مـردم عـلـيـه              
ديکتاتوري نيست. جنـگ نـيـروهـاي        
متمدن عليـه ارتـجـاع نـيـسـت. ايـن               
جنگ ادامه انقالب مردم عليـه اسـد     
به شکل مسلحانه نيست. اين جنگي  
است که در نتيجه شـکـسـت انـقـالب        
مردم سوريه به اينجـا رسـيـده اسـت.         
جنگ فعلـي در سـوريـه کـه در يـک                
طرف اسد و حامـيـانـش و در طـرف           
مقابل جريانات اسالمي و القاعـده و    

خانواده هاي زندانيان خواهان لغو احکام اعدام 
  عزيزانشان شدند

 تحوالت سوريه و احتمال حمله نظامي غرب  از پيمان سه سنور تا کنگره ملي کرد
 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران
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 شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا 
  بايد رفع اتهام شوند

شـريـف سـاعــد پــنـاه  نـمــايـنــده               
کارگران کارخانه ريسندگي پرريـس و    
از رهبران کارگري خوشنـام در شـهـر        
سنندج است و مظفر صالح نيا معلـم  
اخــراجــي، فــعــال کــارگــري در شــهــر          
سنندج و انسان عدالتـخـواهـي اسـت       
که بدنبال کمک به يـک فـرد خـيـابـان            
ــر                 ــد شــه خــواب در ســرمــاي شــدي

ــنــدج  ــيــن               ســن ــه چــن و اعــتــراض ب
 وضعيتي بازداشت شد.

بنا به خبر منشتر شـده از سـوي       
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران، ايـن دو          
عضو هـيـات مـديـره اتـحـاديـه آزاد                
کارگران ايران به تـرتـيـب در روزهـاي         

از سـوي       ١٣٩٠ دي مـاه       ١٨ و  ١٥ 

  کسب يک موفقيت مهم توسط کارگران فوالد زاگرس

بدنبال تالش کارفـرمـاي فـوالد      
زاگرس براي فروش خاک ضـايـعـات      

مرداد مـاه جـاري      ٢٧ چدني در روز 
و ممانعت قاطعانه کارگران از اقدام 
کارفرما و خواست آنـان مـبـنـي بـر          
واريز پول فروش ايـن ضـايـعـات بـه          

مـرداد     ٣١ حساب کارگران، امروز   
ماه مـبـلـغ حـاصـل از مـرحلـه اول                
فروش اين خاک به حساب کـارگـران     
فوالد زاگرس واريز شد. هـمـچـنـيـن       
کارگران فوالد زاگرس موفق شـدنـد     
از صبح ديروز حکم قضائي تـوقـف     

فروش اين ضايعات توسط کارفرما 
 را نيز بدست بر آورند.

بنـا بـر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه                 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران پـيـرو              
خواست کارگران فوالد زاگرس مقرر 
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بازگرداندن بهنام ابراهيم زاده به 
  زندان را قويا محکوم ميکنيم
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ارتش آزد با حاميانشـان قـرار دارنـد        
جنگ دو نيروي ضد انقالب و کثيـف  
است. کلمه کثيـف در زبـان فـارسـي            
تنها کلمه اي اسـت کـه بـه نـظـرم تـا               
ــن جــنــگ را                حــدودي مــاهــيــت اي
ميتواند نشان بدهـد. هـر دو ايـنـهـا             
ابتدا انقالب مردم سوريه را در نيـمـه   

 راه سر بريدند که به اينجا رسيدند. 
 

ايـــن دو جـــبـــهـــه ارتـــجـــاعـــي           
جنايتهايي را مرتکـب شـده انـد کـه           
قلب هر انسان مـنـصـفـي را بـه درد            
مياورد. اجساد سوخته شـده و خـفـه         
شده با گاز شيـمـيـايـي اجسـاد بـچـه            
هايي که به مغز آنها شـلـيـک شـده و         

سـالـه اي کـه           ۸ -۷ حتي بچـه هـاي       
بوسيلـه جـريـانـات اسـالمـي بـه دار                
آويخته شده اند در کنار توپ بـاران و    
بمب باران بيرحمانه اي که اسد علـيـه   
مخالـفـيـن خـود و مـردم مـعـتـرض                 
سوريه بکار گـرفـتـه و ويـرانـي تـمـام              
زيرساختهاي آن جامعه تنـهـا گـوشـه       
هايي از نتـايـج ايـن جـنـگ کـثـيـف               

 ميباشند. 
جنگ قومي قبيله اي و مذهبـي  
و عدم امنـيـت زنـدگـي عـادي بـراي             
مردم آن کشور کشتارهاي بيرحـمـانـه    
ارتش اسد که همه مردم آن کشـور را    
هــدف گــرفــتــه اســت جــنــگ مــيــان           
گروههاي ارتش آزاد و جـريـانـاتـي از       
القاعده جنگ جريـانـات اسـالمـي و         
ارتش آزد عليه مردم کردستان سوريه 
و جريانات سياسي آن منطقه جـنـگ   
جريانات اسالمي سني و سلفي عليه 
مردم و گروه هاي منتسب به علوي و 
دهها نمونه ديگر جنگهاي داخـلـي و     
کثيف تنها گوشه هاي از واقـعـيـات        
تلخ آن جامعه هستند که در نـتـيـجـه       
شکست انـقـالب مـردم بـر پـا شـده                 
وکشورهاي حامي اسد و کشـورهـاي     
حامـي جـريـانـات اپـوزيسـيـون اسـد               

 شريک اين جنايت ميباشند. 
موضع رياکارانه و دروغگـويـانـه    
غرب و در راس آنها آمريکا که گويـا  
مخالف استفاده از سالح شيـمـيـايـي     
هستند چندش آور است. زيرا هـمـيـن    
دولتها در تاريخ سياسي و حاکـمـيـت    
خود دست به اقداماتي زده اند که بـا    
سند و مدرک قابل اثبات هسـتـنـد و      
امروز خودشان آنرا تقبيح ميکـنـنـد.    
موضع امروزشان را بايد ادامه همان 
مواضع قبلي شان دانست. آمـريـکـا       
اولين و آخرين  کشوري بوده است کـه  
تا کنون از سالح اتمـي عـلـيـه مـردم          

استفاده کرده اسـت. آمـريـکـا طـبـق              
اسناد منتشر شده در جريان استفـاده  
صدام حسين از بمب شيميايي علـيـه   
نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمـي و     
مردم کردستان عراق و ايـران بـوده و          
تاييد آميز به آن برخورد کـرده اسـت.     
(صدام تنها عليه نيروهاي جمـهـوري    
اسالمي از بمب شيميـايـي اسـتـفـاده        
نکرد بلکه مردم کردستـان عـراق در       
حلبجه و کردستان ايران در سـردشـت     
و... هزاران نفرشان بـر اثـر بـمـبـهـاي             
شيميايي کشتـه و زخـمـي شـدنـد )              
هـمــيــن آمــريــکــا بــر اســاس اســنــاد           
منـتـشـر شـده دسـتـگـاه جـاسـوسـي                 
ــا را                خــودش (ســيــا) دهــهــا کــودت
سازمـان داده و کشـتـارهـاي دسـتـه               
جمعي بخـشـي از تـاريـخ دولـتـهـاي              

 حاکم بر اين کشور است. 
بنابر اين اوباما و دولـت فـعـلـي         
آمريکا بـخـشـي از ايـن سـيـسـتـم و                 
مقطعي از تاريخ طبقه حاکم آمريکـا  
است و ديـگـر دولـتـهـاي غـربـي هـم               
متحد اين نوع سياسـتـهـا بـوده انـد.          
حمله به عـراق و ويـران کـردن عـراق             
تــقــويــت مــجــاهــديــن اســالمــي در          
افغانستان و مقـابلـه بـا بـلـوک شـرق             
رقيب متحد پينوشه بودن و سـرکـار       

التـيـن    يآوردن ديکتاتورهاي آمريکا
و امروز هم متحد ديکتاتوري هـايـي   
مانند عـربسـتـان سـعـودي و ديـروز               
مبارک و حمايت امروزشان از مرسي 
و اخوان المسلمين تنها گوشه هـايـي     
از جنايات ريـاکـاري و دروغـگـويـي          
دولــتــهــاي غــربــي و در راس آنــهــا              
آمريکا را نشان ميدهـد. مـخـالـفـت         
اينـهـا در مـورد اسـتـفـاده از بـمـب                   
شيـمـيـايـي عـلـيـه مـردم هـمـانـقـدر                   
رياکارانه است کـه حـمـايـت آنـهـا از             
"قانون و قيام مردم ايـران" کـه گـويـا             
"مردم در مقابل مصدق از شاه دفـاع   
کردند" و آمريکا "در سـمـت درسـت            

 ۲۸ تـاريــخ قــرار گــرفــت". کــودتــاي             
سـال     ۶۰ کـه بـعـد از           ۲ ٣٣ ۱ مرداد 

تازه اسناد آن از جانب "سيا" منتـشـر    
ميشود تنها گوشه اي از ريـاکـاري و     
درغگويي دولتها و سيستم حاکم بـر    
آمريکا را برمال ميکند. بـه هـمـيـن          
سياق اجازه بدهيد کـه مـخـالـفـت و            
"خط قرمز" امـروزشـان را مـقـطـعـي            
ديگر از همين رياکـاريشـان قـلـمـداد        
کنم. آمريکا همان دولت و سيستمـي   
اسـت کـه در عــراق از سـالحــهـايــي               
استفاده کرده اسـت کـه بـاعـث شـده              
است امروز صدها کودک نـاقـص دو       

سر چهار پا و بيش از دو دست و فلـج  
ــد.                    ــد بشــون ــول و.... در عــراق مــت
کودکاني که به اشـکـال دفـرمـه شـده          
متولد ميشوند و رسانه هاي جهـانـي   
در قبال اين جنايت عليه بشريت کور 
و کر شده اند. ايـن يـکـي از نـتـايـج                
ســيــاســتــهــاي دفــاع از دمــکــراســي         

 آمريکا در عراق است. 
براي ديدن سند اين نوع جـنـايـت      
آمريکا کافي است در اينترنـت سـرچ     
کنيـد و بـبـيـنـيـد چـه جـنـايـتـي در                      
زندانهاي عراق مرتکب شده و تـاثـيـر    
سالحها و موادي که در جنگ علـيـه   
مــردم عــراق بــکــار بــرده اســت چــه              
تاثيرات مخربـي در  زنـدگـي مـردم             
عراق به جاي گذاشته است. بنابر اين  
جنايتـکـاري اسـد و اسـتـفـاده او از                 
سالح هاي کشتار جـمـعـي بـه هـيـچ             
عــنــوان نــبــايــد جــنــايــت پــيــشــگــي          
دولــتــهــاي غــربــي و در راس آنــهــا              

 آمريکا  را کم رنگ کند. 
 

چه اتفاقي افتـاد کـه در       ايسکرا:  
ســوريــه جــنــگ ارتــجــاعــي اســد بــا          
جريانات اسالمي جاي انقالب بر حق 

 مردم سوريه را بگيرد؟ 
 

هـنـگـامـيـکـه       محمد آسنگران:  
انقالب سوريه آغاز شد چنان پرقدرت 
بود که همه مردم و سياسـتـمـداران و      
دولتها فکر ميکردند بـه زودي اسـد         
ســرنــگــون مــيــشــود و انــقــالب بــه             
کشورهاي ديگـر هـم گسـتـرش مـي            
يابد. و البته اين يک احتمال واقعي و  

 عيني بود. 
 

اما دولتهاي متحد اسد و بـويـژه     
حکومت جنايتکار اسالمي ايران بـا    
تقويت دستگاه کشتار حکومت بعث 
از يک طـرف و غـرب  و مـتـحـديـن                 
منطقه اي اش که عميقـا از انـقـالب        
مردم نگران شـده بـودنـد بـا تـقـويـت              
ــيــروهــاي ارتــجــاعــي اســالمــي و             ن
ناسيوناليست کاري کردند کـه تـمـام        
آثار انقالب در آن کشور را از مـيـان       
بردند و انقالب مردم عليه اسد را بـه    
جنگ داخـلـي ارتـجـاعـي و کـثـيـف               
تبديل کردند. دولتهـاي غـربـي و در           
راس آنها آمـريـکـا امـکـان و نـفـوذ                
زيادي در منطـقـه و جـهـان دارنـد و              
يکي از سياستـهـاي پـايـدار و جـدي            
آنها در تحوالت چـنـد سـال اخـيـر و              
بويژه در مورد انقالبات در کشورهاي 
شمال آفريقا و خاور ميانه اين بود که 
اين انقالبات را بـه کـام مـردم تـلـخ                
کنند و چهره انقالب را چنان خونين و 

مالين بکنند که کسي به پيگيري آن   
و گسترش و تعميق آن عـالقـه مـنـد           
نشود. متـاسـفـانـه بـايـد بـگـويـم در                 
اجراي اين استراتژي تـا حـدودي هـم          
موفق شـدنـد. بـويـژه در سـوريـه دو                  
جبهه حامي و مخالف اسد هر دو از   
وجود انقالب و گسترش آن در سوريه 

 نگراني واقعي و جدي داشتند. 
جــمــهــوري اســالمــي و روســيــه          
ميدانستند اگر اسد با انقـالب مـردم     
ــورا جــمــهــوري              ــگــون بشــود ف ســرن
اسالمي هم هدف بعدي انقالبـيـون و     
مردم مـعـتـرض ايـران خـواهـد بـود.              
کشورهاي غربي هم ميدانستـنـد کـه      
با موفقيت مردم انقالبي سـوريـه در       
سرنگوني اسد مردم ديگـر کشـورهـا      
ديکتاتورها و مـتـحـديـن غـرب در               
منطقه و کشورهاي عربي را تـحـمـل      
نميکنند. اين دو جـبـهـه ارتـجـاعـي            
عليرغم اختالف مـنـافـع و اخـتـالف          
سياسي جديشان در يک نقطه بـا هـم       

مشترک بودند. ضديت با انـقـالب و        
تــلــخ کــردن انــقــالب بــه کــام مــردم             
سياست هر دو جبهه بود. اسـتـراتـژي     
ســيــاســي ايــن دو جــبــهــه مــخــالــف          
همديگر شکست انقالب و انقالبيـون  
بوده و هست. اکنون با يک مشـاهـده      
ساده ميتوان ديد که پروسه سر بريدن 
انقالب سوريه يک روزه اتفاق نيـفـتـاد    
بلکه در يـک پـروسـه حسـاب شـده و              
آگاهانه آنرا عملي کردند. کسـي کـه        
اين پروسه را نبيند اگرنـادان نـبـاشـد       

 آگاهانه خود را به ناداني زده است. 
کشتارهاي بـي رحـمـانـه اسـد و            
ــت جــمــهــوري             ارتــش مــورد حــمــاي
اسالمي و روسيه عـمـال مـيـدانـي و            
فضايي را مهيا کـرد کـه جـريـانـات            
ــش آزاد و                ــنــد ارت ــجــاعــي مــان ارت
جريانات اسـالمـي تـروريسـت بـراي            
دست بردن به اسلحه حقانيـتـي پـيـدا       
کنند. دولتهاي تـرکـيـه عـربسـتـان و            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا...   تحوالت سوريه و احتمال ...     

دي مـاه       ٢٩ بازداشـت و روز        
ميليـون   ٨٠ همانسال با قرار وثيقه 

توماني از زندان آزاد شدند. در اين  
محاکـمـات قـاضـي دادگـاه شـرط             
ــن               ــراي اي ــت ب ــرائ صــدور حــکــم ب
کارگران را استعفا از اتحـاديـه آزاد     
کارگران ايران اعالم کرد. امـا آنـان      
در اين دادگاهها، بر حـق کـارگـران        
مبني بر برپائي تشکلهاي مستقـل  
کارگري تاکيد نمـوده و حـاضـر بـه           

 استعفا از اتحاديه نشدند. 
مــاه از      ٢١     پــس از گــذشــت    

بازداشت شريف ساعد پناه و مظفر 
صالح نيا و بـرگـزاري دادگـاهـهـاي        

عــــلــــيــــه ايــــن       مــــتــــعــــدد بــــر     
شعبه اول دادگاه تـجـديـد     کارگران، 

نظر استان کردستان طـي ابـالغـيـه       
اي اعالم کرده است روز هفتم مـهـر   
ماه آينده دادگاه تجديد نظر اين دو   
فعـال کـارگـري در شـهـر سـنـنـدج                 

 برگزار خواهد شد.
 

بــازداشــت و زنــدانــي کــردن و          
تــحــت فشــار قــرار دادن فــعــالــيــن          
کارگري سياستي است که جمهوري 
اسالمي براي ساکت کـردن صـداي       
اعتراض کارگران و کل جامـعـه در     
پـيــش گــرفــتــه اســت. چــهــره هــاي            
محبوب و شناخته شده در جنـبـش   
کارگري، يکي از دستاوردهاي مهم 
ــبــش اســت. جــمــهــوري               ــن جــن اي
اسالمي و دادگاه ضـد کـارگـريـش         

مـيـخـواهـنـد ايـن دسـتـاورد را از                 
جنبش کارگري بگيرند و جامعه را   
از رهبران و سخنگويان اليـق خـود     
محروم کنند. اجازه نـخـواهـيـم داد        
که رژيم اسالمي به اين اهداف خود 

 برسد. 
 

کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب از         
کارگران، تشکلهايشـان و از هـمـه          
مــردم مــي خــواهــد بــه ســيــاســت           

فعـالـيـن     تعقيب، بازداشت و تهديد
نهادهاي حکومت  کارگري از سوي

اسالمي اعتراض کنند. نبايد هيچ  
انساني بخاطر اعتراض به فالکتـي  
کـه جـمــهـوري اسـالمــي بـه مــردم              
تحميل کرده است تحـت تـعـقـيـب،        
بازداشت و محاکمه قرار گيرد. اين  
سران جمهوري اسالمي هستند کـه    
بايد بجرم تحميل فقر به کارگـران و    
تباه کردن زندگي ميليونـهـا انسـان      
مورد محاکمه قرار گيرند. شـريـف      
ساعد پناه، مظفر صالح نـيـا بـايـد       
رفع اتهام شوند و کارگران زنداني و 
همه زندانيان سياسي بـدون قـيـد و        

 شرط از زندان آزاد شوند. 
 

 کميته کردستان
 حزب کمونيست کارگري ايران 

شهريور   ٥ ، ٢٠١٣ اوت  ٢٧ 
 ٩٢ 
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قـطـر بـا تشـويـق آمـريـکـا و ديـگــر                    
کشــورهــاي غــربــي ايــن جــريــانــات          
تروريست و ارتجاعي اپوزيسـيـون را     
مسلح و تقويت کـردنـد و جـمـهـوري          
اسالمي و روسيه هم ارتش سـوريـه و     
اسد را تقويت نمودنـد. نـتـيـجـه ايـن            
جدال ارتجاعي تا کنون ويراني تـمـام     
و کمال زيرساخـتـهـاي آن جـامـعـه و             
کشتارهاي بيرحمانه اي است کـه تـا       
کنون صد و چند هـزار نـفـر قـربـانـي             
گرفته است. نتيجه اين جدال تا کنون  
کشــتــارهــاي بــيــرحــمــانــه و آوارگــي         
ميليونها انسان گرسنه و بي تـامـيـن      
اســت کــه در بــيــابــان  رهــا شــده و                
گرگهاي منطقه دسته دستـه در حـال       
 پاره کردن شکم اين مردم ميباشند. 

 
با اين حـال هـنـوز ابـتـداي کـار               
است. آينده اي که براي جامعه سوريه 
تدارک ديده شده است آينده اي سياه و 
شايد چيـزي شـبـيـه افـغـانسـتـان در               
دوران جنگ و حـاکـمـيـت جـريـانـات           
اسالمي خواهد بـود. حـتـي بـعـد از             
اسد دسته جات اسالمي و ارتجاعـي  
اي که در آن جامعه تقويت و مسـلـح     
شده اند در فضاي فقر و فالکت و بـي  
امکاناتي مردم آن کشـور هـمـيـشـه            
خيل سربازان گرسنه را خواهند يافت 
که به عنوان مزدور استخدام کننـد و    
در سايه ايـن تـوحـش و ويـران شـدن              
تمدن و زندگي قرن بيسـت و يـکـمـي         
سر بريدن و چشم در آوردن و بـچـه را       
حلق آويز کردن و... را به امـر عـادي        

 آن جامعه تبديل کنند. 
 

بـا تـوجـه بـه وضـعـيـت              ايسکرا:  
اسفناکي کـه تصـويـر کـرديـد هـنـوز              
جــريــانــات و افــرادي هســتــنــد کــه             
ميگويند اين اوضاع ادامـه انـقـالب      
است و کسان ديگري هم هستنـد کـه     
معتقدند از روز اول انقـالبـي در کـار        
نبوده است. شـمـا ايـن گـرايشـات را            

 چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 

کسي که فـکـر     محمد آسنگران:  
ميکند از روز اول انـقـالبـي در کـار             
نبوده هـمـان قـدر کـور وکـر اسـت و                 
واقعيات را انکار ميکند کـه گـفـتـه         
شود انقالب در سناريوي سياه امروز 
سوريه همچنان ادامـه دارد. ايـن دو          
موضع عليرغم اختالفشان هر دو از     
يک جنس ميباشند. ايدئولوژيک غير  
زميني غير واقعي و ذهني هستـنـد.   
اين دسته از افراد ذهنيـت و عـاليـق        

خود را ميخواهند به جـاي واقـعـيـت       
 قلمداد کنند. 

واقعيت اين است که در سـوريـه       
انقالبي آزاديخواهانه در ادامه ديـگـر   
انـقــالبــات مـنــطــقــه شـکــل گــرفــت.           
انقالبي که ابـتـدا حـکـومـت اسـد را             
وادار کرد قدمهاي عقب نشيني خود 
را بشــمــارد و راهــي بــراي ســازش              
بازکند. امـا انـقـالبـات پـي در پـي                  
کشورهاي منطقه هـمـه دولـت هـاي           
ديــکــتــاتــور مــنــطــقــه و کشــورهــاي         
قدرتمند جهان را هم نگران کرده بود. 
آنها عليرغم هر اختالفي کـه بـا هـم          
داشتند در يک امر مـتـحـد بـوده  و             
استراتژي واحدي را دنبال ميکـردنـد.   
استراتژي واحد آنها سرکوب انـقـالب     
و بي اعتبـار کـردن انـقـالب در نـزد              

 مردم تحت ستم بود. 
 

اتــفــاقــي کــه در ســوريــه افــتــاد           
شکست انقالب و سر بريـدن انـقـالب      
مردم سوريه عليه اسـد در نـيـمـه راه           
بود که هم مورد استقبال کشـورهـاي     
حامي اسـد و هـم مـورد اسـتـقـبـال                  
کشورهاي مخـالـف اسـد بـود. زيـرا             
همه آنها خواهـان شـکـسـت انـقـالب           
بودند. اما اينکه کدام نيرو و جـريـان      
سياسي در سوريـه قـدرت را داشـتـه           
باشد بين اين دو جبهه ضد انـقـالبـي      
 اختالف واقعي وجود داشته و دارد. 

 
کشورهاي غـربـي و در         ايسکرا:  

راس آنــهــا آمــريــکــا مــيــخــواهــنــد           
اقدامات نظامي تنبيهي علـيـه اسـد      
بکار گيرنـد کـمـونـيـسـتـهـا و حـزب                
کمونيست کارگري چه سياستي بـايـد   

 در پيش بگيرند؟
 

اولين چيزي که محمد آسنگران:  
کمونيستها بايد بدانند و بر آن تاکيـد  
کنند ايـن اسـت کـه ايـن سـنـاريـوي                
سياهي که در سـوريـه حـاکـم شـده و            
استفاده از بمب و سالح  شيمياي در   
متن آن بکار بـرده مـيـشـود نـتـيـجـه             
سياست دو طرف جدال موجود اسـت  
نه يک طرف از آنها. شکست انقـالب   
مردم سياست دو طرف اين جدال بود 
نـه تـنــهـا اسـد و رژيــم حــاکـم و يــا                    
جـــريـــانـــات اســـالمـــي تـــروريســـت        
اپوزيسيون. کـمـونـيـسـتـهـا و مـردم                
سوريه و جهان بايد بدانند جـدال ايـن     
دو جبهه مسلح و مسلـط فـعـلـي در         
سوريه يعني حاميان و مخالفين اسد 
هيچ ربطي به مـنـافـع واقـعـي مـردم           

سوريه ندارند. اين دو جـبـهـه هـر دو            
عليه مـردم و عـلـيـه مـنـافـع مـردم                 
سوريه عـمـل کـرده و جـدالشـان هـم               
ربطي به منافع مردم سـوريـه نـدارد.        
بنابر اين محکوم کردن يـک طـرف و       
مستقيم و غـيـر مسـتـقـيـم دفـاع از              
طرف ديگر کـار مـا کـمـونـيـسـتـهـا                
نيست. چنين سياستي اپورتونيستـي   
و قــرار گــرفــتــن مســتــقــيــم و غــيــر             
مستقيم در کنار يکي از دو جـبـهـه          

 ارتجاع است. 
 

ــي جــدال             ــان ــرب ــه ق مــردم ســوري
ارتجاعي دو طرف جنـگ فـعـلـي در         
سوريه هستند. ايـن جـنـگ جـنـگـي            
ارتجاعي است. جنگ دو نيروي ضد  
انقالب است. ما کمونيستها به هيـچ   
عنوان و تحت هيچ فرمول و بهانه اي 
سمپاتي به يکي از طرفين اين جنگ 
نشان نميدهيم. افراد و جرياناتـي کـه      
ميخـواهـنـد از ايـن مـوضـع گـيـري                 
صريح کمونـيـسـتـي فـاصـلـه داشـتـه              
باشند به دنبال بهانه اي براي دفـاع و    
سمپـاتـي نشـان دادن بـه يـک طـرف                 
جنگ ارتجاعي در سوريه هسـتـنـد.      
همچنانکه در زمـان جـنـگ ايـران و           
عـراق بــه بــهــانــه ايــنــکــه چــه کســي             
متجاوز است و چه کسي آغاز کننـده  
جنگ است جرياناتي مانند اکثـريـت   
و حـزب تـوده در کـنـار يـک جـبـهــه                    
ارتجاع قرار گرفتند. نقد ما بـه آنـهـا       
اين بود که ماهيت جنگ و مـاهـيـت    
طـبـقــاتـي و سـيـاســي آن جــنـگ را                 
نميبينند و يا نميخواهنـد بـبـيـنـنـد.         
متد ما همان است و در مورد جـدال    
دو جبهه ارتجاعي فعلـي در سـوريـه        
هم عليه هر دو جبـهـه ارتـجـاع و در           
جبهه سوم و کنار مردم و شـهـرونـدان    
سوريه قرار ميگيريم. دولتهاي غربي  
به بهانه مخالفت با اسد و مخـالـفـت    
بــا اســتــفــاده از بــمــب شــيــمــيــايــي             
ميخواهند جبهه مقابل اسد کـه يـک     
جبهه ارتجاعي و تروريست اسـت را      
تقويت کنند. ما همانقدر عليـه اسـد      
هستيم که مخالف جريانات اسالمي 

 و تروريست ميباشيم. 
 

کمونيستها مـجـاز نـيـسـتـنـد و              
نبايد تحت هيچ عنواني يکي از ايـن  
دو جبهه ارتجاع را اصلي و ديـگـري       
را فرعي معرفي کنند. کسي کـه بـه        
بهانه دولت بودن و حاکم بودن اسد و   
يا تـروريسـت بـودن و بـيـرحـم بـودن                
جريانات اسالمي ميخواهد مستقيم 
و غير مستقيم و صريح و پـنـهـان در      
کنار يکي از اين جريانات ارتجـاعـي   

قرار گيرد و يا جرم و جنايت يکـي را    
برجسته و آن يکي را کـم رنـگ کـنـد         
صفش از صف ما کمونيسـتـهـا جـدا       
است. همچنانکه ما در جريان جنگ  
ايران و عراق به دليل تجاوز عراق بـه    
خاک ايران و يا آغـاز کـنـنـده جـنـگ             
صدام بوده نه خميني تفاوتي نسـبـت     
به آنها قايل نبـوديـم و آن جـنـگ را             
ارتجاعـي و دولـتـهـاي دو طـرف را                
ارتجاعي مـعـرفـي کـرديـم. در ايـن                
مورد در سوريه هم داسـتـان هـمـيـن          
است. متد ما کـمـونـيـسـتـهـا هـمـان             

 است. 
منافع مردم سوريه در تقابل ايـن  
دو جبهه ارتجاعي  مسلح فعلي قرار 
دارد. کسي که فقط اسـد را دشـمـن           
اصلي ميبيند و گارد مـحـکـمـي در         
مقابل نيروهاي ارتجاعي اپوزيسيون 
ندارد همانقدر مـحـدودنـگـر و کـوتـه           
بين است که کساني تنهـا جـريـانـات       
تروريست اسـالمـي و ارتـش آزاد را            
دشمن مردم قلمداد مـيـکـنـنـد و در          

 کنار اسد قرار ميگيرند. 
 

کــمــونــيــســتــهــا هــنــگــامــيــکــه        
ميگويند ما از جبهه سـوم و قـطـب          
سوم يعني قطب مردم  و شـهـرونـدان      
جامعه دفاع ميکنيم و معـتـرض بـه      
هر دو جبـهـه ارتـجـاعـي در سـوريـه              
هستيم به اين معنا است که بدون کم 
و کاست عليه هر دو جـبـهـه ارتـجـاع        
هستند. ما کمونيستها سياسـتـي را      
نمايندگي ميکنيم کـه بـا سـيـاسـت            
افراد و جريانات و طبقات و سنتهاي 
ارتجاعي در جامعه متفـاوت اسـت.     
کساني که به دنبال کدهاي ذهـنـي و       
ايــدئــولــوژيــک خــود هســتــنــد نــقــش         
جنبـشـهـا و سـنـتـهـاي سـيـاسـي را                   
نميبينند و تنها آرزوهاي ايدئولوژيک 
شان معيار ارزيابـيـشـان اسـت. ايـن           
دسته از افراد و جريـانـات از دنـيـاي         
واقـعـي فـاصـلـه زيـادي دارنـد. امـا                  
جامعه راه خودش را مـيـرود و ايـن            
افراد و جريانات از جـملـه نـيـروهـاي          
 جامانده از تاريخ محسوب ميشوند. 
اما به هـر حـال حـملـه نـظـامـي              
آمريکا و دولتهاي غربـي بـه سـوريـه         
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 معرفي کرد.
بهنام در حالي بار ديـگـر در     
زنــدان اويــن مــحــبــوس شــد کــه          
فرزند نوجوانش به علت بيـمـاري   
ســرطــان خــون هــمــچــنــان تــحــت        
درمـان اسـت و بـر اســاس نـظــر               
پزشکـان عـدم وجـود فشـارهـاي            
رواني و حضور پدر بر بالين ايـن    
نوجوان براي درمانش يک مسئله 

 حياتي است.
از نظر ما در اتـحـاديـه آزاد          
کـــارگـــران ايـــران، ايـــن درجـــه            

رفتار غير انساني بـا بـهـنـام           از
ابراهيم زاده به گرو گرفـتـن جـان      
يک نوجوان در بستر بيماري براي 
ــعــال                 ــن ف ــو در آوردن اي ــه زان ب

 کارگري است.
اين اقدام غير انساني در حق 
بهنام ابراهيم زاده و خانـواده وي    
در شرايطي صورت ميگيـرد کـه     
بوق و کـرنـاي ادعـاي تـدبـيـر و                 
اعــتــدال گــرايــي دولــت يــازدهــم        
صـفـحـات هـمـه روزنـامـه هـا و                 
رســانــه هــاي خــبــري داخــلــي و            
خارجي را پر کرده است. امـا بـه      
نظـر مـيـايـد مـدعـاي تـدبـيـر و                  
اعتدال گرايي نه مدعـايـي بـراي      
استيفاي حقـوق فـردي و مـدنـي           
مردم ايران، بلـکـه مـدعـايـي در          

برخورد به حوزه هـاي قـدرت در         
 سطح داخلي و بين المللي است.

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران      
با اعالم انـزجـار از بـازگـردانـدن          
بهـنـام ابـراهـيـم زاده بـه زنـدان،                

را بر عهـده   مسئوليت اين اقدام 
بـاالتـريــن مــقـامــات قضــائـي و           
اجرايي دولت جمهوري اسـالمـي     
ميداند و در اين ميان وارد شـدن  

غـيـر قـابــل       هـر گـونـه ضـايـعـه             
جبراني به فرزنـد بـيـمـار بـهـنـام            
ابــراهــيــم زاده را کــه مــيــتــوانــد          
حاصل فشارها و اسـتـرس هـاي        
ناشي از به زنـدان افـکـنـدن پـدر          
باشد، مسـتـقـيـمـا مـتـوجـه ايـن              
مقامات ميداند و بدينوسيله از   
ــارگــري و              ــهــاي ک هــمــه تشــکــل
نهادهاي مدني و حقوق بشري در 
ايران و سرتاسر جهان ميـخـواهـد    
تا در اقدامـي بسـيـار عـاجـل و            
فوري خواهان آزادي بـي قـيـد و          
شرط بهنام ابراهيم زاده، محـمـد   
جراحي و رضـا شـهـابـي کـه هـر             
کــدام از آنــان نــيــز در بــدتــريــن             
شرايط جسمانـي در زنـدان بسـر          

 مي برند، بشوند.
 -اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ١٣٩٢پنجم شهريور ماه 
 

 بازگرداندن بهنام ابراهيم زاده ...

 ۴ صفحه  
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اتفاق مهم و زيرو رو کننده اي خواهد 
بود. اگر اين حمله اتفاق بـيـفـتـد يـک         
بار ديگر تعادل نيـروهـا و دولـتـهـاي          
منطقه دستخوش تحول خواهد شـد.    
تحولي که سيماي سياسي منطـقـه و     
بــه درجــاتــي جــهــان را دســتــخــوش           
تغييراتي مـيـکـنـد. زيـرا حـملـه بـه                  
سوريه بسيار متـفـاوت از حـملـه بـه            
صدام حسين و افـغـانسـتـان خـواهـد           
ــه صــدام حســيــن و                   ــه ب ــود. حــمل ب
افغانستان تحت حـاکـمـيـت طـالـبـان          
براي آمريکا امتحانـي و سـيـاسـتـي          
بعد از پـايـان جـنـگ سـرد بـود کـه                    
ميخواست يـکـه تـاز مـيـدان دوران              
جهان تک قطبي باشد. آمريکا در آن      
جنگ شکست خورد و در آن امتحان 

 رفوزه شد. 
اما غرب به سرکردگي آمـريـکـا      
اگــر وارد جــنــگ بــا ســوريــه بشــود             
مستقيم و غير مستقيم عليه روسيـه  

و چين و جمهوري اسالمي وارد عمل 
ميشود. زيرا اسد و ارتش خونريز اين 
کشور مورد حمايت آشکار روسيـه و    
جمهوري اسالمي اسـت و چـيـن هـم           
غير مستقيم خود را در ايـن جـبـهـه           
تعريف ميکند. ايـن اقـدام سـاده اي           
براي دو جبهه جهاني غرب و روسـيـه   
نخواهد بود. زيرا اوال آمريکا بعد از    
شکست در جنگ عراق و افغانستـان  
اينبار در جـنـگ بـا سـوريـه بـه يـک                
ريسک بـزرگ دسـت مـيـزنـد. دومـا                
موفقيت امروز آمريکا و متحدينـش  
مستقيما معني تقابل بـا جـمـهـوري       
اسالمي و غـيـر مسـتـقـيـم تـحـقـيـر                 
روسيه خواهد بود. روسـيـه در دوران        
جنگ اول و دوم خليج هنوز در بستـر  
بيمـاري و نـقـاهـت تـحـول از دوران                 
جنگ سرد به دوران تازه"دمکراسي و 
بازار آزاد" به سر ميبرد امروز چنـيـن    

 نيست.  

موفقيت غرب علـيـه اسـد و بـه           
اين معنا رو کم کني روسيه و نشـان      
دادن چـمـاق بـه جـمـهـوري اسـالمـي                
احتمالـش کـم نـيـسـت. امـا ريسـک                 
بااليي هم در آن نـهـفـتـه اسـت. آيـا                  
غرب اين ريسک را مـيـپـذيـرد و يـا              
اينـکـه بـه راه بـيـنـابـيـنـي رضـايـت                    
ميدهد؟ اين هنوز قابل پيـش بـيـنـي       
نيست. آنچه معلوم است نـيـاز پـايـه          
اي بورژوازي آمريکا و غرب بـه ايـن       
ــع و                 ــنــهــا مــان ــي اســت. ت ــاروي روي
بازدارنده اين تقابل عدم اطمينـان بـه     
موفقيت آن براي آمـريـکـا اسـت. در          
پس اين تقابل ويراني جامعه سـوريـه     
ــروريســت                ــات ت ــه ج ــت ــدال دس و ج
درسوريه تـنـهـا يـکـي از نـتـايـج آن                   
خواهد بود. اما اين اتفاق تحول تـازه   
اي در تعادل نـيـروهـا و جـريـانـات و             
دولتهاي فعلي بـرقـرار مـيـکـنـد کـه              
موضوع تازه اي اسـت بـايـد جـوانـب          

 مختلف آنرا ديد و شناخت. 
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نفر ديـگـر نـيـز در لـيـسـت اعـدام                 
 هستند. 

طبق آمار مقامات جـمـهـوري    
ميليـون نـفـر پـرونـده           ١١ اسالمي 

قضـائــي دارنـد و طــبـق اعــتــراف            
ــقــدر مــعــاون            مــحــمــد بــاقــر ذوال
راهبردي قوه قضائيه در ديماه سال 

هزار نفر بدليل  ٦٠٠ قبل، "ساالنه  
ارتکاب جرايم مختلف وارد زنـدان  
ميشوند". بخش قابل تـوجـهـي از          
زندانيان را معتادان به مواد مخدر 
و متهمان به نـگـهـداري يـا حـمـل             
مواد مخدر تشـکـيـل مـيـدهـنـد.            
قوانين و رفتار مسئوالن زندانها با 
زندانيان بسيار ضد انساني اسـت.    
تحقير و بيحرمتـي و شـکـنـجـه و            
اذيت و آزار، کيفيت پائين و حـجـم   
ناچيز مواد غذائي، محيط کثيـف  
زندان، فقدان امکانات سرمـايشـي   
و گرمايشي، واداشتن زندانيان بـه    
کارهاي شاق و اجباري در ساعات 
طوالني از جمله شيوه هاي برخورد 
با زندانيان براي در هـم شـکـسـتـن        
شخصيت و روحيه زندانيان اسـت.    
عالوه بر ايـن در هـمـه زنـدانـهـاي               
جمهوري اسالمي مواد مـخـدر بـه      
حد کافي توزيع ميشود و بسيـاري  
از زندانيان در طول دوره زنـدان بـه       
اعتـيـاد کـامـل روي مـيـاورنـد و                
ساالنه صدها نفر از زندانيان متهم 
ــه فــروش مــواد مــخــدر اعــدام               ب
ميشوند. ساير زندانيان نيـز اکـثـرا      
بدليل فقر، نزاع هـاي مـربـوط بـه           
طالق و زد و خـورد و جـرم هـاي                
مشابه تشـکـيـل مـيـدهـنـد. ايـن                 
زنــدانــيــان را اســاســا کــارگــران و           
جوانان بيکار و محرومي تشکـيـل   
ميدهند که قرباني اين نظامـنـد و     

اکثر قريب بـه اتـفـاقشـان بـايـد از             
 زندان ها آزاد شوند. 

اينها در دادگاه هائي محاکمه 
شده اند که نـه قضـاتـش بـا هـيـچ               
معياري صالحيت دارند و نه متهم 
از شرايط عادالنه دفاع از خـود و        
وکيل مدافع با صالحيت برخوردار 
بــوده اســت. قــوانــيــن جــمــهــوري            
اسالمي بر اساس قوانين شرعي و   
تــوضــيــح الــمــســائــل آخــونــدهــاي       
مــرتــجــع نــوشـــتــه شــده و بـــا                   
ــي            ــل ــمــل ــيــن ال ــداردهــاي ب ــان اســت
کوچکترين خوانائي ندارد. از نـظـر    
مـا ســيـسـتــم قضــائـي جــمـهــوري            
اســالمــي و احــکــامــش مــطــلــقــا         
ــا                  ــراه ب ــم ــدارد و ه ــاري ن ــب ــت اع
سرنگوني جمهوري اسالمـي بـايـد      
در هم پيچيده شود و بساط اعـدام    
و آدمکشي اش نيز براي هـمـيـشـه       

 برچيده شود. 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري از          
اعتراض خانـواده هـا عـلـيـه لـغـو              
احکـام اعـدام زنـدانـيـان حـمـايـت               
مــيــکــنــد و ســايــر خــانــواده هــاي          
زندانيان را نيز فراميخوانـد کـه بـا        
هم تماس بگيرند و با راه انـداخـتـن    
حرکات مـداوم، جـمـعـي و بـزرگ              
خواهان لغو مجازات اعدام شوند. 
حزب همه مردم را بـه شـرکـت در            
ــراي                ــجــمــعــات و تــالش ب ــن ت اي
گســتــرش ايــن اعــتــراضــات و               
جــلــوگــيــري از كشــتــار زنــدانــيــان         

 فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
اوت   ٢١ ، ١٣٩٢ مرداد  ٣٠ 

 ٢٠١٣ 

 خانواده هاي زندانيان...
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 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه 

(ايران،عراق،ترکيه و سوريه) صورت   
گرفته و قرار بر اين است که کنگره به 

 زودي برگزار شود.  
هدف از برگزاري اين کنـگـره هـر      
چه باشد آن چيـزي کـه غـيـر عـادي،            
مشکوک وعجيب به نـظـر مـي رسـد         
دخـالـت دولـت تـرکــيـه و جـمـهــوري                
اسالمي ايران در چـگـونـگـي شـکـل           
گيري کنگره و همـچـنـيـن نـاگـهـانـي           
بودن اعالم تشکيل کنگره و تعجـيـل   
براي هرچه زودتر برگزار کردن آن مـي  
باشد. البته اين را نـبـايـد فـرامـوش             
کرد که احزاب ناسيوناليست کرد در   
طول تاريخ هـمـيـشـه بـازيـچـه دسـت             
حکومت هاي حاکم بر ايران ، ترکيه، 
عراق و سوريه و قدرت هاي خـارجـي     
بوده اند. اين دولت ها و قـدرت هـاي      
خارجـي از نـيـروي نـظـامـي احـزاب                
ناسيونالـيـسـت در جـهـت پـيـشـبـرد                
سياست هاي خودشان بهره برده انـد.    
اگر بخواهيم مثالي براي اثبات  ايـن    
ادعا بـيـاوريـم ، جـنـگ داخـلـي در                  
کردستان عراق بيـن حـزب اتـحـاديـه          
ميهني (يکيتي) و حزب دمـکـرات       
(پارتي) که با دخالت آشکار هـر دو        
کشور ايران و عراق انجام گرفت يکي 
از نمونه هاي واضـح و آشـکـار مـي             

 باشد.
در تاريخ جنبش مـلـي کـرد ايـن         
دومـــيـــن بـــار اســـت کـــه احـــزاب              
ناسيوناليست براي به قـول خـودشـان      
اتحاد بين کردها دور هم جـمـع مـي        
شوند. اما فاصله زماني بين اولين و  
دومين گردهمايي بسيار زياد اسـت.    

و دومي در سال  ۱۹۴۴ اولي در سال 
 ۲۰۱۳   . 

ــوســط        ۱۹۴۱ درســال     ــران ت اي
نيروهاي شوروي و بريـتـانـيـا اشـغـال         
شد. شـوروي هـا از طـرف شـمـال و                 
انگليسيها از جـنـوب مـنـاطـقـي از             
خاک ايران را به اشغـال خـود درآورده       
بــودنــد. هــر کــدام از ايــن نــيــروهــا               
سياست هاي مختص به خودشـان را    
در ايران دنبال مي کردند. نـيـروهـاي       
ملي در کردستان که از ايـن فـرصـت        
استـفـاده کـرده و در حـال گسـتـرش                 
قدرت خود در منطقه بـودنـد کـامـال       
تحت تاثير شوروي و انگلستـان قـرار     
گرفته و براي پيشبرد اهداف خـود از    
آنها درخواست کمک مي کردند و اين 
را طي مذاکرات و گفتگوهايي که بـا  
مقامات ايـن کشـورهـا انـجـام مـي             
گرفت مطرح مي کردند. انـگـلـيـسـي       
هــا مــخــالــف وحــدت کــردســتــان و           

تشکيل يـک دولـت مسـتـقـل کـردي             
بودند. مخالفت آنها با ايـن مسـئلـه         
در گفتگو و نشسـتـي کـه دو تـن از             

بـا      ۱۹۴۱ افسران انگليسي در سال 
قاضي محمد داشتند، کامال آشکـار  
است. مخالفت انگليسي ها با طـرح     
وحدت کردستان باعث شـده بـود کـه        
کــردهــا ي ايــران بــه طــرف شــوروي            
متمايل شوند و دولـت شـوروي هـم            
قول همکاري و مساعدت را در ايـن      
زمينه به آنها داده بـود. از آن طـرف          
کردهاي عراق هم که به تازگي حـزب    
هيوا را تشکـيـل داده بـودنـد تـحـت             
تاثير سياست هاي انگليسي ها قـرار  
داشتند. به ايـن تـرتـيـب از يـک سـو                
تاثير و نفوذ انگليسي ها و سيـاسـت   
هايشان برحرکات وبرنامه هاي حزب 
هيوا ي کردسـتـان عـراق و از سـوي             
ديگر تاثيـر و نـفـوذ شـوروي هـا بـر                 
اقدامات کومله ژ.ک کردستـان ايـران      
کامال مشهود بود. اين وابستگـي و     
تاثير پذيري باعث شد که سـرنـوشـت      
احزاب ناسيوناليست کرد در آن زمان 

 به دست اين کشورها رقم زده شود.
نشـسـتـي بـيـن           ۱۹۴۴ در سـال    

احزاب ناسيوناليـسـت کـردسـتـان بـا           
حضور نمايندگاني از ايران، عـراق ،      
ترکيه و سوريه در کـوه  داالنـپـر در              
نزديکي روستاي کـلـيـج  و سـر حـد              
ايران و عراق و ترکيـه بـرگـزار شـد و           
پيمان نامه اي در چند مـاده نـوشـتـه       
شد که به نام پيـمـان سـه سـنـور(سـه            

 مرز) معروف گشت. 
پيمان سه سنور با هـدف اتـحـاد        
بين کردهاي ايران، عـراق، تـرکـيـه و         
ــل                 ــراي تشــکــي ــالش ب ــه و ت ســوري
کردستان بزرگ شکل گـرفـت. درايـن       
گردهمايي دو نـيـروي اصـلـي وجـود            
داشت که يکي از آن ها کـوملـه ژ.ک        
از کردستـان ايـران و ديـگـري حـزب              
ــود .                 هــيــوا از کــردســتــان عــراق ب
نمايندگان کردهاي ترکـيـه و سـوريـه         
قدرت چنداني نداشتند و حضور آنهـا  
بيشتر حالت نمايشي داشت. در ايـن     
جــلــســات الزم بــود کــه مــحــدوده و            
مرزهاي جغرافيايي کردستـان بـزرگ     
براي شناخت همه گروهها مشـخـص     
شود. به اين منظور نقشه کـردسـتـان       
بزرگ از سوي جمعيت اکراد بـيـروت     
که گردانندگان اصلي آن را خـانـواده         
بدرخان تشکيل مي دادند، تهيه شده 
 و به اين گردهمايي فرستاده شده بود. 
عبدالرحمن شرفـکـنـدي(هـه ژار        
شاعـر) کـه خـود بـعـنـوان يـکـي از                    

نــمــايــنــدگــان از طــرف کــوملــه ژ.ک           
کردستان ايران در اين جلسات شرکت 

 داشته است چنين نقل مي کند: 
"... چـنـديـن نشـسـت را بـا هـم                
انجام داديم و روي دوازده بند تـوافـق     
کرديم که هر دو حزب با هم همکـاري  
بکنند و به هم معلومات بـدهـنـد. و       
چون آن محلي که نشـسـت را انـجـام         
داديم کـوه داالنـپـر کـه يـک طـرفـش                
شمزينان و طرف ديگـرش ايـران بـود        
اسم آن را  پيمان سه سنور (سه مرز)  
نهاديم. قرار بر ايـن شـد کـه هـر دو                
طرف بيان نامه اي را منتشر کـنـنـد.    

 ... 
ما فورا بيان نامه خودمان را در   
روزنامه نيشتمان چاپ کرديم. هـنـوز    
روزنامه منتشر نشده بود کـه بـه مـا        
اطالع دادند حزب هيوا گفته است با 
مفاد اين توافق نامه راضي نيست و   
آن را چاپ نکنيد. ما هم آن قسـمـت      
ــه                   ــامــه را ک ــق ن ــواف ــه ت ــوط ب مــرب
درروزنامه چاپ شده بود پاره کرديـم.  
مســئلــه ايــن بــود کــه در يــکــي از               
بندهاي توافق نامه آمـده بـود:  اگـر           
انگليسي ها  در عراق امـتـيـازي بـه         
کردهاي عراق بدهند نبايد کـردهـاي     
قسمت هاي ديـگـر هـم بـي نصـيـب               
باشند؛ چون کردستان يکپارچه است. 
بايد بگوييم که ما خواست کردها را   
حــق آنــهــا مــي دانــيــم و بــه انــدازه                
تواناييمان با همه کـردهـا هـمـکـاري          
مي کنيم. ما هم با روس ها به همين 
شکـل کـار مـي کـنـيـم و مـکـريـان                    
(کردهاي ايران) را از کردهاي ترکيـه    

 و عراق جدا نمي بينيم.
حزب هيوا که بـه رهـبـري رفـيـق          
حليمي بود مصلحت نـديـده بـود کـه         
هيچ اسمي از روس هـا و کـردهـاي              
ايــران و کــردهــاي تــرکــيــه بـــرده                   

 شود." (ترجمه از نويسنده است)
اين وقايع خود نشـانـگـرآن اسـت       
که احزاب ناسيوناليسـت کـرد در آن         
دوره شديدا تـحـت تـاثـيـر قـدرتـهـاي             
خارجي انـگـلـسـتـان و شـوروي قـرار              
داشتند و هر حرکتي را که انجام مـي  
دادند بايد رضايت آنها را جلـب مـي     
کـردنـد. نـکـتـه ديـگـرايـن اسـت کــه                   
احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد مـنـافـع            
حــزبــي خــود را بــر مــنــافــع مــردم               
کردستان  تـرجـيـح مـي دادنـد. هـر                  
اقدامي که منافـع حـزبـي آنـهـا رابـه             
خطر مي انداخت  و به مـذاق قـدرت       
هاي خارجي خوش نمي آمـد مـردود     
اعـالم مــي گشــت. در آن ســال هــا                
بقاياي نظام فئـودالـي در کـردسـتـان          
هنوز پا برجا بود و مردم عادي هيـچ  

نقشي در سياست احزاب نداشتـنـد و     
اين احزاب  معموال توسط اشـراف و    
اعيان شهري ، شـيـوخ، آخـونـدهـا ،            
مالکين و فئودال ها تشکيل مي شد 
و تمام تصميمات سياسي توسط آنها 

 گرفته مي شد.
وقايع مربوط به پيمان سه سـنـور   
و شکست زودهنـگـام آن نشـان مـي           
دهد که هدف اصلي ايـن احـزاب بـه          
هيچ وجه منافع مردم کردستان نبوده  
بلکه امر مهم آنان حفظ منافع حزبي 
و تحکيم قدرتشان در مـنـطـقـه بـوده        
است و مسئله اصليشان اين بوده کـه  
چه عملي را انجام بدهنـد کـه قـدرت        
هاي خارجي خوششان بيايد و يا چـه    
عملي را انجام ندهند کـه مـبـادا بـا           
مخالفت آنها روبـرو شـود. مـاهـيـت           
احــزاب نــاســيــونــالــيــســتــي از بــدو           
پيدايششان در کردستان هميـن بـوده     
است و آنها هيچ موقع نخواستـه انـد     
ــر حــق مــردم                 کــه خــواســت هــاي ب
ستمديده و رنـج ديـده کـردسـتـان را                
مطرح کنـنـد و بـراي دسـتـيـابـي بـه                 

 آزادي مردم کردستان تالش کنند. 
اولــيــن نشــســت مــلــي احــزاب           
ناسيوناليست کرد اگرچه به مـنـظـور      
اتحاد کردها و تشـکـيـل کـردسـتـان             
بزرگ برپا گرديـد امـا مـدت زيـادي           
دوام نياورد و قبل از ايـنـکـه تـوافـق            
نامه از سوي شرکت کـنـنـدگـان ايـن          
گردهمايي منتشر شـود بـاشـکـسـت        

 مواجه شد. 

ســال از اولــيــن        ۶۹ بـا گــذشـت       
گــردهــمــايــي ، بــار ديــگــر احــزاب             
ناسيوناليست کرد دور هم جمع شـده    
و در صدد امضاي يک پـيـمـان نـامـه        
جديد مي باشند. اما اين بار مسئلـه   
کـردسـتـان بـزرگ مـطـرح نـيـسـت و                  
همانطور که از پيام مسعود بـارزانـي   
به کنگره برمي آيد کردهاي بخشهاي 
مـخـتــلـف بـا دادن پــيـام آشـتــي بــه                 
حکومت هاي مرکزي خـودشـان وارد     
اين کنگـره مـي شـونـد. اگـر اولـيـن                 
نشست به منظوراتحاد ميان کـردهـا   

پاياني تـراژيـک بـراي       ۱۹۴۴ در سال 
احزاب ناسيونـالـيـسـت و رهـبـرانـش            
داشت، تـکـرار ايـن رويـداد در سـال              

اين بار بصورت يک کمـدي و     ۲۰۱۳ 
 نمايش خنده دار ظاهر مي شود !

در پشت برگزاري اين کنـگـره دو     
حزب قدرتمند حضـور دارنـد. يـکـي          
حزب دمـکـرات کـردسـتـان عـراق و             
ديگري حزب پ.ک.ک از کـردسـتـان            
ترکيه اسـت. ديـگـر احـزاب شـرکـت              
کننده در اين کنگره از نفوذ و قـدرت    
چنداني برخوردار نـيـسـتـد و حضـور          
آنها يک حالت نمايشي به کنگره مـي  
دهد و صرفا براي مشروعيت دادن به 
کنگره مي باشد و ايـنـکـه بـه هـمـه               
نشان بدهند که تـمـام احـزاب از هـر           
چهاربخش کـردسـتـان در آن حضـور           
دارند. حزب دمکرات کردستان عراق 
که طي چندين سال اخير با اسـتـفـاده      

 از پيمان سه سنور...           
 

شده است مراحل ديگر فروش خـاک  
ضايعات چدني اين کارخانه نيز بـه    

مـاه     ٥ حساب کارگران کـه مـدت         
است دستمزدي دريافت نـکـرده انـد      

 واريز شود.
 ٢٧ الزم به يادآوري اسـت روز        

مــرداد مــاه کــارفــرمــاي فــوالد               
پـــس از فـــروش خـــاک            زاگـــرس    

ضايعات چدني سعي در خروج ايـن    
مواد از کارخانه داشت که کـارگـران   
بــه مــحــض کســب اطــالع از ايــن            
مسئله در مقابل کـارخـانـه حـاضـر        
شدند و از خروج اين مواد جلوگيري 
کردند. بدنـبـال ايـن وضـعـيـت بـار               

شـب     ١٢ ديگر کـارفـرمـا سـاعـت          
اقدام به اينکار کرد که باز هم حدود 

در هــمــان       صــد نــفــر از کــارگــران       
شب با حضور در مقابل  ١٢ ساعت 

درب کارخـانـه مـانـع خـروج مـواد             
شدند و بـراي مـمـانـعـت کـامـل از              
اقدامات احتمالي کارفرما شـب را    

همانجا بـه صـبـح رسـانـدنـد و در                 
ادامه اين کشمکش کـه طـي چـنـد           
روز گـذشـتـه ادامـه داشـت مـوفـق              
شدند هم واريـز مـبـالـغ حـاصـل از             
فروش خاک ضايعات چـدنـي را بـه          
حساب کارگران بدست آورنـد و هـم       
حکـم قضـائـي تـوقـف فـروش ايـن                
ضايعات توسط کارفرما را کسـب      

 کنند.
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران بـا        
ابراز مسرت از موفقـيـت کـارگـران       
فــوالد زاگــرس در جــلــوگــيــري از            

موفقيت آنـهـا       اقدامات کارفرما و
در واريز مبـالـغ حـاصـل از فـروش            
خاک ضايـعـات چـدنـي بـه حسـاب             
کارگران، خـواهـان بـازگشـت بـکـار           
فــــوري ايــــن کــــارگــــران و راه                  

مجدد اين کارخانه مهم در     اندازي
 استان کردستان است.

 اتحاديه آزاد کارگران ايران  
 ١٣٩٢ مرداد ماه  ٣١  

 کسب يک موفقيت مهم ...    

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه

از قدرت سياسيش در کـردسـتـان بـه         
ثروتي عظيم و ميلياردي دست يافته 
است براي تشکيل اين کنگـره پـيـش      

ديگر اين اسـت    قدم شده است. نکته 
که اين بـار بـه غـيـر از قـدرت هـاي                 
خارجي پاي حکومت هاي تـرکـيـه و        
جمهوري اسالمي ايران هم در مـيـان     
است. شواهد و قرائن نشان مي دهـد   
که هر تـوافـق و هـر بـرنـامـه اي کـه                  
تــوســط کــنــگــره اعــالم شــود بــايــد            
رضايت حکومت هاي ترکيه و ايـران    
رابه همراه داشته باشد. نـقـش دولـت         
ترکيه، به عنوان تاثيرگذارترين نـيـرو     
در برگزاري اين کنگره را به هيچ وجه 
نمي توان ناديده گرفت. قبل از اعـالم  
برگزاري کنگره مسـعـود بـارزانـي و           
نــيــچــيــروان بــارزانــي گــفــتــگــوهــا و         
مالقاتهـاي بسـيـاري رابـامـقـامـات            
ترکيه انـجـام داده انـد و هـمـچـنـيـن                 
نيچيروان بارزاني براي رفـع نـگـرانـي       
هاي مقامات ايراني سفري بـه ايـران       
داشته و در اين مورد نشستهـايـي را     
با آنها انجام داده است. نکـتـه قـابـل        
توجه و جالب قضـيـه ايـن اسـت کـه              
کنگره قرار است نمايندگاني از طرف 
دولت هاي جمهوري اسالمـي ايـران،     
ترکيه وعراق  را دعـوت کـنـد. ايـن              
عـمـل خـود داراي تـنـاقضــي بــزرگ              
است. نمي شـود از يـک طـرف اسـم                
کنگره را کنگره ملي کرد گـذاشـت و     
از طرف ديگر نمايندگان دولت ترکيه 
و جمهوري اسالمي ايران را که مـايـه   
بدبختي مردم کـردسـتـان هسـتـنـد و           
دستشان به خون مردم کردستان آلوده 
است، دعوت کرد.  اين کنگره چيـزي   
نيست جز تالش براي حـفـظ مـنـافـع        
حــزبــي از جــانــب حــزب دمــکــرات            
کردستان عراق و حـزب پ.ک.ک کـه           
رهبري کنگره را بر عهده دارنـد. ايـن      
احزاب در صدد پـيـشـبـرد سـيـاسـت            
هاي حزبي و تـحـکـيـم قـدرت خـود               

 هستند. 
حضـور احــزاب ديــگـر از سـايــر            
بخش هاي کردستان در ايـن کـنـگـره         
فرمايشي و نمـايشـي اسـت و نـقـش            
زيادي در تصميم گيري و برنامه هاي 
کنگره نخواهند داشت. اين احزاب با  
حضورشان در اين کـنـگـره وارد يـک           
بازي خطرنـاک شـده انـد کـه در يـک                
طرف  آن حزب مسـعـود بـارزانـي و           
پ.ک.ک و در طــرف ديــگــر دولــت                
ترکـيـه و جـمـهـوري اسـالمـي ايـران                 

 قرارگرفته اند.

مسئله  ديگري که در اين ماجـرا  
مشکوک و عجيب به نظر ميرسد اين 
است که دولت ترکيه خـواسـتـار ايـن         
شده است که مسعود بارزاني رياست 
کنگره را بـر عـهـده بـگـيـرد. دولـت                 
ترکيه که تا کنون حتي حاضر نـبـوده     
کـلـمــه "کــرد" را بـر زبــان بــيـاورد و                   
هميشه تا هـمـيـن سـال هـاي اخـيـر                
منکر وجود کردها در تـرکـيـه بـوده،         
اکنون خواستار برگزاري کنگره مـلـي   
کرد مـي بـاشـد و مـي خـواهـد کـه                    
مسعـود بـارزانـي ريـاسـت آن را بـر                 
عهده بگيرد. ناگفته نماند کـه دولـت      
ترکيه روابـط اقـتـصـادي خـوبـي بـا                 
کردستان عراق و مخصوصا با حـزب  
مسعود بارزاني دارد و اين روابط بـه    
مــيــزان بســيــار زيــادي در اتــخــاذ              
سياستها و برنامه هاي کنگـره مـلـي      
کــرد تــاثــيــر خــواهــد گــذاشــت. ايــن           
مالقات ها و مذاکرات پشت پـرده و    
اين اتفاقات غير عادي و مشـکـوک،   
مشروعيت کنگره ملي را زيـر سـوال     

 برده است. 
اين يک توطئه و يـک بـرنـامـه از         
قــبــل طــراحــي شــده اســت و هــيــچ              
ارتــبــاطــي بــه خــواســت هــاي مــردم          
کردستان ندارد. مردم کردستان هيـچ   
نقشي در برگزاري اين کنگره نـدارنـد.   
احزاب ناسيوناليست بـه هـيـچ وجـه           
نمـايـنـده مـردم کـردسـتـان نـبـوده و                  
نيستند. درجلسه اي کـه قـرار اسـت           
نمايندگان جمهوري اسالمي ايـران و      
ترکيه حضـور داشـتـه بـاشـنـد و در                 
تصميم گيري ها نقش موثري را ايفـا  
کنند، حرف زدن از تشکـيـل کـنـگـره        
ملي کرد بسيار پـوچ و بـي مـعـنـي              
است و مضحکه اي بيش نمي باشـد.  
احزاب ناسيوناليست کرد به غـيـر از     
منافع شخصي و حـزبـي خـود هـدف         
ديگري را دنبال نمـي کـنـنـد و بـراي            
رسيدن به اهداف خود از هيچ عمـلـي   
، حتي مذاکره و نشـسـت بـاقـاتـلـيـن          
مردم کردستان و تقسيم قدرت با آنان 

 دريغ نخواهند کرد.
اگر صد کنگره مـلـي ديـگـر هـم          
مــثــل ايــن کــنــگــره بــرگــزار شــود ،             
مشکل کردستان و مسئله کـرد حـل       
نخواهد شد. تـا زمـانـي کـه احـزاب              
ناسيوناليست کرد خودسرانه و بـدون    
در نظر گرفتن راي مردم بـراي آيـنـده        
کردستان تصميم بگيرند ، نـه تـنـهـا         
مسئله کرد را نمي توانند حل کـنـنـد     
بــلــکــه بــه ادامــه خصــومــت هــا و               

کشمکش هاي ملي کرد و غيـر کـرد      
 بيشتر دامن خواهند زد. 

تنها راه حل منطقي مسئله کرد  
مــراجــعــه بــه آراي عــمــومــي مــردم           
کردستان از طريق يک رفـرانـدوم آزاد       
است و خود مردم بايد تصميم نهايـي  
را براي آينده کردستان بگـيـرنـد . بـه          
غير از اين هر گونه راه حلي محـکـوم   

 است و با شکست مواجه خواهد شد. 
 بهنام رازي

  ۱۳۹۲ / ۶/۲ 
 منابع:

) جنبش ملـي کـرد ، کـريـس            ۱ 
 کوچرا ، ترجمه ابراهيم يونسي 

) جمهوري کردستان ، ويـلـيـام       ۲ 
 ايگلتون ، ترجمه سيد محمد صمدي

) تاريخ مهاباد ، سيد مـحـمـد     ۳ 
 صمدي
) چـــيـــشـــتـــي مـــجـــيـــور ،              ۴ 

عبدالرحمن شرفکندي (زندگي نـامـه    
و خـاطـرات هـه ژار شـاعـر بـه قـلـم                   

 خودش)
) برنامه يک دنـيـا ي بـهـتـر ،               ۵ 

 مسئله کرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطاب به سنديکاهاي کارگري وتشکلها واتحايده هاي کارگري ايران وجهان از پيمان سه سنور ...   
 خواستار آزادي من شويد تا در کنار فرزند بيمارم باشم!

من بهـنـام ابـراهـيـم زاده فـعـال              
کارگري و مدافع حقوق کودکان ايـن    
نامه را خـطـاب بـه شـمـا کـارگـران                
سنديکاها واتحاديه ها وتشکـلـهـاي    
ايراني نوشتم. چرا که فکر مـيـکـنـم        
اين شما هستيد که مي تـوانـيـد در        
اين شرايط سخت و بـحـرانـي مـن و         
خانواده ام را ياري رسانيد. شما کم و 
بيش از وضعيت مـن و خـانـواده ام          
خبر داريد. با اين نامه از شـمـامـي         
خواهم ما را به معناي واقعي کلـمـه   

 تنها نگذاريد.
ما يک طبـقـه و هـم سـرنـوشـت             
هستيم. شما ميدانيد که من را تنها 
به جـرم دفـاع ازحـقـوق کـارگـران و                 
زحمتکشان و دفاع از حقوق کودکان 
کار و خيابان دستـگـيـرکـردنـد و در          
دادگاهي ناعادالنه محکوم به زندان 
شدم. من نه اوليـن زنـدانـي ام و نـه              
آخرين. اما بعنـوان پـدر يـک فـرزنـد             
بيمار سرطانـي و کسـي کـه از هـر               
حقوقي محروم شـده اسـت، شـيـرازه         

 زندگي ام از هم پاشيده شده است.
خطاب من به شـمـا هـم طـبـقـه             
هايم و وجدانهاي بيداردرجهان اسـت  
،که بيعدالتي را نمي پذيرند. من نـه     
ميلياردها پول مردم را باال کشيـدم،  
نه چپاول کردم، نـه دزدي کـردم، نـه            
آدم کشته ام و نـه بـه حـقـوق کسـي                
تجاوز کرده ام. من خواهان ابتـدايـي    
ترين حقوق هر انساني بـودم کـه در         

اين جامعه زنـدگـي مـيـکـنـد. مـن               
مانند بسياري ديگر از هم طبقـه اي    
هايمان بجرم دفاع از حقوق کارگـران  
"مجرم" شنـاخـتـه شـدم و بـه زنـدان                 
محکوم شدم. خانواده ام محتاج نان  
شب هستند و نان آورشان در زنـدان      
اســت. تــنــهــا فــرزنــدم بــه مــريضــي           
سرطان خون مبتال شده و پـدرش در    
زندان است. حتي نمي توانم با خيـال   
راحت در دوره معالجه فرزندم کـنـار     
او باشم.ما کارگران از سـرنـوشـت و         
زندگي مشقت بار هم آگاهيم و مـي    
دانيم خانواده هاي کـارگـري در چـه          

 وضعيت ناهنجاري قرار گرفته اند.
اما وضعيت مـن بـدتـر اسـت.            

من ديگر تاب تحمل نگاه فرزندم را   
ندارم. امروز وقتي بـه بـيـمـارسـتـان            
مــحــک مــي بــردمــش کــه مــجــددا           
بســتــري شــود، اضــطــراب ســراســر          
وجودش را گرفته بود. نگران بود کـه   
آيا من در کنارش خـواهـم مـانـد يـا          
ايـنــکـه بــايـد بــه زنــدان بـازگــردم و               
تنهايش بگذارم. درک اين وضـعـيـت     
براي شماها که پدر هستـيـد سـخـت       
نيست. من دارم از درد و رنج فرزندم  
که دارد جلوي چشمم قطره قطـره آب    
مــيــشــود نــابــود مــيــشــوم. نــگــران          
وضعيت او هسـتـم. در عـيـن حـال               
نگران از اينکه اگر به زندان برنگـردم  
و درکنار فرزنـدم بـمـانـم، نـيـروهـاي            
انتظامي به خانه ام ميريـزنـد يـا در        

کنار بسترفرزندم با توهين و اذيت و   
آزار به زندان منتقل ام مـي کـنـنـد.         
نــامــه هــاي نــيــمــا پســرم و زبــيــده              
همسرم، و نامه هاي خـودم تـاکـنـون       
بــاعــث نشــده کــه حــکــم آزاديــم را             
بدهند. يا حـداقـل تـا بـهـبـود حـال                 

 فرزندم دست از سرم بردارند.
 

هم طبقـه هـا و وجـدانـهـاي بـيـدار!                
 مردم شريف و مدافع حقوق انساني!

 
از شماميخواهم به هـر شـکـلـي کـه            
ميتوانيد از مـن حـمـايـت کـنـيـد و              
خواهـان آزادي مـن شـويـد. مـن و                 
همـسـر و نـيـمـاي عـزيـزم را تـنـهـا                     
نگذاريد!ما به حمايت وکـمـک شـمـا        
ــم خــواهــان ازادي مــن                ــاز داري ــي ن
وتمامي فعالين کـارگـري خصـوصـا       
رضــا شــهــابــي ومــحــمــد جــراحــي           
وشاهرخ زماني ؛پدرام نصـرالـهـي و        
ديگر همکارانم باشيد .بهنام ابراهيم 
زاده فــعــال کــارگــري وکــودک يــکــم           

ــهــريــور مــاه           ــوشــت بــه      ٩٢ ش رون
ســــنــــديــــکــــاهــــاي کــــارگــــري            
ايران:سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت               
واحد اتوبوسرانـي تـهـرانسـنـديـکـاي          
کــارگـــران نـــيــشـــکـــرهـــفــت تـــپـــه          
اهــــوازســــنــــديــــکــــاي کــــارگــــران      
فلزکارمکانـيـک تـهـران سـنـديـکـاي             

 کارگران نقاش و تزيينات تهران  
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در داخل خانه باغي که مـخـفـي      
شده بوديم يـک سـري وسـايـل اولـيـه               
پخت و پز وجود داشت که تقريبـا در    
طول سال همانجا باقي نـگـه داشـتـه         
مي شد نظير قابلـمـه، کـتـري، چـراغ          
فانوس، ليـوان، دبـه آب و مـقـداري             
هيزم خشک و بعضي وسايـل ديـگـر.      
معموال در تمامي خانه باغـهـا بـراي      
پخت و پز تنور وجود دارد.اينجا هـم     
يک تنور براي پخت نان و گـرم کـردن       
غذا وجود داشت. از هر نظر از محل  
استقرا خـودمـان در ايـن خـانـه بـاغ               
راضــي بــوديــم بــويــژه ايــنــکــه مــي             
توانستيم آنتـن کـابـلـي بـي سـيـم را                
نصب کنيم. بدون اينکـه دودي بـرپـا         
شود آتش مختصري در تـنـور روشـن      
کرديم و با همان وسايـل اولـيـه چـاي         
درست شد و با نون و ماست و کره اي 
که از روستاي باوه ريز با خود بهـمـراه   
داشتيم صبحانه مـفـصـلـي خـورديـم           
رفقايي که سـيـگـاري بـودنـد در اوج            
ــاي                     ــدن چ ــي ــوش ــد از ن ــع ــذت و ب ل
سيگارشان را کشـيـدنـد. بـا رفـقـاي              
واحد جلـسـه اي بـرگـزار کـردم و در                
مورد طرح عملياتي که پيشتر بـطـور   
غير رسـمـي بـا هـم مشـورت کـرده                 
بوديم صحـبـت کـردم بـنـا بـه پـيـش                 
زمينه طرح که براي آنها هـم تـازگـي        
نداشت همه توافق کامل داشتنـد کـه     
اين طرح را اجرا کنـيـم. وقـت نصـب          
کــردن آنــتــن بــود و رفــقــا بــا کــمــک              
يکديگر کابل و طناب همراه آنـرا بـر       
باالي بام خانه باغ و در ميان درختان 
کــه حــالــتــي اســتــتــار داشــت نصــب          
کردند. در تقاطع طناب که هـمـچـون      
طناب خشـک کـردن لـبـاس بشـکـل               
افقي نصب مي شد، کـابـل آنـتـن در         
وسط قرار مي گرفت که با تخـتـه اي     

سانتي مـتـر و دو        ۱۰ در  ۵ به اندازه 
سواخ در آن، به طرف پايين تا رسيدن 
به بي سيم امتداد پيدا مي کرد. بعـد   
از نصب آنتن موفق به برقراري تماس 
با کميته ناحيه شديم و آنـهـا نـيـز از           
اينکه توانسته بودند بعد از آن چـنـد       
روز از سالمتي مـا بـا خـبـر شـونـد               
خوشحال بودنـد. بـجـز صـحـبـتـهـاي              
معمولـي مـا بـقـي مـکـالـمـات کـه                  

مربوط به طرحهاي مشخص بـود بـه     
شکل رمز رد و بدل شد و آنـان را از          
طرحي که در دستور داشتيـم مـطـلـع       
کردم. در مواقعي که براي چـنـد روز        
امکان استفاده از بي سـيـم بـزرگ را        
براي تماس با مرکزيت ممکـن نـمـي      
شد، از طريق راديو کومه لـه بـه مـا          
پـيــام مــي دادنــد و ايـن پـيــامـهــاي               
راديويي هم بشکل رمز بود. بخـاطـر    
دارم که واحد شهر سنندج در آن دوره   
پيامهايش را با اسم "هه لـو" يـعـنـي           
عقاب دريافت مي کـرد و ايـن اسـم            

 واحد ما بود. 
در طول تماس از طريق بي سـيـم     
اولين طرح خود را به اطـالع رفـقـاي        
کـمـيــتـه نـاحــيـه رسـانــدم. از مـيــان                 
اعضاي کميته نـاحـيـه نـيـز مسـئـول            
مســتــقــيــم بــا واحــد مــا، يــکــي از             
فرمـانـدهـان نـظـامـي و از اعضـاي                
رهبري کومه له بود. طرحـي کـه مـا         
در نظر داشتيم اين بود که به دو تـيـم     
تقسيم مي شديم. يک تيم سه نـفـر از      
رفقا در مـحـلـي مشـرف بـر بـلـنـدي               
پايـگـاه نـظـامـي رژيـم در روسـتـاي                 
باوريز مستقر مي شدنـد و تـيـم سـه           
نفره ديگر که خودم هم جزو آن بودم از 
تپه روبروي پليس راه سنـنـدج تـهـران       
که کمتر از پانصد متر فاصله داشـت  
اين مرکز را مـورد هـدف خـود قـرار           
مي داديم. علت اينکه اين دو نـقـطـه     
را در طرح عمليـاتـي خـود گـذاشـتـه           
بوديم چند دليل داشت. از آنـجـا کـه         
جوانان و فعالين شناخته شده زيـادي    
از روســتــاي بــاوه ريــز در صــفــوف              
نيروهاي مسلح کـومـه لـه فـعـالـيـت            
داشتند و از افـراد و شـخـصـيـتـهـاي            
محبـوب در مـيـان مـردم بـودنـد و                 
همچنيـن شـخـصـيـتـهـاي مـحـبـوب               
ديگري هم از اين روستا در مبارزه با 
رژيم جانـبـاخـتـه بـودنـد، اطـالعـات             
کافي در دست داشتيم کـه فـرمـانـده         
پايگاه بـاوريـز مـردم ايـن روسـتـا را               
خيلي مورد فشار کنـتـرل و اذيـت و          
آزارقرار مـي دهـد. از طـرف ديـگـر               
پليس راه سنندج تهران نيز به هنـگـام   
بازرسي از اتوبوسهاي مسـافـربـري و      
اتوموبيل هاي شخصي به مردم گـيـر   
مي دهند و به کنترل و بازرسي هـاي    

 طاقت فرسا دست مي زنند. 
انجام عمليات بر ايـن دو نـقـطـه         
ضمن دادن اخطاري به آنان، اين پيـام  
را هم با خـود بـه هـمـراه داشـت کـه                 
نيروهاي رژيم در شهر و اطراف شـهـر   

سنندج احسـاس آرامـش و امـنـيـت            
نکنند و بدانند کـه مـا در مـنـطـقـه               
حضور داريم. از طرف ديگر بـازتـاب    
اين عمليات تاثير بسـيـار زيـادي بـر         
روحــيــه مــبــارزاتــي مــردم داشــت.           
معموال نيروهاي سـرکـوبـگـر رژيـم و          
مزدوران محلي آنان چه در روستـاهـا   
و چه در داخل شهر سنندج فکـر مـي     
کردند با فرا رسيـدن فصـل پـايـيـز و            
زمستان نيروهاي نظامي کومه له بـه  
مناطق پايگاهي خودشان باز گشـتـه   
و از ايـن بـابـت بـدرجـاتـي احسـاس                
آسودگي خاطر مـي کـردنـد. حضـور          
واحــد شــهــر در چــنــيــن فصــلــي کــه            
ماموريتش تا اواخـر زمسـتـان سـال         

ادامه داشت، خواب خوش را از      ۶۵ 
چشم سرکوبگران مردم گـرفـتـه بـود.         
اما تاقبل از اينکه به مرحلـه اجـراي     
عمليات برسيم الزم است اتفاقي کـه    
در درون خانه باغ در طول روز افـتـاد     
را شرح دهم که اين هم خـود خـاطـره        

 بياد ماندني و جالبي است. 
آنروز تقريبا در باغ کـمـتـر کسـي       
در رفت و آمد بود. براي ما بـهـتـريـن      
حالت اين بود که تا پايان عـمـلـيـات       
کسي از حضـور مـا مـطـلـع نشـود.               
حوالي ساعت سه بعداظـهـر بـود کـه         
بيرون از خانه باغ صداي پاي چند نفر 
بگوش رسيد. براي ما معـلـوم نـبـود        
کــه آيــا از اهــالــي روســتــاي نــايســر            
هستند يا اينکه ممـکـن اسـت گـروه         
ضربت رژيـم در حـال عـبـور از ايـن                
مسير باشند. بـدون سـر و صـدا بـه                
حالت آماده باش در آمديم.  بـعـد از       
چند لحظه کوبيـدن صـداي در خـانـه           
باغ بلند شد. ابتدا توجـهـي نـکـرديـم         
اما مـکـررا صـداي کـوبـيـدن در بـه                
آهستگي ادامه پيدا کرد. از يکي از    
رفقا خواستم از طريق نـردبـان داخـل        
حياط و مسلط بر دروازه خـانـه بـاغ،      
يواشکي بـدون ايـنـکـه افـراد بـيـرون              
متوجه شوند ديد بـزنـد و اوضـاع را          
جويا شود. يکي از رفـقـا از نـردبـان            
باال رفت و خـود را بـر بـاالي ديـوار             
مشرف بر مسيـر عـبـور رسـانـد کـه             
فـقـط سـرش را از ديـوار بـه بـيــرون                   
هدايت کند. ما هم همگي در داخـل     
حياط با آمادگي کامـل هـر يـک در          
نقطه اي استاده بـوديـم. رفـيـقـي کـه              
روي پله نردبان ايساده بـود سـرش را       
بطرف ما چرخاند و گـفـت در را بـاز          
کنيد کاک علي است. ما هم خيالمان 
راحت شد و در را باز کرديم و ديـديـم     

که صاحب خانه باغ و سه نفـر هـمـراه      
او که يکي از آنها پسـر جـوانـي بـود           
وارد حياط خانه باغ شدند و ما را در 
آغوش گرفتند. بـعـد از روبـوسـي و              
احوالپرسي به داخل رفـتـيـم و در را            
بستيم. شور و حال غير قابل وصـفـي    
ــاغ و                 ــه ب در رخســار صــاحــب خــان
همراهان او با ديدن ما در وجـودشـان   
پديدار شده بود. بعد از نشستن، چاي 
خــوردن و مــقــداري گــپ زدن ازش             
پرسيدم حاال تعريف کن ببينم چـطـور   
متوجه شدي که ما اينجـا هسـتـيـم؟       
در پاسخ با لبخند و حالـتـي شـوخـي       
گفت من از کجا بدونم که شما اينجـا  
هستيد. کومه له هيچ جا نيست و در 
همه جا هست . سپـس ادامـه داد و          
گفت اصال خبر نداشتم عالوه بر ايـن    
امروز قصد سر زدن به خانه باغ را هم 
نداشتم. مجددا گفتم خـوب از کـجـا         
فهميدي و چطور شد برامون بگـو. او     
هم در جواب گفت از ايـن مسـيـر رد        
مي شديم که به روستا بـرگـرديـم کـه         
اين جوان همراه ما به محض ايـنـکـه      
به نزديک خانه بـاغ رسـيـديـم بـه مـا               
گفت صبـر کـنـيـد بـچـه هـا ايـنـجـا                   
هستند. ما هم کنـجـکـاو شـديـم کـه           
چــطــور او مــي دانــد شــمــا ايــنــجــا              
هستيد؟ اسرار کـرد و تـوضـيـحـاتـي           
برايمان داد و تا حدي قانع شـديـم کـه      
شما اينجا هستيد. ايـن شـد کـه در             
زديم و بالخره حرفش درست بـود. بـا      
همـان حـالـت خـنـده گـفـت حـاال از                   
خودش بپرس بهت خواهد گفت. مـن   
از آن جــوان پــرســيــدم تــو از کــجــا                
فهميدي ما در خانه باغ هستيـم؟ در    
جــواب گــفــت مــن پــارســال مــدت             
کوتاهي به مناطق پايگاهي کومه له 
آمده بودم و مي خواستم پـيـشـمـرگـه        
بشــم امــا چــون ســنــم پــايــيــن بــود               
مســئــوالن آمــوزشــي مــن را قــبــول          

سـال     ۱۶ نکردند و گفتند تـو هـنـوز        

سن داري و اين خـالف مـوازيـن مـا           
براي پذيرش است و مرا بازگردانـدنـد   
و من هم برگشتم. ولـي در آن مـدت         
چند روزي که آنجا بودم اين طناب و   
کابل بي سم با آن دو سوراخ در داخل 
تخته را که اکنون بر باالي خـانـه بـاغ      
هست را در مـرکـز آمـوزشـي ديـده                
بودم. امروز بطور اتفاقي سرم را بلند  
کردم و چشـمـم بـه طـنـاب و تـخـتـه                 
افتاد. اول باورم نمي شد اما بعدا ذره 
اي شک نکردم که کـومـه لـه در ايـن             
خانه باغ است اين شد که يقين داشتم 
شما اينجا هستيد. خالصه بـه کـاک        
علي گفتم و طـنـاب آنـتـن را بـهـش               
نشان دادم و او هم قانع شد. خالـصـه    
با شنيدن صحبتهاي پسـر جـوان مـا        
هم با لبخندي آميخته از دسته گـلـي   
که به آب داده بوديم به همديگر نگـاه  
کرديم و در انظار آنهـا بـه روي خـود          
نياورديم. امـا تـجـربـه خـوبـي بـراي                 
ادامه فعاليتهايمان بـود کـه بـعـد از           
اتمام تماس با بي سيم منبعد سريعـا  

 طناب و آنتن کابلي را جمع کنيم.
ولي خوب بود که بخير گـذشـت.     
لحظاتي آنها پيش ما ماندند و بـعـد     
از صــحــبــت و گــپ زدن و جــويــاي              
اوضاع منطقه، از ما دعوت کـردنـد     
شب براي شام و استراحت به روستاي 
نايسر و به منزل آنهـا بـرويـم. ازشـان          
تشکر کرديم و گفتم فعال نمي توانيـم  
ولي در وقت ديگـري خـواهـيـم آمـد.          
طبق معمول و با تاکيداتي که در اين 
مواقع انجام مي داديم بهشان گـفـتـم    
ابدا به کسي نگويند که مـا در ديـده       
ايد. بعد از روبوسي و ابراز صميميت  
و محبت زياد از ما جدا شدنـد و بـه       

 روستاي نايسر برگشتند.
بدنبال اين ماجرا رفقا تجهزات و 
آنتن بي سيم را جمـع کـردنـد. هـنـوز           
وقت داشتيـم و در مـورد جـزئـيـات              

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان

 مختصری از تاريخ يک دوره /
 بخش بيست وچهارم  
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 صفحه بندي:فرزام کرباسي

عمليات و نقطه عـقـب نشـيـنـي هـم             
صــحــبــتــهــاي الزم صــورت گــرفــت.         
اطالعات کافي در مورد مرکز پليس 
راه را هم بدست آورده بوديم. عمليات  
بدين شکل انجام مـي شـد کـه راس            

شب و قبل از ورود اولـيـن          ۸ ساعت 
اتوبوسهاي مسافربري از سـنـنـدج بـه       
تهران، مرکز پليس راه را  مورد هدف 
قرار مي داديم و همـزمـان در هـمـان         
ساعت تيم مستقر بر پايگاه روستـاي  
باوريز نيز، پايگاه را زيـر آتـش خـود          

دقـيـقـه       ۱۰ قرار مي داد و به مـدت      
ادامه پيـدا مـي کـرد. نـقـطـه عـقـب                  
نشيني را هم داالنهاي زير پل قشالق 
در نظر گرفته بوديم که بعـد از اتـمـام        
عمليات در واقع در قـلـب نـيـروهـاي          
رژيم قرار داشت. تا رسيدن نـيـروهـاي     
کمکي به مـنـطـقـه، تـيـم مـا کـه بـه                  
ساختمان مرکز پليس راه زده بـوديـم،     
مي توانستيم بسرعـت در کـمـتـر از           
يکربع ساعت خود را بـه حـفـره هـاي         
زير پل قشالق برسـانـيـم. ايـن نـقـطـه             
امن ترين نقطه اي بود که بـا سـرازيـر      
شدن نيروهاي کمکي کـه از روي پـل         
قشالق بطرف مرکز پليس راه عـبـور       
مي کردند اصال به آنـجـا شـک نـمـي            
کردند چرا که فکر مي کردند کـه مـا       
بطرف ارتفاعات روسـتـاي نـايسـر و           
باوه ريز عقب نشيني کرده ايـم. تـيـم         
ديگر نيز قرار بود بعد از اتـمـام کـار،      
خودشان را به دامنه هاي کوه کوچکه 
ره ش ( سنگ سيـاه ) و در مسـيـر              

حاشيه رودخانه قشـالق، خـود را تـا            
نقطه اي بطرف ما که نيمي از راه را       
طي کرده باشد برساند و بعد از خروج 
نيروهاي کمکي از مـحـل، تـيـم مـي          
توانست ظرف ده دقيقه به ما کـه در      
يکي از حفـره هـاي زيـر پـل قشـالق              

 مخفي شده بوديم ملحق شود.
ــک شــدن هــوا و                  ــاري ــعــد از ت ب
استراحت و خوردن غذايي که در خانه 
بــاغ بــه هــمــراه داشــتــيــم، مــقــداري            
خوردني مختصر کـه مـانـده بـود را             
برداشتيم و از آنجا خارج شديـم. تـيـم       
سه نفره عمليات بـاوريـز از مـا جـدا           
شدند و تيم همراه من نيز بطرف تـپـه     
روبـروي پــلــيــس راه ســنــنــدج تــهــران           
حرکت کرديم. از طريق بي سيم هـاي     
کوچک که به همراه داشتيم هر دو تيـم  
ــه                    ــم. مــا ک ــودي ــم ب ــاس دائ ــم در ت
مسيرمان نزديکتر بود منتظر شـديـم   
تا تيم ديگر به محـل اسـتـقـرار خـود          
برسد. بعد از اسـتـقـرار کـامـل، راس           
ساعت هشت شب به رفقاي تيم گفتـم  
که عمليات باوه ريز را شروع کننـد و    
همزمان در اين سو نيز با شليک آرپي 
جي به ساختمان پليس راه و متعاقـب  
آن شليک بـا اسـلـحـه کـالـشـيـنـکـف                 

 ۱۰ عمليات آغاز شده بـود. بـمـدت           
دقيقه صداي تـيـرانـدازي مـا طـنـيـن            
انداز بود و در هر دو جـبـهـه آنـهـا را            
مورد هدف قرار داديـم. آنـهـا هـنـوز           
نتوانسته بودند بطرف ما تـيـرانـدازي      
کنند. برق آسا از تپـه روبـروي مـرکـز          

پليس راه پايين آمديم و خـودمـان را       
سريعا به يکي از حفره هـاي زيـر پـل          
قشالق رسانديم. هنوز با تيم مستـقـر   
در اطراف باوه ريز تماس داشتم. آنهـا   
نــيــز در حــال تــرک مــحــل بــودنــد و              
توانسته بودند بـخـشـي از مسـيـر را            
طي کنند و در کنـاره هـاي رودخـانـه         
قشالق در محل امني مستقر شونـد.  
شايد نزديک به يکـسـاعـت از انـجـام          
عمليات و پايان آن گـذشـتـه بـود کـه          
نيروهاي رژيم با استفـاده از چـنـديـن         
خود رو نظامي و مجهز به سالحهـاي  

از سنـنـدج و يـک مـرکـز              ۵۰ کاليبر 
نظامي مابين گريزه و قشـالق مـحـل      
را قــرق کــردنــد. تــيــم ســه نــفــره مــا               
همچـنـان در حـفـره زيـر پـل قشـالق                  
بوديم و تعدادي از خودروهاي نظامي 
که جرئت نزديک شدن به محل پلـيـس   
راه را نداشتند بـر بـاالي پـل تـوقـف              
کرده بودند و از همانجا دستـور آتـش     
بطرف بلنديهاي روستاهاي نـايسـر و       
باوه ريز بـهـشـان داده شـد و مـرتـب                 
تيراندازي مي کردند. بمدت يـک ربـع      
ساعت همان مسـيـر را بشـدت زيـر             
آتش سالحهاي سنـگـيـن گـرفـتـنـد و            
وقتي اطمـيـنـان حـاصـل کـردنـد کـه               
پاسخي به تيراندازي آنـان داده نـمـي          
شود، بجز يک ماشين تويوتا با چـنـد     
نفر مسلح که بطرف مرکز پـلـيـس راه      
حرکت کرد، بقيه نيروهايشان منطقـه  
را بسوي شهر سـنـنـدج و واحـدهـاي            
ديگر بسوي مرکز نـظـامـي واقـع در           
اطراف بهشت محمدي تـرک کـردنـد.        
بعد از رفـتـن نـيـروهـاي نـظـامـي از                 
منطقه  تيم ديگر که پايگاه بـاوه ريـز     
را کوبيده بود در زير پل به ما ملحـق  
شد. بعد از تاملي کوتاه و اطـمـيـنـان      
حاصل کردن از رفتن نيروهايشان، در 
صدد خارج شدن  از زيـر پـل قشـالق        
بوديم که اتوبوسها و اتـومـوبـيـلـهـاي         
شخصي که عازم تهران بودند در يـک    
کاروان طوالني بطور آهسته از بـاالي  
پل عبور مي کردند و آن شـب بـدون         
کنترل و بازرسي به مسير خود ادامـه  
مي دادند. ما هم همگي صـحـيـح و         
سالم و بـا روحـيـه اي بـاال و انـرژي                  
چندين برابر بـخـاطـر مـوفـقـيـت ايـن             
عمليات، بطرف باغهاي گرياشان کـه  
محل سبزي کاري و بـاغـهـاي مـيـوه          
شهر بود حرکت و از آنجا خودمان را   
به روستاي دگه ران که اکنون بـخـشـي    

 از شهر سنندج است  رسانديم.
 ادامه دارد
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