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 نسان نودينيان
 

مـيـلـيـون      ۱۲ از اول مهر بيش از 
دانــش آمــوز کــودک و نــوجــوان بــه               
مدارس رفتند. در شهرهاي کردستـان  

هـزار دانـش آمـوز بـه           ۲۶۸ بيـش از      
مدارس رفتند. شادي ديدار، آشنايـي   
و پيداکردن همبازي و همـکـالـسـي و       
عشق دوستي با بازگشايـي مـدارس.     
تولدي ديگر و زندگي نو. شيريـنـي و      
شادي و خوشي روزهـاي بـازگشـايـي         
مدارس بـراي کـودکـان و نـوجـوانـان               
هميـن اسـت. بـا قـلـبـهـاي مـهـربـان                    
دوستي و محبتـهـايشـان را تـقـسـيـم            
ميکنند. اما، اين لحظات شيـريـن و     
دوستـي و مـحـبـتـهـا درقـدم اول بـا                   
سيستـم نـظـام اسـالمـي ــ مـذهـبـي                  
لگدمال مـيـشـود. در دل ايـن هـمـه                
شــادي در فضــاي مــدارس جــدايــي           
جنسيتي و جدا کردن کودکان دختر و 

پسر اولين ضربات روحي را مـيـزنـد.      
مــيــگــويــنــد نــظــام اســالمــي اســت،         
روسري و جدايي جنـسـيـتـي را بـايـد           
رعـايـت کــرد. اولـيـن ضـربـات وارد                
ميشود، کالس درس، هنر و نـقـاشـي    
و درس را از کـودکــان مــيـگــيــرنــد.             
دخالت خفاش جهل استبداد مذهبـي  
وارد ميشود. سالها زندگـي خـوب و        
موثر کودک بگروگان گرفته ميـشـود،   
تا کودک خود را باز يابد و بـه مـرور         
خــالف جــريــان در مســيــر ارتــقــا و              
خالقيـت در مـقـابـل ايـن اسـتـبـداد                 
مذهبي بايستد. و اين سيکل زندگـي   
ميليونها کـودک در ايـران اسـت. در             
بطن اين زندگي پر از تـنـاقـض امـا،           
فشار واقعي تر تامين ادامه تحصيل 
و درس و دانــش فــعــال و خــالق را                
تهديد ميکند. مصائب اين اوضاع و  
فالکت بي شائبه اولين قربانيان را از   

 درون کودکان گرفته است.
 
ــرک                 ــه ت در چــنــد ســال گــذشــت

تحصيل و کندن کودکان و نـوجـوانـان    
از مدرسه در ابـعـادي وسـيـع ادامـه              
دارد. فشار ادامه تـحـصـيـل نـيـز بـه             
مشکالت عديده اقتصادي کارگران و 

 مردم زحمتکش  افزوده است. 

 بازگشايي مدارس!
  چالش ادامه تحصيل و تامين معيشت 

 ۲ صفحه 

 ۵ صفحه 

 احمدي مقدم فرمانده پليس ايران
  چرا با خروج افغانستانيها از کشور مخالف است!؟ 

 دخالتگري کمونيستي يا همراه شدن با جنبش ناسيوناليستي
 در حاشيه شرکت کومله در "کنگره ملي کرد"

مدتي قبل مـوضـوع "کـنـگـره           
ملي کرد" اهداف و سياستي که در    
مقـابـل خـود قـرار داده و شـرکـت                 

حزب کمونيست ايـران در     -کومله 
اين کنگره، مورد بحث و نـقـد مـا          
قرار گرفت. به دنبال ايـن مـبـاحـث         
بــعــد از گــذشــت مــدت کــوتــاهــي          
رفقايي از هر دو حزب حکمتيـسـت   
هم وارد اين بـحـث شـدنـد و طـبـق             
ســنــت ســيــاســي زمــخــتــي کــه از           
مدرسي بـه ارث بـرده انـد، سـعـي              
کردند آنرا از چهار چوب يک بـحـث     
سياسي و جدي خـارج کـنـنـد و بـه            
افشاگري بـپـردازنـد. مـا بـا طـرح                 
دوباره و چند باره مباحث پايه اي و 
نقد مستدل خود تالش کـرديـم ايـن      
مباحث را نه به منـظـور افشـاگـري       
بلکه به عنوان يک بحث سيـاسـي و     
ــش               ــبـ ــنـ ــع جـ ــوضـ ــري از مـ ــظـ نـ
سوسياليـسـتـي در نـقـد سـيـاسـت               
نيروهاي ناسيوناليـسـتـي تـوضـيـح         

 بدهيم و تفاوتها را نشان بدهيم. 
نادرستي سـيـاسـت کـوملـه را            
مستدل کرديم. توصيه هاي الزم بـه   

کومله را علنا مطرح کـرديـم. امـا         
کساني از کادرهاي کومله در دفاع 
ــه چــنــدان جســورانــه اي از ايــن                ن
سياست يا دوپهلو حرف زدند و يـا      
مثل جمال بزرگپور دست بـه انـبـان      
ناسيوناليـسـم کـرد بـردنـد و از آن                
خورجـيـن اسـتـفـاده کـردنـد. بـدون                
تعمق و اسـتـدالل، اتـهـام و نـاسـزا             
گويي را پيشه کـردنـد و تـاريـخ را             
بدون مالحظه اينکه شاهدان عينـي  
هنوز زنده اند، دستکاري نـمـودنـد.    
پيشينه بحث از نوع جمال بزرگـپـور   
را ما ميشناسيم در زمـان خـودش     
پاسخ الزم را به آن داده ايم. تـکـرار      
کسل کننده آن احکام کهنه و زنـگ  
زده کــه امــروز بــيــش از جــمــال،               
عبداهللا مهتدي پرچمدار آن اسـت،      
کمکي به کومله نميکند و نفعي بـه  
حال کومله و حزب کمونيست ايران 

 نخواهد داشت. 
محافـل سـاکـت و بـي تـاثـيـر                
ديگر چپ که حرفي براي گفـتـن در     
اين زمينه نداشته اند و بـعـدهـا در      
نقـش "مـنـتـقـد" ظـاهـر شـده انـد،                    

چنـدان جـدي نـيـسـتـنـد کـه بـه آن                    
 بپردازيم.  

خــوشــبــخــتــانــه اکــنــون فضــاي      
سياسي از هيجانات بيمورد و زخـم  
زبانهـاي بـي خـاصـيـت کـادرهـاي              
ــزب                  ــي از حـ ــانـ ــه و کسـ ــوملـ کـ
حکمتيست فاصله گـرفـتـه اسـت و         
بحث به جايي کشيده شده است کـه    
طرفين ميتوانند مستدل و منطقي 
اگر حرفي براي گفتن دارند، مـطـرح   
کنند. رفيق ابراهيم عليزاده هم هـر     
چند دير اما تحت فشار ناچار شـده    
است حرف دلش را در يک مصاحبه 
بزند. اين نـوشـتـه بـررسـي نـکـاتـي              

 کليد حفظ نظام فاشيسم اسالمي در دستهاي روحاني  
 و قفل سکوت بر لبان نهادهاي بين المللي، حتي عفو بين الملل  

  سپتامبر /بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست/منصور حکمت ١١ دنيا پس از 

اين عکس را در همـه جـا بـزرگ        
کرده، به نهادهاي بين الـمـلـلـي مـهـر         
سکـوت بـر لـب زده و بـه هـمـه جـا                      
بفرستيد. به دنـيـا اعـالم کـنـيـد کـه                 
روحاني لبخند بر لب، رييس جمـهـور   
فاشيستهاي اسالمي حاکم بـر ايـران،     
او را  به قتل رساند. عرفان قلي نـژاد     

ساله به اتهام تجاوز اعـدام شـد.        ۱۸ 
اين اتهامي است که دستگاه قضايـي  
بي آبروي حکـومـت اسـالمـي اعـالم          
کرده است. هنوز معلوم نيست چرا و    
به چه دليل او را کشـتـنـد. يـک چـيـز            
معلوم است او را در مال عام در شهر 
قائمشهر اعدام کردند و عکـس هـمـه      

 ۴ صفحه  

 ۳ صفحه 

سرتيپ اسماعيل احمدي مقـدم   
فرمانده نيروي انتظـامـي بـا اخـراج         

از ايران مخالـفـت کـرده و         افغان ها
گفته است: "نمي تـوانـيـم کـه هـمـه               

ــي هــا را از          ــغــان کشــور اخــراج     اف
کنيم........ احمدي مـقـدم تـاکـيـد            
کـرده کــه "چـنــد سـال قـبـل وقـتــي                  

کـرديـم    افغاني ها را از کشـور طـرد    
ديديم تعداد زيادي از گاوداري ها و 
صنعت توليد آجر کشـور مـتـوقـف         

ايرانـي هـا جـويـاي          ........... . شد
کار هستند اما اين کارها را انـجـام   

سر درخـت   نمي دهند و نمي روند بر

 عبدل گلپريان            
 ۲ صفحه  

 ۱۴ ساله را در روز شنبه   ۱۸ جوان 
   سپتامبر در قائم شهر اعدام کردند!

 محمد آسنگران 

 ۲ صفحه  بازگشايي مدارس و تداوم محروميت دانش آموزان افغانستاني در ايران/عبدل گلپريان          



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����2  �693  

 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه

تن دادن به اين شرايـط و قـبـول         
ساده ترين راه حل که کودکان اصـلـي     
ترين قربانيان آن هستند، ساده است. 
تصــور يــک دنــيــايــي کــه بــا فشــار              
اعتراض و مبارزه ادامه تحـصـيـل و      
تامين امـکـانـات بـراي کـودکـان را             
تحميل کرد، عملي است. تـحـصـيـل        
رايــگــان، يــک وعــده غــذاي گــرم و              
رايگان بودن تمام امکانات تحصيلي 
اعم از کتاب و لوازم اتحرير و وسائل 
و ابزاري که هر فـرد دانـش آمـوز در          

جريان تحصيل بـه آنـهـا نـيـاز دارد.                
ممنوعيت هرنوع اخاذي از والـديـن.     
تحصيل بايد تمامـا رايـگـان بـاشـد.           
يک وعده غذاي گرم به همه محصالن 
در همه سطوح تحصيلي. از ابتـدائـي    
ترين امکانات هر جامـعـه اي اسـت        
که بايد به وفور در اختيار کودکـان و    

 دانش آموزان قرار گيرد. 
 
فراخوان به اعـتـراض و بـدسـت            

گرفتن پرچم مطالبات طـرح شـده را         
در اشکال مختلف بايد بـر افـراشـت.      
يکي از شيوه هاي ايـن اعـتـراضـات         
جمع آوري طومار در اشکال سراسري 
در شهرها و محالت اسـت. در ايـن          
طومارها مطالبات تامين تحـصـيـل    
رايگان و برخورداري کودکان از تـمـام   
امکانات تحصيلي و تفريحي شـعـار     
و مطالبه اي هـمـه گـيـر و تـوده اي                  
است. اين طومارها را تهـيـه کـنـيـد.        
در مراکز و ميدانهاي شهرها نسـخـه     
هايي از آن را در اختيـار مـردم قـرار        
دهيد. نسخه هاي نهايي طومارها را  
به ادارات آموزش و پرورش بـبـريـد و      
از "مقامات" مسئول بخواهيد که بـه    

اين اعـتـراضـات بـراي تـامـيـن ايـن               
 مطالبات جواب بدهند. 

 
در محالت شهرها بـا اقـدامـات      
ابتکاري، برپايـي جـلـسـات ويـژه در            
مورد تامين ادامه تحصيل کـودکـان   
خود نيز که عامل و محـرک مـهـمـي       
است نگذاريم به آسانـي کـودکـانـمـان        

 ترک تحصيل کنند.  
 

با هر قدرت و نيرو و امـکـانـاتـي     
که در سـه دهـه گـذشـتـه در عـرصـه                
مبارزه را بدست آورده ايـم اسـتـفـاده         
کنيم. نبايد بگذاريم فرزندانمان تـرک     
تحصيل کنند. سکوت و تن دادن بـه     
وضع موجود و فرستادن کودکـانـمـان    
از پشت ميزهاي کالس به اردوي کار 
و تبديل کردن آنها به کودکان کـار را    
با مبارزات سراسري و اعـتـراضـات        

 سراسري جواب بدهيم.  
 

 احمدي مقدم فرمانده پليس...                

ميوه بچينند......... رئيس پليس       
ايران مي گويـد کـه " اگـر بـه مـا                 
بــگــويــنــد اتــبــاع افــغــانــي را از              

طرد کنيد ما در کمتر از سه  کشور
ماه مي توانيم همه را بيرون بريزيم 

هـيـچ افـغـانـي قـابـل             به طوري کـه 
رويت نباشد و...... رئيس پـلـيـس       
ايران بـراي نشـان دادن وضـعـيـت              
افغان ها در ايران مـثـال مـي آورد        

ــه ــا و              " ک ــي ه ــان ــاکســت ــي پ ــت وق
بنگالدشي ها را در تلويزيون مـي    

امـا اگـر      بينيم تاسف مي خـوريـم    
اين افراد وارد ايران شوند کلي پيام 

را  مي دهيد که بيائـيـد ايـن افـراد        
 ".جمع کنيد

 
از لحن و ادبيات فاشيستـي و    
لمپنيزم اسالمي سراپا تحقير آميز 
احــمــدي مــقــدم در بــر خــورد بــه              
افغـانسـتـايـهـاي سـاکـن در ايـران               
مبني بر "بيرون بريزيم، ترد کنـيـم،    
جمعشان کنيم" که بگذريـم قضـيـه       
بر سر اين نيست که رئيس پـلـيـس      
حکومت اسالمي با ديدن وضعيت 
پاکستانيهـا و بـنـگـالدشـيـهـا در              
تلويزيون "تاسف" مي خورد بـلـکـه      
در پشت تمام اين پز و افـاده هـاي       
فاشيستي و سراپا توهين و تحقيـر  
اسماعيل احمدي مقدم، وضـعـيـت    
ــاشــي              ــروپ ــصــادي در حــال ف ــت اق
ميلياردرهاي حـکـومـتـي نـهـفـتـه           
است. بيخود نيست که کارشـنـاس    
ــنــده               ــصــادي و مشــاوره ده ــت اق
حکومت اسالمـي جـنـاب صـادق         
زيبا کالم نيز به روحـانـي تـوصـيـه        
ميکند که حواسش به پناهنده گان 
و مهاجرين افغانستـانـي در ايـران        

 باشد.
بــيــش از ســه دهــه اســت کــه            
افغانستانيهاي پناهنده و مـهـاجـر      

کار و زندگي مي کـنـنـد.      در ايران
اگر احمدي مـقـدم و ديـگـر سـران              
حکومت اسـالمـي مـي خـواهـنـد           
بدانند که اجازه اقامت تک تک ايـن  
انسانهاي شريف يعنـي چـه، بـايـد         
آنـرا در البـالي خشـت و آجـرهـا،                
ساختمانهاي سربـه فـلـک کشـيـده،          
زيرساخت جاده ها و در مـجـتـمـع         

ــر کشــور               ــارگــري ســراس ــاي ک ه
جستجو کننـد. دسـتـرنـج هـر تـک              
افغانساني در ايران براي قرنـهـا در     
بدنه اقتصادي ايران کـه سـودهـاي        
کالن بـراي مـفـتـخـوران اسـالمـي              
توليد کرده است، در بتن ها و آجـر  
و سيمـان سـاخـتـمـانـهـاي سـراسـر              

  کشور حک شده است.
احــمــدي مــقــدم و مشـــاور              
اقتصادي ايشان زيبا کالم تـعـارف   
مي فرمايـنـد کـه گـويـا دارنـد از               
"حقوق پناهنده و مهاجر افـغـانـي"       
دم مي زنند. خـودشـان هـم خـوب          
ــورت                 ــه در صـ ــد کـ ــنـ مـــي دانـ
بازگرداندن افغانستانيهـاي سـاکـن      
در ايـــران، ســـودهـــاي کـــالن و               
مــيــلــيــاردي ســران ريــز و درشــت          
حکومت نيـز دچـار ضـرر و زيـان             
جدي خواهد شد. احمدي مقـدم در     
ــانــــدن                  ــاع از مــ لــــبــــاس "دفــ

دارد نگـرانـي خـود        افغانستانيها" 
را از کاهش سودهاي کـالن کـه از       
قبل دست رنج پناهنده و مـهـاجـر        
افغانستاني به جيب نامـبـارکشـان    
سرازير مي شود ابراز مي دارد نـه    
از حقوق شـهـرونـدي آنـان. ايشـان             
مثل اينکه از دهنش پريده کـه بـه       
وضعيت وخيم گاوداريها و صنعت 
توليد آجر اشاره کـرده اسـت. امـا           
سودهاي کالن بـر بسـتـر کـارهـاي          
پست و ارزان تنها به گـاوداريـهـا و      
صنعت آجر خـالـصـه نـمـي شـود.           
ــهـــا،               ــاوداريـ ــر، گـ ــيـــد آجـ ــولـ تـ
ســاخــتــمــانســازي و جــاده ســازي،        
بنادر کشور، کارهاي خـدمـاتـي و        
دهــهــا عــرصــه ديــگــر کــه حــتــي            
بسـيــاري از افــراد بــيــکــار کشــور          
حاضر به انجام دادن آن نـيـسـتـنـد          
توسط افغانستانيـهـاي سـاکـن در         
ايران انجام مي شود. از اين رو هـر   
پناهنده و مهاجر افغانسـتـانـي در      
ايران با تالش و رنج چنـديـن سـالـه       
اش بسيار بيشتر از امثال احـمـدي   
مقدم و نامسئوالن حکومتي، حـق  
حــيـــات، حـــق اقـــامــت و حـــق               
برخورداري از امکـانـات و حـقـوق         

 برابر شهروندي را دارا است.
 

 بازگشايي مدارس...

 

 

 عبدل گلپريان
اول مهر و بازگشايي مدارس در 
راه اسـت. شـرايـط تـحـصـيـل بـراي                  
دانش آموزان در ايران بويژه کـودکـان   
افـغــانسـتــانــي از نـظــر اقـتــصــادي،           
اجتماعي  و فرهنگي بشدت عـذاب  
آور است. اين شرايط يعني الـزام بـه      
پــرداخــت شــهــريــه، يــعــنــي خــريــد           
امکانات تحصيلـي نـظـيـر کـتـاب،           
دفــتــر و قــلــم و ديــگــر مــلــزومــات             
تحصيلي، يـعـنـي عـدم وجـود يـک               
وعده غذاي گرم، يعني نبود سيستـم  
استاندارد گرمايشي و خنک کـنـنـده       
در مدارس و دهها مشکل و مـانـع       
ديگر که بر سر راه تـحـصـيـل دانـش        
آموزان قرار دارد. ايـن وضـعـيـت را          
اگر با شـرايـط و مـوقـعـيـت دانـش                
آموزان افغانستاني مـورد سـنـجـش       
قرار دهيم يعني عدم امـکـان  ورود       
به کالس درس و دست و پـنـجـه نـرم       

 کردن با کل اين محروميت ها.
مـقـامـات حـکـومـت اسـالمـي             
پيشتر و در سالهاي گذشته با صدور 
بخشنامه اي ادعا کردنده بودنـد کـه     
امکان تحصيل براي دانـش آمـوزان       
فاقد اقامت را فـراهـم مـي کـنـنـد.             
صدوراين بخشنامه هاي سراپا دروغ 
و جعل  درحـالـي اسـت کـه سـاالنـه             
بيش از صد و پـنـجـاه هـزار دانـش              
آموز فـاقـد اقـامـت دائـم در ايـران                 
همچنان از نشستن پشت مـيـزهـاي      
ــد.               ــن ــت ــروم هس ــح ــالس درس م ک

کاربدستان آمـوزش و پـرورش مـي            
گويند: "سـواد آمـوزي بـراي اتـبـاع                
افـغـانــي رايـگــان خــواهـد بــود امــا             
متقاضيان بايد حق شهريه پـرداخـت   
کــنــنــد" وقــتــي مــي گــويــنــد "امــا              
متقاضيان بايد حق شهريه پـرداخـت   
کنند"، يعني محروميـت کـامـل از         
حق تـحـصـيـل بـراي دانـش آمـوزان              

 افغانستاني.
آموزش رايگان حق همه کودکان 

حــق بــرخــورداري از آمــوزش         اسـت.  
مناسب يکي از ابتدايي ترين حقـوق  
انساني است. ايـن حـقـي اسـت کـه               
مردم در بسياري از نقاط جـهـان بـه        
دولـتــهــا تــحــمــيــل کــرده انــد و هــر             
پــنــاهــنــده و پــنــاهــجــويــي در ايــن            
کشورها از آن بهره مند هستنـد. در     
ايران اما هزينه تحـصـيـل کـودکـان،        
باري سنگين بـر دوش خـانـواده هـا           
است که خود بسختي قادر به تامين 
هزينه زندگـي خـود و فـرزانـدانشـان            
هســـتـــنـــد. دهـــهـــا هـــزار کـــودک            
افعـانسـانـي بـه دلـيـل عـدم صـدور                 
اقامت و فقر خانواده از مدرسه رفتن 
محرومند. کودکان بسياري ناچارنـد   
از سنين بسيار پايين کار کنند تا به 
نان شب خانواده کـمـک کـنـنـد آنـهـا            
بعـنـوان "کـودکـان کـار و خـيـابـان"                  
شناخته ميشوند و از همه زندگـي و    
تامين و شادي کودکانه محرومند و 
مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند. 
اين کودکان به دليـل ايـنـکـه پـدر و            

مــادرهــايشــان زاده افــغــانســتــان و         
کشورهاي ديـگـر هسـتـنـد، تـوسـط            
حــکــومــت اســالمــي از حــق درس           

 خواندن محروم شده اند.
هــمــه کــودکــان بــدون هــيــچ                
اسـتـثـنـائـي حـق دارنـد از آمــوزش                
رايگان و با استاندارد باال برخـوردار  
شوند. دولت موظـف اسـت شـرايـط          
تحصيل همه کودکان را مهيا کـنـد،   
همه کودکان بايد از حـق تـحـصـيـل          
رايگان برخوردار شوند. اين حـق بـي     
چون و چراي کودکان است که از يـک    
زنــدگــي شــاد و امــکــان تــحــصــيــل          
رايــگــان بــرخــودار شــونــد، از ايــن             
خواستها بايد در همـه جـا فـعـاالنـه          
دفاع کرد: خواست تحصيل رايـگـان     
براي همه کودکان و ممنـوعـيـت هـر       
نوع اخاذي به اسم شهريـه يـا تـحـت         
عناوين ديگر. پرداخت کمک هـزيـنـه    
هاي الزم براي تضـمـيـن اسـتـانـدارد         
ــي             ــدگــي کــودکــان. جــداي ــاالي زن ب
مذهب از آمـوزش و پـرورش. لـغـو            
کليه قوانين و مقـرارتـي کـه نـاقـض          
اصول آموزش و پـرورش عـلـمـي و             
غير مذهبي هستند. پايان دادن بـه       
ــي در                  ــت ــش دول ــي ــت ــف ــرل و ت ــت ــن ک
مدارس .همه کودکان افـغـانسـتـانـي       
حق دارند همچون شهروندان بـرابـر و     
مــتــســاوي الــحــقــوق از آمــوزش و           
تــحــصــيــل رايــگــان بــطــور کــامــل           

 برخوردار شوند. 
 ۲۰۱۳ سپتامبر  ۱۸ 

 بازگشايي مدارس و تداوم محروميت  
 دانش آموزان افغانستاني در ايران
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 ۱ از صفحه

است که او در اين مصـاحـبـه گـفـتـه           
است. (نقل قولها از مصاحبه رفـيـق     
ابراهيم عليزاده را مـن از کـردي بـه            
فارسي ترجمه کرده ام و مسـئـولـيـت       

 ترجمه آن با من است.) 
 

کومله در پاسخ به نقدهاي ما که 
چرا در چنين کنگره اي که قرار اسـت    
مثل يک ارگان و حزب فراگير جنبش 
ناسيوناليستي عمل کند شرکت کرده 
و عمال در اين مورد همراه جريـانـات   
ناسيوناليستي براي رسيدن به اهداف 
و سياستي ناسيوناليستي شده است، 

 چنين پاسخ داده است:
عليزاده: "شرکت مـا در کـنـگـره           
ملي کرد از استراتژي مـا بـراي رفـع          
ستم ملي بر ملت کرد در کـردسـتـان        
ايران که ملتي تقسيم شده در چـهـار       

 کشور است ناشي ميشود ..."
 

در اين نقل قول از ملت سـازي و    
ملت بازي ناشيانه رفيق ابراهـيـم کـه      
زبان و ادبيات نـاسـيـونـالـيـسـتـي را             
افراطي تر از حـزب دمـکـرات بـکـار          
گرفتـه اسـت، مـيـگـذرم. انـگـار در                  
کردستان موضوع ديگـري بـجـز ايـن         
نيست و انگار "ملت" کرد همگي يک 
جنبش و يک منفعت دارند و شـرکـت   
در "کنگره ملي کرد" هـم ظـاهـرا نـه             
تنها مورد مـنـاقشـه بـراي کـوملـه،             
بـلــکــه جــاي افــتـخــار اسـت و بــراي              
موفقيت آن تالش ميکند. همه اينها  
جاي بحث دارد و ربطـي بـه جـنـبـش          
کمونيستي ندارد. کمونيستها در نقد  
اين ادبيات و افق و نه هـمـسـو بـا آن         
ميتوانند ظاهر شوند. اما فعال و در    
اين چـهـار چـوب اجـازه بـدهـيـد بـه                   
استداللهاي سياسي رهـبـري کـوملـه       

 بپردازيم. 
رفيق ابراهيم به صـراحـت گـفـتـه        
است شرکت آنها در ايـن کـنـگـره از             
استراتژي آنها براي رفع ستم ملـي در    
کردستان ناشي ميشود. اين پاسخـي   
به کادرهايي از خود کومله و افـرادي  
خارج از کومله هـم هسـت کـه فـکـر            
ميکردند کومله ناچار اسـت در ايـن       
کنگره شرکت کند. گويا نـان و آبـش        
دست اين احزاب حـاکـم اسـت فـعـال          
نميخواهد در مقابل آنها قرار گيرد و 
فکر ميکردند ابراهيم عليـزاده مـثـل      
هـمـيــشـه بـخــشـي از سـيــاسـت اش                
ديـپـلـمـاسـي اسـت و نـمـيـتـوانـد بــا                    
صراحت حرف بـزنـد و ايـن اقـدامـي            

بـراي راضـي نـگـهـداشـتـن و رابـطــه                 
ديپلماتيک با ايـن احـزاب حـاکـم در           
کردستان عـراق اسـت و ... ايـنـجـا                  
معلوم ميشود که اتفـاقـا اسـتـراتـژي        
کومله از اين راه ميگذرد و شرکت آن 
در تدارک "کنگره ملي کـرد و تـالش        
براي موفقيـت آن" از يـک سـيـاسـت               
آگاهانـه اتـخـاذ شـده و اقـدامـي در                 
جهت استراتژي سياسيشان است. تـا     
اينجا خود رفيق عليزاده هم تايـيـد و     
تاکيد ميکند شرکت در کنگره مـلـي   
نه يک تاکتـيـک مـوقـتـي، نـه از سـر                
ناچاري و نه اقـدامـي سـهـوي بـلـکـه              
حرکتي آگاهانه و در جهت استـراتـژي   

 حزبش است. 
اجازه بدهيد اينجا از اسم "کنگره 
ملي کرد" آغاز کنيم. اين اسم از سـه    
کلمه تشکيل شده است کـه ثـقـل آن          
کلمات "ملـي و کـرد" اسـت. کـلـمـه                  
کنگره که کاربردش معلوم است امـا    
منافع ملي، مرزهاي مـلـي، هـويـت       
مــلــي، راه حــل مــلــي، کــنــگــره و                
کنفرانس ملي با پسوند "کـرد" و ...          
از يک پيشفرض ناشـي مـيـشـود کـه          
طبقات دارا و فريبکار منافع خود را 
تحت عنوان منافع جامعه و مـنـافـع    
ملت معرفي ميکنند. اسم "کـنـگـره        
ــوب                    ــار چ ــه ــن چ ــي ــم ــي" در ه ــل م

 فريبکارانه به کار رفته است. 
گويـا هـمـه آحـاد مـردم در يـک                 
جغرافياي معين ملـتـي را تشـکـيـل          
ميدهند که يک منفعت واحد دارند و 
اين احزاب هـم نـمـايـنـده آن مـنـافـع               
ميباشـنـد و بـه هـمـيـن دلـيـل اسـم                    
تجمعشان را "کنگره ملـي" گـذاشـتـه         
اند. اين رياکـاري طـبـقـات حـاکـم و              
ادبيات جريانات ناسيوناليست اسـت  
و تــاريــخــي طــوالنــي دارد. ايــنــجــا           
کلمات "ملي و کرد" هنگامي کـه بـا     
همديگر بکار برده ميـشـونـد يـعـنـي         
اجالس و کنگـره اي وجـود دارد کـه            
منـفـعـت هـمـه مـردم کـردسـتـان را                  
نمايندگي ميکند. در قـدم اول ايـن            
يک دروغ بـزرگ اسـت. بـراي مـثـال               
احزاب حاکم کردستان عراق احزب و   
نماينده سياسي يک جنبش (جـنـبـش     
ناسيوناليستي) و طـبـقـه بـورژوا در          
کردستان هستند و کوملـه هـم فـکـر         
نميکنم منـکـر آن بـاشـد. در مـورد               
ديگر جريانـات نـاسـيـونـالـيـسـتـي و              
اسالمي، هـم ايـن امـر واضـح و تـا                
کنون امر غير قابل اختـالفـي مـيـان       
ما و کومله بوده است. کومله اما بـا   

هر توجيهي اگر بخواهد شرکت خـود    
را در اين تجمع را موجه نشان بـدهـد   
نميتواند اين واقعيت را انکار کند که 
کل اين روند و جـريـانـات دخـيـل در          
کنگره ملي کرد منبعـث از جـنـبـش         

 ناسيوناليستي و اسالمي هستند. 
بنابراين واضـح اسـت کسـي کـه           
مدعي بـاشـد "کـنـگـره مـلـي کـرد"                   
منافع همه مردم کـردسـتـان و هـمـه            
جنبشهاي اجتماعي را نـمـايـنـدگـي          
ميکند، يک دروغ بزرگ گفتـه اسـت.     
ــنــده مــردم                ــمــاي ــن احــزاب ن اوال اي
کردستان نيستند. کسي آنـهـا را بـه           
عنوان نماينده خـود در ايـن کـنـگـره            
انتخاب نکرده است. ثانياهـمـه آنـهـا        
احزابي با گرايشات ناسيوناليستي و   
ــثــا مــردم              ــال اســالمــي هســتــنــد. ث
کردستان هم يک منفعت واحد به اسم 
"منافع ملي" ندارند که مجمـعـي بـه        
اسم "کنگره ملي" بتواند پاسـخـي بـه        
آن بدهد. منفعت طبقـات مـخـتـلـف         
اجتماعي نه در اتحاد با هم بلکـه در    
تـقــابــل و در نــقــد هــمــديــگــر قــابــل             
تشخيص هستند. کسي که بـخـواهـد     
آگاهانه يا نـاآگـاهـانـه ايـن اخـتـالف              
منافع و اختـالف جـنـبـش و افـق را              
تحت عنـوان مـنـفـعـت مـلـي و ...                   
مخدوش کند، بـه چشـم مـردم خـاک           
پاشيده است و حقيقتي را نماينـدگـي   

 نميکند. 
بنابر ايـن "کـنـگـره مـلـي کـرد"                  
تجمع و ارگان هماهنـگـي جـريـانـات        
منبعث از جنبش ناسيوناليـسـتـي و      
اسالمي است و مـنـافـع هـمـه مـردم           
کردستان آنجا نمايندگـي نـمـيـشـود.        
اين کنگره اساسا مـنـافـع بـورژوازي         
کرد را نمايندگي ميکنـد زيـرا هـمـه         
جريانات تشکيل دهـنـده آن احـزابـي         
ناسيوناليستي و اسالمي و سيـاسـت   
ناظر بر آن هم طبعا ناسيوناليستي و   
اسالمي است. ناسيوناليسم و اسـالم   
هم ايدئولوژي انتگره جـنـبـش مـلـي          
کرد بوده است. در ايـن کـنـگـره هـم               
روال همين است و کومله اگر نخواهد 
تماما در آن جنبش ادغام بشـود يـک     

 مهمان نخودي است نه بيشتر. 
در اين مـورد مشـخـص يـعـنـي             
حاشيه اي بودن نقش کومله  در گفته 
هاي رفيق عليزاده تاييد شـده اسـت.       
معلوم است کـه کسـانـي مـهـمـان و               
کســانــي مــيــزبــان و صــاحــب خــانــه          
هســتــنــد. از خــود رفــيــق ابــراهــيــم             

از همان ابـتـدا نـظـر و راي           بشنويم: "  
هيچ کدام از احزاب کردستان ايران را 

ساعـت قـبـل از         ۴۸ نپرسيدند. تنها  
اولين جلسه دعوت نامه به دست مـا  

رسيده است. ديگر احزاب کـردسـتـان     
ايران هم همگي کم و بيش به هـمـيـن    
شيوه از موضوع کـنـگـره مـلـي کـرد           
مطلع شدند. آنهـا (صـاحـب خـانـه)            
حتي تعـداد اعضـا هـيـئـت شـرکـت              
کننده در کنگره را هم قـبـال تـعـيـيـن         
کرده بودند. حتي به هيـئـت دو نـفـره          
بعضي از احزاب کردستـان ايـران راه       
ندادند که در جلسه مقدماتي شرکـت  
کنند. به شکلي نـاپسـنـد عضـو دوم          
هيئتها را به جلسـه راه نـدادنـد. چـه            
کسي تعيين کرده بود که هيئـت ايـن     

 احزاب فقط يک نفر باشد؟ و ..."
(اين نقد و زبان گله گذاري رفيـق   
ابراهيم را که در نقـد رفـتـار تـحـقـيـر            
آمــيــز دعــوت کــنــنــدگــان اســت را            
مقـايسـه کـنـيـد بـا لـحـن او عـلـيـه                      

 کمونيستها.) 
عليزاده: نقدي که از جـانـب چـپ       
به اين سياست ما مطرح شده اسـت،    
نقد کساني است که در مورد مسئلـه  
حق تعـيـيـن سـرنـوشـت خـود را بـي                 
وظيفه ميـدانـنـد. بـه هـمـيـن دلـيـل                 
درگــيــر مســايــل و جــدالــهــاي ايــن            
موضوع هم نيستند. اينـهـا کسـانـي        
هستـنـد تـا وقـتـي کـه از سـيـاسـت                    
کمونيستي روگردان نشده بودند و بـه    
دليل بودنشان در کومله هـنـوز خـود      
را در قبـال جـنـبـش مـردم کـرد بـي                
وظيفه نـمـي دانسـتـنـد، درخـواسـت              
ميکردند که تـالش کـنـيـم "بـرنـامـه               
مشــتــرک خــودمــخــتــاري" بــه حــزب          
دمکرات کردستان ايـران پـيـشـنـهـاد         
کنيم. آن هم در شرايطي که تنها چند  
ماهي بود جنگ دمکرات و کـوملـه     
عمال تمام شده بود. ولي هنوز رسمـا   
آتش بس امضا نشده بود. سـيـاسـت       
اينها نمونه اي از بي ربط بودنشان به 
جامعـه کـردسـتـان و مشـکـالت آن               
ــن ســيــاســت و                 جــامــعــه اســت. اي
موضعگيري اينهـا هـيـچ ربـطـي بـه             
ــپ و                     ــت چـ ــاسـ ــيـ ــرش و سـ ــگـ نـ
مارکسيستـي نـدارد. مـنـزه طـلـبـي               
است. اين دليل و برهاني براي توجيه  
حاشيه اي بودن و پـاسـيـفـيـسـم آنـهـا           

 است."
(در اين مـتـن تـرجـمـه شـده بـه                 
ــزب                 ــه و ح ــومل ــرک ک "طــرح مشــت
دمکرات براي خودمـخـتـاري" اشـاره        
ميکند. که همين چپهاي مورد نـقـد      
ابراهيـم عـلـيـزاده مـطـرح کـرده انـد                 
ظاهرا رفيق ما خيلي راديکال بوده و 
آنرا نپذيرفته است. اجازه بـدهـيـد آن         
داستان را آنطور که بود و اتفاق افتاد 
بازگو کنم: اين پيشنهادي بود کـه آن     
دوره گرايش کمونيسم کارگـري طـرح     

کرد. طرحي در حد بـحـث و بـررسـي          
بود در مجادالت و مباحث حول ايـن  
مـوضــوع کـه مــا در کــردسـتــان دو              
جــنـــبــش نـــاســيـــونــالـــيـــســتـــي و            
سوسياليستي داريم نه يک جنبش بـه    
اسم "جنبش کردستـان" يـا "جـنـبـش             
انقالبي کردستان" و يا "جنبش مـلـي     
کردستان" و ... که گويا کومله جناح     
چپ آن و حزب دمکرات جناح راست 
آن است. منظور اين بـود کـه نـبـايـد           
بــراي اثــبــات راديــکــالــيــســم حــزب          
ــران مــرتــب طــرح               ــيــســت اي ــون کــم
خودمختاري را راديکالتر کرد. بحث  
اين بود که ما برنامه خودمختاري با 
محتواي بورژوايي و سوسيالـيـسـتـي     
نداريم. تفاوت ما با حزب دمـکـرات      
اين نيست که گويا ما خودمـخـتـاري    
نوع سوسيـالـيـسـتـي داريـم و حـزب              
دمـــکـــرات نـــوع بـــورژوايـــي آنـــرا            
نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــد. ايــن بــحــث           
تاکيدش اين بود که ما دو جنـبـش و     
دو افق مجزا هستيم.  تـفـاوت طـرح         
ما براي حل مسئله ملي و رفع سـتـم     
ملـي بـا حـزب دمـکـرات مضـمـون                
بورژوايي و کارگري نـدارد. ايـن يـک           
حق پايه اي مردم کـردسـتـان اسـت و         
ميشود با حزب دمکرات بر سر آن به 
توافق رسيد. تاکيد گرايش کمونيسـم   
کارگري اين بود که اخـتـالف مـا بـا           
حــزب دمــکــرات در بــرنــامــه خــود            
مختاري نيست. برنامه خودمختاري  
محتواي اقـتـصـادي نـدارد، مـا دو               
جنبش هستيم. ما و حزب دمکـرات   
جــنــاح چــپ و راســت يــک جــنــبــش             
نيستيم. آنها جنبش ناسيوناليـسـتـي     
را نمايندگي ميکنند و مـا جـنـبـش         
سوسياليستي را. افـق و اسـتـراتـژي            
متضادي داريم. نقد ما به جامـعـه و      
مناسبات توليدي از سـر مـحـتـواي           
برنامه خودمختاري نيـسـت. تـاکـيـد         
ما اين بود که ما حتي ميـتـوانـيـم و       
خوب است که طرح مشترک براي رفع 
ستم ملي با حزب دمـکـرات داشـتـه         
باشيم. ايـن مـبـاحـث در شـرايـطـي                  
مطرح شد که کساني مـثـل عـبـدهللا         
مهتدي و عمر ايلخانيزاده ميگفتـنـد   
"جنگ با حزب دمکرات را تا تثبيت  
هژموني کومله بر جنبش کردسـتـان"   
ادامه بدهيم. بحث مقابل اين بود ما 
و حزب دمـکـرات دو جـنـاح چـپ و              
راست يک جنبش نيستيم که اختالف 
ما بر سر هژموني بر آن جنبش باشـد  
و نبايد در تقابل با اين حـزب شـعـار        
ما "جنگ، جنگ تا پيـروزي" شـعـار       
ما باشد. بلکه تحميل فعـالـيـت آزاد       

 دخالتگري کمونيستي يا ...

 ۴ صفحه  
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 ۳ از صفحه

احزاب سياسـي و رفـع مـانـع حـزب              
دمــکــرات کــه مــيــخــواســت مــانــع           
فعاليت کومله بشود، کافي است تـا    
با آنها آتش بس کـنـيـم و يـک طـرفـه             
جنگ را مختومه اعـالم نـمـائـيـم و            
حتي ميتوانيم برنامه مشـتـرک بـراي      
رفع ستم ملي و حل مسـئلـه کـرد را          

 هم با آنها در ميان بگذاريم.) 
 

رفيق ابراهيم در ايـن نـقـل قـول             
 نيمي از حقيقت را بازگو کرده است. 

از بازگويي اين مجادالت سـابـق   
که بگذريم به موضوع امروز و نقد و   
زبان تلخ و تـحـريـف آمـيـز عـلـيـزاده             
علـيـه کـمـونـيـسـتـهـايـي کـه تـاريـخ                    
مشترکي هم بـا حـزب کـمـونـيـسـت              
دارند ميرسيم. اين زبان و اين نقـد را    
مــقــايســه کــنــيــد بــا زبــان الــکــن و             
محترمانه او با ناسيوناليسـتـهـا، تـا       
متـوجـه عـمـق اخـتـالف کـوملـه بـا                  
کمونيستـهـا و  يـا هـمـراهـي او بـا                    
ناسيوناليستها بشويد. رفيق عليزاده  
در نقد ناسيونـالـيـسـتـهـا بـه عـنـوان              
شريک و رفيقي که منصفانه بـه آنـهـا      
برخورد نکرده اند، حرف ميزند. امـا     
عليه کمونيستهاي منتقـد سـيـاسـت       
ناسيوناليستي کـه دلسـوزانـه تـالش         
ميکنند کومله را از سقوط قطعي و   
ــش                   ــبـ ــنـ ــن جـ ــه دامـ ــي بـ ــمـ ــتـ حـ
ناسيوناليستي مانع بشونـد، بـا ايـن        
زبان و ادبياتي حرف ميزند که تماما  
ناسيوناليستي است و در رده شانتـاژ  

 و ضد حقيقت قرار ميگيرد. 
 

واقـعــا ابــراهــيــم عــلــيــزاده فــکــر         
ميکند کسي کـه در "کـنـگـره مـلـي              
کرد" شـرکـت نـکـنـد و بـه فـراخـوان                   
بارزاني لبيک نگويد و براي سـازمـان   

 -دادن ارگـان هـمـه گـيـر نـاسـيـونـال               
اسالميهاي کرد که قـرار اسـت "يـک           
سياست و اسـتـراتـژي و زبـان واحـد"            
سازش و هـمـراه شـدن بـا دولـتـهـاي                
منطقه را براي خـود و جـنـبـشـشـان             
تدوين و تصويب کنـد مـنـزه طـلـبـي           
ــع                        ــمـ ــون در جـ ــا چـ ــت؟ و يـ اسـ
ناسيوناليستهـا و هـمـرنـگ شـدن و              
همراه شدن با آنها حضـور نـدارد بـي        
نقش و حاشيه اي است؟  سـوالـي کـه      
مطرح ميشود اين اسـت کـه: مـنـزه            
طلب بودن از چه چيزي؟ حاشيه اي از 
چه و از کدام جنبـش؟ واقـعـيـت ايـن          
است کمونيستها نه تنها از جنبش و   
ادبيات و افق ناسيوناليـسـتـي مـنـزه        
هستند بلکه منتقد و در مـقـابـل آن        

قرار ميگيرنـد. اگـر رفـيـق ابـراهـيـم               
عليزاده در يک جاده دو طرفه جهتـش  
را به سمت ناسيوناليستها تغيير داده 
و از جنبش و سياست کـمـونـيـسـتـي         
فاصله ميگيرد انتخابـي آگـاهـانـه و         

 آزادانه کرده است. 
 

واقعيت اين است منـظـره هـايـي       
که در کردسـتـان قـابـل ديـدن اسـت،             
صفهايي که در حال رژه رفتـن در دو      
قطب ناسيوناليستي و کـمـونـيـسـتـي       
هستند، منزه طـلـبـي و حـاشـيـه اي             
بودن و بي وظيفه شدن کمونـيـسـتـهـا      
براي جوابگويي به مسئله کرد و ستم 
ملي و ... را نشان نـمـيـدهـد. آنـچـه               
بارز و آشکارو قابل ديدن اسـت نـقـل      
مکان کومله از سالن چپها به سـالـن     
ناسيونال اسالميها است. اما کومله  
دل خودش را به اين خوش کرده اسـت  
که در جهت سهم خواهي بـيـشـتـر در       
"کنگره ملي کرد" با شرکايش رقابـت    
کند. اينـرا وظـيـفـه کـمـونـيـسـتـي و                  
دخالتگرانـه و غـيـر مـنـزه طـلـبـانـه                  
قلمداد ميکند! تمام نوشته ها و نـق       
زدنها و نارضايتهاي کومله از کنگره 
ملي و شرکاي ديگر ايـن کـنـگـره در         
اين چهار چوب ميگنجد. با اين حال  
ميزبانان کنگره يک صندلي مهمان و 
همراهي که از جناح چپ به اين خيـل  
پيوسته است بـراي کـوملـه در نـظـر              
گــرفــتــه انــد و بــه بــقــيــه حــرفــهــا و                
توقعاتش تحت عنوان مصلحت کـرد  
و منفعت ملي کرد و ... اعـتـنـائـي            
نکرده و به اين دوست ناراضي تـذکـر     
داده اند که ساکت باشد. کـوملـه هـم       
تا کنون مقررات آنها را رعايت کـرده  

 است. 
از منظر کوملـه  اگـر کسـي در            

اسـالمـي کـرد         -جنبش نـاسـيـونـال       
شريک شد و براي تـدويـن و تصـويـب         
اســتــراتــژي و زبــان واحــد جــنــبــش             
ــرد،               ــالش ک ــي ت ــت ــس ــي ــال ــون ــي ــاس ن
دخالتگري کمونيستي کـرده اسـت!!!       
در غيـر ايـنـصـورت مـنـزه طـلـب و                 
حاشيه اي و بي ربـط بـه مشـکـالت           
مردم کردستان است! اين تزهاي تـازه   
و بديع معلوم نيست از کدام مـتـد و       
کتب و سياست نشات ميگيرد بـجـز     
مکتب ناسيونالـيـسـم کـرد؟ مـن بـا             
ديدن اين بيـانـات آن چـنـان تـعـجـب              
کردم که ابتدا باورم نميـشـد ابـراهـيـم        
عليزاده اين سياست و گـفـتـه هـا را             
ــد. امــا                 ــدان ــه خــودش ب مــتــعــلــق ب
هنگاميکه اعضاي رهـبـري کـوملـه         

ايـن مصـاحــبـه را مــنـتــشـر کـردنــد               
مطمئـن شـدم کـوملـه پـا در راهـي                 
گــذاشــتــه اســت کــه مــمــکــن اســت            
برگشتنـش بـه هـمـان مـواضـع چـپ                
سنتي قبلي هـم سـخـت بـاشـد. ايـن              
سياست هموار کردن راهي اسـت کـه       
ســقــوط کــوملــه بــه دامــن جــنــبــش           
ناسيوناليستي را فراهم ميکند و اين 
هشداري جدي به همه کسـانـي اسـت      
که در کـوملـه خـود را کـمـونـيـسـت                 

 ميدانند. 
ايــن دخــالــتــگــري در جــنــبــش           
آزاديخواهي و جنبش مردم معتـرض  
به ستم ملي نيست. اين شريک شـدن     

در ارگــان رهــبــري کــنــنــده جــنــبــش           
ناسيوناليستي اسـت. کـنـگـره مـلـي            
کرد نه يک اجالس موقتي است و نـه    
يک جنبش اجتـمـاعـي حـق طـلـبـانـه             
مردم عليه ستم ملي. به همين دليـل   
شرکت در آن نه منـاظـره بـا ديـگـران          
است و نه شرکـت در جـنـبـشـي حـق             
طلب کـه قـرار اسـت بـه مشـکـالت               
مردم يا بخشي از مردم تـحـت سـتـم         
کردستان، پاسخ بدهـد. ايـن کـنـگـره           

 -قرار است نيروهاي جنبش ناسيونال
اسالمي کردستان را به يک استراتـژي  
و زبان واحد برساند تا با دولتهايشـان  
وارد بده بستان بشوند. دخيل شدن و    

ــمــپ احــزاب                مشــغــول شــدن در ک
ناسيوناليست که قرار است وظايف و 
افق جـنـبـشـشـان را تـدويـن کـنـنـد،                 
کوچکتري ربطي بـه دخـالـتـگـري در          
جنبشهاي اجـتـمـاعـي حـق طـلـبـانـه              
ندارد. کومله نميتواند شريک شدنـش   
با احزاب ناسيونـالـيـسـتـي را تـحـت            
عنوان دخالتگري و تقـابـل بـا مـنـزه          
طلبـي بـه جـامـعـه بـفـروشـد. آنـچـه                    
مشاهده ميکنيم دخالتگري کـوملـه     
در هـيـچ جـنـبـش حـق طـلــبـانـه اي                    
نيست، شـريـک شـدنـش در جـنـبـش              

 ناسيوناليستي است. 
 ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۱۲ 

 دخالتگري کمونيستي يا ...

 حتي عفو بين الملل   X المللي

 

روزي  سه اعدام در ايران و  
مهر سکوت بر لبان نهادهاي بين 
المللي اينرا جزو اولين موفقيت  

 هاي روحاني در تاريخ ثبت کنيد! 
 

نــفــر در پــنـج روز اعــدام             ۱۵  
شدند! روحاني فعال در سفر است و    
شامورتي بازي ميـکـنـد. در ايـران          
روزانه با سـبـعـيـت و وحشـيـگـري              
ميکشند و حتي اجازه نـمـيـدهـنـد،      
طــبــق قــانــون کــذايــي خــودشــان ،           
خانواده هاي مـقـتـول بـبـخـشـنـد و             
مــانــع جــنــايــت رژيــم شــونــد، در             
دهدشت روز پنج شنبه خانواده هاي 
قربانيـانـي را کـه مـخـالـف اعـدام                
بودند تهديد کردنـد و گـفـتـنـد اگـر             
شما عفو کـنـيـد ، بـازمـا  اعـدام                 
ميکنيم و در مال عام با جـرثـقـيـل       

 سه جوان را کشتند!   
آري روحاني کليد حفظ نظام را   
در دست دارد.  قفل مـحـکـمـي بـر         
دهان سازمان ملل، اتحاديه اروپـا،  
همه دولتهاي اروپايي، رسانـه هـاي     
بين المللي  و حتي سـازمـان عـفـو         
بين الملل زده است. ايـن " ريـيـس            
جمهوري" است که باعث شده اسـت    
که حتي در بـيـسـت و چـهـارمـيـن                
ــس شــوراي حــقــوق بشــر             ــفــران کــن
سازمان ملل نيزموضوع اعـدامـهـا    
در دوره روحاني چندان جـايـگـاهـي       
نــيــابــد و بــه اعــدامــهــا در ايــران              
اعــتــراض گســتــرده اي نشــود!  .               
نهادهاي بين المللي در مورد قـتـل     
روزانـــه حـــداقـــل ســـه جـــوان در              
خيابانهاي ايران حرفي نميزند. همـه   
منتظر شعبده بازي روحاني هستند 
و همه نظاره گر ساکت  دسـت و پـا       
زدن جوانان در مال عام در تهـران و    
تبريز و دهدشت و کرمـانشـاه و در       

همه جا هستند.  پس ننگ و نفـرت   
بر روحاني که بـراي ايـن حـکـومـت          
عمر ميخرد و خون جوانان و حـتـي     
کودکان را بر زميـن مـيـريـزد و بـا            
وقاحت و رذالت آخوندي،  لـبـخـنـد       

 پيروزي تحويل ميدهد!  
 اعدام در زندان رجايي شهر

روز دوشنبه رضا سليمـانـي از      
زندان رجـايـي شـهـر بـه پـاي              ۲ بند 

 چوبه دار رفت.
اعدام شش نفر در    -رضاييه

 زندان مرکزي رضاييه   
 

شــهــريــور مــاه       ۱۹ ســحــرگــاه روز      
زن بـه اتـهـام           ۱ مرد و      ۵ کم  دست

قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزي 
 اروميه اعدام شدند

اسامي ايـن افـراد بـديـن شـرح            
است: بهروز شـيـر پـور، مـنـوچـهـر               
داوودي، بـهـمـن قـيـطـرانـي، قـاسـم              
ــي،             ــهـ ــرالـ ــا نصـ ــريـ ــري، ذکـ ــبـ اکـ
مشخصات يکي از متهمان کـه از      
بند زنان اعدام شده، تا کنون اعـالم  

 نشده است. 
 -اعدام دو نفر در کرمانشاه 

 شهريور ماه   ۲۰ چهارشنبه 

سحرگاه  چهارشنبه دو متهم به 
قاچاق مواد مخدر در زنـدان ديـزل         

 .آباد کرمانشاه اعدام شدند.
دادستـان عـمـومـي و انـقـالب             
کرمانشاه مدعـي شـد، از ايـن دو            

کـيـلـوگـرم        ۲۴۴ متهم در مجمـوع    
ماده مخدر ترياک کشـف و ضـبـط        
شــده بــود و هــردو ســحــرگــاه روز              

شـهـريـور مـاه در            ۲۰ چهارشـنـبـه      
محوطه زندان ديزل آباد کـرمـانشـاه    

 بدار آويخته شدند
 

اعدام سه نفر در مال عام در  
 دهدشت   

پنج شنبه اعدام سه نفر در مـال  

عام در فـلـکـه شـهـيـد شـيـرودي ،                 
تصاوير منتشر شده  سه جـوان  را        
نشان ميدهد که  با جرثقيـل اعـدام     
شده اند. جـرم ايـنـهـا ، تـجـاوز بـه                 
عنف اعالم شد.  و صدها نفر مردم 
که شاهد اين جنايت هستند. هرانـا   
اسامي چهار نفر را اعـالم کـرد کـه        

"حســيــن  قــرار بــود اعــدام شــونــد.           
خدادادي، صادق سال افزون، مهدي 

زاده و بهرام حسينـيـان"  از         عباسي
سرنوشت نفـر چـهـارم اطـالعـي در            

 دست نيست. 
شاهرود: اعدام دو نفر به اتهام  

 مواد مخدر در زندان شاهرود

 داراب : اعدام در مال عام   
پنجشنبه به گـزارش تـارنـمـاي         
دادگستري استان فارس يـک نـفـر "        
ع.ش. در داراب در بـرابـر ديـدگـان           
مردم اعدام شد، اتـهـام او را رژيـم            

 قتل اعالم کرد. 
او اين جـنـايـات ادامـه دارنـد،          
رژيم اعالم کرده است محـمـد رضـا      
حدادي جوان را مـيـخـواهـد اعـدام          
کند و زمينه چيني براي اعدامهاي 
گسترده در همه زندانهـا در جـريـان        

 است. 
کميته بين المللي علـيـه اعـدام      
ايــن اعــدامــهــا و ايــن جــنــايــات              
وحشـيـانـه را مـحـکــوم کـرده و از                 
نهادهاي بيـن الـمـلـلـي و بـويـژه از                
شوراي حقوق بشر سازمان ملل کـه    
بيست و چهارمين اجـالس خـود را       
از اوايل سپتامبر در شـهـر ژنـو در          
سويس آغاز کرده است، ميـخـواهـد    

 فورا اين اعدامها را محکوم کند.
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ٣ ۱ 
 

کليد حفظ نظام فاشيسم اسالمي در دستهاي روحاني و قفل سکوت بر لبان  
 نهادهاي بين المللي، حتي عفو بين الملل  
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  بربريت محتوم نيست

جنگ تروريستها ميتوانـد آغـاز     
يکي از خونبار ترين دوره هاي تاريـخ  

تا همينجـا نـفـس در         .معاصر باشد
سينه صدها ميـلـيـون انسـان حـبـس           
شده است. اما اين دورنـمـا مـحـتـوم           
نيست. صحنه به دو سوي ايـن جـدال      
محدود نيست. يک نيروي سـوم، يـک      
غول خفته، وجود دارد کـه مـيـتـوانـد        
ورق را برگرداند. اين دوره مـيـتـوانـد،     
اگر اين غول بـيـدار شـود، سـر آغـاز            
تحوالت مثبت و تحقق آرمـانـهـايـي       
در جهان باشد کـه بشـريـت در دهـه             
هاي آخر قرن بيستم ديگر از آن قـطـع   
اميد کرده بود. بوش و بلر و خـامـنـه       
اي، آمريکا و ناتو و اسالم سـيـاسـي،    
نـمــيــدانـنــد کـه واقــعـا يــک بشــريــت             
متمدن، يک جـهـان مـتـمـدن، وجـود             
دارد که ممکن اسـت در ايـن مـيـان           
برخيزد و در مقابل جنگ تروريستها 
از خود دفاع کند. عليرغم هـمـه ايـن       
تاريکي و وحشتي کـه در بـرابـر مـا             
مردم گرفته اند. قرن بيـسـت و يـکـم          
ميتواند قرن بربريت کاپيـتـالـيـسـتـي       
نباشد. اين روزهاي تعيين کننـده اي     

  .است
 

رسانه ها سيـمـاي ايـدئـولـوژيـکـي و            
معنوي واقعي جـهـان را مـنـعـکـس             
نميکنند. روايت خود را ميـگـويـنـد،      
روايت حاکم، روايـت طـبـقـه حـاکـم.             

 .روايــتــي کــه بــدردشــان مــيــخــورد        
ميليتاريسم، تروريسم، راسيسم، قوم 
ــيــســم مــذهــبــي و              ــنــات پــرســتــي، ف
سودپرستي، در صدر اخـبـارنـد، امـا       
در عمق ذهن اکثريت مردم دوران ما 
جاي محکمي ندارند. يک نگاه سـاده     
به دنيا، نشان ميدهد کـه تـوده هـاي        
وسيع مردم جهان از دولتها و رسـانـه     
ها چپ ترند، نوعدوست ترند، صـلـح     
دوست ترند، مسـاوات طـلـب تـرنـد،          
آزاد ترند، آزاديخواه تـرنـد. مـردم در         
دو سـوي ايـن کشـمـکـش نـنـگـيــن،                 
تـمـايــلـي بــه ســواري دادن بــه ســران              

بــورژوازي نــدارنــد. هــيــات حــاکــمــه          
ششلول بنـد آمـريـکـا فـورا مـتـوجـه               
ميشود که عليرغم يـکـي از عـظـيـم          
ترين جنايات تروريسـتـي، عـلـيـرغـم         
نمايش زنده و لـحـظـه بـه لـحـظـه از                  
طپش افتادن يـکـبـاره قـلـب هـزاران             
انسان، عليرغم ماتم و خشمي که بـه    
هرکس که وجدانش را بـه مـنـفـعـتـي         
نفروخته بـاشـد دسـت مـيـدهـد، بـاز              
همين جامعه غـربـي، هـمـيـن مـردم           
هرروز مغز شويي شده، همين ها کـه    
از بام تا شام با راسـيـسـم و بـيـگـانـه            
گــريــزي طــبــقــه حــاکــمــه "آمــوزش"           
ميبينند، خواهان احتياط، انصـاف،  
عدالت و عـکـس الـعـمـل سـنـجـيـده              
ميشوند. مردم خاورميانه که چـه در     
دنياي کثيف درون جمجمه خامنه اي 
ها و خاتمي ها و مالمحمد عمر هـا    
ــبــش                  ــز و درشــت جــن و شــيــوخ ري
اســالمــي، و چــه در اســتــوديــوهــاي          
دولوکس سـي ان ان و بـي بـي سـي                 

 امت متعصب مسلمـان و اعضـاي      
تمدن اسالمي" تصويـر مـيـشـونـد،         "

دوشادوش مردم آمـريـکـا مـاتـم زده          
ميشوند و به اعتراض بلند ميشوند. 
فــهــمــيــدن ايــنــکــه اکــثــريــت مــردم           
ــه، از اســالم ســيــاســي              ــان خــاورمــي
متنفرند، فهميدن اينکه بخش بسيار 
وسيـعـي از مـردم اروپـاي غـربـي و                 
آمريکا از دسـت اجـحـافـات دولـت              
اسرائيل به تنگ آمده اند و بـا مـردم     
محـروم فـلـسـطـيـن سـمـپـاتـي حـس                  
ميکنند، فهميدن اينکه اکثريت ايـن    
مردم خواهان لغو تحريـم اقـتـصـادي       
عراقند و قادرند خود را جـاي پـدر و       
مادرهاي دلسوخته عراقي بـگـذارنـد      
که کودکـانشـان را بـيـدارويـي بـکـام              
مرگ ميبرد، فهميدن اينکه اين توده 
وسيع مردم با شرف و با وجدان جهان 
در جنگ بوش و بـن الدن، دوسـتـان          
قديمي و رقباي امروزي، با هيـچـيـک    
نيستند، هوش زيادي نميخواهد. اين 
بشريت متمدن زير آوار پروپـاگـانـد و      
مغزشويي و ارعاب در غرب و شـرق    
به سکوت کشيده شده، اما بـروشـنـي    
ميشود ديـد کـه ايـن مـزخـرفـات را               
نپذيرفته است. اين يک نيروي عظـيـم    

 .است. ميتوانـد بـه مـيـدان بـيـايـد              
بخاطر آينده بشريت، بايد بـه مـيـدان      

  .بيايد
تمام دشواري کار اينجاسـت. بـه      

ميدان آوردن اين نيـروي عـظـيـم. در          
جــنــگ تــروريســتــهــا خــطــوط نــبــرد        
تعريف شده است، صفـوف تـفـکـيـک        
شده، منابع و نيروها بسيج شده انـد،  
اين يک رويارويي نظامي و سياسي و 
ديــپــلــومــاتــيــک وســيــع اســت، امــا          
عليرغم همه ابهـامـات، چـهـارچـوب        
فکري و سـيـاسـي ايـن جـنـگ بـراي              
ســردمــداران هــر دو اردوگــاه روشــن          
است. اما در ارودي مـا، در اردوي             
بشريتي که بايد جلوي اين دورنـمـاي     
هولناک بايستـد، هـمـه چـيـز مـبـهـم               

  .است
در اين شـک نـيـسـت کـه صـف                

مقاومت در برابر جنگ تـروريسـتـهـا     
هم اکنـون در کشـورهـاي مـخـتـلـف              
وسيعا شکل گرفته و فعال شده است. 
اما همانقدر که اسـالمـيـسـت هـا و            
آمريکا به يـک تـئـوري و اسـتـراتـژي             
روشن، به يک تبيين واحد و کارسـاز،  
نياز دارند، اين جنبش مردمي هم به 
يک پرچـم فـکـري و سـيـاسـي و يـک                  
سلسه اصول استراتژيـکـي کـار سـاز         
احتياج دارد. جـنـبـشـهـاي سـيـاسـي            
مــخــتــلــف، بــويــژه در جــنــاح چــپ،           
خواهند کوشيد به اين مقاومت خـط    
بدهند و رهبري آن را بدست بگيرنـد.  
سوال اينجاست که چه خطي بـه خـود     

  .اين "چپ "حاکم است
در بخش قبل گفتيم که در کـنـار   
عـــقـــابـــهــــاي هـــر دو قـــطــــب،                  
ــکــا و               ــري ــاي آم ــه ــاريســت ــت ــي ــل ــي م
فاشيـسـتـهـاي اسـالمـي، دو روايـت              
پيچيده تر و پخته تر و "مـحـتـرمـانـه         
تــر" نــيــز در دفــاع از طــرفــيــن ايــن               
کشــمــکــش وجــود دارد. در کــنــار              
ميليتاريسم آمريکا کساني هسـتـنـد    
که فرمول جنگ مدنيت با تـروريسـم     
را جار ميزنند. در کنار آدمکشـهـاي    
جنش اسالمي، کساني هسـتـنـد کـه       

ــا "ضــد               ــروريســم اســالمــي را ب -ت
مذهبي و جـهـان       -اميرياليسم" ملي 

سـومـي رايـج دهــه هـفــتـاد تــوجـيــه               
ميکنند. هيچيک از اين تـبـيـيـن هـا        
در جنبش مقـاومـت مـردمـي نـفـوذ           
جدي اي نـخـواهـد يـافـت. احـزاب و              
گروههاي راسـت مـرکـز در غـرب و             

-تــتــمــه چــپ ســنــتــي دانشــجــويــي         
روشنفکري دهه هاي قبل در غرب و   
شرق مشتري اصلي اين فـرمـولـهـاي       
رندانه تر در تـبـلـيـغـات جـنـگـي دو               
طرف خواهند بود. آنچه که در سطـح   
نظري و سياسـي مـيـتـوانـد جـنـبـش             
بالقوه مردم پيشرو جهان را به بيراهـه  
بکشد، بنظر من موضع پاسيفيستي 
و تالش عبث لـيـبـرالـي بـراي حـفـظ            

وضع موجود (صـرف مـمـانـعـت از             
و يـا     (حمله آمريکا بـه افـغـانسـتـان         

برگرداندن اوضاع بـه وضـع مـوجـود           
  .سپتامبر) است ١١ سابق (قبل از 

سپتـامـبـر يـک عـمـل            ١١ واقعه 
جنون آميز بيمقدمه انسانهايي بريـده  
از متن جامعه نـبـود. هـمـچـنـانـکـه              
اقدام نظامي قريب الـوقـوع آمـريـکـا        

 ١١ چنين نـيـسـت. جـهـان قـبـل از                   
سپتامبر در يک نقطه تـعـادل نـبـود،         
بلکه در يک سير تحول قهقرايي قـرار    

ــتــصــادي و          .داشــت مــعــضــالت اق
اجتماعي و سياسي مهـمـي در پـس        
ايـــن رويـــدادهـــا قـــرار دارد. ايـــن               
معضالت جهان را به ايـن سـو سـوق        
داده است. اين معضالت بايد پـاسـخ    

سپتـامـبـر گـوشـه اي از             ١١ بگيرد. 
پاسخ اسالم سـيـاسـي بـه ايـن وضـع             
است. همچنانکه سـر کـار گـذاشـتـن           
طالبان، تخريب بـغـداد، گـرسـنـگـي           
دادن مردم عراق، خـفـه کـردن مـردم           
فلسطين، بمباران بـلـگـراد و اکـنـون            
"جنگ طوالني با تروريسم" گوشه اي   
از پاسخ سران سرمايه در آمـريـکـا و      
اروپا به ايـن تضـادهـاسـت. جـنـبـش             
مردمي در بـرابـر چـنـيـن اوضـاعـي              
نـمـيـتـوانـد يـک جـنـبـش دعـوت بـه                    
آرامــش و "حــملــه بــه افــغــانســتــان              

آرامش و حفظ وضـع     .ممنوع" باشد 
موجود نه فقط عـمـلـي نـيـسـت، نـه              
فقط تخيلـي اسـت، بـلـکـه عـادالنـه              
نيست، آزاديخواهانه نيست، کارساز 
نيست. جنبش مقاومت مردمـي در     
برابر جنگ تروريستها فقط ميتـوانـد   
ــراي                ــي ب ــات ــب ــاي اث ــاســخــه حــول پ
معضالت سياسي و اقتصادي گرهي 
عصر ما و حول يک موضع فـعـال نـه      
براي حفظ وضع موجود، بلکـه بـراي     
تغيير وضع موجود، سـازمـان يـابـد.       
ما در قبال تمام معضالتي که با اين 
رويدادها به جلوي چشم آمده، مساله 
شمال و جنوب، مسـالـه فـلـسـطـيـن،          
مساله عراق، مساله اسالم سياسـي،  
مساله افغانسـتـان و ايـران، مسـالـه            
ميليتاريسم و قدر قدرتي آمـريـکـا و      
ناتو در نظم نـويـن جـهـانـي، مسـالـه            
راسيسم، مساله قلعه اروپـا و غـيـره          
دستور کـار مسـتـقـل و پـاسـخـهـاي               
مستقل خود را داشته ايم. ايـن بـايـد       
به دستور کار و پـاسـخـهـاي جـنـبـش          
مقاومت مـردمـي در بـرابـر جـنـگ               
تروريستها تبـديـل بشـود. ايـن فـرق             
مـــاســـت بـــا آرامـــش طـــلـــبـــان و              
پاسـيـفـيـسـتـهـايـي کـه شـکـافـهـا و                    
تضادها و بي ثباتي دنـيـاي قـبـل از         

سپتامبر را نميبينند يا به آن بي  ١١ 

تفاوتند. اگر مـا قـبـل از هـمـه ايـن                 
ماجراها دستوري براي تغييـر جـهـان      
داشته ايم، مبناي يک موضعـگـيـري    
اصولي در شرايط حـاضـر نـيـز بـايـد           
دنبال کردن همان دستور کار در ايـن      
شرايط جديد باشد. ما قصـد نـداريـم       
افغانستان را زير دست باند آدمکـش  
طالبـان بـاقـي بـگـذاريـم، مـا قصـد                 
نداريم زير حاکميت آمريـکـاي دسـت      
به موشک زندگـي کـنـيـم، مـا قصـد             
نداريم اسالم سياسي و حکـومـتـهـاي     
اسالمي را در خـاورمـيـانـه تـحـمـل              
کنيم، ما قصد نداريم به بي کشـوري    
مردم فلسطين و سرکوب هرروزه شان 
رضايـت بـدهـيـم. مـا تـروريسـم چـه                  
اسالمي و انتحاري و چـه ارتشـي و           
پاگوني نميخواستيم، ما اين فـقـر را       
در نيمي از جهان نميپذيريم، ما بـرج    
و بارو گرداگرد اروپا نميخواهيم، مـا  
بـه راسـيــسـم و قـومـپـرســتـي گــردن                

سپتامبر و  ١١ نميگذاريم. نه جنايت 
نه مجاهدات قريب الوقـوع نـاتـو در        
هندوکش نبايد از يک جنـبـش فـعـال       
براي تغيير جـهـان يـک صـف سـلـيـم              
النفس و آرامش طلب بي انتقاد و بي 

  .وظيفه بسازد
جنبش "انساندوستانـه" و صـلـح          
طلبانه پاسخ شرايط امـروز نـيـسـت.       
اما نفوذ اين جنبش بـويـژه بـر مـردم         
عادي جامعه غربي، بدليل خشـونـت   
گريزي و نـوعـدوسـتـي و هـمـچـنـيـن              
محافظه کـاري خـودبـخـودي مـردم،          
بسيار وسيع است. چنيـن مـوضـعـي        
دخالت آمـريـکـا در افـغـانسـتـان را                
مــحــکــوم مــيــکــنــد، امــا در قــبــال           
حــاکــمــيــت طــالــبــان از خــود ســلــب          
مسئوليت ميکنـد. تـحـريـک عـلـيـه             
مسلمانـان و راسـيـسـم را مـحـکـوم                
ميکند، اما دليلي براي اعمال فشـار  
به اسرائيل و آمريکـا بـه نـفـع مـردم            
فلسطين نميبيند. اين مـوضـع بـراي        
جک استرا در سفرش آرزوي موفقيـت  
ميکند تا شايد اين قـطـب تـروريسـم       
اسالمي را آرام و رام کـنـد، هـرچـنـد          
حاکميت اين گرگها بر مردم ايـران را    
تحکيم ميکند، اين موضع از حقـوق  
مدني مردم مسلمـان در کشـورهـاي        
غربي دفاع ميکنـد، امـا بـراي رفـع           
تشنج، انتقاد به حجـاب اسـالمـي و        
بيحقوقي زنان در اسالمي و محـيـط   
اسالمي را مردود ميشمرد و مـانـع       
ميشود. اين موضع همه را بـه تـرک          
ــه                 صــحــنــه و رهــا کــردن اوضــاع ب
ــرا                 ــود ف ــال ب ــب ــانصــورت کــه ق هــم
ميخواند. اگر اين جنبش بر ذهـنـيـت    

 سپتامبر  ١١ دنيا پس از 
 

  بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست
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و عمل مردم ناراضي غليه پيدا کـنـد   
بشــريــت مــتــمــدن صــحــنــه را بــراي           
تروريستهاي غربي و شـرقـي خـالـي           
خواهد گذاشت. اگر آينده اي بخواهـد   
وجود داشته باشد، پيدايش يـک خـط     
مشي فعال، آزاديخواهانه و پـيـشـرو        
در جلوي صف مردم است. ايـن کـار        
کمونيستهاست. کمونيستهاي نويـن،   
کمونـيـسـتـهـاي مـارکـس. ايـن کـار                 
ماست.در بخش بعد به رئوس اصلـي   
يک خط مشي فعال در بـرابـر جـنـگ       
تروريستها خواهم پرداخت. امـا الزم     
است به اختصار به فوري ترين مساله 
اي که اين روزها مطرح است يـعـنـي      
حــملــه قــريــب الــوقــوع آمــريــکــا بــه           

 ٩٩ افــغــانســتــان اشــاره اي بــکــنــم.           
ــنــد و              درصــد مــردم جــهــان مــيــدان
ميتوانند بروشني توضيح بدهند کـه    
ــه               ــظــامــي آمــريــکــا ب ــه ن چــرا حــمل
افغانستان و حتي دسـتـگـيـري و يـا            
کشتن بن الدن، که هدف اعـالم شـده     
اين عمليات است و از نظر فني بنظر 
بسيار نامحتمل مـيـرسـد، نـه فـقـط           
خـطـرات تـروريسـم اسـالمـي عـلـيــه               
آمــريــکــا و انــگــلــســتــان را کــاهــش          
نميدهد، بلکه ريسک عمليات بـعـدي   
را بشدت افـزايـش مـيـدهـد. کـامـال             
مشــهــود اســت کــه خــود دولــتــهــاي          
آمريکا و انگلستان بـه ايـن مسـالـه           
واقفند. تبيين رسمي غرب از مساله  
در چهارچوب تبيين هاي هـالـيـوودي    
و جيمزباندي اي قـرار مـيـگـيـرد کـه           
ظاهرا اينها خوراندن آن بـه مـردم را         
ساده تر و سريع تر ارزيابي ميکنـنـد.   
ميليونر و يا گانگستر ديوانـه اي در      
گوشه پرتي از جـهـان قصـد نـابـودي            
مدنيت را دارد، صدام، ميلـوسـويـچ،    
بن الدن، و قهرمـانـهـاي آمـريـکـايـي          
براي نجات بشريت عازم مـيـشـونـد.       
اما تحليلهاي خودشان نشان ميدهـد  
که اسالم سياسي و تروريسم اسالمي 
يک مقر مرکـزي و يـک فـرمـانـدهـي             
واحد و يک سازمان هرمي ندارد، يک 

حرکـت بـيـن الـمـلـلـي مـتـشـکـل از                    
سلولها و سازمانها و شـبـکـه هـا و             
محافل دولتي است که در يک سلسله 
روابط رسمي و غير رسمي، بصـورت  
يک جنبش زير زميني، با ابتـکـارات   
وسيع در سطح محلي، بهم بافته شده 
است. ورود به افغانستان براي غـرب     
شروع يک کمپين نظامي و سـيـاسـي      
وسيعتر است . دستگيري يا قتل بـن     
الدن تبعا اين نتيجه را دارد کـه در          
صحنه داخـلـي آمـريـکـا از فـوريـت                
اقدامات نظامي بـعـدي کـم کـنـد و              
مصداقي براي "انتقام آمريکا" بـاشـد     
که ميتواند فضاي داخلي آمريکـا را    
تا حمله تروريستي بعدي اسالميـون،  
و فقط تا آنموقع، آرام کند. اما، ايـن     
قدم کوچکي در يک حرکت سياسي و   
نظامي وسيع تر در خاورميانه اسـت    
که دامنه نهايي آن هنوز اعالم نشـده    
است. در تـحـلـيـل نـهـايـي ايـن يـک                   
زورآزمايي با اسالم سـيـاسـي اسـت.       
يعني جنبش ارتجاعي اي کـه غـرب       
خود در حاشيه جـوامـع خـاورمـيـانـه         
پيدا کرد و براي مـقـابلـه بـا چـپ در            
ســرمــايــه داري هــاي نــوظــهــور ايــن          
کشورها و فشـار بـه بـلـوک شـرق بـه               
جلوي صحنه کشيد. اين زورآزمـايـي    
ــد، امــا               ــمــان ــد مــحــدود ب ــوان ــت مــي
بــخــصــوص بــدلــيــل خصــلــت غــيــر          
متمرکز و افراطي اسـالم سـيـاسـي و         
تروريسم اسالمي، به احتمال قوي بـه    
يک تعيين تکليف بنيادي تر خـواهـد     
کشيد. اسالم سياسي بـدون حـمـايـت        
غرب در خاورميانه ماندني نـيـسـت.    
ــبــرد               ــتــن ن ــاالگــرف ــنــجــا ب ــا هــمــي ت
ســکــوالريســتــهــا و اســالمــيــون در          
پاکستان و حال آمدن پيکر نيمه جـان  
خاتميون در ايران و اوجگيري مـجـدد   
کشمکش جـنـاحـهـا، حـاکـي از ايـن              
است که نبرد غرب با اسالم سيـاسـي   
ميتواند چاشني تغيـيـرات جـدي اي        
در تــنــاســب قــواي فــراکســيــونــهــاي         
بورژوايي در ايـن کشـورهـا بـه زيـان            

اسالميون باشد. در قبال نفس حـملـه    
آمريکا به افـغـانسـتـان چـه مـيـتـوان             
گفت. آيـا "دسـتـهـا از افـغـانسـتـان                    

ــاه يــک مــوضــع اصــولــي و           "!کــوت
پــيــشــروســت؟ مــردم افــغــانســتــان و        
اپوزيسيون آن جز اين بشما خـواهـنـد    
گفت. افق سقوط طالبـان، يـک بـانـد          
آدمکش و دالل بـزرگ مـواد مـخـدر         
نيروهاي سياسي افـغـانسـتـان را بـه            
تحرک خوشبيانه اي کشـانـده اسـت.          
خــواســت ســرنــگــونــي طــالــبــان يــک         
خواست انساني و پيشروست. نـبـايـد     
اجازه داد مخالفت درست و اصـولـي     
با ميليتاريسم آمريکا به رهـا کـردن       
افغانستان زير دست طالبان مـعـنـي      
شود. اين يکي از نـمـونـه هـاي زنـده           
ناکافي بودن و نادرست بودن آرامـش  
طلبي و دفاع از وضع موجود اسـت.    
مردم افغانستان يک عمر منتظر روز   
سقوط طالـبـان بـوده انـد. واقـعـيـت               
اينـسـت کـه آمـريـکـا بـراي رهـايـي                  
افغانستان وارد اين کشور نمـيـشـود.    
اينها طالـبـان را سـرکـار آورده انـد.              
اينبار ممکن است تضعيفش کنـنـد،   
اما بطور دوفاکتـو مـوجـوديـتـش را          
بپذيـرنـد. بـه مشـرف قـول داده انـد                  
حکومت بعدي افغانستان هـمـچـنـان     
باب ميل پاکستان باشد. قـرار اسـت      
جانوراني را بردارند و از همان قمـاش  
کسان ديگري را بـگـذارنـد. مـوضـع             
اصولي شرکت دوشادوش اپوزيسيون 
پــيــشــرو و مــردم افــغــانســتــان بــراي          
سرنگوني طالبـان در مـتـن شـرايـط            
کنوني و برقراري يک دولت منـتـخـب    
مردم در اين کشور است. بايد اين را    
به غرب و آمريکا و سـازمـان مـلـل           
تحميل کرد. هرنوع حـملـه نـيـروهـاي        
آمريکا و موئتلـفـيـن آن و بـه مـردم              
غير نظامي افـغـانسـتـان و تـخـريـب            
شهرها و روستا ها و زيـرسـاخـتـهـا و        
وســائــل مــادي زنــدگــي شــان بــايــد           
محکوم بشود. هرنـوع بـنـد و بسـت            
ميان آمريکا و پـاکسـتـان و ايـران و           
ساير دول براي حقنه کـردن يـک دارو         
دستـه ديـگـر بـر مـردم افـغـانسـتـان                  
محکوم است. اما سرنگوني طالبـان   
توسط ارتشهاي خارجي بخودي خود 
محکوم نيست. طـالـبـان يـک دولـت           
مشروع در افغانستان نيـسـت. بـايـد        
سرنگون بشود. مساله بر سر دولـتـي    
اسـت کــه بــجــاي آن مــيــنــشــيــنــد و             
تضــمــيــن آزادي و امــکــان عــمــلــي           
دخالت مردم افغانستان در تـعـيـيـن         

  .نظام سياسي اين کشور
  ( ادامه دارد)
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لحظات اين اعدام، از وقتي جـوان    
ســالــه را بــه پــاي جــرثــقــيــل             ۱۸ 

ميبرند، عکس قاتليني که جـرات  
نشان دادن صورتشان را ندارند، تا 
عکس دست و پا زدن اين جوان را   
در همه رسانه هايشان علني نشان 
ــد. در عــيــن حــال عــکــس                دادن
شاهدين ايـن جـنـايـت را نـيـز بـه                
نمايش گـذاشـتـنـد.  چـهـره هـاي                  
وحشت زده جوانانـي کـه دور ايـن          
نمايش  ارعاب حکومت جـنـايـت      
اسالمي حلقه زده و بـرخـي اشـک          
ميريزنـد و يـا چشـم هـايشـان را                 
بستـه انـد،  و قـدرت ديـدن ايـن                  

 صحنه را ندارند.
اينجا قرون وسطي نـيـسـت و       

اين يک فـيـلـم هـالـيـود در مـورد                
دوران بربريت نيست. اين صـحـنـه       
اي است در اين دنيا و در کمتـر از    
بيست و چهار ساعت قبل در ايران 
تحـت حـاکـمـيـت بـانـدهـاي تـرور                
اسالمي.  در دنيا اعالم کنيد کـه     
در ايران تحت حاکميت تـروريسـت   
هاي اسـالمـي مـهـم نـيـسـت چـه               
کسي رئيس جمهور باشـد و کـدام       
قاتلـيـن در راس  نـظـام کـثـافـت                  
اسالمي باشند، مهم ايـنـسـت کـه       
اين نظام با قتل جـوانـان و اعـدام          

سالـه هـا در مـال عـام زنـده                 ۱۸ 
است.   چرا که در اين قرن و با اين  
درجه از پيشرفت و تمدن، مشـتـي   
جاني ريش و پشم دار بر مردمي و 
بويژه جواناني حاکميت دارنـد کـه       
از اين حکومت و از عبا و عمامه 
و مکال و مـعـمـم ايـن حـکـومـت            
مــنــزجــرنــد. بــراي ســاکــت کــردن          

جواناني که با اينترنت و فيس بوک 
به دنيا وصـلـنـد، بـراي تـرسـانـدن              
جواناني که نه فقط حکومت بلکـه  
و اسالم و قران را نيز قبول ندارنـد،   
بايد بکشند. بايد روزانه در چـهـار    
راه هــا بــا صــداي کــريــه،  قــران                
بخوانند و خون بريزند، اين داستان 
حکومت کـردن فـاشـيـسـت هـاي             

 اسالمي بر ايران است. 
اگر سازمان ملـل و اتـحـاديـه         
اروپا و حتي سـازمـان عـفـو بـيـن           
الملل، به دلـيـل آمـدن روحـانـي "            
معتدل" کر و کور شـده انـد و ايـن          
اعدامهاي وحشيـانـه را مـحـکـوم          
نميکـنـنـد، بـايـد بـه مـردم دنـيـا                  
مــتــوســل شــد. بــايــد در جــهــان              
جنبشي عليه اعدام ها در ايران به 
راه انداخت و بايد آبروي حکـومـت   
اسالمي و کاسه ليسان روحاني را   
در هــمــه جــا بــرد. کســانــي کــه                 
کماکان ترويج ميکنند که ميتـوان  
اين حکومت را اصالح کـرد، ايـن       
عـکـس را بـه گـردن خـود آويـزان                 

 کنند.  
کميته بين المللي عليه اعـدام  
با ابراز خشم و انزجار عميق خـود    

سالـه در      ۱۸ براي اعدام يک جوان 
سـالـگـي       ۱۷ قائم شهر که در سن 

به اعـدام مـحـکـوم شـده بـود، از               
همگان دعوت ميکنـنـد، بـه ايـن         
خونـريـزي و جـنـايـات وحشـيـانـه               
 حکومت اسالمي اعتراض کنند. 

 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۱۵ 

 ساله...   ۱۸ جوان 
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 مصادره انبار دولتي

 
انبار دولتي نگهباني داشـت کـه     
در منزلي چسبيده بـه انـبـار زنـدگـي          

شب بـود.     ۹ مي کرد. حوالي ساعت 
حاال ديگر همه چيز روبـراه بـود. مـا         
سه نفر و يک وانت بار بـراي مصـادره     
وسـايــل داخــل انــبــار کــامـال آمــاده           
بوديم. ابتدا به محل نگهباني رفتيم.  
نگهبان فردي عادي بود و اسلحـه در    
اختيار نـداشـت. اطـالعـات الزم در            
مورد سـن و سـال، خصـوصـيـات و              
روحيات فردي او را قبال جـويـا شـده        
بودم. آهسته در زدم. آمد و در را بـاز    
کرد. خودمان را معرفي کرديـم و بـه        
او گفتم ما کومه له هستيم و نـگـران     
هيچي نباشد. بهش گفـتـم مـا آمـده          
ايم و قصد مصادره وسايـل انـبـار را        
داريم. اول کمي جا خورد بعد از کمي  
صحبت کردن با او ازش کـلـيـد قـفـل        
انبار را درخواست کردم، کليـد انـبـار      
را تحويل داد. کليـد را بـه يـکـي از              
رفقا دادم که در انبار را باز کـنـد. او        
در انبار را آهسته باز کرد و مـن هـم       
وانت بار را دنده عقب به داخل انـبـار   
بردم و سپس در را از داخل بسـتـيـم.      
در طول انتقال وسايل به داخل وانـت    
بار نگهبان را نـيـز پـيـش خـود نـگـه              
داشته بوديم. وسايل را که در کـارتـن    
ها بسته بندي شـده بـودنـد در وانـت           
گذاشتيم. تا آنجا که پشت وانـت بـار      
جا مي گرفت تـا سـقـف پـر کـرديـم.             
حاال ديگر کامال پر شده بود. وسايل  
داخل انبار بسيار بيش از آن بـود کـه     
ما در وانت بار گذاشته بوديم. وانـت     
مــجــهــز بــه چــادر بــود و از بــيــرون               
محتويات داخل آن قـابـل مشـاهـده           
نـبـود. قـبــل از خـروج از آنـجـا، بــا                    
نگهبان مفصل صحبت کردم و بهش 
گفتم که تا فردا صبـح نـبـايـد کسـي          
باخبر شود. او هـم قـول داد کـه تـا                  
صبح روز بعد به کسي اطالع نـدهـد.   
کامال اطمينان داشتم که تا روز بـعـد   
گزارش نخواهد داد. بهش گفتم فـردا     
اول وقت مي تـوانـد گـزارش دهـد و             
بگويد نيمه هاي شب تعداد زيادي از 

افراد مسلح کومه له آمده اند، کلـيـد   
را ازش گرفته و بعد از بـردن وسـايـل      
بهش اخطار کرده انـد کـه نـبـايـد تـا               
صبح به کسي اطالع بدهد. بعد از آن  
نامه کوتاهي خـطـاب بـه مـقـامـات           
رژيم در سنندج مبني بر ايـنـکـه مـا         
نيروهاي مسلح کومه له وسايـل ايـن     
انبار را مصادره کرده ايم نوشتم و بـا    
مهر کومه له که به همراه داشتم بر آن 
مهر زدم. پايين نامه  را هـم امضـا           
کردم و آنرا در اتاق نگهبان روي مـيـز   
گذاشتم. اکنون ديگر مي بـايسـت از      

 آنجا خارج مي شديم.
 

ساعت هـنـوز يـازده شـب نشـده            
بود. يک سـاعـت وقـت داشـتـيـم کـه               
وسايل را به محله فـيـض آبـاد و در            
گاراژي که از قبل براي تخليه وسايـل  
در نظر گرفته بودم منتقل کنيم. قرار  
بر اين بود که نصفه هاي شب و قـبـل   
از روشن شدن هوا خريدار که از تهران 
به سنندج مي آمد به آن محل برود و 
وسايل را با ماشيـن ديـگـري کـه بـا            
خود از تهران مـي آورد سـريـعـا بـار            

 بزند و بالفاصله عازم تهران شود.
 
 

تيم سه نفره ما که مشـغـول ايـن        
مصادره بـوديـم، کـامـال مـجـهـز بـه               
ســالحــهــايــمــان بــوديــم و هــر کــدام            
کــاپشــنــهــايــي بــرتــن داشــتــيــم کــه            
خشابهاي فشنگ را از ديـد مـخـفـي       
ميکرد. يکي از رفقـا سـمـت راسـت          
من در داخل وانت بار نشسته بـود و      
هر دو اسلحه هايمان را از داخـل بـه         
کنار در ماشين تکيه داده بوديـم کـه     
در صــورت بــازديــد احــتــمــالــي در            
مسير، از بيرون قابل روئيت نباشد و 
نفر سوم رفيق جبار خسروي ( دکـتـر      
جمشيد ) هم پشت وانـت بـار کـنـار            
وسايل جاي گرفت و چادر پشت وانت 
بار را با طناب از داخل بست و تنهـا  
گوشه اي را براي ديد زدن و کنترل از   
قسمت عقب باز گذاشته بـود. عـلـت       
اينکه او مي بايست در پشـت وانـت       
قرار داشته باشد به اين خاطر بود کـه  
در صورت بازديد احتمالي و احـيـانـا    
لو رفتن طرح بـتـوانـد از آن قسـمـت              
عکس الـعـمـل نشـان دهـد. تـا ايـن                 
لحظه همه چيز بر اساس طـرح پـيـش      
رفته بود و آماده حرکت بوديم. پشـت   
فرمان وانت بار نشستـم و از مـحـل          
انبار که در جنوب شهـر بـود بـقـصـد          
محله فيض آباد که در شـمـال شـهـر           

بود حرکت کرديـم. بـراي رسـيـدن بـه             
محله فيض آباد عبور از داخل شـهـر   
و خيابانهاي اصلي را که مناسب تـر    
بود انتخاب کـردم. عـلـت انـتـخـاب              
مسير از داخل شهر بخاطـر بـرطـرف      
کردن ايجاد هر گونه سوء ظني بود و 
بسيار مطمئن تر از مسـيـر حـاشـيـه          

 شهر بود. 
 

بـعـد از تــرک مــحـل وارد جــاده              
اصلي که ورودي به داخل شهرسنندج 
است شديم. مي بايسـت از خـيـابـان          
ششم بهمن به ميدان اقبال و از آنـجـا   
از مسير خيابان فردوسي بـه مـيـدان        
انقالب و سپس از خـيـابـان پـهـلـوي             
سابق  بطرف محله فيض آباد حرکـت  
مي کـرديـم. بـه مـحـض ايـنـکـه بـه                   
نزديکي بلوار سنندج رسـيـديـم، يـک         
خودرو نـظـامـي از مـحـل اسـتـقـرار               
نيروهاي نظامي در مجاورت بلوار و   
جاده اصلي، يعني درست در مسيري 
که ما در حال حرکت بوديم وارد جاده 
شد و در جلو ما به حرکت خود ادامه 
داد. براي يک لحظه نفـس در سـيـنـه          
هايمان حبس شد. صحنه به گونه اي    
بود که اين خودرو با چند نفر پـاسـدار   
و مجهز به سالح سنگـيـن بـر بـاالي         
آن، پيشاپيش ما و با فاصله ده الـي      
پانزده متري در حال حرکت بود. مـن    
همچنان آهسته و خونسرد پشت سـر    
خودرو نظـامـي حـرکـت مـي کـردم.             
دکتر جمشيد کـه در قسـمـت عـقـب            
وانت نشسته بود از الي چـادر وانـت       
بار خودرو ديگري را مشاهده کـرد و    
اطالع داد که خـودرو ديـگـري از آن            
مرکـز خـارج شـده و پشـت سـر مـا                   
حرکت مي کند. از آينه بغل که نگـاه   
کردم ديدم همينطور است. هر سه نفر  
ما کوچکترين ترديدي نـداشـتـيـم کـه        
اين تنهـا يـک پـيـش آمـد تصـادفـي                
است. ما ضـمـن هـوشـيـاري کـامـل             
هــمــچــنــان در وســط آن دو خــودرو             
نظامي که با هر کدام از آنها کمتر از   
ده متر فاصله داشتيم در حال حرکـت  
بوديم. کـامـال يـقـيـن داشـتـيـم  کـه                   
مسئله لو رفـتـن در کـار نـيـسـت و                 
امکان ندارد که نگهبان انبار بـا ايـن     
سرعت گزارش داده باشـد. لـحـظـات        
حساسي بود و از بـلـوار سـنـنـدج تـا           
ميدان اقبال، ما همچـنـان در وسـط        
اين دو خودرو نظـامـي بـا نـيـروهـاي           
مجهز به سالحهاي سبک و سـنـگـيـن     
در حــال حــرکــت بــوديــم. در هــمــان             
لـحــظــات روشــن ســاخـتــيــم کــه اگــر           

متوجه ما شدند و درگـيـري شـد تـا             
آخرين فشنگ خواهيم جنگـيـد چـون      
ــوع               ــيــم در صــورت وق مــي دانســت
درگــيــري مــوقــعــيــت مــنــاســبــي در        
مقايسه با دو خودرو ديگر و نـفـرات       
آنها را نداشتيم. در اين لحظـه رفـيـق       
بغل دستـي مـن کـه هـمـيـشـه اهـل                 
شوخي و صحبتهاي بامزه بود گفـت:  
عبدل بنظـر مـي رسـد دارنـد مـا را                
اسکورت مي کنند که به سالمت بـه    
مقصد برسيم. هر کدام بشکلي نکتـه   
اي را بــه شــوخــي مــي پــرانــديــم و                
همزمان هوشياري خود را حفظ کرده 
بوديم. در ميدان اقبال خودرو نظامي 
که جلو ما حرکت مي کرد به خيابـان  
فردوسي وارد شد. همان مسيري کـه     
ما نـيـز مـي بـايسـت از آنـجـا مـي                   
گذشتيم. در آنجا انتخاب با مـا بـود      
که در ميدان اقبال مسـيـر را عـوض        
کرده و به خيابان ديگري وارد شـويـم       
ولي چون تا آنـجـا بـه مـا مشـکـوک               
نشده بودند من هم هـمـان مسـيـر را         
دنبال کردم. اين وضعيت تـا رسـيـدن       
به مقابل سينما شهر فرنگ به هميـن  

 شکل ادامه داشت .
درست روي پل خيابان فـردوسـي     
ناگهان اتوموبيلـي کـه در جـلـو مـا              
حرکت ميکرد سرعت خود را بيشـتـر   
کرد و از ما دور شد. خودرو ديگر که  
پشت سر ما بود با روشن کـردن نـور       
باالي چراغهايش عالمت مي داد که 

مسير را برايـش بـاز کـنـم. مـن هـم                
مسير را کامال برايش بـاز کـردم. او        
هم از ما سبقت گرفت و خـود را بـه         
خودرو اولي رساند  و در يـک لـحـظـه       
هــر دو خــودرو نــطــامــي از مــيــدان            
انقالب گذشتند و رفتند. بعد از دور     
شدن آنها ما توانستيم نفس عمـيـقـي    
بکشيم و من همچـان آرام بـا هـمـان           
سرعت معمولي به طي کردن مسـيـر   
ادامه دادم. بالخره بعد از سپري شدن  
آن وضــعــيــت پــرهــيــجــان و بشــدت           
مخاطره آميز، به کـوچـه پـس کـوچـه          
هاي پر پيـچ وخـم فـيـض آبـاد و بـه                 
محلي  که بايد وسايل را تخليه مـي    

 کرديم رسيديم. 
 

کسي که واسطـه فـروش وسـايـل         
بود و قبال به منزلش رفته بـودم، در      
کوچه منتظر ما بود. درب گـاراژ را       
باز گذاشته بود. به محض اينکه من  
را ديد اشـاره کـرد کـه داخـل گـاراژ                
شوم. وارد گاراژ شدم و او هـم داخـل        
شد و در را پايين کشيد. پياده شديـم   
و بعد از احوالپرسي و خـوش و بـش         
کردن، چهار نفري وسايل را در گوشـه  
اي از گاراژ تخليه کرديـم. سـپـس بـا          
يک سري وسـايـل کـه حـالـت نـوعـي              
استتار داشت روي آنهـا را پـوشـانـد.         
همانجا برايمان سريع چاي و مقـداري  
ميوه آورد و خورديم. گفت قرار اسـت   
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خريدار تا دو ساعت ديگر بـه نـزد او       
آمده  و وسايل را بار بزند و تا قبل از 
روشن شدن هوا سنندج را به مـقـصـد    
تهران ترک کند. بهـش گـفـتـم خـيـلـي             
عالي است بعدا باهـات تـمـاس مـي         
گيرم االن ديگر بهتر است ما بـرويـم.     
بعد از خـوردن مـيـوه و چـاي بـا او                    
روبوسي کرديم و سوار بر وانت آهسته 
از گاراژ بيرون آمديم و به  نـقـطـه اي        
ديگر در حاشيه شهر کـه بـا صـاحـب         
وانت بار قرار گذاشته بودم رفتيـم. او     
به همراه دوستش که هنگـام تـحـويـل       
وانت بار او را همراهي کـرده بـود بـا          
موتورسيکليت در محل منتـظـر مـا      
بودند. لحظاتي نزد آنـهـا ايسـتـاديـم.         
هـم مـا و هــم آنــهـا از ايــنـکــه کــار                   
مصادره با موفقيت انجـام شـده بـود        
خيلي خوشحال بوديم. صاحـب وانـت     
بهم گفت ديدي بهـت گـفـتـم هـيـچـي            
پيش نمي آيد. و بعد از گپي کوتـاه و     
کشيدن سيگار و تشکر و قدرداني از   
فداکاريشان، کمک کرديم و موتـور را    
داخل وانـت بـار گـذاشـتـيـم. سـپـس                  
روبـوســي کــرديــم و آنــهــا  بــه شــهــر               
برگشتند. ما نيز تا رسيدن به محلـي   
که از قبل مـنـتـظـر پـذيـرايـي از مـا               
بـودنــد فــاصـلــه زيــادي نـداشــتــيــم و             
خودمان را به آنجا رسانديم. مـيـزبـان     
نيز که از قبل بهش اطالع داده بـودم      
که به آنجا خواهيم رفت، برايمان غـذا  
آورد بعد از خورد غذا و اسـتـراحـتـي         
کوتاه، گزارش مصادره وسايل انـبـار     
را تنظيم کردم. سريعا آنتن را وصل و  
بيسيم را روشن کرديـم. خـبـر کـامـل           
مصادره وسايل انـبـار دولـتـي را در           
جزئيات بـه مـرکـز راديـو کـومـه لـه                  
گزارش کرديم. آنشب بـخـاطـر اجـراي        
بـي کـم و کــاسـت طـرح مصـادره و                  
موفقيت حاصله از آن، دير خوابيـديـم   
و تـا پـاسـي از شـب صـحـبـت مــي                    
کرديم. بعد از آن تنها چيزي که در آن    

 لحظات لذت داشت خواب بود.
 

صبح روز بـعـد در مـنـزلـي کـه                 
نزديک جاده سنندج گريزه بود و محل 
کامال امني براي ماندن بـود حـوالـي      
ساعت يازده صبـح از خـواب بـيـدار           
شديـم. مـيـزبـان مـا از نـظـر مـالـي                     
وضعيت خـوبـي داشـت. تـوانسـتـيـم               
ضمن استراحت لباسهـايـمـان را ايـن         
ــلــکــه بــوســيلــه                  ــا دســت ب بــار نــه ب
لباسشويي  شسته و نظافت خوبي در 
مورد سـر و وضـع خـودمـان انـجـام                 

 دهيم. 
 

ظهر آن روز موقع نـهـار و طـبـق           
معمول به راديو کومه لـه گـوش مـي        
داديم. اولـيـن خـبـر راديـو در مـورد                
مصادره وسايـل انـبـار دولـتـي بـود.             
مثل هميشه گوينده راديو کـومـه لـه        
بسيـار پـرشـور تـيـتـرخـبـر را کـه بـا                     
موزيک هيجان انگيز آمـيـخـتـه شـده        
بود اعالم کرد و بعد از قطع موزيـک،  
جزئيات خبر را که بخوبي تنظيم شده 
بود به اطالع شنوندگان رسـانـد. مـا         
نيز با نشاط و لبخند و غروري حاکي 
از موفقيت اين حـرکـت در مـورد آن          
صحبت ميکرديم. با سه رفيق ديـگـر    
که از روز قبل هر يک در نقطه اي در     
داخل شهر در حال اسـتـراحـت بـودنـد        
تماس گرفتم آنها نيز خبر را از راديـو    
شنيده بودند و موفقيت اجـراي طـرح       
را به همديگر تبريک مي گفـتـيـم. بـا        
واسطه اي کـه قـرار بـود وسـايـل را                  
برايمان آب کند تلفني تماس گرفتم و 
جوياي خريدار شدم. در جـواب گـفـت       
"گوسفندها به مقصد رسيدند و علف  
هايشان نزد من است". اين يک پاسـخ   
رمز بود که از قـبـل بـرايـش تـعـيـيـن             
کرده بودم. منظور اين بود که وسايـل   
مصادره شده به تهران رسيده اسـت و      
پول را دريافت کرده است. بهتر از اين 

هم نمي توانسـت بـاشـد. هـمـه چـيـز               
دقيق و حساب شده انجام شـده بـود.       
عصر همانروز داشتيـم تـلـويـزيـون را          
نگاه مي کرديم. ساعات پخش خـبـر      
استان بود. گوينده تلويزيون تيتر خبر  
اول را اينگونه  اعالم کرد: "همشريان   
محترم به اين خبر توجه کنيد: اگر در  
هر جايي با خريد و فروش کنتـور آب    
توسط هر کسي روبرو شديد فـورا بـه       
ماموران انتظـامـي گـزارش دهـيـد".           
بعد از شنيدن اين خبر متوجه شـديـم     
که به سراغ انبار و انباردار رفته انـد.    
بعدا اطالع حاصل کردم که مشکـلـي   
براي انبار دار پيش نيامده است. چند 
روز بعد نيز کـل هـزيـنـه حـاصـلـه از              
فروش وسايل مصادره شـده  تـوسـط        

 شخص واسطه بدستم رسيد. 
مصادره وسايل اين انبار از چنـد  
نظر حائز اهميت بود. قـدرت نـيـروي        
مسلح کـومـه لـه در آن دوران و بـا                   
اتـخـاذ ايـن سـبـک از کــار در قـلــب                   
نيروهاي رژيم را بيان مي کرد کـه از      
سويي نشاندهـنـده ضـعـف و زبـونـي             
نيروهاي رژيم بود و از سـوي ديـگـر            
بازتاب اين حرکت در باال بردن روحيه 
مبارزاتي و بر حق مردم مـوثـر واقـع        
ميشد. عالوه بر ايـن، تـامـيـن نـيـاز             
مالي ( تـا جـايـيـکـه حضـور ذهـن                    

بـه مـبـلـغ دويصـت و              داشته باشم ) 
پنجاه هزار تومان هزينـه حـاصـلـه از         
فروش اين وسايـل کـه در آن سـالـهـا              
مبلغ قابل توجهي بود، از دستاورد و 
نتايج بدست آمده از اجراي اين طـرح    
بود. ناچار به شليک گلوله اي نشـديـم      
و کسانيکه در اجراي اين طرح به مـا    
کمک کـردنـد کـوچـکـتـريـن مشـکـل                
امنيتي برايشان ايـجـاد نشـد. واحـد          
شهـر نـيـز بـدون مشـکـل و تـا آخـر                     
ماموريت خـود در اطـراف و داخـل            
شـهـر بــه هـمـيــن شـيـوه و سـبـک از                     

 فعاليتهايش ادامه داد.
 ادامه دارد

 مختصري از تاريخ...  

 

 اساس سوسياليسم انسان است.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار  

 به انسان است.


