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 محمد آسنگران          

 
بيش از صد روز از اعالم نـتـايـج      
انتخابات منطقه اي کردستـان عـراق     
ميگذرد، اما احزاب پـارلـمـانـي ايـن        
منطقه هنوز نتوانسته اند حـکـومـت      

 جديد را تشکيل بدهند. 
طبق آخرين گـزارشـات مـنـتـشـر         
شده از رسانه هاي ايران و کـردسـتـان        
عــراق دو هــيــئــت از هــر دو حــزب               
بارزاني و طالباني همزمان به تـهـران     

ژانـويـه      ٣ ۱ رفتـنـد و هـمـزمـان روز              
از تهران بـه کـردسـتـان عـراق           ۲۰۱۴ 

برگشتند. اما تا کنون بجـز يـکـي از         
مقامات کنسولگري ايران در اربـيـل     

کـه از تــلـويــزيــون روداو اعــالم کــرد             
ــي در                ــالم ــوري اس ــه ــم ــت ج ــال دخ
کردستان عـراق دخـالـتـي "بـرادرانـه"            
ــام رســمــي                ــچ مــق ــوده اســت، هــي ب
کردستان عراق نخواسته اسـت هـدف     
اين سفر همزمان دو هـيـئـت احـزاب           
حاکـم کـردسـتـان عـراق بـه ايـران را                  

 تشريح کند. 
به دنبال پخش خبر اين سفر نـازم  
دباغ نماينده حـکـومـت مـنـطـقـه اي            
کردستان عراق در تهـران اعـالم کـرد        
که اين سفر به منظور بررسي مسايل 
و مشــکــالت تشــکــيــل حــکــومــت           
کردستان عراق و ديگر مسايل مـورد  

 عالقه دو طرف در عراق بوده است. 
بر اساس نتايج آخرين انتخـابـات   
کردستان عراق به تـرتـيـب کسـب آرا           
حــزب بــارزانــي، گــوران و اتــحــاديــه          
ميهني احزاب اول تا سوم هستند. بر  
اساس اين نتايج حزب بارزاني مامور 
تشکيل کابينه شده است. اين تـحـول     
که باعث شده است اتحاديه مـيـهـنـي     

بحران در حکومت منطقه اي کردستان 
  عراق تابعي از بحران در منطقه است

 ۲ صفحه 

 ۳ صفحه  

 مردم شريف و معترض اهواز و خوزستان
 مراسم استقبال از روحاني را به محل اعتراض خود تبديل  کنيد

 محمد آسنگران
استبداد و خـونـريـزي، کشـتـن        
مخالفين، بي حقـوق اعـالم کـردن        
غير خوديها تحت عنوان گروههاي 
قومي و ملي ومذهبي و غيـره کـه     
عليه امنيت کشور، کافـر و بـرهـم        
زننده امنـيـت عـمـومـي مـعـرفـي             

ميشوند و همچنين مرد ساالري و 
فرهنگ ضد زن که بـخـش جـدايـي       
نــاپــذيــر جــنــبــش اســالمــي و                 
ناسيوناليستي در ايران بوده اسـت،  
تصوير کـلـي ايـن دو جـنـبـش در                 
حاکميت را نشان ميدهد. اينرا بـا     
تــوجــه بــه تــجــربــه حــاکــمــيــتــهــاي         

سياسي، قوانين و بي حقوق اعـالم  
کردن شهروندان در تاريخ معاصر و 
نقش اين جنبـشـهـا در حـاکـمـيـت            

 سياسي ميشود اثبات کرد.
 

با نگاهي به جدال جنـبـشـهـاي     
سياسي در تـاريـخ مـعـاصـر ايـران           

  شرايط برده وار کارگران زنداني در زندان سنندج

 ۴ صفحه  

 نقش مذهب و ناسيوناليسم درحاکميت سياسي
  نگاهي به تاريخ معاصر ايران

دي قـرار       ۲۴ سه شـنـبـه      
است حسن روحاني بـه اهـواز       
ــنــه زيــادي            ــم هــزي بــرود. رژي
صرف تشريفات استقبال از او 
مــيــکــنــد و روحــانــي طــبــق          
معمول بقيه روساي جمهـور و    
مقامات حـکـومـت، مشـتـي        
تبليغ کاذب اندر بـاب قـدرت     
حکومت ميـکـنـد و وعـده و           
وعيدهاي دروغـيـن بـه شـمـا            
ميـدهـد. مـردم مـعـتـرض و               

 ۲ صفحه  

ــتــه(         ــن هــف ــر     ٢٣ در اي دي) خــب
فراخوان به تشکيل کـمـيـتـه دفـاع از          
کارگران دستـگـيـرشـده مـهـابـاد يـک             
اقدام مهم بود. به هـر انـدازه صـداي           
دادخواهي و اعتراض جمعي خانـواده  
کارگران زنداني مـتـحـدانـه تـر بشـود           
حمايت افکـار عـمـومـي در دفـاع و              
براي آزادي کارگران کارساز و مـوثـر       
خواهد شد. نکته مـهـم در فـراخـوان            

» کميته دفاع از کـارگـران زنـدانـي        « 
اعتراض بـه احـکـام زنـدان کـارگـران             
زنداني محمد موالنايي، واحد سيده، 
يوسف آب خرابات است. دستـگـيـري     
فعالين کارگري که از حـق تشـکـل و          
اعتصاب دفاع کرده انـد، کـارگـرانـي       
که براي افرايـش دسـتـمـزد اعـتـراض           
کرده اند، کارگرانـيـکـه از کـرامـت و            

 

 ۸ صفحه 
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 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه

از حزب برابر با پارتي به مـقـام سـوم      
تنزل کند بحراني را هم در خـود ايـن       
حزب و هم در حکومت مـنـطـقـه اي         

 کردستان عراق باعث شده است. 
اما چـون پـارلـمـان مـنـطـقـه اي               
کردستان عراق هـمـيـشـه تـابـعـي از              
تعادل و تـوافـق احـزاب حـاکـم بـوده               
است و نه نتايج انتخابات، تا تعيـيـن   
رياست جديد عمال نمـيـتـوانـد کـاري        
انجام بـدهـد. بـنـابـر ايـن فـعـال هـم                     
حکومت منطقه اي و هـم پـارلـمـان             
منتظر توافـق ايـن احـزاب نـامـبـرده             

 هستند. 
اکنون اتـحـاديـه مـيـهـنـي بـراي               
جبران شکستش در آخرين انتخابـات  
و ممانعت از تعميق بحران درونـيـش     
که کل اين حـزب را بـا خـطـر جـدي                
مواجه کرده است، ميخواهد با زيـاده  
ــي در                  ــدل ــي در کســب صــن ــواه خ
حکومت منطقه اي تعادل را بـه نـفـع      

 خودش تغيير بدهد.   
در مـقـابـل درخـواسـت ريـاسـت            
پارلمان و معاونت رئيـس حـکـومـت       
منطقه اي از جانب اتحاديه ميـهـنـي    
حزب بارزاني با يک بن بست مـواجـه     
شده است. زيرا اگر بخـواهـد ايـن دو         
پست حکومتي را به اتحاديه ميهني 
بدهد از جانـب جـريـان گـوران قـابـل             
قبول نيست. زيرا گوران دومين حزب 
کردسـتـان عـراق اسـت و مـيـتـوانـد                 
حکومت را با بحران جديتري مـواجـه   
کند. اتحاديه ميهني هم با اتـکـا بـه       
حمايت جمهوري اسالمي نميخـواهـد   

 موقعيت تنزل يافته خود را بپذيرد. 
در چنين شرايط بن بستـي اسـت     
کــه جــمـــهـــوري اســـالمـــي را بـــه               
ميانجيگري فراخوانـده انـد. ايـنـکـه           
بعد از دخالت جمهوري اسالمي ايـن    
احزاب به چه نتايجي رسيده اند هنوز 

 روشن نيست. 
اما يک فاکتور ديـگـري کـه ايـن         
بحران را تعميق کرده است رقـابـت و       
اختالف حکومـت مـرکـزي و دولـت           
محلي کـردسـتـان عـراق بـه رهـبـري              
بارزاني بر سر فروش نفت کـردسـتـان      
عراق به ترکـيـه اسـت. طـبـق تـوافـق               

درصد پـول   ۱۷ احزاب حاکم بر عراق 
فروش نفت عراق به کردستـان تـعـلـق       
ميگيرد. اخيرا مالکي نخست وزيـر     
عراق و مـتـحـد جـمـهـوري اسـالمـي             
يکطرفه اعالم کرده است که اين رقـم    
را کاهش ميدهد. حکومت مـرکـزي      
شـرط کـاهـش نــدادن بـودجـه مــورد              
توافق را ايـن اعـالم کـرده اسـت کـه              

فروش نفت کردستان عراق به تـرکـيـه      
بــايــد از کــانــال نــظــارت حــکــومــت           

 مرکزي بگذرد. 
اين بحران العالج عمدتـا تـحـت      
تاثير دخالت ترکيه به عنوان مـتـحـد      
بارزاني و جمهوري اسالمـي مـتـحـد       
اتحايه ميهني هـر روز عـمـيـقـتـر و               

 پيچيده تر ميشود. 
اکنون ترکيه و متحدش بـارزانـي   
در کردستان عراق بيش از مالکـي و    
جمهوري اسالمي نفوذ پيدا کرده اند. 
منافع اقتصادي ميـلـيـاردي ايـن دو         
نيرو چشم انداز حـل ايـن بـحـران در             
آينده اي کـوتـاه مـدت را کـور کـرده              

شـرکـت      ۱۵۰۰ است. هم اکـنـون از        
اقتصادي ثـبـت شـده در کـردسـتـان               
عــراق هــزار شــرکــت آن از تــرکــيــه               
هستند. کل بـازار کـردسـتـان عـراق             
اکـنــون تــحـت تســلــط بــازرگــانــان و           

 کاالهاي ترکيه اي است. 
عالوه بر ايـن فـاکـتـورهـاي فـوق           
الذکر، بحـران و اخـتـالف جـريـانـات             
سني و شيعه در مناطق عرب نشيـن  
ــيــروهــاي               ــاعــث شــد ن کــه اخــيــرا ب
تروريست "داعش" (دولـت اسـالمـي         
عراق و سوريه) استان انبار عـراق را     
تصرف کنند مالکي را در موقعـيـت   
ضعيفي قرار داده است که بـا کـمـک        
جــمــهــوري اســالمــي هــم تــا کــنــون           
نتوانسته است اين بحران را تخـفـيـف    

 بدهد. 
همچنانکه مـا از سـالـهـا قـبـل               
پــيــش بــيــنــي کــرده بــوديــم دخــالــت          
ميليتـاريسـتـي آمـريـکـا در عـراق،              
تعادل قواي منطقه اي را چنان به هـم  

سال  ۲۴ ريخته است که اکنون بعد از 
اين کشور همچنان در آتـش و خـون           
غوطه ور است و چشـم انـدازي بـراي        
برقراري امنيت و آسايش و رفاه مردم 

 اين کشور ديده نميشود. 
اکنون بحران قديمي عراق کـه بـا     
دخالت نظامي آمريکا آغـاز شـد بـا        
بحرانهاي منطقه اي از جملـه بـحـران      
سوريه و ترکيه و ايران وصـل شـده و         
رقابت قدرتهاي جهاني و منطـقـه اي     
بيش از پيش اوضاع در اين کشورهـا  
را رو به وخامت بيشتـري سـوق داده       
ــات                  ــان ــري اســت. عــروج و رشــد ج
تروريست القاعده اي در عـراق و در        
دو سال اخير در سوريه بعالوه حضـور  
متـحـديـن و مـخـالـفـيـن جـمـهـوري                  
اسالمي، ترکيه و عربستان در عـراق    
و سوريه و لبنان و .... بحران منطقـه      
را بيش از پيش تعميق کرده و هـيـچ       

راه حلي براي عبور از ايـن بـحـرانـهـا          
 فعال در چشم انداز نيست. 

بنابر اين نه دولتهاي منطقه و نـه  
قدرتهاي جهاني هيچ راه حـلـي بـراي        
حل اين بحرانها را نتوانسته اند پـيـدا   
کنند. در دل چنين بحراني حکـومـت    
منطقه اي کردستان عراق بـا بـحـران        
داخلي دست به گريبان شده و نـاچـار       
دست به دامن جمهوري اسالمي شده 

 است. 
با اين حال همه ايـن نـيـروهـا بـر          
بستر فقر و فـالکـت و کشـتـار و نـا                
امني و تروري که در محدوده قـدرت    
و نفوذشان در منطقه به مردم تحميل 
کــرده انــد، تــوانســتــه انــد هــر کــدام             
ميلياردها دالر از درآمد ايـن مـردم       
فقر زده را عايد خود بکنند. اختالف  
سياسي و جبهه بنديهـا و قـطـبـهـاي          
مختلفي که از دولـتـهـا و نـيـروهـاي           
ارتجاعي در مـنـطـقـه بـوجـود آمـده              
است بر محور دو مولفه پـايـه اي بـا        
همديگر در حـال رقـابـت و کشـتـار                
مردم هستند. يکـي شـکـل دادن بـه            
سيـاسـت مـنـطـقـه اي و کشـوري و                  
ديگري تصاحب مـنـابـع مـالـي ايـن             
کشورها، اينها آن دو مولفه پـايـه اي     
هستند که دولتها و جريانات رقـيـب     
براي دست باال پـيـدا کـردن خـود در           
اين دو عرصه هـمـچـنـان مـردم ايـن             
منطقه را با کشتـار و گـرسـنـگـي و            

 آينده اي ناروشن مواجه کرده اند.  
نبايد شک داشت که ايران و بويژه 
کردستان ايران با حاکميت جـمـهـوري    
اســالمــي و نــقــش مــخــربــي کــه در            
منطقه بازي ميکند، نميتواند هميـن  
وضعيت فعلي را هم ادامه بدهد. دير 
يا زود جـمـهـوري اسـالمـي جـامـعـه             
ايران را به مرکز اين بحرانها تـبـديـل      
ميکنـد. حـال سـوال ايـن اسـت آيـا                  
جريانات متمدن و چپ و کمونـيـسـت    
ايراني اين پيچيدگي و آينده نـاروشـن   
را ميتوانند ببيـنـنـد و سـنـگـري در             
مقابل آن ببندند. يا اينکه هـمـچـنـان      
در فرقه و گـروه خـود غـرق مسـايـل              

 حاشيه اي خواهند بود. 
حزب کمونيست کارگري به سهـم  
خود تالش ميکند هم جامعـه و هـم       
جريانات مـتـرقـي را در ايـن جـهـت               
سوق بدهد که اجازه ندهيـم بـيـش از        
ايــن مــردم مــنــطــقــه اســيــر دســت              
جريانات سياه و ضد جامعه بـاشـنـد.    
در عــيــن حــال و هــمــزمــان تــالش              
ميکنيم که با سرنـگـونـي جـمـهـوري         
اسالمي اجـازه نـدهـيـم آيـنـده مـردم              
ايران به اين بحران و سناريوي کشتـار  
و نا امني گره زده شـود. زيـرا تـنـهـا           

عاملي که ميتواند باعث بشـود کـه       
جامعه ايـران بـه کـام ايـن بـحـران و                 
کشتارهاي کور کشيده بشـود وجـود       

 جمهوري اسالمي است. 
 

من عميـقـا مـعـتـقـدم فـقـط بـا                
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و          
دخالت مردم در تـعـيـيـن سـرنـوشـت            
جامعه ميتوانـيـم ايـران را الـگـويـي             

براي رهايـي مـردم مـنـطـقـه از ايـن                
زندگي جمهنمي تبديل کنيم. در غير  
ايــنــصــورت و بــا وجــود جــمــهــوري           
اسالمي هيچ تضميني وجـود نـدارد       
فردا همـيـن سـنـاريـوهـاي سـوريـه و               
عراق را به مردم ايران تحميل نکنند. 

 ۲۰۱۴ ژانويه  ۱۴ 
 

****** 

  بحران در حکومت منطقه اي... 
 مردم شريف و معترض اهواز...

خشمگين اهواز و کـل خـوزسـتـان       
بايد اين مراسـم هـا را بـه مـحـل              
اعتراض و طرح خواست هاي خود 

 تبديل کنند.  
مردم ستمـديـده و مـعـتـرض           

 خوزستان 
شــمــا کــه از فــقــر و گــرانــي،            
بيکاري و يا نپرداختن دستمـزدهـا   
جان به لبتان رسيده است و حـتـي       
از آب و هواي سـالـم هـم شـمـا را            
محروم کـرده انـد، اجـازه نـدهـيـد               
مزدوران حکـومـت بـار ديـگـر بـه             
شهرتان بيايـنـد، وعـده بـدهـنـد و             
شما را سر کار بگذارند و زنـدگـي       
تان را بـاز هـم خـراب تـر کـنـنـد.                
هرجا که ميتوانيد دست به تجـمـع   
ــيــد، تــجــمــعــات          اعــتــراضــي بــزن
فرمايشي حکومتي ها را به محل 
اعتراضتان تبديل کنيد، خـواسـت   
هاي خود را فرياد بزنيد، خـواسـت   
هايتان را بنويسيد و بر سـر دسـت     

و بــه هــر شــکــل کــه             بــگــيــريــد    
ميتوانيد علـيـه شـرايـط مشـقـت           
باري که اين حکومت ضد بشري و 
ــد و                   ــاسـ ــات دزد و فـ ــامـ ــقـ مـ
جنايتکارش به شما تحميـل کـرده     
اند اعتراض کنـيـد. روحـانـي هـم           
مانند احمدي نژاد و رفسنجاني و   
خامنه اي برنامه اي بـراي بـهـبـود       
اوضاع شمـا نـدارد. کـل بـرنـامـه              

اش، کــابــيــنــه اش، بــودجــه اش،          
ارگان هـايـش و تـبـلـيـغـاتـش در                 
دشمني مسـتـقـيـم بـا کـارگـران و              
اکثريت مردم زحکمتش و دفاع از   
جهنم موجود است و بايد همه جـا  
خــود را در مــحــاصــره خشــم و               
اعتراض مردم ببيند. تنها از ايـن     
طريق است که ميتوانيد دشـمـنـان    
خود را وادار کـنـيـد بـه خـواسـت               
هايتان توجه کنند. تنها با قـدرت     
اتــحــاد و اعــتــراض مــيــتــوانــيــد          
ــن                  ــوم اي ــق ــل ــان را از ح ــت ــوق حــق

 مفتخوران بيرون بکشيد. 
جوانان خود را بـراي تـجـمـع            

اعتراضي عليه فقر و هـواي آلـوده     
و مشکـل آب، در فـرودگـاه بـيـن              
الــمــلــلــي (ســه راه فــرودگــاه) در             
ساعت هشت صـبـح آمـاده کـرده           
اند. وسيعا در اين تجـمـع شـرکـت        
کنيد. کارگران قند خـود را آمـاده        
تجمع اعتراضـي کـرده انـد. زن و             
مرد، کارگر و دانشجو، شـاغـل و       
بيکار در اين تجمعات اعتـراضـي   
شرکت کنيد و مشت محکمي بـه    

 دهان دشمنانتان بزنيد. 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۲ ديماه  ۲۳ 

 ۲۰۱۴ ژانويه  ۱۳  
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 عبدل  گلپريان                
 

دريکي از پروژه هاي ساختمـانـي   
کـارگـر      ٤٠ زندان مـرکـزي سـنـنـدج          

زنداني به کارگرفته شده اند که بنا بـه  
قانون ومقررات زندان، ايـن کـارگـران      

عصر بـمـدت    ٥ صبح تا  ٧ از ساعت 
ساعت مجبور به انجام کار بدون  ١٠ 

مزد هستند که در پـايـان کـار اجـازه         
دارند تا شروع يک روز کاري ديگر بـه  
مرخصي بروند يعني فقـط بـه شـرط        

ساعت کـار سـخـت بـدون            ١٠ انجام 
مزد ميتوانند چندساعـتـي خـانـواده       

الزم بـه يـادآوري        .هايشان را ببيننـد 
است که تنها زندانياني مـي تـوانـنـد       
در اين پروژه ها شرکت کنند کـه اوالً    
نصـف مـدت زمـان حـبـس خـود را                 
گذرانده باشند و ثانـيـاً سـخـتـي کـار           
بدون مزد را براي ديـدن خـانـواده بـه           

البته همه اين مـوارد بـه       .جان بخرند 
شرط آنکه وثيقه تعيين شده از طـرف  
زندان براي اين زندانيان در تمام طـول  
اين مدت بايد نزد رئيس زندان بـاقـي   
بماند و در صورت غيبت حـتـي يـک        
روزه به زندان يا عدم مراجعه به محل 
کار ،مـامـوريـن زنـدان مسـتـقـل از                
دادگستري ،موظف بـه بـازگـردانـدن         

 .آنها به هر روش ممکن مي باشند
 

گزارش باال شرايـط کـارگـران يـا         

بهتر اسـت بـگـويـم شـرايـط بـردگـان               
معادن سـاراپـالداي مـکـزيـک را در            
اذهـان زنــده مــي کـنــد. بــردگــي بــه               
معناي کـامـل آن در دهـه دوم قـرن               
بيست ويکم گويا تـنـهـا در مـعـادن            
برزيل نيست بلکه شرايط و موقعيت 
کارگران زنـدانـي در زنـدان سـنـنـدج               
بمراتب دهشتناک تر از معـادن سـارا     

 پالدا در برزيل است.
 

ساعت کار بدون وقفه و بـدون  ١٠ 
مزد، پرداخت وثـيـقـه، مـمـنـوعـيـت             
غيبت، اسـيـر در زنـدان و مـجـبـور                 
کردنشان توسط ماموران براي انجـام  
کار با هر روشي آنهم تـنـهـا در اذاي          
ديداري کوتاه با خانواده هايشـان کـه     
رمقي نـدارنـد و زنـدگـي آنـان را در                
معـرض فـروپـاشـي قـرار داده اسـت               
يکي از جرائم به محـاکـمـه کشـانـدن        
اوباشان اسالمي در فرداي سرنگونـي  
شان است.. در معادن برزيل اقال  از     
اين قيد و بندها خبري نـيـسـت. ايـن        
شرايط و موقعيت کارگراني است که 
بخاطر درخـواسـت حـقـوق پـرداخـت             
نشده شان و بـخـاطـر فـروش نـيـروي             
کارشان که هزينه آنرا به يغما برده اند 
به زندان و تحميل اين شرايط برده وار 
محکوم شده اند. شنيدن و تجسم اين  
وضعيت تکاندهنده قلب هر انسـانـي   
را که بويي از انسـانـيـت بـرده بـاشـد           

 بدرد مي آورد.
 

ــالمــي و دســت               ــان اس ــاکــم ح
اندرکاران جيره خوارشان سـالـهـاسـت     
که با زندان، وثيقه، گرو کشي، شـالق  
زدن، اعدام و شکنجه و توهين و بـي    
حرمتي به کارگران در پـي نـهـاديـنـه          

کردن اين رسومـات قـرون وسـطـايـي          
هستند. ديگر بس است. نـبـايـد ايـن         
مرگ تدريجي را پذيـرفـت. حـاکـمـان         
اسالمي، نـامسـئـوالن و نـهـادهـاي              
سرکوب رژيم اسالمي را بايد وادار به 
برچيدن اين بساط  ضد انساني کـرد.  
شرايط برده وار، توهين و تحـقـيـر بـه       
کــرامــت انســانــي کــارگــران و هــمــه           
زندانيان دربند را کـه طـبـق قـوانـيـن           
عصر حـجـري حـکـومـت و مشـتـي                
انگل اسالمي اعمال مي شود بايد با 
اعــتــراض و مــبــارزه مــتــحــدانــه و             

 متشکل عقب زد. 
 

کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري در           
سنندج و ديگر شـهـرهـاي کـردسـتـان         
تجارب بـا ارزشـي از اعـتـراضـات،              
برگزاري مجامع عمـومـي، سـاخـتـن        
تشــکــلــهــاي کــارگــري و راه انــدازي           
اعتصابات متـعـدد را در کـارنـامـه            
مبارزاتي خود دارند. مي شود و مي 
توان در همبستـگـي و هـمـراهـي بـا             
کارگران سراسر کشور به اين شـرايـط     
برده وار و کل فالکـتـي کـه حـاکـمـان           
اسالمي به کارگران و مردم تـحـمـيـل     
کرده اند به ميدان آمد و قـاطـعـانـه و       

اعتراض زد. تـنـهـا     دست به  قدرتمند
بــا اعــتــراض و مــبــارزه مــتــحــد و              
متـشـکـل اسـت کـه مـي تـوان ايـن                   
جنايتکاران را سرجاي خـود نشـانـد.      
جمهوري اسالمي ايـن نـنـگ تـاريـخ          
بشري را تنها با قدرت اعـتـصـابـات       
گسترده و متحـدانـه کـارگـران و کـل            
مزدبگيران جامعه  مـي تـوان جـارو          

 کرد.
 

 ٢٠١٤ ژانويه  ١٤ 
 

 
 اوج استيصال و درماندگي

 
چکيده و لپ مطلب نامه  

 دولت آبادي :
 

"بــه خــود جــرأت و جســارت                 
بخشـم کـه بـگـويـم دکـتـر حسـن                  مي

 -روحاني نه فقط هـمـچـون شـخـص          
ي درک و فکـر   ؛ بل به منزله شخصيت

بـيـنـانـه از زمـانـه در              و دريافت واقع
اي اسـت کـه          ، پـديـده     کشور ما ايران

ضرورت دارد با تأمل نگريسته شـود  
زيـرا    –از جانب هر شخصي يا جناح 

هايي که از  برنامه  در صورت شکست
جمـهـور روحـانـي اعـالم           جانب رييس

شده، گمانم اين است که ديگر چـيـزي   
در باور مردم ما باقي نخواهد مـانـد     
که بتوان با آن بـازي کـرد. شـخـصـا               
ــش دارم و                  ــد صــالح و گشــاي امــي

 اميدوارم دير نشده باشد. "
 آبادي  محمود دولت

  ٩٢ ماه  دي ٢١ شنبه 
 لينک کامل نوشته امروز ايشان:

 
http://isna.ir/fa/

news/92102111961 
............ 

قرار نيست و نبوده که نويسـنـده،   
خواننده و کـال هـنـرمـنـدان تـحـولـي             
بنيادي در جامعه آنهم در جامعه اي   
که حکومت اسالمي خون ميـلـونـهـا     
انسان را در شيشه کرده است ايـجـاد     

ند. از قبل از مشـروطـيـت تـا بـه           نک
امروز هم بـجـز تـعـداد مـعـدودي از               
نويسندگان و هـنـرمـنـدان در تـاريـخ           
ايران، بقيه اين جنس از فـرهـنـگ و          
ادبيات و نگرش امثال دولـت آبـادي       
را در ثـنـا گـويـي از حـاکـمـان ابـراز                 

 داشته اند. 
 

تاريخ هنر و ادبيات معاصر ايـران از    
اين جنس هنرمندان کم نداشته اسـت  
و چندان هم عجيب نيست اما سنـتـا   
مردم از اين افراد انتظار دارنـد خـاک     
در چشمانشان نپاشند. کمترين کاري  
که مي توانند بکننـد ايـن اسـت کـه           
بيطرف بمانند اما از موقعيـت خـود     

 براي توهم پراکني استفاده نکنند. 
تعدادي از همقطاران دولت آبادي 
ــط                ــوس ــان ت ــدگ ــن ــويس ــون ن ــان در ک
سياستهاي حکومتي بخون غلطيدند 
که دولت آبادي آن سياست و عملکرد 
ها را تحت عنوان "درک و فکـر واقـع      
بـيـنــانـه از زمــانـه کشـور" از ســوي                 
روحاني ارزيابي مي کند. آنهم رئيس  
جمهوري که در دوران قتلهاي زنجيـره  
اي دبير شوراي عالي امـنـيـت مـلـي        
بـود ايــن يــعــنــي اوج اســتــيــصــال و             
درماندگي به اصطالح نويسنـده گـان     
يا هنرمنداني که در طـول تـاريـخ در        
مــدح جــنــايــتــکــاران و بــراي تــداوم           
فالکت اجتماعي ميليوني مردم قـلـم   

 زده اند.

  شرايط برده وار کارگران زنداني در زندان سنندج

 

 

 حزب کمونيست کارگري نماينده آرزوها و خواستهاي پايمال شده مردم محروم است.  
 

حزب کمونيست کارگري حزب ميليونها کارگري است که کار ميکنند و خود از نعماتي که خود ساخته اند محرومند! حزب کمونيست کارگري  
صداي همه مردمي است که آرزوهاي ساده و انساني شان سرکوب شده است! اين حزب صداي ميليونها کارگر و جوان و بيکاري است که بازار  
سرمايه آنها را وازده است و اسير بيکاري و فقر و محروميت شده اند. صداي کودکان محروم شده از شادي و تحصيل، صداي زناني که فقر و  

 محروميت آنها را به تن فروشي ناچار ميکند، صداي جواناني که در اوان زندگي از شادي و رفاه و آزادي محروم ميشوند.
 صداي آنهايي که اعدام شده اند و ديگر صدايي ندارند! 

 
 

به حزب کمونيست کارگري بپيونديد. دست در دست هم جامعه اي بسازيم که در آن اعدام و زندان معنايي نخواهد داشت. هيچ کس از  
تحصيل و مسکن و دارو و درمان محروم نخواهد بود. آزادي بي قيد وشرط است و همه مردم از طريق شوراهايشان قانون گزار و تصميم  

که به تاريخ توحش و بهره کشي و جنايت و سرکوب اقليت مفتخور مهر پايان   جامعه سوسياليستي!گيرنده و اختيار دار جامعه خواهند بود. 
 خواهد کوبيد!  
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 ۱ از صفحه 

عمدتا ما شاهد کشمکش احـزاب و      
جــريــانــات بــرآمــده از جــنــبــشــهــاي          
اسالمي و ناسيوناليسـتـي هسـتـيـم.        
مــيــگــويــم عــمــدتــا زيــرا عــالوه بــر            
نمايندگان اين دو جـنـبـش آنـچـه در            
حاشيـه تـحـوالت سـيـاسـي بـه اسـم                 

در ”  سـوسـيـالـيـسـتـي       “ احزاب چپ و 
ايران پا به ميدان سـيـاسـت گـذاشـتـه         

موجوديت  ۵۷ است تا مقطع انقالب 
مستقلي از اين دو جنبش اسالمي و 
ــد.            ــه ان ــداشــت ــيــســتــي ن ــال ــون ــاســي  ن
هدف از اين نوشته بررسي جنبشهاي 
اجتماعي ناسيوناليستي و اسـالمـي     
و نقش مخرب آنها در تاريخ معاصـر  
ايران در پس زدن ميليونها نفر مـردم    
ايران است کـه مـبـارزاتشـان در يـک            
صد سال اخيرلگد مال اين جنبش ها 
شده و هر بار و بعد از هر حرکت و يـا  
انقالب توده اي قدرت در دست يکـي  
از اينها و يا مـلـغـمـه اي از ايـن دو              
جريان بوده است. تا آنجا که بـه چـپ       
ايران برميگردد تحت تاثيـر جـنـبـش       
هاي چپ در دنيا و و جرياناتي که بـا    
رنگ و لعاب چپ هـمـان ايـده هـا و             
همان آرمانهاي ناسـيـونـالـيـسـتـي را          
نمايندگي ميـکـردنـد بـود. بسـتـر و              
ارزشها و جدال جنبـش چـپ ايـران و          

که در تاريخ ايران تا ” سوسياليسمي“
پـا بـه        ۱۳۵۷ مقطـع انـقـالب سـال           

ميدان گذاشته است از هـمـان چـهـار         
چـــوب جـــنــــبـــش اســـالمــــي و                 

 ناسيوناليستي فراتر نرفته است.
 

جهان بيني و اميال چپي کـه در      
ايران پـا بـه مـيـدان گـذاشـتـه اسـت                   
عليرغم ادبيات کـمـي مـتـفـاوت در          
ــال و آرزوي                   ــي ــمــان ام ــت ه ــهــاي ن
جنبشهاي اسالمي و ناسيوناليسـتـي   
بوده است. اسناد و برنامـه سـيـاسـي        
حزب توده و سازمان چريکها فـدايـي     
خلق و ديگر جـريـانـات سـيـاسـي در           

شـاهـد ايـن         ۵۷ کمپ چپ تا انقالب 
مدعا است. بـعـد از ايـن جـريـانـات              
انواع سازمانهاي معروف به خط سـه  
عليرغم تفاوتشان با سازمانهاي قبل 
ــه                  از خــود در کــمــپ چــپ جــامــع
نتوانستند خود را از اين چهار چـوب    

ناسيوناليستي برهـانـنـد.      –اسالمي 
اما در نتيجه تحوالت بعد از انقالب 

چپ جديـدي پـا بـه         ۵۷ ايران در سال 
ميدان سياست در ايران ميگذارد کـه  
منتقد کل اين تـاريـخ مـاقـبـل خـود           

 است.

 
اکنون با نگاهي به گذشتـه بـايـد      
تالش کنيم از تجربيات تلخ گـذشـتـه      
بياموزيم و رهايي انسان را بـر پـرچـم      
مبارزاتي خود حـک کـنـيـم. در ايـن             
بررسي مختصر تالش ميکنم نـقـش     
ابــژکــتــيــو دو جــنــبــش اســالمــي و            
ناسيوناليستي را در تقابل بـا آرمـان     
رهايي و آزادي و رفـاه مـردم نشـان              
دهم. اين موضوع ضروري شـد زيـرا        
ادامـه حـاکــمـيــت ســيـاســي ايــن دو             
جنبش در ايران نه تنها به نفـع مـردم     
نبوده و نيست بـلـکـه مـانـع رشـد و               

  توسعه و اتحاد جامعه است.
 

ــيــک و                 ــرات ــا پ ــهــا ب هــر دوي آن
سياستهايشـان ثـابـت کـرده انـد کـه               
مستبد و مدافع تبعيض و مغاير بـا    
ــانـــي و                 ــاي انسـ ــال و آرزوهـ ــيـ امـ
آزاديخواهانه مردم هستنـد. بـررسـي       
مختصري از نقش و جايگاه جـنـبـش    
نــاســيــونــالــيــســتــي و اســالمــي در           
تحـوالت سـيـاسـي ايـران در تـاريـخ                
مـعـاصـر بــويـژه از مـقــطـع انـقــالب                
مشروطه به بعد از زوايـاي مـعـيـنـي        

 مورد بحث اين نوشته است.
 انقالب مشروطه

انقالب مشروطه خود نـتـيـجـه و       
حاصل رشد مناسبات توليد سرمايه 
داري و تالش اليت جامعه براي رهـا    
شدن از قيد و بـنـدهـاي فـئـودالـي و             
منطبق شدن با نياز رشد منـاسـبـات    
ــه داري اســــــت.                  ــرمــــــايــــ  ســــ
از مقطع انقالب مشروطـه تـحـوالت      
ــحــاظ                  عــمــيــق و اســاســي اي از ل
اقتصادي وسـيـاسـي در ايـران آغـاز            
ميشود. در نـتـيـجـه ايـن تـحـوالت                 
سيماي سياسي و اقتصادي جـامـعـه      
دستخوش تغيير جدي ميشود. تـمـام    
ــحــوالت               ــاســي و ت ــي ــهــاي س جــدال
اقتصادي در اين دوره بر محور تحول 
جـامــعــه از يـک ســيــســتـم تــولــيــدي             
فئودالي به سرمايه داري مـيـچـرخـد.     
ايــن تــحــول در ســطــح ســيــاســت و              
فرهنگ و هنر و حقوق شـهـرونـدي و        
قانون و مناسبات اجتماعي به شکل 
جدال مشروطه با سلطنت استـبـدادي   
قاجار و همچنين مشروطـه خـواهـان      
بـا مشـروعــه چـيــهـا خــود را نشــان               

 ميدهد.
تا اين مقطع اسـالم سـلـطـنـت و          
سيستم فئودالي با هم چفت هسـتـنـد    
و در هماهنگي با هم صاحبان قدرت 

و مناسبـات فـئـودالـي را پـاسـداري             
مــيــکــنــنــد. جــنــبــش اســالمــي از             
هنگاميکه منطقه نفـوذش بـه ايـران        
گسترش يافته است تا اکنون که خود 
در قــدرت اســت بــه مــانــنــد ديــگــر             
مذاهب هميشه فرهـنـگ و قـوانـيـن          
سيستم حـاکـم را بـراي قـدر قـدرتـي               
حاکمان مشروعيت بخـشـيـده اسـت.       
در طول اين تاريخ طـوالنـي جـنـبـش          
اسالمي يـا خـود در قـدرت بـوده و               
حـکــومــت مــطــلــقــه را مــثــل دوران           
صفويها و جمهوري اسالمي فعلـي و    
يا امپـراطـوري عـثـمـانـي در دسـت              
داشته و يـا ايـدئـولـوژي تـوجـيـه گـر               
قدرت شاهان و سالطين بـوده اسـت.     
هر نوع تعبير و تـفـسـيـر ديـگـري از             
نقش اسـالم غـيـر واقـعـي و دور از                  

  حقيقت است.
 

به يک معنا آخـونـد و دسـتـگـاه            
روحانيت اسالم با فرهنگ فـئـودالـي      
عــجــيــن اســت. فــرزنــد خــلــف ايــن             
ــم در                   ــون ه ــن ــت. اک ــگ اس ــن ــره ف
مناسبات توليدي سرمايه داري يکي 
از تناقضـات درونـي و نـاسـازگـاري            
جـمـهـوري اسـالمـي بـا مـنـاسـبـات                 
توليدي حاکم همين است. فرهنگ و    
قوانين اسالمي به عنوان يک جنبـش  
سياسي با فرهنگ و قـوانـيـن مـورد         
نياز سرمايه داري علـيـرغـم خـدمـت        
اسالم به حاکـمـان سـرمـايـه و نـظـام              
ســرمــايــه داري يــک بــه يــک بــا هــم              

 منطبق نيستند.
 

به همين دليل حاکميت سرمـايـه   
تا کنون با ايـن   ۵۷ در ايران از مقطع 

تناقض دست و پنجه نرم ميکند و به 
دنبال راه برون رفتي براي خود اسـت.    
ــنــوان                 ــي بــه ع ــالم ــوري اس ــه جــم
حکومتي کـه مـنـبـعـث از جـنـبـش                 
اسالمـي و دسـتـگـاه روحـانـيـت در                
حاکميت است و فرهنگ و قوانيـنـش   
بايد منـطـبـق بـر شـريـعـت اسـالم و                 
نيازهاي جنبش اسالمي باشـد بـراي     
تبديل شدن به يک سيستم مـتـعـارف      
در جهان سرمايـه داري بـا تـنـاقـض            
مواجه ميشود. اين تـنـاقـض را مـا            
اين چنين بيان کرده ايم که ايـن رژيـم     
رژيمي غير متعارف بـراي سـرمـايـه         
است. اين سيستم از لحاظ سـيـاسـي     
فرهنگي و قانوني با سيـسـتـم مـورد       
نياز سرمايه منطبق نيست. از نـظـر        
سرمايه و سرمـايـه دار اسـالم و هـر             
مــذهــبــي بــايــد در خــدمــت حــفــظ            
حاکميت سرمايه باشد، اما در عـيـن   
حال مقدرات و سيـاسـت جـامـعـه را          

سرمايـه تـعـيـيـن کـنـد نـه اسـالم و                    
مذهب. اين رابطه معکوس فعلي در  
ايران نـمـونـه هـايـي از نـاسـازگـاري                 
جمهوري اسـالمـي بـه عـنـوان راس              
جنبش اسـالم سـيـاسـي و نـه تـنـهـا                 
مذهبي و نياز سرمايه بـا هـمـديـگـر        

 است.
هنگاميکه ميگوييم جـمـهـوري      
اسالمي يک رژيم غير متعارف اسـت  
و نميتواند با اين فرهنگ و قوانين به 
حکومت متعارف بورژوايـي تـبـديـل       
ــه ايــن واقــعــيــت ســيــاســي               شــود ب
ــم.             ــي ــکــن ــي ــاره م ــک اش ــوژي ــول ــدئ  اي
يکي از جدالهاي دائـمـي از انـقـالب         
مشروطه تا کنون همين بوده است که 
قالبهاي محدود کننده فـرهـنـگـي و         
شريعت اسالمي به عنوان يک جنبش 
سياسي عليرغم خدمات ارزنـده اش      
به حفظ حاکميت سرمايه بـراي رشـد     
و ادغام سرمـايـه ايـران بـا سـرمـايـه              
جهاني مزاحمت ايجـاد کـرده اسـت.        
مانع ادغام و انـطـبـاق هـمـه جـانـبـه               
سرمايه داري ايران با سرمايه جهانـي  
بوده است. دستگاه روحانيت هميشـه   
يا خود در نقـش سـلـطـان بـوده و يـا               
متحد سالطين و پادشاهان و حـافـظ   
و مروج فرهنگ فئودالي بوده اسـت.    
بنابر اين اسالم در عين حال که نقـش  
مشروعيت بخشيدن به سيستم حاکم 
را داشته است موانع دست و پاگيـري  
هم در مقابل رشد فرهنگ و قـوانـيـن    
مورد نياز سرمايه و ادغام سـرمـايـه      
داري ايران با جهان هم بـوجـود آورده       

 است.
 

ظهور ناسيوناليـسـم بـه عـنـوان يـک             
جنبش در ايران در زمان آغاز انقالب 
مشروطه همزمان با رشد مناسـبـات   
توليدي سرمايه داري ناسيـونـالـيـسـم      
ايراني هم رشد و تکوين خود را آغـاز  
مـيــکــنــد. جــدال نـاســيــونــالــيــســم و           
اسالميسم از اين مقطع به طور جدي 
آغاز ميشود. انقالب مشـروطـه کـه         
خود محصول رشد سرمايه در تقابـل  
با سيستم فئودالي بود زمينه رشد و   
تکوين ناسيوناليـسـم ايـرانـي را هـم            
فراهم کرده بود. به معـنـاي دقـيـقـتـر          
بايد گفت که انقالب مشـروطـه بـروز      
سياسي جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و             
عروج فرهنگ و سياست منـاسـبـات    
توليـدي سـرمـايـه داري در مـقـابـل                
 سيستم دست و پا گير فئودالي بـود.   
دستگاه روحانيت و صنعـت مـذهـب      
عميقا نگران ايـن تـحـوالت بـودنـد.            
آنها با انقالب مشروطه شاهد رشد و 
نفوذ جنبش ناسيوناليستي بـودنـد و     

به هـمـيـن دلـيـل سـر سـخـت تـريـن                     
مــخــالــفــيــن آن انــقــالب عــالوه بــر             
سالطين قاجار دسـتـگـاه روحـانـيـت           
بــود. امـــا جـــريـــانـــات اســـالمـــي             
هنگاميکه متوجـه رونـد قـدرتـمـنـد           
شدن و برگشت نـاپـذيـري آن انـقـالب          
شـدنـد درعــيـن کـوتــاه آمـدن تــالش              
کردند قوانين مشروعه را جـايـگـزيـن     
مشروطه کنند. اين اتفاق اولين اقدام  
براي سازش و هماهنگ کردن جنبش 
اسالمي و جنبش ناسيوناليستـي در    

 تاريخ ايران محسوب ميشود.
 

اما عليرغم سازش و همزيسـتـي   
اين دو جنبش باهم تفاوتـهـا و جـدال        
هميشگي آنها در دوره هاي مختلـف  
قابل مشاهده است. از مقطع انقالب  
مشروطه به بعد درهر مقطع تاريخـي  
عليرغم همکاري و همزيستي آنها بـا  
هم ما شـاهـد تسـلـط يـکـي از ايـن                
جنبشها و تضعـيـف ديـگـرهسـتـيـم.          
براي نمونه تسلط مشروطه خواهان و 
مقـاومـت مشـروعـه چـيـهـا در يـک                 
پروسه پيچيده در نهـايـت بـه تسـلـط          
رضا شاه و تضعيف جنبش اسـالمـي   

 منجر ميشود.
 

اين سيستم رضا شاهي در دوران 
پهلويها نه تماما مطالبات مشروطه 
خواهان را نمايندگي مـيـکـنـد و نـه            
تسلط مشـروعـه چـيـهـا و اسـالم و                 
مذهب را ميپذيرد. سنتزي از هر دو    
جنبش و در عين حـال در تضـاد بـا            
بخشهايي از استراتژي سـيـاسـي هـر         
دوي آنها است. سنتـزي کـه بـه رشـد           
مناسـبـات سـرمـايـه داري و حـفـظ                
مــذهــب و آخــونــد در فــرهــنــگ و               
سياست منجر ميشود. عـروج رضـا      
شاه براي سرکوب و به تسليم کشاندن 
حکومتهاي محلي و خان خـانـي در       
ايران و درعين حال سازش با مـراجـع   
شيعه يکي از نـتـايـج ايـن تـحـوالت             
است. اما رژيم تازه به قدرت رسـيـده      
ــه                 رضــا شــاه هــمــزمــان مــردم را ن
شهروندان متساوي الحقوق آنچانـکـه   
مشروطه خواهان طالب آن بودند کـه    
رعـيـت و بـي حــقـوق اعـالم کـرد و                   
استـبـداد و ديـکـتـاتـوري را بـه اوج                  
رساند. اما همه اينها در عـيـن حـال         
سياستي بود که بـراي پـيـوسـتـن بـه             
ــا روش                ــه داري ب ــرمــاي ــراه س شــاه

 مستبدانه به کار گرفته شد.
 

بنابر اين سيستم حـاکـم بـعـد از           
منقرض شدن سلسله قاجار نه ماننـد  

 ۵ صفحه  

 نقش مذهب و ناسيوناليسم ...
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 ۴ از صفحه

 ۶ صفحه  

مشــروطــه طــلــبــان مــدافــع حــقــوق           
شهرونـدي اسـت و نـه تـمـامـا تـابـع                   
قوانين مقـررات شـريـعـت اسـت. بـه              
عبارت ديـگـر نـمـونـه يـک جـامـعـه                  
غربگرا و حکومتي مستبد و رعيـت  
قلمداد کـردن شـهـرونـدان بـا تسـلـط              
ناسيوناليسم و بـه خـدمـت گـرفـتـن               
مذهب و تشيع براي ادامه حکـومـت   

 شاه است.
براي مثـال رضـا شـاه در عـيـن              
ساختن راه آهن و مـقـابلـه بـا مـلـوک           
الطوايفي و حکومتهاي خـان خـانـي        
حجاب را از سر زنان برداشت. هميـن   
ــي              رضــا شــاه هــمــزمــان حــکــومــت
استبدادي بنيان نهاد که فرد شهرونـد  
محسوب نميشود وهمـه بـايـد تـابـع          
ــاشــنــد. در چــنــيــن                دســتــور شــاه ب
سيستمي باالترين و برا تريـن قـانـون      
فرمان شاه و دسـتـور شـاه اسـت. در            
واقع شاه اين دوره بـرخـالف شـاهـان           
مــاقــبــل خــود حــافــظ مــنــاســبــات          
فئودالي نيست امـا مـردم بـايـد بـي            
اراده و بـي حـقـوق بـه سـبـک هـمـان                   
رعاياي قبلي تابع بـي چـون و چـراي          
حاکمان فعلي باشند. ايـن بـار نـقـش         
آخوند در مناسبات سـرمـايـه دارانـه         
تازه به قدرت رسيده بـايـد دربـاري و          
توجيه گر سياستهاي تازه بـاشـد. در        
مقابل شاه ارزش و جايگاه مذهـب و    

 شريعت را در نظر ميگيرد.
 

به دنـبـال ايـن تـحـوالت بـخـش                
عمده جنبش اسالمي به اپـوزيسـيـون    
رانده ميشود. بخشي از ناسيوناليسم 
سنتي ايران همراه با جنبش اسالمـي  
در مقابل ديکـتـاتـوري رضـا شـاه و            
بعدا پسرش محمد رضا شاه در يـک      
جبهه قرار ميگيرند. تقابل سـيـاسـي       
اين جنبشها با هم بستـري را فـراهـم        
ميکند کـه رنـگ خـود را بـه هـمـه                   
جريانات سياسي در اين دوره ميزند. 
اين پروسـه بـعـد از رضـا شـاه و در                  
مقطع حاکمـيـت مـحـمـد رضـا شـاه              

 پهلوي به اوج خود ميرسد.
 

هدف جنبشهـاي اعـتـراضـي در         
ايران را در يک سطـح کـلـي مـيـتـوان           

مـخـالـفـت بـا          -۱ چنين معني کرد:  
ــوري و خــواهــان رســيــدن              ــات ــکــت دي
بهدمکراسي به معناي پارلـمـانـي آن      

مقابله با غربگرايـي    -۲ در جامعه و 
و خواهان حاکميت شـريـعـت اسـالم.       
هـر دوي اهــداف اگــر چــه هــر کــدام              

متعلـق بـه دو جـنـبـش اسـالمـي و                  
ناسيوناليسـتـي مـيـبـاشـنـد امـا بـه                
سختي ميتوان نيروهاي مدافع آنـهـا     
را از هم تـمـيـز داد. زيـرا نـيـروهـاي               
جنبش اسالمي و ناسيوناليستـي در    
يک همزيستي تاريخي بـا هـم ادغـام        
شده بودند. بيان دقيق تر انتگره شدن  
اين دو جنبش با هـم جـنـبـش مـلـي             
اسالمي است که هژموني خود را در   
يک پروسه تاريخي بـه دسـت آورده و         
رنگ خودش را به همـه جـنـبـشـهـاي         

 مترقي ديگر هم زده بود.
 

” سوسياليستهاي” براي مثال اگر
ايراني اين دوره را نگاه کنـيـم بـا هـر         
تـعــبــيــر و تــفــســيــري کــه از چــپ و               
سوسياليسم داشتند خود از درون اين 

اسالمي مـتـولـد شـده           –جبهه ملي 
بودند. سابقه و تفکر و جـهـان بـيـنـي         
افراد تشکيـل دهـنـده حـزب تـوده و              
بعدا سازمان چريکهاي فـدايـي خـلـق       
 اين ادعا را به وضوح اثبات ميکند.
حزب توده که تمام افراد پنجاه و سـه      
نفر و بقيه افرادي کـه در تشـکـيـل و           
ادامه حيات آن حزب در رهـبـري آن         
نقش داشتند اساسا افرادي ملي گـرا    
و رفرميست و نه مارکسيست بودند. 
افراد مطرح و بنـيـان گـذار سـازمـان          
چريکهاي فـدايـي خـلـق هـم اسـاسـا                
ــد                  ــقـ ــا نـ ــه بـ ــد کـ ــودنـ ــانـــي بـ کسـ
سازشکاريهاي حزب توده از حـواشـي   
حزب توده و از درون جبهـه مـلـي بـه         

و چـريـکـي روي        ”  راديکـال “ سياست 
آوردند. جزني نمونه بارز آنـهـا اسـت.       
خسرو گلسرخي يکي ديگـر از افـراد       
شناخته شده و قهرمان مقاومت ايـن    
ســـازمـــان اســـت کـــه مـــيـــگـــويـــد           

سوسياليسمم را از مـواليـم عـلـي             “ 
همه آنها يا از جبهه مـلـي     ”.  آموختم

فاصله ميگيرند و يا از حواشي حزب 
توده به چريکها ميپوندند. جزني بعد  
از فاصله گرفتن از جبهه ملـي يـکـي      
از مهمتريـن افـراد بـنـيـانـگـذار ايـن               
سازمان است. سازمان چريکهـا اگـر      
چه تحت تـاثـيـر اوجـگـيـري جـنـبـش              
چــريــکــي در بــخــشــي از جــهــان و               
مشخصا در آمريکـاي التـيـن اسـت         
اما در ايران از دل جبهه ملي و حزب 
توده متولد ميـشـود و بـه سـيـاسـت             
چريکي از نوع ناسيوناليسم چپ و نـه  
مارکسيستي گرايش پيدا مـيـکـنـد.       
همچنانکه ناسـيـونـالـيـسـم راسـت و            
چريکي را جرياناتي مذهبـي مـانـنـد       

مجاهدين خلق و فـدائـيـان اسـالم و             
 امــثــالــهــم نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــنــد.      
باالخره نزديکي و همکاري و تـوافـق       
غير رسمي همـه ايـن طـيـفـهـا بـراي              
سرنگونـي شـاه و پـذيـرفـتـن تسـلـط                 
اسـالمـيـهـا نـمـونـه هـاي مـعـاصـرو                  
پذيرفته شده هستند. به همين دلـيـل      

همه آنها بـا تـمـام       ۵۷ بعد از انقالب 
اختالفاتي که با همديگر داشتند کـم    
و بــيــش پشــت ســر خــمــيــنــي قــرار             
ميگيرند و يا بعد از انشـقـاق آنـهـا،         
راديـکــالـهــايشــان تــالش مــيــکـنــنــد        
هــمــچــنــان ســازمــانــي چــريــکــي و            
پوپوليست باقي بمانند و بخشي هـم    
خود را نـزديـک و مـتـحـد سـازمـان                  

 مجاهدين خلق يافتند.
 

ايــن رونــد مــا را مــتــوجــه يــک             
واقعيت مهم ميـکـنـد. جـنـبـشـهـاي            
اسالمي و ناسيوناليستي جـريـانـات      
سياسي متعددي از خود بـيـرون داده     
اند. ما شاهد جنگهاي خونـيـنـي در       
جدال اين دو جنبش بـا هـمـديـگـر و            
حتي شاهد جنگ جرياناتي هسـتـيـم    
که از يک جنبش واحد هستند. نمونه  
جنگ دو جريان اسالمي مجاهدين و 
حاکمان جمهوري اسالمي با همديگر 
از يک جنبـش و جـنـگ و جـدال دو               
جريان ناسيوناليستي جبهـه مـلـي و        
ــش                   ــبـ ــنـ ــا جـ ــت آزادي بـ ــضـ ــهـ نـ
ناسيوناليستي حاکم و سلطنت از اين 

 نوع هستند.
 

اما در عيـن واقـعـي و خـونـيـن             
بودن جدال اين دو جنبش اسالمـي و    
ناسيوناليستي که نمونه بارز آن تقابل 
جنبش اسالمي با سلطنت است آنهـا  
براي حفظ حاکميت طـبـقـات دارا و          
منفعت خود همـيـشـه بـه هـمـديـگـر             
محتاج بوده اند. در مقاطـع حسـاس      
و تعيين کننده آنها در کنار هم و يـا      
متحد هم براي حفظ منافع پـايـه اي       
تري در مقابل مخالفينـشـان در يـک        
صف قرار گرفته اند. جـدال جـنـبـش          
اسالمي و ناسيوناليستـي عـلـيـرغـم        
خونين بودن آن تا جايي پيش مـيـرود   
که حفظ حاکميت و مالکيت طبقات 
دارا را به خطر نيندازد. اين يـکـي از      
پرنسيبها و خـط قـرمـزهـا و نـقـاط               
مورد تـوافـق و اسـتـراتـژيـک هـر دو                

 جنبش است.
 

بــا ايــن تــوضــيــحــات بــرگــرديــم بــه            
تحوالت بعد از انقالب مشروطه. در    
مقطع انقالب مشـروطـه مـا شـاهـد            
افت و خيزها و تـحـوالت زيـادي در          

جامعه هستيم. اما آنچه ثابـت و پـا        
برجا است ادامه سـيـر قـطـعـي زوال            
مـنــاسـبــات سـيــاسـي و اقـتــصــادي            
فئودالي و رشـد سـريـع مـنـاسـبـات                
سرمايه داري است. رشد و گسـتـرش      
سرمايه داري در بعد سياسي زميـنـه   
رشد ناسيوناليسم را فراهم ميـکـنـد.    
در کشوري جهان سومي مانند ايـران  
عروج مناسبـات تـولـيـدي سـرمـايـه            
داري با عروج جنبش ناسيوناليستـي  
و حکومتي ديکتاتور و قهارهمزمـان  
است. ضـرورت ايـن نـيـاز آن چـنـان                
قاطـع حـکـم مـيـرانـد کـه دسـتـگـاه                   
سلطنت قاجار و خـيـل آخـونـد وآيـت          
اهللا ها و مراجع تقليد در مقابل رضا 
شاه ظاهرا بدون پيـشـيـنـه و تـازه بـه             
دوران رسيده ناچار به عقـب نشـيـنـي       
مــيــشــونــد و در نــهــايــت شــکــســت           

 ميخورند.
هميـن ضـرورت رشـد اقـتـصـاد              
نوين سرمايه داري شرايطي را همـوار  
ميکند که در بعد سياسي يک سربـاز  
بيسواد قزاق در مـدت کـوتـاهـي بـه            
درجه فرمانـدهـي نـيـروهـاي مسـلـح            
وزيرجنگ، فرمانده کودتا و بـاالخـره     
پادشاهي ايـران مـيـرسـد و دودمـان            

 پهلوي را بنيان مينهد.
 

رضا خان ميرپنج در چهار چـوب  
مناسبات توليدي و فرهنگي ويژه اي 
وارد ميدان ميشود کـه مـيـتـوان آن           
مقطع را آغاز پايان يک سيستم کهنه 
ــيــســم) و شــروع رشــد و                  ــودال ــئ (ف
گسترش حاکـمـيـت سـيـسـتـم جـديـد              
(سرمايه داري) نام نهاد. بنـابـر ايـن         
جابجايي ايـن دو سـيـسـتـم و جـدال               
نمايندگان و سخنگويان آنـهـا عـمـال       
شخصيتـهـايـي را بـه جـلـو صـحـنـه                  
سياست سوق ميدهد. نقش تاريـخـي    
شخصيتهاي اين دوره، از متفـکـريـن    
انقالب مشروطه گرفته تا مخالـفـيـن    
مشروعه چي آنها مانند شيـخ فضـل     
ــا                    ــه تـ ــتـ ــرفـ ــاه گـ ــا شـ اهللا از رضـ
سيدضياءالدين طباطبائي ايـن بـود       
که همگي بازي کنان و نقش آفريـنـان   
اين تحول سياسي و اقتصادي مهم و   
ــودنـــد.                      ــم بـ ــا هـ ــل بـ ــابـ ــقـ  در تـ
شخصيتهاي سـيـاسـي و مـقـامـات             
ــي و                ــب ــن مــذه ــکــري ــف ــي مــت ــت دول
مليگرايان و ناسيوناليـسـتـهـاي ايـن        
مقطع همگي در يک جدال عـمـيـق و        
سرنوشت ساز درگير بودند. در نتيجه 
ايــن جــدال ســيــاســي و طــبــقــاتــي              
ــه داري ســيــر             مــنــاســبــات ســرمــاي
بالندگي خود را طي ميکند و نـظـام     
فئودالي بعنوان سيستمي کـهـنـه کـه       

عمرش به سر آمـده اسـت هـمـراه بـا              
 مدافعينش شکست ميخورند.

 
مناسبات و نقش اين دو جنـبـش   
اســالمــي و نــاســيــونــالــيــســتــي بــا           
هـمـديــگـردر تــاريـخ مـعـاصــر ايــران             
تعـيـيـن کـنـنـده بـوده اسـت. قـدرت                   
سياسي در مـقـاطـع مـخـتـلـف بـيـن              
نمايندگان اين دو جـنـبـش دسـت بـه          
دست و يا تقسيم شده اسـت. مـا تـا           
کنون شاهد اعمال قدرت و حاکمـيـت   
اين دو جنبش در مقاطع مختلفي در 

 ايران بوده ايم.
 

بعد از جنگ جهاني دوم بلوک غـرب    
به رهبري انگليس که پشتيبان رضـا    
شاه بود به دليل حمايت و تمايل او به 
سياستهاي هـيـتـلـر از او رويـگـردان             
ميشوند و براي کنار گـذاشـتـن رضـا       
شاه و تبعيد او از ايران دست بـه کـار     
ــورژوازي غــرب               ــد. امــا ب ــشــون مــي
آلترناتيو ديگري بجز تقويت پسـر او      
نــدارد. زيــرا روشــنــفــکــران و الــيــت            
جامعه در اين مقطع اساسا بر محور 
حزب توده ايران جمع شـده بـودنـد. و         
حزب توده با تـوجـه بـه تـعـلـقـش بـه               
اردوي شـرق و تــبـعـات رقــابـتـهـا و                 
توافقهاي شـرق و غـرب شـانسـي از             
جانب بورژوازي غـرب نـمـيـتـوانسـت         

 داشته باشد.
 

در عين حال ناسيونـالـيـسـتـهـاي       
سنتي از نـوع مصـدق هـم آن چـنـان              
جــذابــيــت و قــدرتــي نــداشــتــنــد کــه           
بورژوازي غرب را قانع به حمـايـت از     
خــود کــنــنــد. زيــرا تــحــلــيــلــگــران و            
استراتژيستهـاي غـرب بـر ايـن امـر              
واقف بودند که جامعه ايران تازه وارد 
مناسبات توليدي سرمايه داري شـده  
و حکومتي غربگرا و قهار الزم است 
که اين پروسه را به سرانجام بـرسـانـد.    
مصدق ملي گرا کـه يـک پـايـش در             
حفظ سلطنت پهلوي و پاي ديـگـرش     
در تقديس منـاسـبـات فـئـودالـي بـه            
دليل منفعت خـانـوادگـي کـه در آن             
متولد شده بود واز هميـن زاويـه هـم        
مخالف زياده رويهاي شاه و انگليـس  
بود نـمـيـتـوانسـت آلـتـرنـاتـيـو جـدي                
 بــــــورژوازي غــــــرب بــــــاشــــــد.             
در اين دوره بورژوازي غرب ناچار شد 
که جوان بي تجربه و بي اتـوريـتـه اي        
مانند محمد رضا پهلوي را بر تـخـت   
سلطنت بنشاند. در اين موقعيـت از     
يک طـرف حـزب تـوده نـاچـار اسـت                 
مالحظات بلوک شرق را رعايت کـنـد   
و پاسيو بمـانـد از طـرف ديـگـر بـي               

 نقش مذهب و ناسيوناليسم ...
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 ۵ از صفحه 

اتوريته بودن مـحـمـد رضـا پـهـلـوي              
نميتواند کل اقشار بورژوايي ايران را   
متـحـد کـنـد. در چـنـيـن شـرايـطـي                    

به رهـبـري مصـدق      ”  بورژوازي ملي“ 
به فکر تشکيل جبهه ملي مي افـتـد     
ــايــــي در خــــانــــه                         و زور آزمــ
ناسيوناليستهاي سنتي و پرو غـربـي     
آغاز ميشود. ايـن پـروسـه جـدال در            
خانه ناسيوناليستها با نقش آفـريـنـي    
دستگاه روحانيت ابتدا به نفع مصدق 
و بعدا با روي گردانـي از او بـه نـفـع             

مـرداد فـيـصـلـه پـيـدا               ۲۸ کودتـاي    
ميکند و شاه قدرت مطلـقـه خـود را        

 اعمال ميکند.
  

در ايــن دوره حــزب تــوده اگــر چــه                 
قويترين حزب سياسي و يـک جـريـان        
توده اي جدي در صحنه سياست بـود  
اما به دليل تبعيت از سياست بـلـوک   
شرق اساسا نظاره گر و بي خـاصـيـت      
در حاشيه تحوالت ميماند و کـتـاب       
پايان عمر خـود را ورق مـيـزنـد. در              
چنين شرايطي بلوک شرق با توجه بـه    
توافقـات رسـمـي بـا بـلـوک غـرب و                  
تقسيمات جغرافيايي جـهـان شـرق و        
غرب امکان و تمايل اينرا نداشت که 
حزب توده ايران را تقويت کند. بلـوک   
شرق به دليل منافع و توافق مهمتري 
با غرب در سطح جهاني نميخـواسـت   
حزب توده را به طور جـدي بـه بـازي          

 بگيرد.
به همـيـن دلـيـل حـزب تـوده بـه                
عنوان يک حزب سيـاسـي جـدي امـا         
سرگردان و بي نقش در اين دوره سيـر  
رو به افول خود را آغاز ميکند. زيـرا     
در يک نقطه عطف و جـدال سـيـاسـي       
که سرنوشت جامعه تعـيـيـن مـيـشـد         
اين حزب نتوانست در اين جدال نقش 
تعيين کننده اي داشته باشد. نتيـجـه    
اين شد که به مرور زمـان از لـحـاظ          
سياسي حاشيه اي شد و بـاالخـره بـا        
سرکوب دستـگـاه سـلـطـنـت مـواجـه             
گرديد وعمر مفيد سياسي اين حـزب  

 بسر آمد.
از اين مقطع به بعد يعني از سال 

شمسي جامعه به قـبـرسـتـان        ۱۳۳۲ 
آريامهري تبديل ميشود. در دل ايـن     
استبداد هر مخالـفـي بـا هـر ايـده و              
سياست ارتجاعي اي هـم اعـتـبـار و         
مدال اپوزيسيون بودن و مترقي بودن 
ميگيرد و همـه جـريـانـات سـيـاسـي            
مذهبي و غير مـذهـبـي در مـقـابـل           
ديکتاتوري بيرحم پهـلـوي عـمـال در         

يک جبهه قرار ميگيرند. اگر نگـاهـي    
به اين دوره بيندازيم سيماي سيـاسـي   
جــامــعــه ايــران چــنــيــن اســت: يــک              
حکومت مطلقه و مستبد سلطـنـتـي    
پروغربي با اپوزيسيونـي رنـگـارنـگ       
ــا شـــرق زده اســـالمـــي و در                    امـ
راديکالترين شکل آن چپ چريکـي و    
مليگرا و اسالم زده. بـه يـک مـعـنـي          
حکومتي مسـتـبـد و اپـوزيسـيـونـي            
استبداد زده و ايدئولوژيک کـه بـويـي      
از مدرنيسم و سکوالريسم و بـرابـري     
طلبي نبرده است. اپـوزيسـيـونـي کـه         
سکوالريسم و ليبـرالـيـسـم و حـقـوق           
شهروندي براي همه و آزادي بي قيد و 

برايش غـريـبـه و      …  شرط سياسي و
از کفرهايي اسـت کـه نـبـايـد بـه آن                 
نزديک شود در مقابل شـاه قـد عـلـم           

 ميکند.
 

سـيـمـاي ســيـاسـت ايـران از مـنـظــر                 
جهانيان بعد از کودتا چـنـيـن اسـت:         
حکومتي غربگرا و اپوزيسيوني ضد 
غرب و سـنـتـي، در ايـن تصـويـر از               
منظر جهانيان شاه مدرن و غربگرا و 
مخالفينش سـنـتـي و عـقـب مـانـده              
هستند. اين امتيازي براي سـلـطـنـت      

 استبدادي شده بود.
اما با وجود ايـن تصـويـر غـرب           
نگران شورش غير قابل کنترل مـردم    
در مقابل استبداد سلـطـنـتـي اسـت.        
اين نگرانـي غـرب را وادار کـرد در              

ميالدي شاه را تحت  ٥٠ اواسط دهه 
فشــار قــرار دهــد کــه کــمــي فضــاي            
سياسي را باز کند تـا مـانـع شـورش         
مردم بشود. اما آنـچـه کـه غـرب را             
وادار به اين اقدام کرده بـود خـارج از       
اراده آنها به مـيـدان آمـد و انـقـالب              

 آغاز شد.
 
 ۵۶   -۵۷ دوران انــــقــــالب             

هـنــگــامــيــکــه غـرب قــانــع شــد کــه            
نميتواند شاه را بر سر قدرت نگهدارد 
نماينده واقعي اين تفکر سنتي و ضد 
غرب که خمـيـنـي بـاشـد را تـرجـيـح               
ميدهد و تصويـر او را در کـره مـاه              
حک ميکند و به آلترناتيو شاه تبديـل  
ميکند. اين تحوالت کل اپوزيسيـون   
غير مذهبي ايـران را هـم مـرعـوب             
ميکنـد و هـمـه آنـهـا را پشـت سـر                    
خميني بسيج ميـکـنـد. ايـن پـروسـه            
سياسي و بـرجسـتـه شـدن خـمـيـنـي                 
شانس تاريخي مـهـمـي در اخـتـيـار             
جنبش اسالم سياسي قرار مـيـدهـد.      

در مـتـن چـنـيـن شـرايـطـي بـود کـه                   
جنبش اسالمي در ايـران بـه قـدرت            

 رسيد.
 

عروج اسالم سياسي به  
 قدرت

با تحوالتي که مختصرا در بـاال    
به آن اشاره شد جامعه ايران و الـيـت       
سياسي و فـرهـنـگـي ايـران بـه ايـن                  
قناعت رسيده بود کـه شـاه را بـايـد             
سرنگون کرد. ابعـاد ايـن مـخـالـفـت            
آنچنان وسيع و عميق بود که بخـشـي   
از حکومتيان و آخوندهاي درباري را   
هم به اين جبهه متمايل کرده بود. در 
اين مقطع غرب در عين حـمـايـت از      
شاه ناچار شد که بـا کـارت رعـايـت           
حقوق بشر به تعديل سياستهاي شـاه    
گرايش پيدا کند. همينکه خواسـتـنـد     
با يک سر سوزن باد استبداد سلطنتي 
را خالـي کـنـنـد، بـابـادک سـلـطـنـت                 
ــت.                     ــوا رف ــه ه ــجــر شــد و ب ــف ــن  م
در اين شـرايـط بـورژوازي غـرب کـه            
متوجه انفجار ناخواسته اي شده بـود    
در يک بازي ناشيانه و حسـاب نشـده       
با انقالبي عظيم و با خـواسـتـه هـاي         
آزاديخواهانه و برابري طلبـانـه مـردم      
مــواجــه شــده بــود. در ايــن مــرحلــه             
حساس و تعيين کننده هر کاري و هر 
سياست و سـازشـي بـراي بـورژوازي             
جهاني مجاز بود به شرطـي کـه ايـن        
انقالب سرکوب و مهار مـيـشـد. در         
غير اينصـورت چـهـره کـل مـنـطـقـه               
دستخوش تحول انـقـالبـي مـيـشـد و           

 مهار آن کار آساني نبود.
 

براي مهار انقالب مردم در سـال    
شمسي در ايران، بهترين گـزيـنـه       ۵۷ 

براي سرمايه داري جهاني اين بود که 
با کمک به عروج اسالميها در ايـران      
ايــن انــقــالب را ســرکــوب کــنــد. و               
همزمان با پـيـگـيـري ايـن هـدف در               
ايران و افغانستان کمربنـد سـبـز دور        
شوروي را هم محکم کنـد. بـر مـتـن          
چنين شـرايـط و چـنـيـن اسـتـراتـژي                 
سياسي اي کـنـفـرانـس گـوادلـوپ و               
نقش بي بي سي براي تقويت آترناتيو 
اسالمي معني پـيـدا کـرد و تـاريـخ              
ايران را آنطور که خواستنـد سـمـت و        
سو دادند. نتايج اين تحوالت را مـا       
امروز در ايران ميبينيم و در سه دهه 
گذشته آنرا تـجـربـه کـرده ايـم. نسـل                
کشي جمهوري اسالمي بر پايه و در     
جهت منافع و سياستهـاي بـورژوازي     

 جهاني شکل گرفت.
 

اما در ادامه اين پروسه جـنـبـش      

اسالم سياسي که در کشوري مـهـم و     
استراتژيک مثل ايران به قدرت رسيده 
بود باعث شد که کل جريانات اسـالم  
سياسي دوباره سر از گور در بيـاورنـد   
و ادعاي سهم کنند. ايـن اتـفـاق اگـر          
چه منطقه اي بود اما ابعادي جهانـي  

 پيدا کرد.
جريانات اسالمي در کشـورهـاي   
مـخـتــلـف کـه بـا رشـد مـنــاسـبــات                 
سرمايه داري و فرهنگ مدرن غـرب    
حاشيه اي شده بودند با سرکار آمـدن    
جمهوري اسـالمـي پشـت و پـنـاهـي             
پيدا کردند و حياتي دوباره يـافـتـنـد.       
جريانات سياسي در کشورهاي عربي 

ميالدي با تـحـقـيـر و        ۶۰ که در دهه 
شکـسـت نـاسـيـونـالـيـسـم عـرب در                 
مقابل اسرائيل مـواجـه شـده بـودنـد            
تنها آلترناتيو و پرچم مقاومـت خـود     
 را در جنبش اسالم سياسي يـافـتـنـد.    
جمهوري اسالمي و خيل آخوند کپـک  
زده اسـالمـي در ايـران کـه تـاريـخـا                
دينشان در رقابت با دين يهودي رشد 
کرده و پا به عرصه سياست گـذاشـتـه    
بود اين بـار بـا عـروج بـه قـدرت در                
ايران پرچم دفاع از فلسطين اسالمـي  
و ضديت با يهود را بر افراشتند و از     
جناياتي کـه اسـرائـيـل عـلـيـه مـردم               
فلسطين مرتکب شده بـود سـفـره اي        

 براي ارتزاق ارتجاع اسالمي يافتند.
 
اين موضوع باعث شد که هـمـه      

جــريـــانـــات ســـکـــوالر و چـــپ در              
کشورهاي خاورميـانـه و کشـورهـاي         
آفريقاي اسالم زده بعالوه جهان عـرب  
تضــعــيــف و جــريــانــات اســالمــي و          
افراطي رشد کـنـنـد. بـويـژه بـعـد از                 
فروريزي بلوک شرق و عدم وجـود يـک     
استراتژي جهاني بورژوايي خالءهايي 
ايجاد شده بود و چپ هم شديدا تحت 
فشار اين تحوالت بود و نميتوانسـت  
از آن خالءها استفاده کند. جريـانـات    
اسالمي تالش کردند از اين خـالء و      
دوره انتقال از جهان دو قطبي به چنـد  

 قطبي استفاده کنند.
 

با رشد و گسترش دامنه و نـفـوذ     
جــريــانــات اســالمــي ســهــم خــواهــي        
جنبش اسالم سـيـاسـي بـويـژه در دو            
دهه گذشته و ادعاي تقسيم جهان بـه    
مناطق تحـت نـفـوذ قـطـب جـنـبـش               
اســالمــي و قــطــب بــورژوازي غــرب          
باعث سر بر آوردن جـنـگ دو قـطـب         
تروريستي اسالمي و دولتي شد. اين  

سپتامبر به اوج توحش  ۱۱ جنگ در 
خود رسيد و ايـن تـوحـش تـا کـنـون               

 همچنان ادامه دارد.

 
اما اين تحوالت در سطح منطقه 
اي و جــهــانــي بــا عــروج جــنــبــشــي            
سکوالر آزاديـخـواه و چـپ در ايـران             
همزمان شد. جنبـش آزاديـخـواهـانـه         
مــردم يــران و بــه چــالــش طــلــبــيــدن            
حکومت اسالمي نقطه عطف تعيين 
کننـده اي در تـحـوالت سـيـاسـي و                 

 تضعيف جنبش اسالمي است.
 

شروع مبارزات مردم در  
 ايران و تضعيف اسالم سياسي

 
سربر آوردن جنبـشـي تـوده اي و          
راديکال عليه جمهوري اسالمي ايران 
کل صف حاکمان بر ايـران را در هـم         
ريــخــتــه و چــنــد شــقــه کــرده اســت.             
بورژوازي غرب اين موضوع را به نفع 
خود ميداند اما نگرانيش ايـن اسـت     
که کـنـتـرل از دسـتـش در بـرود. بـه                   
همين دليل با ادامه نوعي سـيـاسـت      
دو پهلو و پراگماتيستي که مـيـتـوان      
آنرا جنگ سرد عليه جـنـبـش اسـالم         
سياسي ناميد برنامـه هـاي خـود را          

 پيش ميبرد.
 

با ادامه اين سـيـاسـت مـيـخـواهـنـد             
سرنگوني و يا اسـتـحـالـه جـمـهـوري            
اسالمي به شکلي کنترل شده و دست 
به دست شدن قـدرت از جـنـاحـي بـه            
جناح ديـگـر بـورژوازي ايـران اتـفـاق             
بيافتد بدون اينکه به انقالب زيرو رو   
کننده اي منجر شود. به همين دليـل   
هنگاميکـه جـمـهـوري اسـالمـي در             

با جنبش وسيع و ميليـونـي    ۸۸ سال 
مردم مـواجـه شـد دولـتـهـاي غـربـي               
ضمن اميد بسـتـن بـه تـحـول مـورد             
نـظـرشـان شـديـدا نـگـران شـدنـد کــه                  
 انقالبي راديکال و چپ شکل بگيرد.

 
يکي از راه هاي مقابله بورژوازي 
جهاني بـا ايـن انـقـالب ايـن بـار راه                 
اندازي يا تقويت بي بي سي نبود زيرا 
دوران تک رسانه اي سپري شـده بـود.     
بــلــکــه کــمــک بــه مســدود کــردن راه            
رسيدن صداي اپـوزيسـيـون بـه ايـران          
بود. دست جمهوري اسالمي را بـراي   
مسدود کردن صداي مخـالـفـيـن بـاز        
ــمــام               ــبــرد ت ــد. مــاهــواره هــات کــردن
تلويزيـونـهـاي مـوثـر را قـطـع کـرد.                  
دولتها چشم خود را بر مخـتـل شـدن      
رسانه هـاي تصـويـري فـارسـي زبـان             
بستند. در ايـن مـيـان بـراي مـدتـي                
حتي تلويزيونهاي صداي آمـريـکـا و        
بي بـي سـي هـم شـامـل ايـن اقـدام                    
شدند. اين سياستي بود کـه دولـتـهـا        

 نقش مذهب و ناسيوناليسم ...

 ۷ صفحه                     
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 ۶ از صفحه

براي پيشبرد سياسـتـهـاي درازمـدت       
خود بکار گرفتند تا بتواننـد کـنـتـرل       
شده تلويزيونهاي خود را بـرگـردانـنـد       
اما اين بار بدون رقيب و بدون وجـود    
تلـويـزيـونـهـاي مـوثـر و وابسـتـه بـه                   

 جريانات انقالبي و سرنگوني طلب.
با اين حال سر بر آوردن جـنـبـش        
آزاديخواهـي مـردم ايـران در ابـعـاد              
ميليوني اتفاق مهم و تعيين کـنـنـده      
اي را در جهان تثبيت کرد و آن افـول      

 اسالم سياسي بود.
 افول اسالم سياسي

 
اگر رشد و عروج جنبش اسالمي 
سياسي حاصل و نـتـيـجـه تـحـوالت           
جهان و ميل به قهقرا و نياز سرمـايـه   
جهاني براي استفاده از ايـن جـنـبـش         
کپک زده بود. افول اين جنبش دقيقـا   
بر عکس شرايط عروج آن بـر اسـاس       
نياز جامعه و جنبشهاي انقالبي براي 
رهايي از توحش نظام حاکم بر جـهـان   
شکل گـرفـتـه اسـت. امـا بـورژوازي              
غرب تالش ميکند که اين پروسـه را    
مديريت کند و به نفع خود آنرا جهـت  
بدهد. بنابر اين عروج جنبـش اسـالم      
سـيـاســي نــه در قـدرت و جــذابـيــت               
سـيـاســتـهـاي آن بــلـکـه بـر مــبـنــاي                 
جوابگويي به نياز سرمايه بـود. امـا        
افــول ايــن جــنــبــش نــه بــه ابــتــکــار              
بورژوازي جهاني بـلـکـه بـا اتـکـا بـه              
قدرت توده معترض و ناراضي مـردم  
عاصي از حاکميت و اعمال نفوذ اين 
 جانوران اسالمي اتفاق افتـاده اسـت.    
بنابر اين قدرت گيري جنـبـش اسـالم      
سياسي خارج از قدرت و امـکـانـات      
خود اين جنـبـش بـود. امـا افـول آن               
دقيقا بر اساس بي پـايـگـي و نـفـرت          

 جامعه از آن دارد اتفاق ميافتد.
 

سير اين تحوالت يکي از اولـيـن     
نتايجش سرنگوني جمهوري اسالمي 
خواهد بود. اما تبعـات و تـاثـيـرات          
سـرنــگـونــي جــمـهــوري اســالمـي نــه           
کشوري و نه منطقه اي اسـت بـلـکـه           
جهاني است. با سرنگوني جـمـهـوري     
اسالمي در دنياي بعـد از جـهـان دو          
قطبي امکان حل مناقشه اعـراب و      
اسرائيل بيش از پيش به امري واقعي 
تــبــديــل مــيــشــود. عــالوه بــر ايــن               
کانونهاي بحران و تحت نفوذ جنـبـش   
اسالمي يکي بـعـد از ديـگـري روال             
ديگري را طي خواهند کرد و امـکـان   
حل مناقشات و کـانـونـهـاي بـحـران           

منطقه اي بيشتر فراهـم مـيـشـود. و          
باالخره اين امکان فراهم ميشود کـه    
بشريت مدرن براي هميشـه از وجـود       
جنبـش تـروريسـم اسـالمـي خـالص             

 شود.
اما سوال اصلي براي مردم ايـران  
و احتماال بـخـش قـابـل تـوجـهـي از                
آگاهان سيـاسـي و مـردم آزاديـخـواه            
جهان اين است که بعد از جـمـهـوري        
اسالمي کدام نـيـرو کـدام جـنـبـش و             
کدام قانون بر جامعـه ايـران مسـلـط         
خواهد شد. جنبش ناسيوناليستي در 
چهار چوب فرهنگ حاکم بر جـامـعـه    
که فرهنگ طبقه حاکم است بـه ايـن       
ــد:               ــدهــي ــاســخ مــي ــيــن پ ــن ســوال چ
حکومتي سکـوالر امـا مـتـکـي بـر             
ايرانيت و مليت ايراني و احـتـرام بـه        

اين يک جواب عمومـي  …  مذهب و
است که جريانات ناسيوناليسـتـي بـر      
آن سوار هستند و جريانات اسـالمـي   
بعد از جمهوري اسالمي هم مخالفت 
جديي با آن نـدارنـد. ايـن مـيـتـوانـد                 
سازش ديگري ميان جنبش اسالمـي  
و ناسيوناليستي را رقم بزند. هماننـد   
شرايط بعد از انقالب مشـروطـيـت و      
نهايتا عـروج رضـا شـاه ديـگـري بـه               
قدرت و ادامه استبداد و ديکتاتـوري  
اين بار با نوع ديگري از حکـومـت و     
سياست اما همچنان شهرونداني بـي    

 حقوق و در فقر نگهداشته شده.
 

اما جواب جنبش آزاديخواهي و   
برابري طلبي و يـا دقـيـقـتـر بـگـويـم               
جنبش سوسياليستي ايـن اسـت کـه          
مردم ايران تا کـنـون هـم حـاکـمـيـت              
جنـبـش اسـالمـي و هـم حـاکـمـيـت                  
جنبش ناسيـونـالـيـسـتـي و مـلـي را               
تجربه کـرده انـد. هـر دوي آنـهـا بـه                    
استبداد و بي حقوقي مردم و کشتـار  
مخالفين منـجـر شـده اسـت. مـردم             
مجبور نـيـسـتـنـد بـيـن دو جـنـبـش                 
ارتجاعي يکي و يا ترکيبي از آنها را 
انتخاب کنند. مـردم مـيـتـوانـنـد بـا             
اعمال حاکميـت شـوراهـاي خـود بـه            
حکومتي سکوالر آزاد و مرفـه بـدون     
حاکميت مـذهـب و نـاسـيـونـالـيـسـم              
دست بيابند. اگر از تـاريـخ يـکـصـد             
ســالــه اخــيــر درســي بــايــد آمــوخــت          
اينست: جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و            
جنبش اسالمي تاريخـا و در عـمـل          

 امتحان خود را پس داده ند.
 

اکنون وقت آن رسـيـده اسـت کـه           

جامعه با نگاهي به گذشته و تـجـربـه    
و تاريخ خود نقش مخرب جنبشهـاي  
ناسيوناليستي و اسالمي را باز بيني 
کنـد و تـالش نـمـايـد آلـتـرنـاتـيـو و                     
حکومتي سکوالر غـيـر مـذهـبـي و          
غير قـومـي و آزاد را بـنـيـان نـهـد.                  
حکومـتـي کـه مـردم را شـهـرونـدان                
متساوي الحقوق و برابر به رسـمـيـت      
بشناسد. حکومتي که خود مـردم از     
طريق شوراهايشـان در آن شـريـک و            
حاکمند. حکومتي که رفاه و آزادي و  
حقوق برابر براي همه افراد جامعه را   
وظيفه خود اعالم کند. حکومتي کـه   
امکان استفاده برابر از همه نـعـمـات      
مادي و معنوي جامعه را حـق هـمـه      

 شهروندان خود ميداند.
 

به نظر ما مردم ميتوانند بعنوان 
شهروندان متساوي الـحـقـوق در يـک         
جامعه آزاد که معيارش آزادي انسان 
و حاکميت انسان است نه حـاکـمـيـت       
ايــن يــا آن ايــدئــولــوژي اســالمــي و            

بـرسـنـد. ايـن        ….  ناسيوناليستي و 
امري واقعي و عملي است. نه به ايـن   
خاطر که من مارکسيست مدافـع آن    
هستم و يا آنرا دوست دارم بـلـکـه بـه       
ــت                 ــيــل ســاده کــه حــاکــمــي ــن دل اي
جنبشهاي اسالمي و ناسيوناليسـتـي   
در درون خود تفرقه و اخـتـالف بـيـن         
شهروندان را قانوني ميکننـد. مـانـع       
اتحاد همه شـهـرونـدان هسـتـنـد. بـه               
انسانيت و حقوق انساني بـرابـر آنـهـا       
رجوع نميکنند بـلـکـه بـه مـذهـب و             
مليت آنها رجوع ميکنند. ملـيـت و      
مذهب هم آنقدر متنوع و متفاوت و   
متضاد با هم هستند که هر بـخـشـي    
خود را در مقابل و رقيب بخش ديگر 
از جمعيت تعريف ميـکـنـد. ايـن نـه           
تعريف و تفسير من و شما بلکه داده   
اي خارج از من و شما است. حـاصـل   
يک تاريخ خونين در ايران و در هـمـه       

 ممالک ديگر بوده است.
 

بنابر ايـن مـردم ايـران مـجـبـور               
نيستند ميان اين يـا آن ايـدئـولـوژي           
تبعيض آميز يکي را انتخاب کنـنـد.   
حال ممکن است کسـي بـپـرسـد کـه            
مارکسيسم هم يک ايدئولوژي اسـت.    
پاسخ من به سادگي اين است کـه نـه     
اينطور نيسـت. مـارکسـيـسـمـي کـه             
ايدئولوژي شده يا ميشـود ديـگـر نـه         
مارکسيستي است و نه علمـي. زيـرا      
مارکسيسم علم است وعـلـم نـظـريـه          
اســت. قــابــل اثــبــات و رد و قــابــل               
تکامل و تحول است. مارکسيسـمـي    
که ايـدئـولـوژي مـيـشـود يـک سـري                 

احکام جزم گرايانه و خشک و جـامـد       
وغير قـابـل شـک کـردن اسـت. ايـن                  
تعريف مذهب است نه مارکسـيـسـم.    
جــنــبــشــهــايــي کــه مــارکســيــســم و          
کمونيسم را ايـدئـولـوژي کـرده و يـا              
ايدئولوژي ميدانند خـودشـان عـمـال         
يک نوع مذهب ديگر را اختراع کـرده    
اند. بنابر اين نه حکومت مورد نـظـر    
ما و نه مارکسيسم مـورد نـظـر مـا           

 ايدئولوژيک نيست.
 

ــان ايــن بــخــش از                امــا در پــاي
تحوالت تـاريـخ مـعـاصـر ايـران مـا              
متوجه يک واقعيت ديگر مـيـشـويـم.     
آن هم اين است که اين تحوالت کم و   
بيش در کشـورهـاي ديـگـر هـم ايـن               
مراحل را تجـربـه کـرده و پشـت سـر              
گذاشته است. براي مثال ترکيه يکـي   

 از آنها است.
نگاهي به نمونه ترکيه و  
 تحوالت آن در تاريخ معاصر

 
تــحــوالت و ســيــر رويــدادهــاي          

تاريخ معاصردر ترکيه شـبـاهـتـهـا و        
تـفـاوتـهـايـي بــا ايـران را پشـت ســر                  
گذاشته است. اما با اين حـال قـدرت      
همچنان ميان ناسيونالـيـسـم تـرک و         
جنبش اسالمي دست به دسـت شـده       
است. در تاريخ گذشته و تـا قـبـل از         

سـال     ۶۰۰ جنگ جهاني اول حـدود      
امپراطوري عثـمـانـي حـکـمـران ايـن            
کشور و بسياري از کشورهاي ديـگـر     
بوده است. امـا جـنـگ جـهـانـي اول              
عالوه بر خرابيها و کشتار ميلـيـونـي    
باعث تحوالتي شد که تاريخ قـبـل و       
بـعــد از ايــن جــنــگ را از هـم جــدا                 
ميکند. براي مثال کشور تـرکـيـه تـا        
مقطع جنگ جهاني اول کشـوري بـا         
حاکميت امپراطوري عثماني و رايـج  
بودن قوانين اسالمـي و مـنـاسـبـات          

 فئودالي است.
 

در نتيجه جـنـگ جـهـانـي اول و            
نياز بورژوازي غرب براي تسـلـط بـر        
بازارهاي بيشتر و به هدف رفع موانع 
رشد و گسترش مناسـبـات تـولـيـدي        
سرمايه داري راه قدرتگيري آتـاتـورک   
فراهم گرديد. سرمـايـه بـراي رشـد و            
گسترش خود به قانون و سـيـاسـت و        
فرهنگ و حکومت منطـبـق بـا ايـن         
سيستم احتياج داشت. براي رسـيـدن      
به و تثبيت آنها به عـنـوان نـرمـهـاي          
عمومي جامعه هر مانعي را از جلـو  
ــت.                ــداشــ ــيــ ــر مــ ــود بــ ــاي خــ  پــ
به عنوان يکي از تـبـعـات و نـتـايـج             
جنگ جهاني اول، عـروج مصـطـفـي         

کـه او هـم مـثـل             –کمال يا اتاتورک 
رضا شاه يک نظامي جسور و بيـرحـم   

امکان پذير شد و هـمـچـنـيـن          –بود 
زمينه رشد و گسترش نفوذش فـراهـم   
شد و باالخره بـه ريـاسـت جـمـهـوري             
ترکيه رسيد و دودمـان امـپـراطـوري         
عثماني را منحل و مضمحل اعـالم    
کرد. انـحـالل و پـايـان امـپـراطـوري               
عثماني يک تحول مهم در جهان بود. 
از اين مقطع رشد و وسعـت جـنـبـش       
ناسيونالـيـسـتـي در تـمـام گـوشـه و                 
زواياي جامعه ترکيه قابـل مشـاهـده      

 است.
 

با آغاز ايـن دوره در تـاريـخ تـرکـيـه                 
ديکتاتورها يکي بـعـد از ديـگـر بـه              
قــدرت مــيــرســنــد و مــحــمــل رشــد            
سرمايه و مبتکر پشت سر گـذاشـتـن    
سيسم فئودالي مـيـشـونـد. امـا يـک            
واقعيت عظيمتري به اسم نـيـاز رشـد      
سرمايه و ايجـاد و تسـلـط بـر بـازار              
کشورهاي بيشتري ايـن تـحـوالت را        
خلق کرده و افرادي مثـل آتـاتـورک و        
رضا شاه فقط مجريان و خدمتکاران 
پيشبرد سياست و نياز اين سـيـسـتـم     
ــد.            ــنـ ــتـ ــد هسـ ــديـ ــادي جـ ــصـ ــتـ  اقـ
در جايي مثل ترکيه و ايران اسـالم و      
سلطنت به سبک سنتي کـه سـيـسـتـم        
روبنايي توليد فـئـودالـي مـيـبـاشـنـد           
شکـسـت مـيـخـورنـد و سـيـسـتـم و                   
حکومت جديد بر اساس نياز تـولـيـد      
سرمايه داري شکل ميـگـيـرد. خـود        
اين تحول يـکـي از نـتـايـجـش تـولـد               
ــش                ــبـ ــنـ ــم جـ ــه اسـ ــي بـ ــشـ ــبـ ــنـ جـ
ناسيوناليستي است. اما اين جنبـش   
جـوان بـه سـرعـت رشـد مـيــکـنـد و                   
نمـايـنـدگـان خـود را بـه جـلـو سـوق                    
مـيـدهـد. در هـر دو مـورد ايـران و                    
ترکيه حاکمان قهار، قاطع و مستـبـد   
و خــــود راي الزم دارد. ايــــن                        
خصوصيات ويژه آتاتورک و رضا شاه 
نبود بلکه اين نياز رشـد سـرمـايـه و           
تسلط ناسيوناليسم بود. اين جنـبـش    
و رهــبــرش در مــقــابــل مــقــاومــت             
حکومتـهـاي مـنـطـقـه اي و مـلـوک                 
الــطــوايــفــي و خــان خــانــي ايــن                   
خصوصيات را تقويت و بـيـرحـمـي و       
 خــونــريــزي را پــيــشــه خــود کــردنــد.          
با اين حال نـه مسـيـر جـامـعـه و نـه                
برنامه سياسي و اقـتـصـادي ايـن دو         
ديکتاتور عليرغم شبـاهـتـهـاي زيـاد        
آنها کامال منطبق با هـم نـبـود. در           
ترکيـه عـالوه بـر تـالش جـدي بـراي                 
تسلط تجدد و غـربـگـرايـي الـفـبـاي              
عربي به التين تغيير کـرد. تـفـکـيـک         

 نقش مذهب و ناسيوناليسم ...

 ۸ صفحه 
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حرمت انسـانـي خـود و هـم طـبـقـه                  
ايهايشان دفاع کرده اند، کارگرانيکـه  
خواهان تشکل کارگري هستند  بايـد  
با مبارزه اي متحدانه جواب بگيرد و 
محکوم شود.   فعاليت  بيش از يـک   
دهه  اعتراض  علني و متشـکـل در     
دفاع از فعالين کـارگـري و کـارسـاز           
بودن اين عرصه از فعاليت مبارزاتي 
در شهرهاي کردستان داراي تـجـارب     
بسيار ارزنده و قابـل تـعـمـيـم اسـت.            
مردم در شهرهاي کردستان به انـدازه    
کافي ظرفيت و تـوانـايـي بسـرانـجـام         
رساندن اين عرصه از فعالـيـت را بـه        
محک آزمايش گذاشته و  تـوانسـتـه          
انـد از کـرامـت و حـرمـت کـارگــران                 
زنداني سرافرازانه دفاع و حمايـتـهـاي    
توده اي در داخل شـهـرهـاي ايـران و           
کردستان و افکار عمومـي در خـارج       
ــاي                   ــژه در کشــوره ــوي ــران و ب از اي
اروپايي، کانادا و امريکا و استرالـيـا   
را در جهت تقويـت اعـتـراضـاتشـان،        
جلب و داراي وجه بين المللي کـنـنـد.     
ــراخــوان                 ــت از ف مــا ضــمــن حــمــاي

تشکيل کميـتـه دفـاع از کـارگـران            « 
از کـارگـران،     »  دستگيرشده مهـابـاد  

مــعــلــمــان، دانشــجــويــان، زنــان،              
حقوقدانان، نويسندگان، دانشگاهيان 
و گروه هاي اجـتـمـاعـي ديـگـر بـراي            
سازماندهي اعتراض در استقبـال از    
اين فراخوان دسـت بـه اقـدام عـمـلـي             

 بزنند. 
 

دي: تشکيل کميته دفاع   ٢٣ 
 از کارگران دستگيرشده مهاباد

 
بـعـد ازابـالغ احـکـام صـادره از               
ســوي شــعــبــه اول دادگــاه انــقــالب             

 :اسالمي شهرستان مهاباد
ما خانواده سه  نفر از محکومان 
طي اطالعيـه شـمـاره يـک از کـلـيـه                
آزاديــخــواهــان وفــعــالــيــن کــارگــري          
درخواست داريم تا نسبت به تشکيـل  
کميته دفاع از حقوق دستگيرشدگـان  
کارگري شهـرسـتـان مـهـابـاد  اقـدام              

متن اطالعيـه بـه شـرح زيـر            .نمايند
اطالعيه شماره يک سه  نفـر از     .است

خانواده دستگير شدگـان شـهـرسـتـان        
مهاباد خطاب بـه کـارگـران و مـردم           

 .شريف و آزاده ايران و جهان
 !کارگران! مـردم شـريـف و آزاده          

بدين وسيله ما خانواده هاي فعـالـيـن    
کارگري دستگير شده در مهـابـاد بـه      
اطــالع شــمــا مــي رســانــيــم کــه در             

احـکـام صـادره از         ١٣٩٢ /  ١٨/٦ 
طــرف شــعــبــه يــک دادگــاه انــقــالب           

اسالمي شهرستان مـهـابـاد در بـاره           
در ١٣٩١ همسران ما کـه در ديـمـاه          

شهرستـان مـهـابـاد دسـتـگـيـر شـده                
بودند، به شرح زير به وکيلشان ابـالغ    

ـ محمد موالنـايـي،يـک  سـال         ١   :شد
سال   ٢ ـ واحد سيده ٢  . زندان تعزيري
ـ يوسف آب خرابـات  ٣  .زندان تعزيري

، دو سال زندان تعزيري. چنان کـه در     
متن تک تـک دادنـامـه هـاي صـادره            
براي آنان آمده است احـکـام فـوق بـه         

قـانـون مـجـازات          ٦١٠ استناد ماده 
اسالمي صادر شده که متن آن چنين 
است. " هر گـاه دو نـفـر يـا بـيـشـتـر                   
اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر 
ضد امنيت داخلي يـا خـارج کشـور          
مرتکب شوند يا وسايل ارتـکـاب آن       
را فراهم نمايند در صورتي که عنوان 
محارب بـر آنـان صـادق نـبـاشـد بـه                
دوسال تا پنچ سـال حـبـس مـحـکـوم           

کـه مـتـن آن         ٤٦ خواهند شد و ماده 
در جرائيم قابل تعزير هر  .چنين است

گاه فعل واحد داراي عناوين متعـدده  
جرم باشد مجازات جرمـي داده مـي       

 ".شود کـه مـجـازات آن اشـد اسـت               
مستندات دادگاه براي صدور احکـام  
فوق دو دسـتـه انـد: اول" گـزارش و                   
تــحــقــيــقــات جــامــع و کــامــل اداره           
اطالعات شهرستان مهاباد" ، دوم "      

بـه     .اقرار و اعتراف صريح" متـهـمـان   
نظر ما هيچ يک از دو مسـتـنـد ات            
فوق دادگاه را مجاز به صدور احکـام  

با تـوجـه بـه         :باال  نميکند داليل زير
نکات باال، از نظر ما احکام صـادره    
فوق بـر اسـاس عـرف جـنـبـش بـيـن                 
المللي کارگران و چه حتي بـر اسـاس       
قوانين داخلي حاکم هيچ گونه توجيـه  
قضائي و حقوقي ندارد و به کلي بـي    
پايه و اساس است. از همين رو، مـا       
اين احکام را ناعادالنه مي دانيم، آن 
ها را محکوم مي کـنـيـم و حـق هـر            
گونه اعـتـراض را بـراي خـود قـائـل               
هستيم. بر اساس اين حق و با تـوجـه      
به درخواست ها و مراجعـات مـکـرر      
اقشار مختلف مردم مبني بر اعـالم    
آمادگي بـراي اعـتـراض بـه احـکـام               
صادره، ما ضمن به رسميت شناختن 
حق هر گونه اعتراض مستـقـل بـراي      
تمام گروه هاي اجتماعي و صنفـي و    
سياسي پيشنهاد مي کنيم که کميته 
اي به نام " کـمـيـتـه دفـاع از حـقـوق                 
کــارگــران دســتــگــيــر شــده مــهــابــاد"        
مــتــشــکــل از کــارگــران، مــعــلــمــان،        
ــان،          ــان، حــقــوقــدان ــان، زن دانشــجــوي
نويسندگان، دانشگاهيان و گروه هاي 

اجتماعي ديگر بـراي سـازمـانـدهـي          
اعتراض به احکام ناعادالنـه و غـيـر        

ـ ١   .قابل توجيه فـوق تشـکـيـل شـود         
مـريـم      -همسر مـحـمـد مـوالنـايـي           

 -ــ هـمـسـر واحـد سـيـده             ٢ صفرياني 
همسر يوسف   –  ٣ زينب ايزد دوست 

 شادي رسولي –آب خرابات 
 

لغو مالقات حضوري بهنام با  
 اش   خانواده 

 
کميته دفـاع     ۱۵ اطالعيه شماره 

از بهنام ابـراهـيـم زاده مـمـانـعـت از              
اعزام بهنام بـه بـيـمـارسـتـان و لـغـو                 
مالقات حضوري بهنـام بـا خـانـواده         

بـه   اش! مقامات زندان اوين با اعـزام   
بــيــمــارســتــان بــهــنــام ابــراهــيــم زاده          
ممانعت کردند و مانع از اعزام بهنام 
به بيمارستان شدند در حاليکه بهنـام  
از ناحيه گردن ، گوش ، دهان و لـثـه       
مشکل دارد و قرار بود کـه هـجـدهـم       

ماه براي مداوا به خـارج از زنـدان        دي
منتقل شود و از طرف ديگر امروز و 

مراجعه همسر بهنام بـه زنـدان       در پي
اوين براي مالقات مقامات زندان بـه  
همسر وي اجازه مالقات با بهـنـام را     
ندادند و دليـل آن را اتـفـاقـات نـهـم               

ماه در زندان اوين عنوان کـردنـد.      دي
اســـت کـــه رونـــد           ايـــن در حـــالـــي      

درماني نيما تنهـا فـرزنـد ايـن          شيمي
کارگر زنداني ادامـه دارد و هـمـسـر             
بهنام هم مشکل بينايي پـيـدا کـرده        
است و هر دوي آنها به جز مالقات با 
بهنام در زندان به شدت نيـازمـنـد آن      
هستند که بهنام در اين شرايط کـنـار   

مـاه     آنان بـاشـد! بـيـسـت و سـوم دي               
 ۱۳۹۲   
 

تجمع کارکنان اداره منابع  
 طبيعي شهر سنندج

 
نفر از کارکنان اداره  ٤٠ دي:  ٢٣ 

منابع طبيعي شهر سنندج در مقابل 
اين اداره دست به تجـمـع اعـتـراضـي        

ــد ــن              ٢٠ از    .زدن ــيــش از اي ســال پ
کارکنان بابـت واگـذاري زمـيـن پـول            
دريــافــت کــرده انــد، امــا بــا وجــود             
استرداد سندها، هنوز زميني به آنان 

 .تحويل داده نشده است
 

  ١٠ ديدار با خانواده به شرط 
 ساعت کار بدون مزد

دريکي از پروژه هاي ساختمـانـي   
کـارگـر      ٤٠ زندان مـرکـزي سـنـنـدج          

زنداني به کارگرفته شده اند که بنا بـه  
قانون ومقررات زندان،اين کارگران از 

عصـر بـمـدت         ٥ صبح تـا     ٧ ساعت 

ساعت مجبور به انجام کار بدون  ١٠ 
مزد هستند که در پـايـان کـار اجـازه         
دارند تا شروع يک روز کاري ديگر بـه  
مرخصي بروند يعني فقـط بـه شـرط        

ساعت کـار سـخـت بـدون            ١٠ انجام 
مزد ميتوانند چندساعـتـي خـانـواده       
هايشان را ببينند. الزم بـه يـادآوري          
است که تنها زندانياني مـي تـوانـنـد       
در اين پروژه ها شرکت کنند کـه اوالً    
نصـف مـدت زمـان حـبـس خـود را                 
گذرانده باشند و ثانـيـاً سـخـتـي کـار           
بدون مزد را براي ديـدن خـانـواده بـه           
جان بخرند .البته همه اين مـوارد بـه        
شرط آنکه وثيقه تعيين شده از طـرف  
زندان براي اين زندانيان در تمام طـول  
اين مدت بايد نزد رئيس زندان بـاقـي   
بماند و در صورت غيبت حـتـي يـک        
روزه به زندان يا عدم مراجعه به محل 
کار ،مـامـوريـن زنـدان مسـتـقـل از                
دادگستري ،موظف بـه بـازگـردانـدن         
آنها به هر روش ممکن مي بـاشـنـد.      
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

 تشکل هاي کارگري
 

برگزاري جلسه دادگاهي  
خالد حسيني فعال کارگري و  

عضو کميته هماهنگي براي  
هاي   کمک به ايجاد تشکل

 کارگري
 

به گزارش رسـيـده روز دوشـنـبـه            
خالد حسينـي   ٩٢ /  ١٦/١٠ مورخ 

طي يک محاکـمـه ده دقـيـقـه اي در              

شعبه اول دادگاه انقالب سـنـنـدج بـه       
اتهام عضويت در کميته هماهـنـگـي    
دادگاهي شد. قاضي پـرونـده از ايـن         
فعال کارگري خواست از اين کـمـيـتـه     
استعفا دهد که با مقاومت نـام بـرده     
روبرو شد. الزم به ذکر است که خـالـد    
حسيني، عضو کميـتـه هـمـاهـنـگـي          
براي چهارمين بار است که دادگاهـي  
مي شود. کميته هماهـنـگـي ضـمـن         
محکوم کردن محاکمه خالد حسيني 
خواهان آزادي تمام کارگران و فعالين 

 کارگري در بند مي باشد.
کميته هماهنگي براي کمک به  

 -ايجاد تشکل هاي کارگري
 ١٣٩٢ دي  ١٨ 

 
سرطان   –بهنام ابراهيم زاده 

 پايان کودکي نيست!
 

بـود کـه خـبـر          ١٣٩١ ديماه سال 
ابتال به سرطان خون و بسـتـري شـدن        
تنها فرزندم نيماي عزيز آنهم در درون 
زندان و پشت ديوارهاي بلند و سـيـم       
خاردارهاي اوين به گوشم رسيد وقتي 
پدرم با آن چهره و سيماي هميـشـگـي    
اما غمگين در مالقات کـابـيـنـي و         
شيشه اي ميخواست طـوري وانـمـود      
کند که اتفاق خاصي رخ نداده است ؛ 
ميان کلماتش نام محـک را بـه زبـان          
آورد دنيا به يک باره بر سرم ويران شد 
برايم باور نکردني بود امـا واقـعـيـت       
بود ؛ خبري تلخ و ناگوار که تا عـمـق     

 

دولت و مذهب قانوني شـد. ايـن        
دو اقدام بسيار تعيـيـن کـنـنـده و          
نتايج سياسي و قانوني مهمي بـه  
دنبال داشت کـه کشـور ايـران در          

همچنان با آن مشکـالت   ۲۱ قرن 
 دســت و پــنــجــه نــرم مــيــکــنــد.           
اما با اين حال مـا شـاهـد احـيـا            
مــذهــب و دخــالــت مــذهــب در           
شئونات زندگي مردم در تـرکـيـه        
هستيم. اگر چه ابعاد اين مسـئلـه    
قابل مقايسه با ايران نيست. امـا   
تالش جنبش اسالمي براي حاکـم  
کردن شريـعـت بـر زنـدگـي مـردم             
ــدال              ــان ادامــه دارد. ج ــمــچــن ه
جــريــانــات اســالمــي و جــنــبــش         
ناسيوناليستي در ترکيه به جايـي  
رسيده است که از لـحـاظ قـدرت        
سياسي اسالميها دست باال پيدا 
کرده اند. بـا ايـن حـال تـحـوالت             

ورود به دوران مـدرن در تـرکـيـه             
چــنــان عــمــيــق بــوده اســت کــه              
اســالمــيــهــاي در قــدرت هــنــوز          
نتوانسته اند قوانين را اسـالمـي       

ســال قــبــل      ۳۰ کــنــنــد. امــا از         
جنبش اسالمي دوباره در ايران به 
قدرت بازگشت و جـامـعـه را بـه           
قهقرا برد و قوانين و حکومت هر 

 دو به شدت اسالميزه شده است.
جنبش اسالمي بـا تـحـوالت      
سياسي در جـامـعـه ايـران دوران           
افول و رکود خـود را آغـاز کـرده            
است. پايـان دادن بـه نـقـش ايـن               
جنبش در حاکميـت و قـانـون در          
ايران کار جنبش آزاديخواهـانـه و     
چپ است. اين پروسـه در جـريـان         
است و بايد ايـن تـحـول مـهـم را              

  تسريع کرد.
 
 

 نگاه هفته...

 ۹ صفحه 
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 ۸ از صفحه

روح و روانم نفـوذ کـرد؛ ايـنـکـه مـن             
درون زندان باشم و تنها فرزنـدم آنـهـم      
بدون حضور من در بسـتـر بـيـمـاري            
افتاده باشد شرايط را برايم سخت تـر    
کرد. در آن روزها در پـس ايـن هـمـه            
دلهره و نگراني انهم درون زنـدان ايـن     

بـودنـد    ٣٥٠ هم بنديان عزيزم در بند 
که توان مرا دو چندان کـردنـد ؛ يـادم        
نميرود در آن شرايط سخت و دشـوار      
عزيزاني چون دکتر فريبرز رئيس دانا 
؛ امـيـر خسـرو دلـيـرثـانـي ؛مـحـمـد                 
داوري؛ عــلــيــرضــا رجــايــي و رضــا           
شهابي و خيلي از کساني که حتي در 
پس اين ديوارها ي بلند هم فکر و هم 
عقيده ام نيز نبودند آن مـدت کـنـارم        
بودند و مرا دلداري دادند و تـمـام آن       
مدت که بسيار نامه ها و بيانيه هاي 
اعـتـراضــي از داخــل زنـدان اويـن و               
رجايي شهر حتي در خارج از کشـور      
خطاب به مسئوالن نـوشـتـه شـد کـه          
بهنام ابراهيم زاده بايد در کنار فرزنـد  
بيمارش باشد ؛ من هيچگاه حمـايـت   
هاي هم بنديان و تـمـامـي زنـدانـيـان           
سياسي که در ديگر زندانهـا ؛ زنـدان       
رجايي شهر از جمله شاهـرخ زمـانـي      
افشين اوسانلو جعفر اقدامي و خالـد  
حرداني و انسانهاي بيشمار ديـگـر ؛       
دوستان ؛ رفقا و همکاران عـزيـزم در     
تشکل و سـنـديـکـاهـاي کـارگـري و              

حقوق بشري و همه کساني که حـتـي     
آنــهــا را نــمــي شــنــاخــتــم فــرامــوش           
نميکنم. سنديکاها و اتحـاديـه هـاي       
کارگري و تشکلهاي کارگري نهـادهـا   
و سازمانهاي حقوق بشري و مدني و   
احــزاب و گـــروهـــهـــاي مـــدنـــي و              
سازمانهاي بين المللي ؛ رسانه هـا و    
سايت هـا ؛ وبـالگـهـا هـمـه و هـمـه                   
فهرست بلند باالي مـن هسـتـنـد کـه          
الزم ميدانم يکبار ديگر از همه آنـهـا   
تشکر و قدرداني کنم ؛ اما در کـنـار       
همه اين حمايت ها آنهايـيـکـه حـتـي        
يکبار هم در طول عمرم نـديـده بـودم        
در اين مدت به سراغمان آمدنـد ودر    
بيمارستان و خانه و يا گاهي بـا يـک       
تلفن و ايمل احوالمان را پرسـيـدنـد و      
در واقع انسانيت را ارج نـهـادنـد بـه             
آنها از همين جا درود مي فـرسـتـم و      

کـنـم . حـمـايـت و              از همه تشکر مي
ــي                 ــادر درمــان ــه ک ــف ــي وق ــالش ب ت
بيمارستان محک بـراي نـجـات جـان           
فرزندم و دهها کودک ديگر از چـنـگ     
اين بيماري مـهـلـک قـابـل تـقـديـر و                 
ستـايـش اسـت ؛ بـا وجـود مـاهـهـا                   
بستري نيما در بـيـمـارسـتـان مـحـک            
اکنون نام بيمارستان محک براي مـن    
و خيلي ها نام آشناييست نامي که با 
ديوارهاي رنـگـي و نـقـاشـي شـده و               
قلکهاي رنگارنگ سفالي گره خـورده  

است آدم را ياد عکسهاي کـودکـانـي      
مــي انــدازد کــه بــا وجــود شــيــمــي              
درماني لبخنـد شـيـريـنـي بـر لـب و                
نگاهي پـر امـيـد بـه ايـنـده دارنـد ؛                  
محک موسسه ايست که از کـودکـان     
سرطاني حمايت ميکند امـا اغـلـب        
آدمها در محک اگاهانه از بکـاربـردن   
سريع واژه سرطان مي پرهيزند؛ شايد 
بار منفي اين واژه آنهم زماني کـه در    
مورد کودکان به کار برده شود آنـقـدر   
زياد است که بهتر باشد بـجـاي آن از       
واژه هاي بيماري مشـکـل و مـانـنـد          
انها استفاده کرد. در موسسه اي کـه     
براي بهبود کودکان سـرطـانـي تـالش       
ميشود واژه ها بايد اميدوار کـنـنـده      
باشند زيرا همه دوست دارند اين بچه 
ها هر چه زودتر دوره بيماري را پشت 
سر بگذارند و سـالمـتـيـشـان را بـاز             
يابند ؛به اعتقاد مسئوالن محک کـه    
حتي روي ديوارها ي مـحـک نـوشـتـه        

». سرطان پايان کودکي نيست« اند 
اکنون نيما فرزندم يکسـال اسـت کـه        
در بيـمـارسـتـان مـحـک تـحـت نـظـر                 
پزشکان شيمي درماني ميشـود وبـه     
گفته پزشکان اين دوره درمـان بـيـش      
از سه سال به طول خواهد انجاميد و   
البته به لطف و حمايت هاي مـردم و      
دوســتــان ورفــقــا و بــا تــالش کــادر             
درماني محک نيما روزهاي سخت و   
نگران کننده را پشت سر نهـاده اسـت     
اما همچنان تـا پـايـان دوره درمـان             

بايد تحت مـراقـبـتـهـاي درمـانـي و              
شيمي درماني قرار داشته باشد ؛ من 
براي کادر درماني و تمامي کسـانـي     
که من و نيماي مـرا مـورد حـمـايـت          
قرار داده اند و همچنان در کـنـارمـان    
هستند و حمايت هـايشـان را از مـا          
دريغ نميکنند کمال تشکر را داشـتـه     
و از انها قدرداني مينمايم . يکـي از     
تاسفهاي من در حال حاضر اين است 
که فرزندم به سرطان خون مبتال شـده  
اما من در کنارش نيستم . به امـيـد      
بهبودي نيماي عزيزم و تمام کـودکـان   
عزيزي که مبتال به سرطان هستند .   
بهنام ابراهيـم زاده زنـدان اويـن بـنـد              

 ١٣٩٢ هفدهم ديماه  ٣٥٠ 
 

 
تعطيلي کارخانه هاي  
قنداروميه، پيرانشهر، نقده  

،مياندوآب وخوي ازاوايل دي  
 ماه وبيکاري کارگران

 
ــد             ١٩  ــن ــه هــاي ق ــارخــان دي: ک

اروميه، پيرانشهر، نقده ، ميـانـدوآب   
و خوي که همه ساله از اول مهر مـاه،  
کار خريد را آغاز و تا پـايـان اسـفـنـد        
ماه فعال بودند امسال از اوايل ديماه 
تعطيل و کارگران آنـهـا بـيـکـار شـده           
اند. ظرفيت اسمي اين کـارخـانـه هـا         

هـزار تـن مـي           ٢٥٠ يک ميليـون و      
هـزار تـن        ٩٦٠ باشد که امسال تنها 

محصول تحويل آنها شده است. عـدم  
ــات                ــب ــال ــط ــع م ــوق ــه م ــرداخــت ب پ
کشاورزان، باالرفتن هزيـنـه حـمـل و         
نقـل بـه دلـيـل تـعـلـل واحـد هـا در                      
دريافت محصول ، پايين بـودن تـوان     
مــالــي چــغــنــدر کــاران و تــعــلــل در            
پرداخت تسهيالت سرمايه درگـردش    
به کشاورزان از سوي بانکها از جملـه  
مــهــمــتــريــن عــلــل عــدم تــحــويــلــي           
چغندرقند توليدي به کـارخـانـه هـاي         
قند استان است. باالبودن هزينه هاي  
تــولــيــد، طــوالنــي بــودن دوره بــهــره           
برداري و اشـتـغـال زمـيـن هـاي زيـر              
کشت چغندر قند و در نـتـيـجـه عـدم        
امکان کشت هاي پاييزه باعـث شـده     
تا در سال جاري تعدادي از کشاورزان 
تمايـل بـه کشـت ايـن مـحـصـول را                  
نداشتـه و بـه جـاي آن مـحـصـوالت                 
ديگري را کشت کننـد. چـغـنـدرقـنـد          
يکي از محصوالت اساسـي و مـاده       
اوليه صنايع قند و شـکـر بـوده و از            
لحاظ اقتصـادي و اشـتـغـالـزايـي از             
اهــمــيــت ويــژه اي بــرخــوردار اســت.          
آذربايجان غربي هم اکنون در تـولـيـد    
هر دو مـحـصـول بـه دسـت آمـده از               

 چغندر قند داراي رتبه اول است.

 
 

 
نفراز کارگران  ٢٠٠ اخراج 

منطقه ي  ٤ فضاي سبز وعمراني 
 شهرداري سنندج

شهرداري سنندج در اقدامي ضد 
نفر از کارگران منطـقـه    ٢٠٠ کارگري 

وهمچنين منطقه بـهـاران را       ٢،٣ ، ١ 
اخراج نمود .اين کارگران قرار داد يک 
ساله با شهرداري داشتـنـد ودرحـالـي       
اخراج شدند کـه هـنـوز مـوعـد قـرار             
دادشان به پايان نرسيده اسـت. قـابـل       
ذکــر اســت، کــارگــرانــي کــه بــر ســر             
کارهايشان باقي مانده اند بـا نصـف     
حقوق کار مي کنند وازتـرس اخـراج       

.  حاضر بـه اعـتـراض نـمـي بـاشـنـد              
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

 ١٣٩٢ دي  ١٨ -تشکل هاي کارگري
 

 حمله به ماهواره ها
 

ــتــظــامــي      دي:    ۲۳  ــيــروهــاي ان ن
حکومت اسالمي ايـران بە روسـتـاي          
"جانورە" از توابع مريوان رفتە و ضمن   

حرمتي به ساکنين بومي منطقـه،   بي
هــاي    آوري بشــقــاب      اقــدام بە جــمــع      

دو  .ماهوارە در ايـن روسـتـا کـردنـد             
دستگاه موتورسيـکـلـيـت سـاکـنـيـن           
روستاي "جانـورە" نـيـز، تـوسـط ايـن               

 .نيروها ضبط و توقيـف شـدە اسـت       
مجوز از دادگا   اين نيروها بدون ارائه

وارد منازل مسکوني شدە و اقـدام بە    
 .تفتيش کردەاند

 
جانباختن رضا احمدي  

 پناهجوي سياسي
 

ساله در کشـور     ٣٠ رضا احمدي 
ترکيه پناهنده بـود در اثـر ابـتـال بـه              

وي اهـل     .قـلـبـي درگـذشـت           عارضه
سال قـبـل بـه        ٣ شهر مهاباد است و 

دلــيــل هــر آنــچــه "فشــار و تــهــديــد               
مأموران امنيـتـي" عـنـوان شـده بـه              

 .ترکيه پناهنده شد
 

 خودکشي
 

مـاه،     ــ يکشنبه بيسـت ودوم دي     
آرمان باوري سيزده ساله فرزند عمـر،  

 .با خودسوزي اقدام به خودکُشي کرد
محمـد شـيـخـي پـانـزده سـالـه               ــ 

فــرزنــد عــلــي و ســاکــن شــهــرســتــان           
سردشت از طريق حلق آويز نمودن بـا    

 .طناب دار جان سپرد
ــ اوايل آذرماه امسـال نـيـز، يـک         
دختر سيزده سـالـه سـاکـن روسـتـاي             

 نگاه هفته...
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 ۹ از صفحه

ش" سـردشـت بـه نـام مـاريـا                 "قلعه ر 
ريحاني از طريق حلق آويـزنـمـودن بـا       
طناب دار به زنـدگـي خـويـش پـايـان           

 .داده بود
 

سـالـه و        ١٣ در پيرانشهر دختـري    ــ  
ساله اقدام به خودکُشـي   ٨ اي  پسربچه

ــده در                   ــي ــع ــورا س ــه صــف ــد ک ــردن ک
بيمارستان بر اثر سـوخـتـگـي شـديـد           

 .جان خود را از دست داد
 

 تشديد کنترل امنيتي
 

مــأمــوران امــنــيــتــي و لــبــاس           
نـت شـهـر         شخصي در چنديـن کـافـي     

بوکان بدون اجازه و رضايت صـاحـب     
هـا، اقـدام بـه نصــب             نـت    ايـن کـافـي     

 .هـاي مــدار بسـتــه کــردنـد            دوربـيــن 
نــيــروهــاي امــنــيــتــي از صــاحــبــان           

اند ضمن دريافـت   ها خواسته نت کافي
کارت شناسايي از شهرونـدان، زمـان     
 .رفت و آمد آنان را نيز ثبت نـمـايـنـد      

مـاه     پليس سايبـري(فـتـا) اوايـل دي          
اي،    بــا صــدور اطــالعــيــه        ٩٠ ســال   

هـا را       نـت    کاربران از کـافـي        استفاده
مشـخـصـات فـردي             منوط به ارائـه   

هـا     نـت    کرده بود که صاحـبـان کـافـي      
مؤطف به نصب دوربين مدار بسـتـه     

 .نيز شدند
 

حــدود دو ســال اســـت کــه اداره                    
مخابـرات رژيـم در بـوکـان از ارائـه                
ــه مــردم                 ــي ب ــابــرات ــخ ــات م ــدم خ
روستاهاي "انبار" و "گـرد قـبـران" از            
 .توابع اين شهر خـودداري مـي ورزد        

مردم اين روستاها دو سال اسـت کـه       
از قطع تلفن هاي خود رنج مي بـرنـد     
و با وجود مراجعات مکـرر فـردي و       

جــمــعــي بــه اداره مــخــابــرات و                   
فرمانداري بوکـان، دسـت انـدرکـاران         
رژيـم بــه خــواســت آنــان بــي اعــتــنــا             
هستنـد. کـارگـزاران رژيـم بـه مـردم                
گفته اند که خود آنان بايستي مـبـلـغ      

ميليون تـومـان هـزيـنـه سـاخـت             ١٢ 
خطوط مخابراتي را تقبل کـنـنـد تـا         

 .تلفن هايشان وصل گردد
 

 فشار امنيتي
 

بازپرسي سننـدج بـنـابـه        ٢   شعبه
شکايت فرمانداري اين شـهـر، دکـتـر       

زاده را بـراي اواسـط مـاه               علي لکي
آينده به دادگاه انقالب احضـار کـرده       

ــاز             .اســت ــي احضــار صــاحــب امــت
ديار کـهـن بـا شـکـايـت             نامه دوهفته

رسمي فـرمـانـداري سـنـنـدج از درج             
انـتـقـادآمـيـز صـورت گـرفـتـه                  مقاله
صـدور احضـاريـه بـراي عـلـي              .است
زاده به اتهام "نشـر اکـاذيـب" در           لکي

نـگـار در        حالي است که اين روزنامـه 
ديــار کــهــن اقــدام بــه درج                 نشــريــه

مقـاالتـي در رابـطـه بـا انـتـخـابـات                  
 .شوراي شهر سنندج نموده بود

 
 

 عرصه اجتماعي
 

برگزاري ورک شاپ عليه خشونت 
 در دو روستاي چور وننه مريوان 

ايــن ورک شــاپ کــه در جــلــســه            
ماهانه صندوق تـعـاونـي روسـتـايـي           
زنان مريوان توسط پرويـن ذبـبـيـحـي        
عضو صندوق و هـمـکـاري اعضـاي         
ــرگــزارشــد وزنــان عضــو            تــعــاونــي ب
صندوق فعاالنـه ديـدگـاهشـان را در           

مورد اشکال خشونت خانـگـي بـيـان       
کردند ايـن وادامـه ورکشـاپ وارائـه             
راهکار عليه خشونت به جلسـه بـعـد      
موکول شد . نمايش عکسها به علت  
پايين بودن سرعت اينترنت مشـکـل     
ودر اولين فرصت عکسها را نـيـز بـه      

 .گزارش اضافه خواهد شد
 

نشست ماهانه تعاوني زنان  
  روستايي مريوان

 
اين نشست با حضور بـيـشـتـر از       
دو سوم اعضاي فعال شهرو روسـتـاي   
تعاوني در روستاي ننه با مـحـوريـت      
بهداشت وسالمت برگذار گرديـد روز    

. در ايــن       ٩٢/٩/١٩ ســه شــنــبــه      
ــاوري                ــر خ ــت ــان دک ــاب ــن نشــســت ج
توضيحاتـي در مـورد بـيـمـاريـهـاي              
کليوي و جناب تيب در مورد انجمـن  
حمايت از بيماران کليوي توضيحاتي 
ارائه دادند و در پـايـان نـيـز جـنـاب               
شــافــعــي بــهــورز روســتــا در مــورد            
بيماري ايـدز وراهـهـاي پـيـشـگـيـري             

تــوضــيــح دادنــد .        ومــقــابلــه بــا آن      
وهمچمين از آقـاي رامـيـن غـفـاري              
جوان ورزشکار چوري که دبيرستـانـي   
ميباشد ودر رشته دو ميدانـي مـقـام      
اول کشوري را کسب نمـوده و فـرزنـد        
يکي از اعضاي تعاوني به نـام خـانـم      
دلکش ميباشد از طرف تـعـاونـي بـا       
تقديم هديه ايي از اين جوان مستـعـد   
قدر داني شد. ناگفته نماند اين جـوان   
ورزشکار قرار است جهت مسابـقـات   
ــن اعــزام شــود .                  ــه ژاپ ــي ب ــاي آســي
متاسفانه به خاطر اشکالي که اينـتـر   
نت داشت نتوانستم همان روز گزارش 
را منتشر نمايم و عکسهايي مـراسـم   
را نيز بعـد از بـهـتـر شـدن کـيـفـيـت                  

 .اينترنت پخش خواهم نمود
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