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دوازدهم  كنگره  ميرسانيم كه  وسيله به اطالع  بدين 
كومه له در روزهاى نيمه اول مرداد ماه 1385 همزمان 
در دو محل كه از طريق ارتباط اينترنتى به هم مربوط 
شده بودند برگزار گرديد و بعد از يك هفته كار فشرده 

با موفقيت پايان يافت.
مختلف  بخش هاى  كليه  نمايندگان  كنگره  اين  در 
تشكيالت كومه له در داخل كشور، در تشكيالت علنى 
و نمايندگانى از تشكيالت خارج كشور و نيز شمارى 

زيادى از اعضا حزب بعنوان ناظر شركت داشتند.
كنگره با سرود انترناسيونال و يك دقيقه سكوت به 
را  خود  كار  سوسياليسم  و  آزادى  راه  جانباختگان  ياد 
آغاز كرد و پس از تصويب اعتبار نامه نمايندگان وارد 
دستور كار خود شد. بحث هاى كنگره حول محورهاى 
اصلى گزارش سياسى كميته مركزى كومه له متمركز 
جهان،  سياسى  اوضاع  گزارش  اين  در  گرديد. 
كار  سبك  و  تاكتيك  سياست،  ايران،  و  خاورميانه 
كومه له در عرصه هاى مختلف و نيز برنامه كومه له 
طرح  شده،  آزاد  كردستان  در  انقالبى  حاكميت  براى 
اين  همه  خود  بحث هاى  با  كنگره  شدند.  بررسى  و 
موارد را تدقيق نمود و به عنوان جهت گيرى و برنامه 
عمل كومه له در دور آتى اين گزارش را باتقاق آراى 

نمايندگان به تصويب رساند.
خانواده هاى  به  خطاب  هايى  پيام  همچنين  كنگره 

جانباختگان و زندانيان سياسى صادر نمود.
خود  كار  بخش  آخرين  در  كومه له  دوازدهم  كنگره 
كومه له  مركزى  كميته  اعضاى  عنوان  به  را  نفر   23

انتخاب كرد كه اسامى آنها به قرار زير است:
پاكسرشت،  مظفر  پرستار،  رئوف  امين زاده،  جعفر 
جمشيدى،  عيسى  شمسى،  حسن  شعبانى،  فرهاد 
محمد امين حسامى، بارزان حسن پور، رشيد رزاقى، 
عثمان رمضانى، حسن رحمان پناه، فراست صالحى، 
عليزاده،   ابراهيم  عزيز پور،  رحيم  صالحى،  احمد 
محمدى،  صديقه  جالل محمد  نژاد،  محمد كمالى، 
صالح مازوجى، سروه ناصرى، رحمان نجات، ساعد 

وطندوست، اديب وطندوست.
قرار بر اين است كه محتوى بحث هاى اين كنگره 
و  كومه له  مختلف  هاى  رسانه  در  آينده  ماه  دو  طى 

حزب كمونيست ايران انتشار يابد.
كميته مركزى كومه له 

(سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)
10 مرداد 1358 برابر 1 اوت 2006

اطالعيه برگزارى 
كنگره دوازدهم كومه له 

مقاومت مردم كردستان در برابر فرمان جنگى 28 مرداد 

در دفاع از كارگران شركت واحد

آزمون بزرگ روزهاى فراموش ناشدنى

ماهها بعد از مبارزات فشرده كارگران شركت 
برسميت  شركت  اين  سنديكاى  هنوز  واحد، 
شناخته نشده است. عليرغم آزادى آقاى اسانلو 
از  بخشى  بكار  بازگشت  از  هنوز  زندان،  از 
كارگران شركت كننده در اين مبارزات جلوگيرى 
معرض   در  كارگران  خانواده هاى  مي شود، 
عديده اى  اجتماعى  و  اقتصادى  فشارهاى 
هستند و ناايمنى فضاى غالب بر زندگى و كار 
اين بخش  از كارگران و خانواده هايشان است. 

اين اعتصاب همه  مردم و پتانسيل قدرتمند 
آنها را يك كاسه  كرد و اينگونه  بود كه  تابلو 
همگانى  اراده  و  عزم  انسجام،  از  عظيمى 
دال بر  رد رژيم بنمايش گذاشته  شد. اين 
رويداد قدرت مردم و درجه  نفرت و انزجار 
بارزترين  به   را  حاكميت  از  آنان  عميق 
حباب  و  داد  نشان  جهانيان  به   شيوه  
... و  تركاند  را  حاكميت  شوم  انديشه هاى 

با فرمان حمله 28 مرداد 1358 خمينى، نيروهاى ارتش و سپاه پاسداران و سيلى از چاقوكشان و قداره بندان 
«سپاهيان  و  امام»  خط  «دانش جويان  پوشان»،  «كفن  جامگان»،  «سياه  اسالمى»،  انقالب  «مجاهدين 
اسالم»، به سوى كردستان سرازير شدند تا هرگونه صداى حق طلبانه و انقالبى مردم كردستان را خفه كنند. 
اما، در برابر اين يورش وحشيانه، مردم انقالبى كردستان، به پا خاستند و جنبشى را راه انداختند كه اكنون 

با گذشت بيست و هفت سال، هنوز هم با قدرت به مبارزه انقالبى خود ادامه مى دهد.

www.cpiran.org

www.komala.tv

www.komalah.org

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

از سايت هاى حزب كمونيست ايران
 و كومه له ديدن كنيد.

صداى كومه له، 
راديوى ماهواره اى

 24 ساعته
بر روى فركانس 12476 
در مجموعه "هات برد 3 "

فركانس و مكان پخش 
برنامه هاى صداى كومه له را 
به اطالع دوستان و آشنايان

 خود برسانيد.
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ماهها بعد از مبارزات فشرده كارگران شركت واحد، 
نشده  شناخته  برسميت  شركت  اين  سنديكاى  هنوز 
هنوز  زندان،  از  اسانلو  آقاى  آزادى  عليرغم  است. 
كننده  شركت  كارگران  از  بخشى  بكار  بازگشت  از 
خانواده هاى  مي شود،  جلوگيرى  مبارزات  اين  در 
اجتماعى  اقتصادى و  فشارهاى  معرض   كارگران در 
عديده اى هستند و ناايمنى فضاى غالب بر زندگى 
و كار اين بخش  از كارگران و خانواده هايشان است. 

از  اى  دوره  متن  بر  واحد  شركت  كارگران  مبارزات 
كارگرى  جنبش   درون  در  گسترده  جوش   و  جنب 
راه  اساسا  دوره  اين  مشخصه  وجه  گرفت.  شكل 
توده  سازمانيابى  جهت  در  بود  حركت هايى  افتادن 
اى كارگران كه طبعا بر شكل گيرى حركاتى از نوع 
شركت واحد، ميزان گستردگى آن و تاثير گذاريش  بر 
فضاى مسائل كارگرى تاثير دارد و داشت. كارگران 
برپايى  براى  مستقيم  تالش   با  حقيقت  در  واحد 
خود،  اعتراضات  و  اعتصاب  با  خود،  مستقل  تشكل 
دولتى  مزدوران  تهاجمات  مقابل  در  ايستادگى  با  و 
نشان دادند كه كارگران ايران مصرند كه راه گشوده 
از  برداشت  اين  با  و  تصوير  اين  با  بپيمايند.  را  شده 
ضعف  دادن  نشان  در  آنكه  بى  و  همينجا،  تا  مساله 
پايان  بى  درود  گفت  بايد  كنيم،  افراط  آن  قوت  و 
اعتراضات شان،  با  كه  واحد  شركت  كارگران  بر 
و  ايستادگى  با  و  جامعه  اخبار  صدر  در  آمدنشان  با 
مبارزه  اين  كه  كردند  آشكار  همگان  بر  جسارتشان 
رسد.  فرجام  و  مقصد  به  مگر  نيست،  پايانى  سر  را 

*******
1- مطالبه اصلى كارگران شركت واحد حق تشكل و 
برسميت يابى تشكل شان بود. آنها براى تحقق اين 
مطالبه خود را سازمان دادند، مذاكره كردند، اعتصاب 
كردند، خانواده هايشان را در پروسه كار دخيل كردند 
مثل  البته  و  شدند.  زندانى  و  دستگير  آنها  بهمراه  و 
جدالى  در  كارگر  طبقه  مبارزات  از  ديگر  بسيارى 
نابرابر با حكومتى مستبد كه همه پاسبانان "متمدن" 
زيادى  خسارات  بود،  گرفته  بكار  را  متمدنش   غير  و 

متحمل شدند. 

پيش  شرط  كارگرى  توده اى  تشكل هاى  وجود 
امروز  همين  مطالبات  اعظم  بخش   كردن  متحقق 
كارگران و از جمله شركت واحدى هاست. هيچكدام 
از مطالبات عاجل كارگران متحقق نخواهند شد و يا 
در صورت تحقق تثبيت نخواهند شد، مادام كه قدرت 
تداومش   ضامن  كارگران  سازمانيافته  و  متشكل 
نباشد. بعالوه چگونگى صف آرايى طبقه كارگر براى 
آرمان هاى  و  آرزوها  سمبل  نيز،  حق  اين  تحميل 

بلندمدت تر طبقه كارگر در مبارزه گسترده خود عليه 
برخوردارى  فقط  نه  معنى  باين  است.  سرمايه  نظام 
تالش ها  اين  شكل گيرى  پروسه  بلكه  حق،  اين  از 
نيز خود گوياى محتواى اين حركت و چند و چون 
تدارک جدال عظيم تر كارگران در اين نظام است.

كارگران شركت واحد بعنوان بخشى از طبقه كارگر 
قدم پيش  گذاشتند تا سنگرى را در راستاى تحميل 
اين حق تسخير كنند. اين تالش  بى هيچ ترديدى 
واقع  كارگرى  بخش هاى  همه  دفاع  مورد  بايد 
تشكل هاى  ايجاد  براى  مبارزه  در  پيشروى  شود. 
توده اى كارگرى شركت گسترده و همه جانبه همه 
بخش هاى طبقه كارگر را طلب ميكند. اين امر كل 
طبقه كارگر است و مبارزه هر كدام از اين بخش هاى 
طبقه بهيچ عنوان نبايد در انزوا بماند و سركوب، يا 
براحتى سركوب شود. روشن است كه برخوردارى از 
زبان  با  سرمايه  جهان  كجاى  هيچ  در  تشكل،  حق 
خوش  تامين نشده است. در كشورهايى نظير ايران 
ايجاد  سياسى،  و  اجتماعى  گسترده  حقوقى  بى  با 
تنها  كه  نيست  امرى  كارگرى  اى  توده  تشكل هاى 
با جرقه اى در گوشه اى از جنبش  كارگرى تحقق 
بخش ،  هر  پيشروی هاى  و  تالش ها  تثبيت  پذيرد. 
سنگر پيشروى بخش هاى ديگر طبقه كارگر خواهد 
ندارد.  اين  جز  معنايى  كارگر  طبقه  اتحاد  و  بود. 

2- هر چند روند خصوصى سازی ها و تاثيرات آن بر 
بازار كار امر تازه اى نيست، اما تصميم جديد دولت 
مبنى بر گسترش  خصوصى سازی ها تاثير مستقيمى 
بر همه حركات آتى و در شرف وقوع كارگرى خواهد 
داشت. گسترش  مجدد خصوصى سازی ها ابعاد همه 
جدى  را  هراس ها  بزرگتر،  را  كارگر  طبقه  معضالت 
تر، مشكالت را عميق تر و امر سازمانيابى توده اى 
كار  سازمان  شيرازه  رفتن  دست  از  با  را  كارگران 
اين  مي دهد.  قرار  ترى  جدى  مخاطرات  مقابل  در 
پروسه همچنانكه تا بحال هم معلوم شده است براى 
طبقه كارگر عايدى جز گسترش  بيكارى، نا ايمن تر 
كارگران، رواج  افزايش  رقابت ميان  شدن بازار كار، 
يك  در  و  موقت،  و  قراردادى  كارهاى  گسترده تر 
كالم گسترش  بيش  از پيش  فالكت نخواهد داشت. 

عقب نشينى هاى گسترده اى در طول دو دهه گذشته 
كارگران  از  نسلى  است.  شده  تحميل  ما  جنبش   بر 
مبارز كه در ساختن و شكل دادن به اين جبهه هاى 
تبعيد  و  اعدام  و  دستگير  اگر  داشتند  نقش   مبارزه 
شغلى  زندگى  از  شدن  خارج  مرز  در  اكنون  نشدند، 
هستند. و نسل جديدى كه مي رود تا بيش  از پيش  

هدايت سكان اين 
اختيار  در  را  نبرد 

نشينى  عقب  و  شكست ها  سنگين  كوله بار  بگيرد، 
هاى سياسى را در حالى تحويل مي گيرد كه بسيارى 
از كادرهاى مجرب خود را در كنار ندارد. مساله در 
اينجا صرفا بر سر كم تجربگى در كار هدايت مبارزات 
رفتن  دست  از  سر  بر  بحث  بلكه  نيست.  كارگرى 
سنت هاى مبارزاتى قوى اى است كه در شاخه هايى 
از توليد وجود داشته (كه امروز مي روند تا خصوصى 
نيازمند  جوان  كارگران  براى  آنها  كسب  و  شوند) 
زمان است. و اين در حالى است كه مقابله با عوارض  
خصوصىسازی ها  سياست  از  ناشى  معضالت  و 
براى  موثر  و  سنجيده  منسجم،  حركت  يك  نيازمند 
است.   كارگر  طبقه  صفوف  در  پراكندگى  بر  غلبه 

(چه  طلبان  اصالح  جانب  از  كه  خصوصى سازی ها 
راهى  بعنوان  جمله  از  آن)  خارج  چه  و  حكومت  در 
قرار  گويا  امروز  مي شد،  قلمداد  شغل  ايجاد  براى 
است در چارچوب حكومت احمدى نژاد "عدالت" را 
قرار  همگان  دسترس   در  را  مالكيت  و  كند  عمومى 
مستقل  كارگر  طبقه  براى  برنامه  اين  حاصل  دهد. 
يا  است  اقتصادى  توسعه  گسترش   براى  اينكه  از 
نيست.  گسترده تر  فقر  جز  چيزى  ّّّ"عدالت"،  توسعه 
طبعا  حكومت هايش   و  سرمايه  با  كارگران  تقابل 
است  كارگرى  مبارزات  فرض   پيش   و  اصلى  زمينه 
بر  جامعه  اقتصاد  چرخ  اينرو  از  و  باشد)  بايد  يا  (و 
در  دولتى،  يا  بچرخد  خصوصى  سرمايه هاى  محور 
تاثيرى  انتزاعى  سطح  يك  در  تقابل  اين  محتواى 
ندارد. خصوصى سازی ها در ممالك پيشرفته سرمايه 
كردن  محدود  و  دولت  نقش   كاهش   باعث  دارى 
تامين اجتماعى مي شوند. اما در ايران رفاه اجتماعى 
مخاطره  با  آنرا  دولت  نقش   كاهش   تا  ندارد  معنايى 
مواجه كند. نتيجه اين خصوصى سازی ها از يك سو 
اخص   بمعناى  ها  (خودى  رژيم  خود  پايه  گسترش  
كلمه) و از سوى ديگر تثبيت و مشدد كردن همين 
روندى است كه تا بحال در جريان بوده است، با اين 
تفاوت كه اين جناح محافظه كار است كه موقعيت 
خود را در تداوم اين پروسه تثبيت مي كند. بعالوه در 
يك سطح عام تر سياست خصوصىسازى در راستاى 
برنامه هاى نئوليبرالى در كشورهاى موسوم به جهان 
قرار  كاپيتاليسم،  بيشتر  گسترش   متوجه  اساسا  سوم 
دادن بخش  عظيمى از مردم در موقعيت فروشندگان 
تامين  قراردادى،  كارهاى  رواج  كار،  نيروى  ارزان 
اجتماعى در حد صفر و در يك كالم تهاجمى خشن 
عليه زندگى طبقه كارگر است. و در اين رابطه مهم 

نيست كه كدام بخش  حكومتهاى بورژوايى 

 در دفاع از كارگران شركت واحد
ليال دانش  
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اين سياست ها را پيش  مي برند، و اين در ايران 
نيز صادق است: جناح طرفدار جامعه مدنى و 
كار،  محافظه  جناح  يا  و  صنعتى؛  و  سياسى  توسعه 
امروز به رهبرى احمدى نژاد. مقابله با چنين شرايطى 
با درنظر داشت همه معضالتى كه طبقه كارگر ايران 
در دو سه دهه اخير از سر گذرانده است، امر بسرانجام 
رساندن سازمانيابى كارگرى را بيش  از پيش  عاجل 
مى كند. در مقابل تحميل برده دارى نوين در جهانى 
كه ارتباطات الكترونيكى آن را به دهكده اى تبديل 
مبارزه  اسپارتاكوس   بشيوه  نمي توان  است،  كرده 
اسپارتاكوس   خود  اسپارتاكوس ها و  منتظر  كرد و يا 
خود  نيروى  به  تنها  كارگر  طبقه  نشست.  خوانده ها 
آزاد مي شود. مبارزه كارگران مبارزه اى طبقاتى است 
و اين خصلت طبقاتى زمانى وجه مشخصه حركات 
جارى خواهد بود كه توده كارگر بر عليه اقتدار سرمايه 
بعنوان  واحد  شركت  كارگران  باشند.  شده  متشكل 
گردانى از طبقه كارگر ايران گام بلندى در اين راستا 
مورد  بايد  ترديدى  هيچ  بى  تالش   اين  برداشته اند. 
حمايت قرار گيرد و از دل اين حمايت گسترده است 
كه مي توان و بايد از كم و كاستى هاى آن نيز گفت.

3 - تضمين برخوردارى از حق تشكل وقتى تامين 
شده است كه يك سلسله حقوق اجتماعى ديگر نيز 
به دولت تحميل شده باشند و يا الاقل معلوم باشد 
كه اينها نيز مطالبات غير قابل گذشتى هستند؛ مثل 
آزادى حق تجمع، آزادى بيان. مادام كه حق بى قيد 
تشكل  و  تجمع  آزادى  حق  و  بيان  آزادى  شرط  و 
كارگرى  تشكل هاى  باشند،  نشده  شناخته  برسميت 
معرض   در  مي توانند  بهانه اى  بهر  هنوز  شده  ايجاد 
كه  اينروست  از  بگيرند.  قرار  سرمايه  عمال  هجوم 
در  كارگرى  تشكل هاى  ايجاد  راستين  فعالين 
حق  تحميل  و  تثبيت  پيگير  مبارزين  بايد  حقيقت 
اين  تحميل  باشند.  نيز  تشكل  حق  و  بيان  آزادى 
آقاى  مثل  كسانى  مي كند  تضمين  كه  است  حقوق 
كارگران  خود  بخواست  كه  دليل  به اين  تنها  اسانلو 
در يك تالش  حق طلبانه مسئوليت بيشترى متقبل 
عالوه  نشوند.  زندانى  و  دستگير  است،  بوده  شده 
آزادى  و  تشكل  حق  براى  مبارزه  اهميت  اين  بر 
در  و  كارگرى  تشكل هاى  ايجاد  سر  از  صرفا  بيان 
پاسخگويى  بلكه  نيست،  كارگرى  مسائل  چارچوب 
اين  مهم  مساله  است.  ايران  جامعه  مبرم  نياز  بيك 
است كه طبقه كارگر در پروسه پيشروى براى ايجاد 
تشكل هاى كارگرى بايد پرچمدار آزادى بيان و حق 
براى  تضمينى  هيچ  وگرنه  باشد.  كلى  بطور  تشكل 
ادامه كارى تشكل هاى كارگرى اى كه حساب خود 
نيست.  باشند،  كرده  جدا  جامعه  مسائل  باقى  از  را 

نكته ديگر اينكه در جريان مبارزات كارگران شركت 
در  پيشتر  همچنين  و  گذشته  سال  طول  در  واحد 
اتفاق  بارها  سقز  مه  اول  دستگيرشدگان  با  رابطه 
بعضا  (كه  را  شدگان  دستگير  دولت  كه  است  افتاده 

هيچ  هم  اسالمى  جمهورى  خود  قوانين  طبق  حتى 
وثيقه  گرفتن  خالفى مرتكب نشده اند) تنها با گرو 
درگرو  همچنان  ها  وثيقه  اين  گاه  و  مي كند.  آزاد 
تنها  اين  كه  داشت  بايد  توجه  و  مي مانند.  دولت 
دولت احمدى نژاد نيست كه اين رويه را بكار گرفته 
است، پيشتر اصالح طلبان طرفدار جامعه مدنى كه 
كار  همين  هم  مي خوردند،  قسم  فردى"  ّ"حقوق  به 
و  مالى  وثيقه  معناى  واقعا  اما  كردند.  كارگران  با  را 
گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران و يا بستگانشان 
با  دارد  حاكم  دولت  اگر  چيست؟  حكومت  توسط 
مبارزه  ميدان  ميانه  به  را  مالكيت  مساله  كار  اين 
مي كشد، چرا كارگران نبايد اين مساله را به حركتى 
نبايد  چرا  كنند؟  تبديل  نظام  اين  بنيادهاى  عليه  بر 
گفت اگر اموال و خانه هاى محقر ما هم قرار است 
مالكيت تان  مرزهاى  پس   بشوند،  سركوب مان  ابزار 
دريافتى  وصول  براى  و  نمى شناسيم  برسميت  را 
به  خسارت  جبران  براى  نشده مان،  پرداخت  هاى 
براى  نشده اند،  داده  راه  كارخانه  به  كه  كارگرانى 
تامين خساراتى كه به خانه و خانواده هاى كارگرى 
وارد كرديد،  اموال كارخانه و مايملك جناب كارفرما 
را مادام كه اين خسارات جبران نشده در حيطه اختيار 
مي گيريم و به نيروى خودمان طلب مان را وصول 
مى كنيم. كارى مشابه اين در جنبش  كارگرى ايران 
است.  موجود  تجاربش   و  افتاده  اتفاق  هم  پيشتر 
دارد،  حدى  سركوب  ظرفيت  كه  است  اين  واقعيت 
و دقيقا از آنجا كه براى دولت سركوب عريان امروز 
ديگر كارساز نيست (و يا الاقل شق اول واكنش  آنها 
نيست) بجاى آن بايد از حربه هايى استفاده كرد كه 
هم فشار معيشتى بر كارگران را افزايش  مي دهد، هم 
حمايت  ميزان  هم  و  مي كند  متفرق  را  آنها  صفوف 
مي دهد.  كاهش   آنها  از  را  جامعه  ديگر  بخش هاى 
كه  فرساست  طاقت  آنچنان  زندگى  تامين  دشوارى 
كارگران  خانه هاى  سند  و  ناچيز  اموال  گرفتن  گرو 
و بستگان و آشنايانشان در حقيقت هزينه تالش ها 
براى  مانعى  به  خود  و  مي كند  بيشتر  را  مبارزات  و 
تداوم اين حمايت ها و همبستگىها تبديل مي شود. 
پيشرفت مبارزه براى برپا كردن تشكل هاى كارگرى 
و همچنين پيشرفت تداوم حمايت موثر از كارگران 
شركت واحد از جمله ايجاب مي كند كه اين حربه ها 
و  مدنى  جامعه  طرفدار  جنابان  از  بايد  شوند.  خنثى 
كدام  چرا و به  پرسيد  عدالت  توسعه  طرفدار  جنابان 
گرفته  گرو  بستگانشان  و  كارگران  ندار  و  دار  مجوز 
خودشان  از  كارگران  نزديكان  مگر  آخر  مي شوند؟ 
ثروتمندترند كه باكى نباشد كه كدام سند و چند سند 
و چند ميليون پول گرو گذاشته مي شود؟ اگر صاحبان 
قدرت و دولت در اين مملكت باندازه همقطارانشان 
در ممالك پيشرفته بورژوازى هم توان و شايستگى 
چرا  ندارند،  را  بيان  آزادى  حق  شناختن  برسميت 
كارگران بايد تاوانش  را بدهند؟ سالها پيش  در جريان 
كارگران  از  يكى  بريتانيا،  سنگ  ذغال  معادن  بستن 
را كه معدن خانه دومش  بود، و زمانى كه از شغل و 

ديگر حقوق خود محروم شده بودند از ذغال سنگ 
محاكمه  دزدى،  بجرم  بود؛  كرده  استفاده  معدن 
نكوهش   و  بحث  موضوع  مدتها  واقعه  اين  كردند. 
قباحت  اما  امروز  شد.  تاچرى  حكومت  سياست هاى 
گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران توسط حكومت 
است.  تاچرى  سياست  حيثيت  اعاده  مايه  اسالمى 
تهديد  بايد  ابتدا  "عدالت"  كردن  عمومى  براى  گويا 
بىخانمانى را مقابل كارگران و بستگانشان گذاشت!

4- مطالبه حق تشكل مطالبه اى محورى است كه 
بيكار،  و  شاغل  از  اعم  كارگران،  بخش هاى  همه 
جوان و سالخورده، زن و مرد، در آن ذی سهمند. اما 
همچنانكه انتظار مي رود در پس  اين مطالبه حياتى 
از  كه  است  موجود  متفاوتى  بسيار  تعابير  و  درک ها 
سوى  از  و  كارگران  خودآگاهى  سطح  بازتاب  يكسو 
ديگر تجسم تمايالت و گرايشات آنها در يك مبارزه 
زاويه  از  امروز  كه  آنچه  است.  عظيم تر  و  وسيع تر 
پيشبرد امر ايجاد تشكل هاى توده اى كارگرى مهم 
است توجه به سياست ها و راهكارهاى اين تشكل ها، 
و  كارگران،  طبقاتى  مبارزه  پيشبرد  در  شان  كارآيى 
متكى بودنشان به توده هاى كارگر و تضمين دخالت 
كارگر  طبقه  است.  مبارزه شان  سرنوشت  در  آنان 
نمي تواند امروز مشغول كارى باشد كه در فرداهاى 
دورتر هيچ ربطى به منافع طبقاتى اش ، به رهايى از 
ستم و استثمار نداشته باشد. سازمانيابى اى كه نتواند 
اين خصايص  را همين امروز نشان دهد، كوچكترين 
لطماتش  از دست دادن استقالل طبقاتى و دور كردن 
مناسبات  به  بردن  دست  بمعناى  (سياست  سياست 
قدرت در هر سطحى در جامعه و نه سياست بمعناى 
تخصصى اش) از حيطه نظر و عمل كارگر خواهد بود. 
سال هاى حاضر، سال هاى شكل گيرى و قوام نسل 
جديدى از رهبران كارگرى است كه ميزان موفقيت 
هم  كارگران،  مبارزه  پيشبرد  در  گذاری شان  تاثير  و 
در احاطه آنها به آرزوها و آمال طبقه كارگر است و 
هم در پختگى و دورانديشى سياسى اى كه حضور 
تضمين  را  كارگر  طبقه  عظيم  توده هاى  گسترده 
كارگرى  توده اى  تشكل هاى  ايجاد  براى  مي كند. 
بايد رو به توده كارگر كرد و مبارزه عليه نظام سرمايه 
دارى را سازمان داد. هيچ راه ميان برى موجود نيست.

********
در  كارگرى  مطالبه  هر  كه  است  اين  واقعيت 
برسميت  آن  در  انسانى  حقوق  و  حق  كه  جامعه اى 
شناخته نمي شود خود جبهه گسترده اى را بازمي كند 
و  بود  آماده  اين ها  همه  براى  بايد  ندارد.  انتها  كه 
حكومت  توطئه گرى  و  تهاجم  كوچكترين  مقابل  در 
راهى  تا  كرد  اضافه  ديگر  مطالبات  آنقدر  عمالش   و 
كه  ماست  همه  بر  امروز  نماند.  باقى  تسليم  جز 
بهر بهانه اى، در هر تجمعى و با تمام قوا خواهان 
تجمع  و  تشكل  حق  و  بيان  شرط  و  قيد  بى  آزادى 

مبارزه  كه  بگوييم  رسا  صداى  با  شويم. 
براى حق تشكل، حق آزادى بيان و ديگر 
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حقوق اجتماعى حق مسلم شهروندان است و هيچكس  به اين دليل كه 
براى اين مطالبات مبارزه كرده نبايد زندانى شود. دفاع از كارگرانى كه 
صدمات  متحمل  يا  و  زندانى  طلبانه  حق  مبارزات  اين  در  شركت  بعلت 
تشكل  حق  آزادى  و  بيان  حق  آزادى  از  مشخص   دفاع  مي شوند،  روحى  و  مالى 
خساراتى  تمامى  و  برگردند  بسركارشان  بايد  واحد  شركت  اخراجى  كارگران  است. 
گرو  كه  داد  اجازه  نبايد  شود.  جبران  اند،  شده  متحمل  دوره  اين  طول  در  كه 
حكومت  كه  داد  اجازه  نبايد  شود.  باب  پول  گذاشتن  وثيقه  و  خانه  سند  گرفتن 
كارگر  كردن  آزاد  براى  بگيرد  گرو  را  نشده  دستگير  كارگر  منال  و  مال  اسالمى 
دستگير شده. نبايد اجازه داد كارگرى را كه جلوى صف مى آيد تا نقش  نمايندگى 
امروز  كه  همانهايى  متمدن،  ممالك  در  كنند.  بازداشت  بگيرد،  بعهده  را  كارگران 
نمايندگان  هستند،  ايران  مكالى  و  معمم  بورژوازى  از  بخشى  آمال"  "قبله  ديگر 
دارند.  مصونيت  كارفرمايان  اندازی هاى  دست  از  بسيارى  مقابل  در  كارگران 
پر  و  زنده  جنبشى  به  زدن  دامن  واحد،  شركت  كارگران  از  دفاع  بهترين  امروز 
تحرک است براى دفاع از حق تشكل و حق آزادى بيان. جنبشى به وسعت همه 
جامعه، جنبشى كه از مرز خانواده هاى كارگرى مي گذرد، جنبشى كه حق تشكل را 
اولين گام براى برخوردارى از حقوق اجتماعى و انسانى مي شناسد، جنبشى كه در 

جنگ و جدال و جشن و سرورش ، قدرت خود را تنها در سازمانيافتگى اش  
كنيم.  تر  گسترده  را  جنبش   اين  بيند.  مى  سرمايه  نظام  بنياد  عليه 

جوالى2006

 منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد، بعد از 
7 ماه زندان و تحمل شكنجه شديد، روز چهارشنبه نهم اوت 2006، با قرار 
وثيقه 150 ميليون تومانى آزاد شد و مورد استقبال گرم خانواده و كارگران 

شركت واحد قرار گرفت.
از  بيش  آن  در  كه  آنها  گسترده  اعتصاب  و  واحد  شركت  كارگران  مبارزه 
1200 نفر از كارگران و فعالين اين سنديكا از جمله منصور اسانلو دستگير 
شدند  قدرت واقعى كارگران را در مبارزه براى ايجاد تشكل كارگرى مستقل 
و تحميل نمودن آن و ساير خواست هايشان به رژيم جمهورى اسالمى، به 

نمايش گذاشت.
مبارزه كارگران شركت واحد و ساير بخش هاى كارگرى در ايران و همچنين 
حمايت وسيعى كه در سطح بين المللى در دفاع از مبارزه كارگران شركت 
واحد و آزادى كارگران دستگيرشده از جمله اسانلو براه افتاد، قدم به قدم 
رژيم جمهورى اسالمى را وادار به عقب نشينى نمود. در اين ميان الزم است 
به نقش اتحاديه ها و تشكل هاى كارگرى در كشورهاى مختلف، احزاب و 
جريانات چپ و كمونيست و فعالين مدافع جنبش كارگرى در خارج كشور 
منصور  آزادى  و  ايران  كارگران  مبارزات  از  دفاع  در  كارزار  انداختن  راه  در 

اسانلو اشاره كرد.
تجربه اين دوره مبارزه كارگران شركت واحد و همبستگى وسيعى كه در 
ايران و در سطح جهان ايجاد شد، بار ديگر نشان داد كه دستيابى به حق 
تشكل طبقاتى و مستقل كارگرى تنها به اتكا به نيروى مبارزه مستقيم و 
اين  در  است و  امكان پذير  جهانى  همبستگى  كارگران و  خود  جمعى  اراده 
ايجاد  براى  رژيم  كار  وزارت  از  مجوز  درخواست  رفرميستى  سياست  ميان 

تشكل مستقل توهمى بيش نبوده و راه به جايى نبرده است.
منصور اسانلو، آزاد شد، اين امر يك پيروزى و دستاورد با ارزشى براى خانواده 
ايشان و كارگران سراسر ايران است. اما مبارزه كارگران ايران و از جمله 
كارگران شركت واحد براى ايجاد و تحميل تشكل مستقل كارگرى، حق 
اعتصاب و ساير خواست هاى طبقه كارگر، همچنان ادامه دارد. مبارزه اى كه 
الزم است با اتكا به ميدان آمدن گسترده كارگران و در پرتو يك استراتژى 

راديكال و سوسياليستى به سرانجام واقعى برسد.
      كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران   2006-8-10

منصور اسانلو،رئيس سنديكاى 
كارگران شركت واحد آزاد شد!

مقاومت مردم انقالبى كردستان
در برابر فرمان جنگى 28 مرداد 58 خمينى
بهرام رحمانى

بيست و هفت سال از فرمان جمله خمينى، به كردستان مى گذرد. اكنون تغيير 
و تحوالت زيادى در جامعه كردستان و سراسر ايران پديد آمده است. اسناد 
مهندس  و  دكتر  امروز  كه  شخصيت هايى  از  بسيارى  كه  دارد  وجود  فراوانى 
گنجى،  اكبر  كالم،  زيبا  دكتر  مانند  شده اند  دانشگاه  استاد  و  روزنامه نگار  و 
جاليى پور، حجاريان، عبدى و كسانى هم چون بنى صدر، يزدى و غيره در آن 
روزها تمام هم و غمشان را در جهت كشتار مردم انقالبى كردستان و تحكيم 
پايه هاى حكومت جهل و جنايت جمهورى اسالمى گذاشته بودند. سازمان هايى 
نظير حزب توده، سازمان فدائيان خلق ايران(اكثريت)، جبهه ملى، نهضت آزادى 
و... هم زبان با جمهورى اسالمى،  هر آنچه در ماهيتشان بود به مردم انقالبى 
كردستان نسبت دادند و آن ها را عوامل پاليزبان و بيگانه و ضدانقالب ناميدند. 
از  باقميانده  ژاندارمرى  و  ارتش  خمينى،   1358 مرداد   28 حمله  فرمان  با   
رژيم سلطنت، پاسداران جمهورى اسالمى، سيلى از چاقوكشان و قداره بندان 
«مجاهدين انقالب اسالمى»، «سياه جامگان»، «كفن پوشان»، «دانش جويان 
هرگونه  تا  شدند  سرازير  كردستان  سوى  به  اسالم»،  و «سپاهيان  امام»  خط 
اين  برابر  در  اما،  كنند.  خفه  را  كردستان  مردم  انقالبى  و  حق طلبانه  صداى 
يورش وحشيانه، مردم انقالبى كردستان، به پا خاستند و جنبشى را راه انداختند 
كه اكنون با گذشت بيست و هفت سال، هنوز هم اين جنبش با قدرت به مبارزه 

انقالبى خود ادامه مى دهد.
 بخشى از فرمان حمله خمينى به كردستان، چنين بود:

«از اطراف ايران گروه هاى مختلف ارتش و پاسداران و مردم غيرتمند تقاضا 
كرده اند من دستور بدهم به سوى پاوه رفته، غائله را ختم كنند. من از آنان 
تشكر مى كنم و به دولت و ارتش و ژاندارمرى اخطار مى كنم، اگر با توپ ها 
و تانك ها و قواى مسلح تا 24 ساعت ديگر حركت به سوى پاوه نشود، من 
همه را مسئول مى دانم ... »  (روزنامه هاى كيهان و اطالعات و...، شنبه 27 

مرداد ماه 1358)
 بدنبال انتشار اين فرمان خمينى، عصر همان روز، نمايندگان مجلس خبرگان 
در قم، او را مالقات كردند. خمينى، طى سخنانى براى آنها با زبانى زمخت و 
خشن بى شرمانه مردم انقالبى و آزادى خواه و حق طلب كردستان را خرابكار 
و فاسد ناميد. او، در بخشى از سخنرانى خود گفت: «... مرزها را آزاد كردند، 
قلم ها را آزاد كردند، گفتار را آزاد كردند، احزاب را آزاد كردند، به خيال اين كه 
اين ها يك مردمى هستند... اين ها خرابكارند، ديگر با اين اشخاص نمى شود 
با ماليمت رفتار كرد... اين ها يك جمعيت خرابكار هستند، يك جمعيت فاسد 
هستند. اين ها را ما نمى توانيم كه بگذاريم كه هر كارى كه دلشان مى خواهد 
بكنند. حاال هم اعتراض كرده اند كه خود شماها داريد اين كارها را مى كنيد. 
نظير آن ها كه پريروز و چند روز پيش آن خرابكارى را كردند... خودشان ايجاد 
غائله مى كنند بعد گردن مردم مى گذارند... يك چنين مردمى هستند... با اين ها 
بايد با شدت رفتار كرد و با شدت رفتار مى كنيم...» سخنرانى خمينى را ساعت 
تلويزيون سراسرى كشور پخش كرد و روز 28 مرداد 58 - 17  20 راديو و 
اوت 1979 نيز متن كامل سخنرانى او، در روزنامه هاى كيهان و اطالعات درج 

گرديد.
در همان ساعات پخش اطالعيه و سخنرانى خمينى، رسانه هاى دولتى، تبليغات 
دروغين و غيرواقعى و تحريك آميز خود را عليه مردم كردستان و سازمان ها و 
احزاب و ديگر نهادهاى مردمى آغاز كردند  و كليه نيروهاى سركوبگر نظامى و 

حزب الهى با كليه تجهيزات و سالح هاى مخرب راهى كردستان شدند
زدند.  اعتراض  و  تظاهرات  به  دست  جا  همه  در  كردستان،  انقالبى  مردم   
نفر  مرداد 58، 11  روز 28  بامداد  دقيقه  و 40  ساعت 2  سركوبگر،  نيروهاى 

از جوانان شهر پاوه را بدون هيچ گونه محاكمه اى اعدام كردند. خبر و 
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تصوير اين وحشى گرى، در روز 18 مرداد در 
رسانه هاى داخلى و خارجى درج گرديد. نيمه 
شب هواپيماهاى جنگى بر فراز شهرهاى كردستان، 
ديوار  و  زدند  مانور  به  دست  سنندج،  شهر  ويژه  به 

صوتى را شكستند.
فوت  كرد: «بدون  صادر  ديگرى  اطالعيه  خمينى،   
وقت به سنندج برويد. كليه نيروها و و قواى نظامى 
كه  رسيد  خبر  الساعه  فرمايند:  توجه  دستور  اين  به 
در سنندج، ارتشى ها و سازمان هاى آنان را محاصره 
نرسند،  كمك  ديگر  ساعت  نيم  تا  اگر  و  كرده اند 
انتظامى  قواى  كليه  به  اكيدا  مى برند...  را  اسلحه ها 
دستور مى دهم كه به پادگان هاى مراكز ابالغ كنند 
كه به قدر كافى به طرف سنندج حركت كنند و با 
شدت اشرار را سركوب نمايند. پاسداران انقالب در 
هر محلى هستند به مقدار كافى به طرف سنندج و 
تمام  با  و  شوند  بسيج  هوايى  پل  با  كردستان  تمام 
شدت اشرار را سركوب نمايند. تاخير و لو به قدر يك 
ملت  از  مى شود.  تعقيب  شدت  به  وظيفه  از  ساعت 
ايران مى خواهم كه مراقب باشند هر يك از ماموران 
تخلف كردند فورا اطالع دهند. من انتظار دارم كه تا 
نيم ساعت ديگر از قواى انتظامى به من خبر بسيج 
الخمينى،  الموسوى  روح اهللا  والسالم  برسد.  عمومى 

28 مرداد 1358»(روزنامه كيهان، 29 مرداد 1358)
 اين وقايع حاكى از آن است كه خمينى، براى حمله 
همه جانبه به كردستان، به دنبال بهانه و فرصت بود 
تا از اين طريق كليه دستاوردهاى دمكراتيك انقالب 
را سركوب كند. قلم ها را بشكند. دهان ها را ببندد. 
كشتار  و  جنگ  و  ترور  و  تهديد  با  را  خود  حكومت 

تثبيت كند.
براى مثال، همزمان با يورش وحشيانه به كردستان، 
روز 29 مرداد 58، آذرى قمى در تهران، توقيف 22 

روزنامه ديگر را صادر كرد.
روز 27 مرداد 58 در تهران، به كتاب فروشى ها، دفاتر 
فدائيان خلق، مراكز كانون وكال، كانون نويسندگان، 
و  روزنامه ها  دفاتر  دانشگاه،  ملى،  دمكراتيك  جبهه 
غيره  و  كارگرى  تشكل هاى  سياسى،  سازمان هاى 

يورش بردند و به آتش كشيدند.
روز 28 مرداد 58 خلخالى از سوى خمينى، به عنوان 
حاكم و قاضى براى قتل عام مردم انقالبى كردستان، 

به آن منطقه اعزام شد.
موقعيت  تثبيت  براى  همچنين  اسالمى،  جمهورى 
خود در كردستان، فئودال ها و مرتجعين محلى مانند 
در  كالنى  مالى  امكانات  و  كرد  مسلح  را  مفتى زاده 
اختيار آن ها قرار داد تا گرايش چپ جامعه كردستان را 
در تنگنا و انزوا قرار دهند. از سوى ديگر ناسيوناليسم 
كرد نيز همواره مشغول بند و بست و مذاكرات پنهانى 
با جمهورى اسالمى و نمايندگان آن بود. براى مثال، 
مذاكره نمايندگان حزب دمكرات در آن دوره با زيبا 
كالم، به عنوان نماينده دولت هرگز علنى نشد. همه 
كشاندن  شكست  به  براى  توطئه ها،  و  ترفندها  اين 
اجرا  و  طراحى  كردستان  انقالبى  مردم  مقاومت 

نمايندگان  و  نهادها  و  كومه له  كه  حالى  در  مى شد. 
كه  بودند  اين  خواهان  كردستان،  مردم  دمكراتيك 
همه مذاكرات علنى برگزار شود و هيچ توافق و عدم 

توافق از مردم پنهان نگاه داشته نشود.
و  تشكل ها  و  سازمان ها  سوى  از  زيادى  اعتراضات 
در  ويژه  به  و  ايران  شهرهاى  در  مستقل  رسانه ها 
با  و  گرفت  صورت  كردستان  به  حمله  در  تهران، 
مردم كردستان، اعالم هم دردى و همبستگى شد. در 
خارج كشور نيز درچند كشور در مقابل سفارت خانه ها 
آكسيون هاى  اسالمى،  جمهورى  كنسولگرى هاى  و 

اعتراضى برگزار گرديد
آيت اهللا منتظرى، درباره يورش به كردستان، گفت: 
و  امپرياليسم  عكس العمل  كردستان  «حوادث 

صهيونيسم است.»
آيت اهللا طالقانى، در سخنرانى جمعه 9 شهريور تهران، 
حمله  شديدا  كردستان،  انقالبى  جنبش  به  ديگر  بار 
كرد. او، در سخن رانى قبلى خود گفته بود كه همراه 

امام پشت تانك نشسته و به كردستان مى آيد.
مردم  از  تن   7 ديگر  بار  مرداد 58،  روز 29  بامداد   
شهر پاوه، در محوطه زندان ديزل آباد به جوخه اعدام 
سپرده شدند.(روزنامه كيهان، 30 مرداد 58) همچنين 
روزنامه كيهان، روز 30 مرداد ماه، خبر 9 نفر ديگر از 
تيرباران شدگان شهر پاوه را كه در ساعت 6 بامداد 
در محل كشته شدن پاسداران، با حكم خلخالى، درج 
گزارش  يك  در  سنندج،  انقالب  دادستان  بود.  كرده 

رسمى اعالم كرد كه 6 نفر در سنندج، اعدام شدند.
روز 20مهر ماه 1358، به دنبال اعتراض مردم براى 
روى  به  پاسداران  مهاباد،  شهر  در  زندانيان  آزادى 
اختالف  موجب  كه  گشودند  آتش  معترض  مردم 
جمعى از آن ها با نيروهاى مسلح شد. در اين هنگام 
زد و خورد درگرفت و گروهى از مردم و پيشمرگان 
مسلح به سپاه پاسداران و كالنترى حمله كردند. در 
اين درگيرى رييس كالنترى و 3 پليس كشته شدند. 
7 نفر ديگر نيز زخمى شدند و 17 نفر از زندانيان نيز 

موفق به فرار شدند.
يدک  را  دانشگاهى  عنوان  اكنون  كه  كالم،  زيبا 
مردم  كشتار  و  سركوب  در  روزها  آن  در  مى كشد 
سركوب  براى  داشت،  مستقيم  نقش  كردستان 
وزيرى  نخست  سوى  از  مهاباد،  مردم  اعتراضات 
است  تاكيد  به  الزم  شد.  فرستاده  مهاباد  به  مدتى 
كه زيبا كالم،  بعد از راه انداختن جنگ كرد و آذرى 
راهى  دولت  نماينده  عنوان  به  بارها  نقده  شهر  در 

كردستان شده بود.
در  شديدى  درگيرى هاى   ،1358 شهريور  نهم  روز 
جاده  در  درگيرى ها  مهم ترين  داد.  روى  كردستان 
بود.  جريان  در  بوكان  و  ديواندره  مريوان،  بانه، 
پيشمرگان  ضدهوايى  آتش  زير  چمران،  هليكوپتر 
قرار گرفت. در روستاى سوته و پاسگاه بسطام، يك 
جنگ شديدى روى داد كه در اين جنگ نابرابر فواد 
و  سرشناس  كمونيست هاى  از  سلطانى،  مصطفى 
محبوب و از بنيان گذاران كومه له، جان باخت. جان 

باختن كاک فواد، شوک و ضايعه بزرگى براى مردم 
بود.  ايران  كمونيستى  جنبش  و  كردستان  انقالبى 
نيروهاى رژيم بر سر جان باختن كاک فواد تبليغات 
گسترده اى راه انداختند و آن را پيروزى بزرگى براى 
اين  از  پيش  روز   6 دانستند.  جنايت  و  جهل  رژيم 
واقعه دردناک، به دستور خلخالى، نماينده خمينى، 2 
برادر فواد را همراه با 7 نفر ديگر در مريوان تيرباران 

كردند.
 نيروهاى جمهورى اسالمى، هنگامى كه توان مقابله 
نداشتند،  را  معترض  مردم  و  پيشمرگ  نيروهاى  با 
دست  و  مى كردند  حمله  بى كناه  مردم  به  وحشيانه 
به كشتار مى زدند. براى مثال، روز 11 شهريور 58، 
روستاى «قارنا»  مردم  اسالمى،  جمهورى  نيروهاى 
سربازان  را  جنايات  چنين  نمونه  كردند.  قتل عام  را 
آمريكائى  سربازان  و  لبنان  و  فلسطين  در  اسرائيلى 
در عراق و افغانستان آفريده اند. رسانه هاى جمهورى 
هولناک  جنايت  اين  درباره  هفته  چندين  اسالمى، 
سكوت كردند، اما سرانجام روزنامه كيهان، در تاريخ 
30 شهريور 58، نوشت: «در پى حادثه فجيع روستاى 
«قارنا» كه منجر به قتل 68 نفر شد، هيئت اعزامى 
و  آذربايجان غربى  استاندار  نخست وزير،  سوى  از 
حاجى مالصالح رحيمى به اين روستا، گزارشى تقديم 

مقامات كرد...» 
چنين  نمونه  اسالمى،  جمهورى  جنايت كاران   
جناياتى را فقط به روستاى «قارنا» محدود نكردند، 
شده  سازمان دهى  و  سيستماتيك  طور  به  بلكه 
مانند  كردستان،  ديگر  روستاهاى  و  بخش ها  در 
«منطقه  «ايندرقاش»،  «سروكانى»،  «قالتان»، 
كردند. يا اين كه  تكرار  غيره،  مجيدخان» و  چومى 
59 زندانى سياسى را به طور دسته جمعى در مهاباد، 

به جوخه هاى مرگ سپردند.
رژيم قبل از حمله همه جانبه به كردستان، سعى كرد 
زمينه هاى چنين حمله اى را با هجوم به دستاوردهاى 
پشتيبانى  و  حمايت  زمينه هاى  و  نمايد  آغاز  انقالب 
كردستان  حق طلب  مردم  از  ايران  ديگر  نقاط  مردم 
را از بين ببرد. بدين سان، رژيم جمهورى اسالمى، 
بود،  نكرده  محكم  حاكميت  در  را  خود  پاى  هنوز 
سياسى  قوانين  حتى  بست،  رو  از  را  خود  شمشير 
شاه  رژيم  بر  كه  بين المللى  جهان شمول  حقوقى  و 
اعمال  به  و  گذاشت  كنار  سريعا  بود،  شده  تحميل 
در  تنها  نه  را  ها  كشتار  و  شكنجه ها  ترين  شنيع 
فجيع ترين  گرفت.  بكار  مالءعام  در  بلكه  زندان ها، 
اسالمى  قوانين  به  اتكا  با  را  روش ها  خشن ترين  و 
فتواى قتل و ترور، قصاص و سنگسار و شكنجه و 
اعدام را در قوانين جزائى خود رسميت داد و قانونى 
كرد. اعدام هزاران انسان بى گناه را بدون محاكمه و 
وكيل مدافع، باا تكا به اين قوانين وحشى، در عرض 
اعدام  جوخه هاى  به  و  كردند  صادر  دقيقه  سه  دو 

سپردند. 
 روز 27 اسفند 1357، نيروهاى سركوبگر از پادگان 

كه  كردند  حمله  شهر  مردم  به  سنندج،   28
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جان  نفر  ده ها  وحشيانه،  حمله  اين  اثر  در 
باختند و صدها نفر نيز زخمى گرديدند. ستاد 
ارتش در تهران، مردم سنندج را ضد انقالب خواند و 
تهديد كرد. در دومين روز اين جنگ، صديق كمانگر، 
نامه اى  در  سنندج،  شهر  موقت  شوراى  سخنگوى 
مسلحانه  درگيرى  «اين  نوشت:  خمينى،  به  خطاب 
سنندج  پادگان  و  دولت  نماينده  صفدرى  طريق  از 
تحميل شده است.» مردم سنندج 24روز، در مقا بل 
حمالت هوايى و زمينى جمهورى اسالمى، مقاومت 

كردند. 
براى بررسى اوضاع آيت اهللا طالقانى، در راس هيئت 
رسمى دولتى، از تهران به سنندج آمد و با نمايندگان 
شهر  نفرى   11 شوراى  تشكيل  براى  كردستان 
سنندج، به توافق رسيدند و اوضاع سنندج آرام شد. 

(روزنامه كيهان، 29 اسفند 57 و 6 فروردين 58)
پاسداران  سپاه  و  ارتش  نيروهاى  روزها،  همين  در   
به شهر گنبد كاووس حمله كردند و دفاتر نيروهاى 
سياسى تركمن صحرا را تخريب و تسخير كردند و 

حمام خون را انداختند.
اسالمى  جمهورى  عوامل  فروردين 58،  روز 31  در 
اين  انداختند.  راه  كرد  و  ترک  جنگ  نقده،  شهر  در 
درگيرى يك هفته ادامه داشت. صدها تن از ساكنان 
شهر قتل عام شدند. ارتش و پاسداران به فرماندهى 
مالحسنى وحشى، دست به كشتار مردم كرد در اين 
كردند.  غارت  را  آن ها  اموال  و  منازل  و  زدند  شهر 
بسيارى از مردم كرد اين شهر را مجبور به ترک شهر 

كردند و آواره نمودند.
 روزهاى 22 و 23 تير ماه 58، مردم تمام شهرهاى 
حالى  در  زدند،  آرامى  تظاهرات  به  دست  كردستان، 
كه رسانه هاى دولتى تبليغات مسموم تشنج آفرينى و 
جعل اخبار را شدت بخشيدند. سرانجام نيروهاى سپاه 
مستقر  مريوان  موقت كه در شهر  قياده  پاسداران و 

تظاهركنندگان  روى  به  بودند 
هجوم  اين  اثر  در  گشودند.  آتش 
 24 ماه،  تير   23 روز  وحشيانه، 
باختند  جان  بى گناه  مردم  از  نفر 
گرديدند.  مجروح  نيز  نفر   40 و 
ارعاب  براى  جنگى  هواپيماهاى 
شهرهاى  فرازهاى  بر  مردم، 
زدند.  مانور  به  دست  كردستان، 

(روزنامه كيهان، 24 تير 1358)
در اعتراض به هجوم نيروهاى سركوبگر، مردم شهر 
مريوان، به عنوان اعتراض شهر را ترک كردند كه به 
كوچ سياسى معروف شد. اين حركت مردم مريوان، 
قرار  ديگر  شهرهاى  مردم  پشتيبانى  و  حمايت  مورد 

گرفت.
 در پيشاپيش همه اعتراضات انقالبى مردم كردستان 
نيروهاى  مقابل  در  توده اى  مقاومت  سازمان دهى  و 
روز  شبانه  تمام  با  كومه له،  پيشمرگان  سركوبگر، 
جانفشانى و فداكارى و مبارزه كردند. همين مقاومت 
شد  سبب  كومه له،  كمونيستى  و  انقالبى  صداقت  و 
اجتماعى  و  محبوب  جنبش  يك  به  سرعت  به  كه 

سوسياليستى تبديل شود.
 تاريخ وقايع آن دوره حاكى از آن است كه جمهورى 
و  پير  به  حاكميت  آغاز  روزهاى  همان  از  اسالمى، 
و  جريانات  همه  و  نكرد  رحم  مرد  و  زن  و  جوان 
دم  از  مى كرد  احساس  خود  مخالف  كه  را  افرادى 

تيغ گذراند.
همه  اين  عوامل  از  يكى  كه  است  اين  واقعيت    
وحشى گرى جمهورى اسالمى در ايران و به ويژه در 
در  كارگرى  جنبش  عقب نشينى  از  ناشى  كردستان، 
آن مقطع بود. اگر جنبش كارگرى در انقالب 57، به 
ويژه كارگران صنايع بزرگ نظير صنايع نفت، حداقل 

مى توانست بخشى از 
خود  طبقاتى  آلترناتيو 
را به حاكميت تازه به 
دوران رسيده تحميل 
سرنوشت  شايد  كند، 
طور  ايران،  جامعه 
ديگرى رقم مى خورد 
همه  اين  شاهد  ما  و 

هم  امروز  همين  مسلما،  نبوديم.  هولناک  جنايات 
از  مستقل  سراسرى  سطح  در  نتواند  كارگران  اگر 
دولت، خود را متشكل و متحد كنند و تاكتيك ها و 
استراتژى خود را در مقابل جامعه قرار ندهند، دير يا 
زود جمهورى اسالمى نيز مانند رژيم سلطنتى تغيير 
يافته، اما باز هم جهل و جنايت و استثمار باقى مانده 
دست  در  حاكميت  تغيير  با  تنها  موجود  وضعيت  و 
جناح هاى بورژوازى تداوم خواهد يافت. اما وضعيت 
موجود جنبش كارگرى كمونيستى بسيار اميدوار كننده 
و نويدبخش است. اين اميد در مقابل ما قرار دارد كه 
نظر  جمع بندى و در  كمونيستى، با  كارگرى  جنبش 
گرفتن تجارب مثبت و منفى انقالب 57 و 28 سال 
حاكميت خونين جمهورى اسالمى، انقالب اجتماعى 
طورى  را  خود 
به  و  دهد  سازمان 
بگذارد  اجرا  مرحله 
هيچ  آينده  در  كه 
سركوب  با  انسانى 
و  فقر  و  اختناق  و 
جهل  و  فالكت 
ملى  خرافات  و 
انسان ها  همه  نكند.  نرم  پنجه  و  دست  مذهبى  و 
پوست،  رنگ  جنسيت،  مليت،  گرفتن  نظر  در  بدون 
و باورهايشان به عنوان شهروندان آزاد و برابر زندگى 

شاد و مرفعى داشته باشند.
سازمان  مثابه  به  كومه له،  گفتيم  كه  طور  همان 
و  مبارزه  و  تالش  با  كارگر،  طبقه  كمونيستى 
جانفشانى هاى زياد در صف مقدم مبارزه و مقاومت 
سركوبگر  نيروهاى  بى وقفه  تهاجم  برابر  در  توده اى 
جمهورى اسالمى، قرار گرفت. پيشمرگان و رهبران 
و كادرهاى كومه له، در ميان مردم، سمبل پيشتازى 
و  دلسوزترين  و  انقالبى  رزمندگى  و  سرسختى  و 
فداكارترين انسان هاى انقالبى و كمونيست شناخته 

مبارزه  و  توده اى  مقاومت  سازمان دهى  در  و  شدند 
رهايى بخش تجارب فراوان و گرانبهايى كسب كردند. 
در اثر اين مقاومت توده اى با طرح و نقشه كومه له، 
جمهورى  سرمايه دارى  رژيم  طرح هاى  يك سو  از 
اسالمى در كردستان با شكست مواجه شد و از سوى 
ديگر، بند و بست هاى ناسيوناليسم كرد با حكومت 
مركزى نيز نقش برآب گرديد. همه اين عوامل و به 
ويژه مقاومت توده اى بى نظير سبب شد كه در مدتى 
كم تر از 3 ماه، نيروهاى رژيم در هم شكسته شوند؛ 
به جاى خلخالى ها و چمران ها، «هيئت هاى حسن 
هجوم  فرمان  جاى  به  «صلح»  پيام هاى  و  نيت» 
مجبور  خمينى،  حقيقت  در  گردد.  مطرح 
شد جام زهر را سر بكشد و پيام آتش بس 
جز  چيزى  كه  كند  صادر  را  آبان 58   26
اقرار به شكست و تنفسى در جنگ براى 
تجديد قوا و حمله مجدد به كردستان نبود. 
سقوط  دنبال  به  كه  است  اين  واقعيت   
به  چپ  قوى  جنبش  يك  سلطنت،  رژيم 
افتاد  راه  كردستان  در  كومه له،  رهبرى 
منافع  عليه  بر  معامله  به  حاضر  هيچ وجه  به  كه 
توده هاى مردم با حكومت مركزى نبود. كارگران و 
زحمت كشان و مردم آزادى خواه و انقالبى در شوراها 
و بنكه هاى محالت سازمان دهى شدند. تشكل هاى 
كارگران،  سنديكاهاى  مانند  ديگر  اجتماعى  و  توده 
تشكل هاى  معلمان،  جامعه  زنان،  تشكل هاى 
دانش آموزان و اتحاديه هاى دهقانى ايجاد گرديدند. 
مردم پاسگاه ها و پادگان ها را خلع سالح كردند و مسلح 
گرديدند. حفاظت و امنيت شهرها را به عهده گرفتند. 
مقابل  در  دادند.  ترتيب  را  تظاهرات ها  و  ميتينگ ها 
يورش نيروهاى سركوبگر تا دندان مسلح ايستادند.

باين ترتيب، فضايى كه در كردستان به وجود آمده 
بود، براى جمهورى اسالمى و رهبران آن، غيرقابل 
تحمل بود . كشمكش هاى واقعى بين مردم انقالبى 
كردستان و جمهورى اسالمى نوپا، از همان لحظات 
اول روزهاى پيروزى انقالب 57، آغاز شد. در جريان 
اسالمى  جمهورى  سال 58،  فروردين   12 رفراندوم 
«آرى يا نه»، در كردستان، فضاى متفاوتى حاكم بود 
اكثريت  توسط  انتخابات  سراسرى  تحريم  آن هم  و 
مردم كردستان بود. اين مسئله براى رژيم جمهورى 
آمد  گران  بسيار  خمينى،  آن  بنيان گذار  و  اسالمى 
در  كردستان،  مردم  كرد.  بزرگى  خطر  احساس  و 
جمهورى  با  عيمقى  اختالف  كه  دادند  نشان  عمل 
اسالمى به رهبرى خمينى دارند، از اين رو، مطالبات 
برحق و دمكراتيك خود را به عنوان خواست واقعى 
سرمايه¬دارى  رؤيم  كردند.  مطرح  كردستان  مردم 
ضدانقالب  رژيم  يك  عنوان  به  اسالمى،  جمهورى 
و ارتجاعى نمى توانست خواست ها و مطالبات برحق 
و دمكراتيك مردم انقالبى كردستان را بپذيرد، چون 
كه پذيرش چنين خواست ها، قاعدتا بايد براى سراسر 
شرايطى  چنين  در  كه  مى شد  پذيرفته  هم  ايران 

نبود.  امكان پذير  اسالمى  جمهورى  حاكميت 
كردستان،  به  خمينى  حمله  فرمان  اين رو،  از 
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همه  عليه  بر  تعرضى  واقع  در 
مردم   57 انقالب  دستاوردهاى 
بود.  ايران  سراسر  در  ايران، 
بنابراين، دليل اصلى فرمان حمله خمينى به 
كردستان، برخالف ادعاهاى مقامات اين رژيم 
و جرياناتى مانند حزب توده و اكثريت وغيره 
نه ماجراى پاليزبان، نه مسئله پس مانده هاى 
رژيم سرنگون شده سلطنتى، نه دليل شيعه و 
سنى و نه دليل كرد و فارس، نه وابستگى به 
امپرياليست ها، بلكه اساسا عدم پذيرش رژيم 
جديد از سوى اكثريت مردم انقالبى كردستان 
دمكراتيك  نهادهاى  ديگر  و  كومه له  و 
دليل  اين  به  جديد،  حاكمان  بود.  كردستان 
به تكاپو افتاده بودند كه خيزش انقالبى مردم 
كردستان را خاموش كنند اين بود تا به الگوى 
مبارزه در ساير مناطق ايران منجر نشود. در 
هر صورت مقاومت و مبارزه مردم كردستان 
در برابر اين همه وحشى گرى هاى جمهورى 
چپ  گرايش  استقبال  و  ستايش  با  اسالمى، 
به  را  كردستان  و  شد  روبرو  ايران  سراسر 
جهت  در  آن ها  براى  قدرت مندى  سنگر 
كرد. تبديل  اسالمى  جمهورى  سرنگونى 
يك  عنوان  به  كومه له،  سال،   28 اين  در 
جنبش قوى سوسياليستى و انترناسيوناليستى، 
خواسته هاى  و  مطالبات  تحقق  راستاى  در 
و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى،  انقالبى 
هم دوش  كردستان،  انقالبى  مردم  فرهنگى 
ايران،  سراسر  كمونيستى  كارگرى  جنبش  با 
سهم به سزايى را ايفا كرده است، به همين 
اعتبار هم با افتخار و سرافراز در مقابل تاريخ 
ايستاده است. از اين رو، كومه له، نه تنها جنبش 
اجتماعى و محبوب كارگران و مردم انقالبى 
و  كارگران  محبوب  جريان  بلكه  كردستان، 
است.  منطقه  و  ايران  سراسر  انقالبى  مردم 
كومه له، استراتژى سوسياليستى، يعنى همان 
استراتژى خزب كمونيست ايران را در مقابل 
جامعه كردستان قرار داده است. پيروزى اين 
طبقه  اجتماعى  نيروى  به  اتكا  با  استراـتژى 
كارگر از طريق سرنگونى جمهورى اسالمى 
كارگرى  حكومت  برابرى،  آزادى،  تحقق  و 
از  هم  ملى  ستم  شرايطى،  چنين  در  است. 
تحمل  وجود  با  كومه له،  امروز  مى رود.  بين 
ضربات و ضايعات فراوان، با جنبش كارگرى 
كمونيستى كردستان و ايران گره خورده است 

كه نويد پيروزى ميدهد.
ايران،  آتى  انقالب  در  كه  نيست  شكى 
سنگر  و  برجسته  نقش  هم چنان  كردستان 
حكومت  برابرى،  آزادى،  تحقق  براى  مهمى 
و  حمايت  بنابراين  بود،  خواهد  كارگرى 
پشتيبانى از جنبش انقالبى كردستان، وظيفه 

همه نيروهاى انقالبى، آزادى خواه 
و كمونيست سراسر ايران است.

يك سال از آن يك 
گذشت.  بزرگ  ماه 
روزهاى  به گرمى  آنهم  حماسه ،  و  بود  شور  كه   ماهى 
پرطپش انقالبى مردمى، براى به  زير كشيدن حاكميتى 
نامردمى. لبالب بود از اتحاد و مبارزه  و مقاومت دليرانه  
و  رهائى  به   عشق  از  بود  ماالمال  عمومى،  يكپارچه  و 
اميد به  روشنائى و طلوع آزادى. اين نبرد و مقابله  يك 
ماهه   كه  با جرقه   يك اعتراض به  يك آدمخوار گى در 
ماه   يك  از  پس  بود  گشته   آغاز  كردستان  از  نقطه اى 
كم  و  همگانى  اعتصاب  يك  با  التهاب،  پر  گذر  و  سير 
نظير به  اوج پيروزى مرحله اى خود دست يافت و ذلت 
و زبونى حاكميت تا دندان مسلح را به  نمايش گذاشت.
مردم  عمومى  پرشكوه   خيزش  از  صحبت  اينجا   
بجان آمده  كردستان در فاصله  بين 18 تير تا 16 مرداد 
مهاباد  در  اوليه   تظاهرات  با  كه   است،  گذشته   سال  ماه  
درهم  را  كردستان  سراسر  طنين  پر  و  مواج  و  آغازيد 
پاى  روزها  اين  در  انقالبى  و  بپاخواسته   مردم  نورديد. 
به  مرحله  نوينى از مبارزه  يكپارچه  خود گذاشتند. فصل 
و  ناپذير  خستگى  اما  نابرابر  و  دشوار  نبرد  از  را  نوينى 
نبردى  بود.  عطف  نقطه   يك  اين  گشودند.  خود  مداوم 
بود مثال زدنى، به  روزها و دوران انقالب 57 و آغازين 
روزهاى مقاومت عمومى عليه  استبداد و ارتجاع مى ماند. 
همگان روزهاى تاريخى  و ماندگارى را شاهد بودند كه  
آزمون  نيست،  پنهان  تاريخ  چشم  از  آن  شكوهمندى 
بزرگى بود كه  براى هميشه  آموزنده  و راهنما ميتواند باشد.
ماركس ميگويد:« در جريانهاى سترگ تكامل تاريخى 
هر بيست سال يك روز است، اگرچه  سپس ممكن است 
  چنان روزهائى فرا رسد كه  هر روز آن تراكم بيست سال 
باشد.» از زاويه  اين ارزيابى داهيانه  ديالكتيكى و تاريخى، 
اعتصاب  روز  يعنى  آن  اوج  نقطه   بويژه   و  ماه   يك  اين 
عمومى كردستان در 16 مرداد از آن روزهاى ماندگار و 
تاريخى است كه  تراكم بيش از دو دهه  را در خود دارد.   
اين فوران و انفجار خشم فروخورده اى بود با بيش از دو  
دهه  تلنبار شدن. اين صداى مردم انقالبى كردستان بود 
كارگران  صداى  اين  ملى.  ستم  و  تبعيض  تحقير،  عليه  
و  فقر  و  استثمار  بيكارى،  عليه   بود  زحمتكش  مردم  و 
عليه   چپاولگرى،  و  غارت  عليه   بود  فريادى  تنگدستى. 
اعتياد و فحشا، عليه  سركوب و خفقان، عليه  ارتجاع و 
خرافات، عليه  ستمگرى قرون وسطائى بر انسان زن و 
تحقير اين نيمه  جامعه . اين يك رويارويى علنى و آشكار 
عليه  رژيمى بود كه  بند نافش به  خودكامگى و ارتجاع 
بسته  است. رژيمى كه  تنها از راه  خشونت و ضرب و شتم 
مردم  انسانى  و  عادالنه   خواستهاى  جواب  ستمگرى  و 
دربند و بالكشيده  اين جامعه  را داده  است و ميدهد. اين 
نبرد آشكار و عيانى بود عليه  رژيمى كه  شادى و اميد به  
زندگى بهتر و فرداى انسانى را از جامعه  و از اين مردم 
حكومتى  لرزان  پايه هاى  كه   رژيمى  مى ربايد.  رنجديده  
مهره هاى  و  پيچ  كردن  سخت  و  سفت  در  تنها  را  خود 
استبداد و ارتجاع يافته  است. اينها « دهنها را مى بويند، 

و  آزاديخواهى  از  ندايى  هر  تا  مى كاوند»  را  پستوها 
بكشانند. سالخى  به   و  بربايند  را  آگاهى  از  عنصرى 
اين  مقاوم  مردم  مبارزاتى  گذشته   به   گذرا  نگاهى  در    
اسالمى،  جمهورى  منحوس  حاكميت  طول  در  جامعه  
و  تظاهرات  خيزش ها،  قيام ها،  تك  شاهد  مكرر 
خيزش هاى  بوده ايم.  آنجائى  و  اينجا  مقاومت هاى 
هر  تظاهرات هاى  سنندج،  اسفند  سوم  بانه ،  در  نوروزى 
ديگر  شهرهاى  و  مهاباد  مريوان،  سقز،  در  چندگاهى  از 
بربريت  و  خشونت  با  جملگى  كه   ديده ايم  را  كردستان 
اسالمى  جمهورى  گماشتگان  و  گزمگان  نمونه وار 
خودانگيخته   انفجارهايى  همگى  اينها  شده اند.  سركوب 
انقالبى  قوى،  بسيار  انگيزه   يقينا  كه   بودند  لحظه اى  و 
و  ستمگرى  با  تقابل  و  رژيم  با  رويارويى  خالصانه   و 
كه   آنجايى  از  اما  داشتند،  خود  سر  پشت  را  عدالتى  بى 
افق روشنى در منظر نبود و رنج پراكندگى را در سينه  
داشت،  بدون دستاوردى آنچنانى به  فروكشى و پا پس 
و  ويرانى  آوار  زير  از  ديگربار  تا  مى گرديد  ناچار  نهادن 
سربرآورد.  ديگر  جايى  از  سمندروار  سوختگى  خاكستر 
كردستان  بيدريغ  مردم  عمومى  و  يكپارچه   خيزش  اما 
با  تمايزى  نقطه   است.  ديگرى  سنخ  از  ماه   يك  آن  در 
هرآنچه  اتفاق افتاده  است را دارد. بهمين خاطر بقطعيت 
قطور  كتاب  از  نوينى  فصل  گشودن  به   آنرا  ميتوان 
كرد. تعبير  سرزمين  اين  در  عادالنه   و  برحق  مبارزات 
همه  گير شدن و سراسرى بودن، همبستگى كم نظير و 
عملى  اما  نانوشته   هماهنگى  آميز،  موفقيت  عمل  اتحاد 
جنبش،  اين  بطن  در  و  درون  در  مختلف  صداهاى 
پايدارى  و  گسترده   هاى  شبكه   كارآمدى  و  شدن  فعال 
نقاط  اين  جمله   از  مردمى  خودانگيخته   سازماندهى  از 
قوت و تمايزات قابل تامل در اين جنبش بودند. از همه  
درک  در  بود  آگاهانه   رهبرى  عنصر  دخالت  نيز  مهمتر 
و  همدردى  به   تنها  كه   بزنگاه   سر  در  و  لحظه   درست 
نكرد،  بسنده   ماوقع   نقل  و  درگيرى ها  صرف  انعكاس 
بلكه  با پيش گذاشتن راهكارى عملى و تاكتيكى منطقى 
كه  همانا اعالن اعتصابى عمومى در تتمه  اين دوره  از 
مبارزات بود، آنرا بسوى پيروزى قطعى رهنمون گشت. 
اين يك پيروزى برگشت ناپذير بود كه  به  درجه  بسيار 
بااليى از خودباورى عموى و مردمى دامن زد. مردمى 
اتحاد  با  تنها  خالى،  دست  با  و   دندان  و  چنگ  با  كه  
مصائب  از   بزرگى  موج  انقالبى  هوشيارى  و  عمل 
پشت  و  گذراندند  سر  از  را  پاى  پيش  دشوارى هاى  و 
درآورند. بلرزه   را  سبع  و  مسلح  دندان  تا  رژيم  اين 

كومه له  اين افتخار را دارد كه  توانست به  اين مهم پاسخى 
درخور و شايسته  بدهد و اين نقش را به  شايستگى ايفا 
كند. اعالن درست و بموقع فراخوان اعتصاب سراسرى 
بسيارى از نقشه هاى شوم كارگزاران حكومتى را در به  
مستقيم  مقابله   و  درگيرى  براى  مردم  كشانيدن  خيابان 
برهم زد. اينان با بسيج هوانيروز و هلى كوپترهاى توپدار، 

بيت  زبده   آدمخواران  گسيل  و  گردآورى  با 
رهبرى به  شهرهاى كردستان، نشان دادند كه  

آزمون بزرگ روزهاى فراموش ناشدنى
ناصر امين نژاد
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جهان امروز

15 روز يكبار منتشر مى شود

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

شماره حساب جهان  امروز

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ آزاد است.

*مسئوليت  مطالب جهان   امروز  با نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با نام جهان امروز امضا شده باشد، 
موضع رسمى نشريه است.

* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از چاپ به اطالع نويسنده 
مى رسد.

* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى" يا " واژه نگار" تاِيپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 
دو صفحه آ4 با سايز 14 است.

مى خواهند مردم را بگونه اى به  خاک و خون 
بكشند و بشيوه اى مرعوب و منكوب سازند كه  
اعتصاب  اين  اما  بيايند.   بخود  نتوانند  ديرزمانى  تا 
همه  مردم و پتانسيل قدرتمند آنها را يك كاسه  كرد 
و اينگونه  بود كه  تابلو عظيمى از انسجام، عزم و اراده 
اين  شد.  گذاشته   بنمايش  رژيم  رد  بر   دال  همگانى 
رويداد قدرت مردم و درجه  نفرت و انزجار عميق آنان 
نشان  جهانيان  به   شيوه   بارزترين  به   را  حاكميت  از 
داد. و حباب انديشه هاى شوم حاكميت را تركاند و 
يال و كوپال رژيم و دستگاه هاى سركوب و جهنمى 
آنرا بخاک ماليد. مطمئنا اين ممكن نميشد اگر آن 
اقدام  و  طرفى  از  پايدارى  و  اسقامت  مانور،  قدرت 
درست و بموقع و تيزبينانه  اعتصاب همگانى مجرى 
و  بى  برنامگى  پاشنه    بر  در  اگر  همچنان  نمى شد. 
مى چرخيد،  خودش»  بار  خودش  كار  « هركسى 
شكست  محتوم  اثرات  با  سهمگين تر  بار  صد  بلكه  
پراكندگى،  و  تفرقه   ياس،  همانا  كه   مى شد  روبرو 
خرسندى"خيرانديشان"  و  طلبان  عافيت  خشنودى 
بود.  چپاولگران  افزون  دم  استيالى  و  ستم  دستيار 
همگان در عرصه  عملى از صداها و تبين هاى مختلف 
اما همسو و در ضديت با رژيم جور و ستم  فراخوان 
اعتصاب را پذيرفتند. به  اين درخواست جواب دادند، نه  
به  اين خاطر كه  جملگى سر در آستان همه  سياست ها، 
خواست ها و نگرش هاى كومه له  داشتند و يا دارند، 
فى البداهه   و  سياسى  شم  با  كه   خاطر  اين  به   بلكه  
خود آنرا تاكتيكى بجا و سياستى و راهنمايى درست 
در جهت منافع عمومى جنبش و قيام خود تشخيص 
درجه   اين  كردند.  عمل  بدان  وجود  تمام  با  و  دادند 
دريافت.  آنرا  بايد  كه   است  سياسى  بلوغ  از  باالئى 
يا  سهو  به   عمدتا  تنش  پر  گيرودار  اين  در  برخى ها 
نگاه  از دريچه  تنگ منفعت و 'اندازه ' سازمانى با  آن 
تاكتيك درست  و خر دمندانه  از در مخالفت درآمدند، 
يا كه  بسيار سرد و خنثى با آن روبرو شدند و يا حتى 
صورت  در  تا  سردادند  را  گرانه   تخطئه   زمزمه هاى 
و  مغالطه   ميدان  و  كنند  تن  بر  حق  جامه   شكست 
موجود  واقعيت هاى  اما  بيابند.  خوش  را  سفسطه  
نپذيرفت.  را  سياسى  سليقگى  كج  اين  صحنه   در 
همه  صداها و رنگ هاى مختلف، اما همسو در اين 
جنبش، بدور از كش و قوس هاى اغلب بى اهميت و 
حيرت آور سازمانى و حزبى، يك صدا و دوش بدوش 

هم با هوشيارى و جسارت شگفت انگيز كارى كردند 
كارستان و اعتصاب بزرگى را به  سامان رسانيدند كه  
در نوع خود نمونه وار و تاريخى شد. و بدين ترتيب 
برگ زرينى بر تجارب مبارزاتى اين جامعه  افزودند.
  اين يك دستاورد عمده  و يك آزمون موفق و بزرگ 
و يك تجربه  ذيقيمت است كه  بايد از جوانب مختلف 
حتى  بگيرد.  قرار  مداوم  درس آموزى  و  موردارزيابى 
آن  پذير  اجتناب  كاستى هاى  به   نيز  دريچه اى  بايد 
پرهيز  پراكند گى ها  برخى  از  كاش  شود.  گشوده   نيز 
داده   خودسرى ها  برخى  به   ميدان  كاش  مى شد، 
دست اندركاران  و  مباشران  دام هاى  كاش  نمى شد، 
جمهورى اسالمى آن شكارهاى تك و توكى را هم 
ضررخيز  تندروى هاى  برخى  از  و  نمى گرفت  بخود 
برخى  آن  دادن  پوشش  در  كاش  مى گرديد.  حذر 
بهتر  چه   نمى گرفت.  صورت  مردود  كردن هاى  غلو 
ميشد كه  نه  كارشكنى بلكه  اجماع بيشترى پشت سر 
فراخوان اعتصاب ميبود و راه  هماهنگيهاى سازمانى 
همه   با  ميگرديد.  طى  مختلف  جوانب  با  بيشترى 
حركت  آن  چهره   بر  نيست  گردى  اين  احوال  اين 
روزگار  گذشت  از  آموختن  اين  تاريخى،  و  توفنده  
پيشوايان  تنها  آموخت،  را  الزم  هنر  اين  بايد  است. 
همه  چيزدان دربند تجارب خود و ديگران نيستند.!! 
دوره   اين  مبارزات  عملى  صحنه   در  واقعيت  اين 
پتانسيل هاى  مى توان  كه   داد  نشان  را  خود  بويژه  
بالقوه  عمومى را با سياست و تاكتيك درست، زمينى 
در  اراده گرايى   و  ذهنى  پندارهاى  از  بدور  واقعى،  و 
بالفعل  چندان  صد  جنبش  عمومى  منافع  جهت 
مسئول  حزب  و  بودن  پيشرو  خاصيت  اصال  كرد. 
و متعهد بودن اين است كه  چقدر مى  تواند با چشم 
و  واقعى تر  دردسرتر،  كم  راههاى  از  را  جنبش  باز 
چقدر  گردد.  رهنمون  مقصود  سرمنزل  به   عملى تر 
شرايط  از  درست  تحليل  و  ارزيابى  با  مى تواند 
موجود و بدور از تعصب و جمود فكرى راهكارها و 
شيوه هاى موثرتر مقابله  و مبارزه  يكپارچه  و متحدانه 
بدور  و  متانت  با  مى تواند  چقدر  بگيرد.  پيش  در   را 
زيانبار  گرايشات  منفى  اثرات  جنجال  و  هياهو  از 
و  دستاورد  مى تواند  چقدر  بدهد.  توضيح  شفاف  را 

مابه ازا سياسى مثبت و ملموسى را به  جامعه  متضمن 
شود و در جهت تثبيت و غنى كردن آن مى كوشد. 
همچنين اين جنبش انقالبى و موجود در جامعه  نشان 
سياسى  بلوغ  اين  از  و  مى خواهد  مى تواند،  كه   داد 
برخوردار است كه  هرچه  بيشتر متحدانه  و يكپارچه  
ارتقا  ببرد،  پيش  به   را  خود  انقالبى  مبارزات  دامنه  
بخشد و بسط بدهد. اين استعداد را دارد كه  شيوه هاى 
مختلف مبارزاتى را با همديگر تلفيق كند، بكار ببندد 
و با همه  توان واقعى خود كليه  امكانات بالقوه موجود 
بدهد.  قرار  انقالبى  مبارزه   امر  پيشبرد  خدمت  در  را 
در خاتمه  يادآور مى شوم كه  مبارزات دوره اخير  نيز 
با وجود موفقيت هاى بيشمار اين حقيقت را بيش از 
و  رنج كشيده   و  بپاخاسته   مردم  كه   داد  نشان  پيش 
بيدريغ به  درجه  بسيار باالترى از انسجام و يكپارچگى 
و هماهنگى نياز دارد. اين يك نياز عاجل است، بايد 
افكار  موثر  شركت  و  دخالت  با  و  همگان  تالش  با 
عمومى گام هاى جدى، واقعى و عملى در رفع اين 
نياز برداشته  شود. جنبش اخير نشان داد كه  ميتوان 
در  را  بسيارى  هماهنگى هاى  گونه  گونگى،  عليرغم 
زمينه  هاى مختلف ايجاد نمود. اين يك امر شدنى و 
واقعى است و بر  بستر يك نياز و زمينه  واقعى قرار دارد. 
اين امر مهم بويژه  امروز از اهميت و اولويت حياتى 
هر  از  بيش  جامعه   امروز  است.   برخوردار  بسيارى 
زمان در آستانه  تغيرات و تكان هاى شديدى قرار دارد 
و از يك پيچ خطرناک تاريخى مى گذرد. شبح جنگ 
رژيم  است.  جوالن  در  كشور  آسمان  در  ويرانى  و 
ديوانه وار  اسالمى  جمهورى  بحران جوى  و  بحران زا 
مى دهد.  سوق  نابودى  و  پريشانى  بسوى  را  جامعه  
جامعه  آبستن روزهاى است كه «  تراكم بيست سال 
را در خود دارند». اين روزها سنجيدگى در عمل و 
درک حساسيت ها و برشمارى اولويت ها را مى طلبد. 
روان شدن از پس حادثه جويان بى پروا به  سرنوشت 
انسانها و شعاربافى هاى بى پايه  و يا تالش در ايجاد 
حوادث كاذب نهايتا ره به  هيچ كوره  دهى نمى برد،  
بلكه گم شدن در گردباد حوادث، دست خالى ماندن 

و تن رنجور و بد فرجامگى را از پى خواهد داشت. 
قدر مسلم دود اين ناسنجيدگى ها قبل از هر چيز به  
چشم انبوه  مردم بى دريغى خواهد رفت كه  با خلوص 
و بى پروايى قطره  قطره  زندگى و هستى خود را  براى 

فردايى بهتر بمصرف رسانيده اند. 

آزمون بزرگ 
روزهاى فراموش نشدنى 


