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پلنوم چهارم كميته مركزى  
 حزب كمونيست ايران برگزار شد

 4 و   3 روزهاى  در  ايران  كمونيست  حزب  مركزى  كميته  چهارم  پلنوم 
شهريور 1387 برابر با 24 و 25 آگوست 2008  با حضور رفقاى كميته 
به   ناظر  عنوان  به  كه  له،  كومه  مركزى  كميته  رفقاى  و  حزب  مركزى 
مهم  نكات  اى  پاره  پلنوم  اين  در  شد.  برگزار  بودند  شده  دعوت  پلنوم 
در ارتباط با موقعيت جنبش هاى اجتماعى در ايران مطرح شد و بويژه 
موقعيت جنبش دانشجويى بعد از وقايع 16 آذر مورد بحث و ارزيابى 

قرار گرفت.
كمونيست  حزب  فعاليت  مختلف  عرصه هاى  همچنين  پلنوم  اين  در 
ايران، فعاليت كميته تشكيالت شهرها، فعاليت تشكيالت خارج از كشور 
حزب، فعاليت راديو صداى حزب كمونيست ايران، نشريه جهان امروز 
و  بحث  مورد  تشكيالتى  مسائل  ديگر  اى  پاره  و  حزب  هاى  سايت  و 

بررسى قرار گرفت.
يكى ديگر از موضوعات مورد بحث در اين پلنوم،  بررسى مسئله اعالم 
كومه له“ از جانب جمعى از كادرها و اعضاى  “فراكسيون فعاليت بنام 
حزب كمونيست ايران و رسيدگى به قرار كنگره سيزدهم كنگره كومه له  
در همين رابطه بود. پلنوم كميته مركزى حزب در اين رابطه قطعنامه اى 
كميته  مركزى حزب و اتفاق نظر اعضاى  كميته  را با اتفاق آرا اعضاى 
مركزى كومه له  به تصويب رساند، كه همزمان با انتشار اين اطالعيه به 

اطالع عموم خواهد رسيد.
پلنوم در  ادامه كار خود و در مبحث آرايش و تقسيم كار درون كميته 
مختلف  بخش هاى  هدايت  كميته هاى  ترميم  با  بعضا  و  ابقا  با  مركزى، 
تشكيالت، و با انتخاب يك كميته اجرائى 5 نفره براى هدايت سياسى و 

تشكيالتى حزب در فاصله دو پلنوم به كار خود پايان داد.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
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اطالعيه برگزارى پلنوم كميته مركزى كومه له  
به اطالع مى رساند كه پلنوم اول كميته مركزى كومه له منتخب كنگره 
سيزدهم با شركت همه اعضاى اين كميته و اعضاى كميته مركزى حزب 
كمونيست ايران كه به عنوان ناظر حضور داشتند، در روزهاى آخر مرداد 

ماه سال جارى برگزار گرديد.
مهمترين دستور كار اين پلنوم عبارت بود از بررسى چگونگى اجراى 
قرارها و مصوبات كنگره سيزده كومه له. در همين ارتباط قرار بر اين 
شد كه بيشترين بخش هاى مباحثات كنگره از طريق راديو و تلويزيون 
كومه له عينا به اطالع همگان برسد. همچنين قرار شد كه مصوبات اين 

كنگره به زبان هاى فارس و كردى در اسرع وقت انتشار يابد.
مركزى،  نهادهاى  دادن  سازمان  از  بود  عبارت  پلنوم  كار  پايانى  بخش 
سازمان دادن نهادهاى تبليغاتى و تقسيم كار ميان اعضاى كميته مركزى 
كومه له. پلنوم در همين بخش از كار خود رفيق ابراهيم عليزاده را بعنوان 
دبير اول كومه له انتخاب نمود و بعد از 3 روز كار فشرده اجالس خود 

را پايان داد.
كميته مركزى كومه له

سازمان كردستان حزب كمونيست ايران
شهريور  1387  _   اوت 2008

گراميداشت زندانيان
 سياسى سال 67 

را با تشديد مبارزه متحدانه
 عليه جمهورى اسالمى ارج نهيم!

در صفحه 2 

چگونگى مواجهه با امواج سركوب ها

به ياد رفقا فواد مصطفى سلطانى، 
صديق كمانگر و غالم كشاورز

شدت يافتن حمالت پليس و ارگان هاى سركوبگر رژيم هار اسالمى- سرمايه دارى 
ايران به مراسمات و تجمعات مختلف، يورش به خانه و كاشانه كوشندگان راديكال 
خودسرانه، ضبط اموال، و  دانشجويى، بازداشت هاى  جنبش هاى كارگرى، زنان و 
شكنجه هاى جسمى و روحى دستگير شدگان به اعمال هر روزه ماموران اطالعاتى 
و امنيتى مبدل گرديده كه بواقع داللت بر وحشت سرمايه داران و رژيم آنها از قدرت 
درندگى  با  درافتادن  به منظور  رو  اين  از  دارد.  آزاديخواهى  و  انقالب  جبهه  گيرى 
حاكمين واپسگراى ايران براى جلوگيرى از تداوم بگير و به بندها، و آدم كشى هاى 

رسمى و نقشه مند دولتى، مى بايد به راهبردهاى مثمر ثمرى اتكاء كرد.  

كومه له و مقاومت قهرمانانه مردم كردستان
 در برابر يورش سراسرى

 رژيم اسالمى در 28 مرداد 1358
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 در مورد  “ فراكسيون فعاليت تحت نام كومه له“
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سرمايه دارى
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در حاشيه 
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در هفته هاى اول مرداد سال 1367 اخبار وحشتناک 
جمهورى  زندان هاى  داخل  از  اى  دهنده  تكان  و 
اسالمى به خارج درز كرد كه حاكى از كشتار و قتل 
عام هزاران انسان در بند بود. اين كشتار و وحشيگرى 
در نيمه اول شهريور همان سال به اوج خود رسيد. 
ابعاد كشتار زندانيان در بند به وسعت ايران بود. در 
ترين  وحشيانه  از  يكى  كشور  شهرهاى  از  بسيارى 
و بى سابقه ترين كشتارهاى سياسى در تاريخ ايران 
به وقوع پيوست كه نمونه آن را تنها در جنگ هاى 
ايران،  به  مغول  چنگيزخان  يورش  امثال  غارتگرانه 
نسل كشى يهوديان به فرمان هيتلر و توسط نازيها، 
نسل كشى ارامنه در تركيه توسط ترک هاى جوان و 
همفكران كمال اتاتورک، يا قتل عام و انفال كردها 
در  بعث  فاشيست  رژيم  توسط  عراق  كردستان  در 
اواخردهه هشتاد ميالدى قرن گذشته را مى توان نام 
برد. اين جنايات هولناک همچون ديگر نمونه هاى 
ذكر شده، مطابق برنامه آگاهانه و به منظور نابودى 
صورت  اسالمى  حكومت  دربند  مخالفين  از  نسلى 
نسل كشى  عمليات  نام  مى توان  حق  به  كه  گرفت 

زندانيان سياسى ايران را بر آن نهاد.
شايد يكى از ويژگى هاى كشتار زندانيان سياسى در 
سال 1367 در ايران با ديگر موارد بيان شده در اين 
باشد كه تمام قربانيان اين فاجعه عظيم، زندانى بودن 
آنها در پشت ميله هاى آهنين بود كه بسيارى از آنها 
سالهاى عمر خود را در آن سياه چال ها گذرانده و 
على القاعده موازين ناظر بر حقوق زندانى سياسى بر 
پرونده آنها حاكم بود. بسيارى از آن قربانيان دوره 
زندانى خود را طى كرده در انتظار آزاد شدن به سر 
و  ناروشن  هنوز  بسيارى  بازداشت  دليل  مى بردند. 
در انتظار به اصالح تفهيم جرم بودند. اما كسانيكه 
اين جرم و جنايت عليه زندانيان را مرتكب شدند، 
ديگر، خشم ضد  به تالفى شكست شان از جانبى 
انسانى خود را بر زندانيان در بند خالى كردند. در 
جنگ  بود.  داده  روى  بزرگى  اتفاق  زندانها  خارج 
ويرانگر ايران و عراق با ابعاد وسيع تلفات انسانى 
به  كه  اقتصادى  بزرگ  زيان  و  ضرر  و  خسارت  و 
تخريب بسيارى از شهرها و مناطق مسكونى طرفين 
منجر شده بود، با شكست جمهورى اسالمى پايان 
يافته بود. خمينى كسى كه آغاز جنگ را نعمت الهى 
سركشيدن  با  آنرا  شكست  سرافكندى  با  زد،  جار 
جان  بيهوده  كردن  قربانى  و  معروفش  زهر  جام 
ها  جبهه  و  شهرها  در  بى گناه  انسان  هزار  صدها 
قبول كرد. خمينى چه بعنوان رهبر مذهبى و معنوى 
در  قوا  كل  فرمانده  بعنوان  چه  و  اسالمى  حكومت 
امنيت  شوراى  قطعنامه 598  تيرماه 1367  روز 27 
اين  پذيرفت.  را  بس  آتس  بر  مبنى  ملل،  سازمان 
شكست در واقع شكست پان اسالميسم جمهورى 
بود.  محمدى  ناب  اسالم  صدور  پايان  و  اسالمى 
نمى گذشت  نجف  و  كربال  از  قدس  راه  ديگر 
كامل  شكست  با  پيروزى  تا  جنگ  جنگ  شعار  و 

مواجه شده بود. پايان جنگ براى مردم زجر كشيده 
مى توانستند  كه  بود  اميدى  دريچه  گشايش  ايران، 
مطرح  آن  طريق  از  را  خود  مطالبات  و  خواست ها 
و  آمد  بوجود  مردم  دل  در  شادمانى  و  شوق  كنند. 
شكست و زبونى رژيم اسالمى را نقطه اميدى براى 
پيشروى مبارزه و تحق خواست هاى خود در آينده 
مى دانستند. سران جمهورى اسالمى و در راس همه 
خامنه اى  و  رفسنجانى  اصليش  مشاوران  و  خمينى 
و ديگر همفكران آنان، بر اين واقعيات اطالع كامل 
داشتند. آنان نقشه مند و آگاهانه تصميم گرفتند كه 
عزا  به  را  جنگ  پايان  از  مردم  خوشحالى  و  شادى 
و سوگوارى تبديل كنند. دليل موجهى براى كشتار 
مردم كوچه و بازار نداشتند. سران جمهورى اسالمى 
پيروزى  محصول  حكومتشان  خودشان،  بقول  كه 
خون بر شمشير بود مصمم بودند كه انتقام شكست 
در جنگ را از مردم ايران بگيرند. آنان براى بقاى 
خود به ريختن خون هر چه بيشتر نياز داشتند. از 

نظر حاكمان ايران مناسب ترين و بى سروصداترين 
معترض  انسان  هزار  دهها  كه  بود  زندانها  تنها  جا 
ميله  پشت  در  دفاع  بى  حال  عين  در  و  مبارز  و 
هاى آهنين آن به بند كشيده شده بودند. خمينى با 
ايجاد كميته اى مركب از نيرى قاضى شرع، اشراقى 
دادستان تهران و موسوى اردبيلى دادستان كل كشور 
و با صدور فتواى مذهبى و سعى كنيد «اشدائى على 
كفار» باشيد، دستور قتل هزاران زندانى سياسى در 
تاريك خانه هاى حكومت اسالمى را صادر كرد. با 
اى  حرفه  قصابانى  كردن  مامور  و  فتوا  اين  صدور 
همچون الجوردى و داورى و دهها جنايتكار ديگر، 
يك  جنگ  جبهه  به  اسالمى  رهبر  براى  را  زندانها 
طرفه تبديل كردند و شكست در جبهه را به پيروزى 
اسالم به دور از انظار مردم در زندانها تبديل كردند. 
هزاران چوبه دار برپا شد و زندانيان آرمان خواه با 
ننگ  و  آويزان  اعدام  دار  بر  جالدان  به  «نه»  گفتن 

اين  خبر  كردند.  حك  قاتالن  پيشانى  بر  را  تاريخ 
جنايات از راديو و تلويزيون و مطبوعات پخش نشد. 
خمينى و شاگردانش تصور كردند كه قفل هميشگى 
قربانيان  اجساد  اند.  زده  جامعه  بردهان  را  استبداد 
اين جنايات را مخفيانه در خاوران تهران، دارالرحمه 
انقالب  دادگاه  حياط  اصفهان،  رضوان  باغ  شيراز، 
گورستان   كردند.  دفن  ديگر  مكان  دهها  و  سنندج 
اين عزيزان را لعنت آباد نام نهادند تا به خيال خام 
خود مردم از آنها دورى جويند. گورستان هايى كه 
بالفاصله به آرمگاه عزيزان فراموش نشدنى تبديل 
شدند و به يقين در آينده نه چندان دور به ميعادگاه  
عاشقان راه رهايى بشريت تبديل خواهند شد. ديرى 
نپاييد خبر اين جنايت هولناک در ايران و در خارج 
كشور پخش شد. مردم ايران كه كم كم داشتند تن 
خسته و فرسوده خود را از زير آوار جنگ ويرانگر 
كه  شدند  متوجه  كشيدند  مى  بيرون  عراق  و  ايران 
چه فاجعه اى عليه عزيزان آنها انجام گرفته است. 
جنايت  قربانيان  همرزمان  از  شمارى  انگشت  عده 
جان  جمعى  دسته  عام  قتل  آن  از  كه   67 تابستان 
سالم به در برده بودند گوشه هايى از سعبيت سفاكان 
را  دفاع  بى  و  دربند  زندانيان  مظلوميت  و  اسالمى 
براى اذهان عمومى بازگو كرده اند. اما هنوز اين كل 
حقيقت نيست. هنوز بخش بزرگى از واقعيات اين 
جنايت در تاريكخانه حاكميت ننگين رژيم اسالمى 

از اذهان مردم پنهان است. 
بسيارى از آمران و عامالن اين جنايت، از دادستان 
ديگر جانيان  دادگاه ها و  كشور تا رئيس  سابق كل 
اسالمى كه  در  فاجعه كشتار زندانيان سياسى سال 
67 جزو بازوان قدرتمند امام و اسالم در نبرد عليه 
زندانيان بودند، چند  سال  بعد لباس اصالح طلبان 
حكومتى به تن كردند و براى نجات كشتى توفان 
بار  اين  كه  افتادند  تكاپو  به  اسالمى  حكومت  زده 
كشتى آنان نيز به گل نشست. 3 سال بعد جانى و 
حكومتى  نجات  براى  نژاد  احمدى  سابق،  بسيجى 
اسالمى به ميدان آمد كه ابزار اصلى حفظ حاكميت 
هاى  چوبه  برپاكردن  و  بى رحمانه  سركوب  ايشان 
دار در مال عام است. اما بى ترديد بازگشت جامعه 
ايران به 30 خرداد 60 و كشتار زندانيان سياسى در 
توازن  زيرا  است.  ممكن  غير  شهريور 67  و  مرداد 
قواى مبارزه طبقاتى در صحنه جامعه به نفع مبارزه 
روزانه و جارى توده هاى به ستوه آمده و به زيان 
ديگر  امروز  است.  يافته  تغيير  اسالمى  حكومت 
اعدام هاى فردى و جمعى به بهانه هاى واهى، مردم 
ايران را نه تنها مرعوب و وحشتزده نمى كند بلكه 
را  اسالمى  حكومت  به  نسبت  آنان  نفرت  و  خشم 

بيشتر تشديد مى كند. 
امروز در شرايطى ياد قربانيان قتل عام سال 67 را 
گرامى مى داريم كه بحران حكومت اسالمى به هر 

اعتراضات  است.  گرديده  عميق تر  لحاظ 
كارگرى، توده اى، دانشجويى و زنان در 

گراميداشت زندانيان سياسى سال 67 
را با تشديد مبارزه متحدانه عليه جمهورى اسالمى ارج نهيم!

حسن رحمان پناه
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حال گسترش و خودسازماندهى 
كردستان  انقالبى  جنبش  و 
است.  داشته  پيش  به  رو  سير 
از  اپوزيسيون،  در  بورژوازى  جريانات 
سلطنت طلب و جمهورى خواه تا ليبرال 
و ملى ـ مذهبى، و احزاب ناسيوناليست  
به  رسيدن  براى  را  خود  اميد  محلى، 
موشك هاى  و  جنگى  ناوهاى  به  قدرت 
و  خواب  و  اند  زده  گره  آمريكا  دوربرد 
عراق  و  افغانستان  سناريوى  تكرار  خيال 
براى  آن  هاى  مصيبت  و  باليا  همه  با  را 
آنها  عمومى  هدف  بينند.  مى  ايران  مردم 
تغيير در باال و خنثى كردن دخالت مردم 
جامعه  سياسى  مسائل  و  تحوالت  در 
و  ايران  جامعه  سياسى  فضاى  اما  است. 
بويژه سيرنزولى سم توهم به حمله نظامى 
آمريكا و دخالت خارجى براى سرنگونى 
حكومت اسالمى، بسيار كاهش و به همان 
نسبت اعتماد به نيروى خود براى رهايى 

در ميان مردم افزايش يافته است. 
اكنون سرنوشت محتوم انقالب آتى ايران 
تكرار رويداد قيام بهمن 57 و معامله از 
باال برسر خواست ها و مطالبات مردم و 
يا  و  اسالمى  انقالب  ضد  آمدن  سركار 
در  عراق  و  افغانستان  سناريوى  تكرار 
مردم  و  كارگر  طبقه  بلكه  نيست.  ايران 
كمونيست  و  چپ  جريانات  و  ستمديده 
در اين كشور همچنانكه يكى از قيام هاى 
ثبت  تاريخ  در  را  بيست  قرن  شكوهمند 
كردند، اين بارهم مى توانند در سال هاى 
آغازين قرن بيست و يكم بزرگترين افتخار 
عظيم  انقالب  يك  همانا  كه  را  قرن  اين 
جمهورى  سپردن  گور  به  براى  توده اى 
اسالمى است، به نام خود به ثبت برسانند 
گذشته  اشتباهات  از  گرفتن  درس  با  و 
كنند.  همواره  را  آينده  در  پيروزى  راه 
سران  مجازات  و  محاكمه  كه  انقالبى 
رژيم اسالمى بدليل جنايت عليه بشريت 
در داخل و خارج كشور از اقدامات اوليه 

آن خواهد بود. 
كه«لعنت  است  شرايطى  چنين  در  تنها 
و  آزادى  راه  عاشقان  ميعادگاه  به  آبادها» 
قربانيان  و  گرديد  خواهند  تبديل  برابرى 
قتل عام سال 67 و ديگر جانباختگان راه 
نخواهد  فراموش  هرگز  بشريت  رهايى 

شد.         
                اگوست 2008

انقالبى   هاى  حركت  و  ها  خيزش  بودن  تكوين  درحال 
ستوه  به  ملل  و  جوانان  زنان،  زحمتكشان،  و  كارگران 
نمايان  و  اجتماعى  عظيم  انفجار  يك  عالئم  بروز  آمده، 
شدن نشانه هاى تالشى بنيادهاى ستم توسط پائينى ها، 
عرصه را بر نظام استبدادى حاكم به تنگ آورده است. 
اين برآيند و رشد جنبش هاى طبقاتى و دموكراتيك بر 
ضد شرايط اقتصادى- سياسى ايجاد شده حاكميت را به 

تدارک مقابله اى گسترده وا داشته است.  
زير پا نهادن حقوق مدنى و آزادى هاى اساسى، تعقيب 
احكام  پى  در  پى  صدور  و  معترضين  دستگيرى  و 
زندان، شالق، تبعيد و اعدام در كل كشور گواه بر عزم 
هاى  توده  طلبى  حق  فرياد  كردن  خفه  در  حكومتگران 
ستمكش و ممانعت از هرگونه فعاليت اجتماعى، سياسى 
و فرهنگى در اين مقطع همانند دوره هاى گذشته است.   
شدت يافتن حمالت پليس و ارگان هاى سركوبگر رژيم 
هار اسالمى- سرمايه دارى ايران به مراسمات و تجمعات 
راديكال  كوشندگان  كاشانه  و  خانه  به  يورش  مختلف، 
جنبش هاى كارگرى، زنان و دانشجويى، بازداشت هاى 
خودسرانه، ضبط اموال، و شكنجه هاى جسمى و روحى 
اطالعاتى  مأموران  روزه  هر  اعمال  به  شدگان  دستگير 
وحشت  بر  داللت  بواقع  كه  گرديده  مبدل  امنيتى  و 
سرمايه داران و رژيم آنها از قدرت گيرى جبهه انقالب و 
آزادى خواهى دارد. از اين رو بمنظور درافتادن با درندگى 
حاكمين واپسگراى ايران براى جلوگيرى از تداوم بگير 
و به بندها، و آدم كشى هاى رسمى و نقشه مند دولتى، 

ميبايد به راهبردهاى مثمر ثمرى اتكاء كرد.  
درباره  نظرها  تبادل  و  مشورت ها  درون  از  تحقيقا 
وضعيت وخيم حاضر راهكارهاى كنكرت و عملى اى 
سئوالت  طرح  است،  مهم  آنچه  شد.  خواهند  استنتاج 
دقيق  پرسش هاى  اين  باشد.  مى  زمينه  اين  در  درست 
و  سودمند  مبارزاتى  هاى  تاكتيك  يافتن  مقدمه  خود 
عاملين  با  تقابل  مسير  گشتن  راهوار  جهت  شروعى 
وضعيت اسفناک جارى است. براى عينيت يافتن اين امر 
و سپس درنورديدن فاصله ها و نزديك شدن به مقصود 
يا فراهم آمدن موقعيتى تا بشود در آن كار را يكسره كرد، 
از  بردن  بهره  داريم.  را  تاريخى  تجربيات  از  گنجينه اى 
«آزمون ها و خطاهاى» پيشين، پسرفت ها و پيشرفت ها، 
و آن درس هاى ارزنده نيازمند بازخوانى اين تجارب در 
دوره هاى گوناگون است. حذر از تكرار زيان هاى قبلى 
چنين رجوع و نيز ژرف نگرى يا تعقلى را از ما طلب 

مى كند. 
بر بستر تعمق در شاخص هاى عينى، همه جانبه نگرى، 
طرح پرسش هاى «چاره جويانه» و عاقبت رجوع است 
كه خطوط مبارزاتى گره گشا و تسهيل كننده در بى رمق 
انداختن  توان  و  توش  از  و  سركوب  سياست  ساختن 
اعتراضات  و  كارگرى  اعتصابات  به  پليس  يورش هاى 
مردمى به اذهان خطور مى كنند. با يك چنين متدولوژى اى 
مى توان هر چه بيشتر موازنه قوا را به زيان طبقات سلطه 
گر تغيير داد. آنچه هميشه ضرورت داشته و دارد، دست 
بردن به راهبردهاى تاريخا پراتيك شده اى است كه در 

حاصل  الجرم  داشته اند.  آميزى  موفقيت  نتايج  مواردى 
همچنان  بغرنج،  شرايط  اين  در  گشايش  كمترين  آمدن 
وابسته به بررسى و درپيش گرفتن ديگر بار آن راهبرد ها 

بشكل سنجيده تر و با برنامه تر است.  
تازگى  چندان  بحث  اين  مى كنيم  نشان  خاطر  ابتدا 
بصورت  چه  اى   آموزنده  بسيار  نكات  مداوما  و  ندارد 
فعالين  از  نسل  دو  اختيار  در  شفاهى  چه  و  مكتوب 
داخل گذاشته شده و در حقيقت انتقال تجربيات گرانبها 
با  رفقاى  كارهاى  اهم  جزو  جوان ترها،  به  مبارزاتى 
سابقه و پيش كسوت بوده است، معذلك پرداختن بدين 
موضوعات (تاكتيك هاى پيشروى مبارزه) نه فقط تعطيل 
عمل  نقشه  اين  روى  آراء  تبادل  ضرورت  بلكه  ناپذير 
و  ها  شكنجه  ها،  دستگيرى  صعودى  سير  به  نگاه  با  ها 
اجراى احكام شالق و اعدام در مال عام يا درون زندان ها 
بيش از پيش در برابر ما خودنمايى مى كند. در هرحال 
غرض آنست تا از پيشنهادات و نظرات متنوع تمهيدات 
اين  حداقل  و  شود،  منتج  سودمندترى  هاى  حل  راه  و 
همفكرى ها به سرعت بخشيدن گام هايمان بيانجامد.   

عكس  از  مصون  مراسمى  گرفتن  يا  نارضايتى اى  هيچ 
العمل شديد نيروهاى نظامى و امنيتى رژيم نبوده و در 
به  و  تمام  قباحت  در  مخالفتى  هر  اعالم  دهه  سه  اين 
خواهد  آتيه  در  باز  و  شده،  سركوب  وجه  سبعانه ترين 
نخواهد  قادر  هيچگاه  ايران  بشرى  ضد  نظام  طبعا  شد. 
گشت تا خللى در اراده كارگران و توده هاى عاصى در 
حاكم  استبداد  و  ديكتاتورى  ساختن  مضمحل  راستاى 
ايجاد كند، با اين اوصاف همگان اذعان دارند كه صف 
انقالب و آزاديخواهى تا اين زمان متحمل لطمات بسيار 

سنگينى شده است. 
- نتيجتا به جهت كاهش خسارت ها و هزينه هاى اين 
نبرد، و طى آسان تر مسير پر پيچ و خم مبارزه تا رسيدن 
از  بدور  شده،  حساب  سياست هايى  بايستى  رهايى  به 
هيجان و با رعايت جوانب كامل احتياط پى ريزى كرد. 
بنابراين فعالين علنى و پيكارگران داخل ملزم به مجرى 

ساختن روش هاى فكر شده و عاقالنه اند. 
دامنه نفوذ وزارت اطالعات و حضور عناصر خودفروخته 
اينگونه  هرچند  نيست.  بردار  شوخى  جامعه  داخل  در 
اشخاص خيلى زود شناخته مى شوند وليكن باز افرادى 
هستند كه هنوز نقاب بر صورت هايشان دارند و كسى 
آنها را نمى شناسد. پس بدين ترتيب ادامه كارى و درامان 
ماندن از تعرض حاكميت درگرو تيز هوشى و هوشيارى 
ميزان  همان  به  كرد  حركت  تر  سنجيده  هرچقدر  است. 
از احتمال افتادن بدام دژخيمان كاسته مى شود، و به هر 
درجه اى جانب احتياط را گرفت به همين نسبت امكان 

پيشروى بسوى اهداف سهل تر مى گردد. 
جا دارد تا تحصن ها و اعتصابات كارگرى و همچنين 
در  كه  شوند  طراحى  اى  گونه  به  مردمى  تظاهرات 
اثناى وقوع يا پس از خاتمه يافتن شان سيماى سازمان 

دهندگان براى كارفرمايان و نيروهاى سركوبگر 
رژيم آشكار نشود. عدم شناسايى شدن و تحت 
خود  دهندگان  سازمان  گرفتن  قرار  تعقيب 

چگونگى مواجهه با امواج سركوب 
  فرشيد شكرى
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موفقيت با ارزشى است (حتى اگر آن ابراز مخالفت 
ها بدون كسب خواسته هاى مطروحه بپايان برسند) 
زيرا پيشروان جنبش هاى اجتماعى مجددا خواهند 

توانست اعتراضات بعدى را سازمان دهند. 
- نكته بعدى، پرهيز كوشندگان راديكال جامعه (در 
از  خطابند)   مورد  كارگرى  فعالين  از  بخشى  اينجا 
به  خود  قلبى  تمايل  يا  فكرى  سمپاتى  دادن  نشان 
يك جريان يا حزب سياسى مشخص است. حامالن  
«گرايش سوسياليستى» جنبش كارگرى قادر خواهند 
موجود  احزاب  با  معنوى  رابطه  بيان  بدون  شد 
كارگرى به وظيفه تسرى دادن نگرش خود به درون 
و  اهداف  حول  كارگران  نيروى  بسيج  و  طبقه  كل 
آرمان هاى طبقاتى همدوش با ساير فعالين راديكال 
سوسياليست  پيشروان  ورزند.  مبادرت  كارگرى 
است  شايسته  هم  دانشجويى  و  زنان  هاى  جنبش 
خود  مبارزات  مختصات  اصل  اين  به  التفات  با  تا 
برچسب  و  مارک  زنى،  اتهام  ابطال  كنند.  تنظيم  را 
زنى، بى خاصيت كردن جاسوسان و از كار انداختن 
با  اال  نيست  مقدور  رژيم  امنيتى  پليسى-  دستگاه 

دقت در الزامات يك كارعلنى موفق. 
و  انقالب  ضد  تا  دهند  اجازه  نبايد  علنى  فعالين 
مبارزات  در  حضور  از  را  آنان  حاكم  بورژوازى 
كارگران به جان آمده، زنان اسير در چنگال ارتجاع 
مذهبى  و جوانان بى نصيب از ابتدايى ترين حقوق 
خويش، محروم سازد. پرورش يافتن جمعى ديگر 

ايستا  قابل  جديد  نسلى  آمدن  و 
نبوده و نيست و تاريخ كشمكش 
به  يا  ظهور  از  مملو  طبقاتى 
اين  با  هاست.  شدن  وارد  صحنه 
پيكار  امر  رديف  در  آنچه  وجود 
اهميت  از  استثمار  و  نابرابرى  با 
حفظ  است،  برخوردار  بسزايى 
جان خود از گزند جنايت پيشگان 

و صاحبان زر و ابزارهاى زورگويى مى باشد. قبل از 
طرح نكته اى ديگر در باب نحوه مقابله با حمالت 
رژيم بى مناسبت نيست تا موضوعى را بيان داريم. 
درست است حماقت هاى حاكمين در حوزه روابط 
خارجى سبب انزواى سياسى ايران در سطح جهان 
گشته، و حتى با اينكه اقتصاد ايران در سال جارى 
صادرات  رفتن  باال  نفت،  صادرات  «افزايش  شاهد 
اما  بوده   « واردات  رشد  و  نفتى  غير  محصوالت 
ماه (شروع  اين دو، سه  غربى در  بانك هاى  چون 
تحريم هاى مالى از سوى اتحاديه اروپا) از مراودات 
بانكى با ايران خوددارى ورزيده اند ، لذا بنگاه هاى 
(وارد  حكومت  به  وابسته  مؤسسات  و  خصوصى 
كنندگان و صادر كنندگان) اجبارا از طريق واسطه 
و حواله پرداخت هاى خود را جابجا كرده اند كه 
اين مشكل هم باعث افزايش قابل توجه هزينه ها 
براى كمپانى هاى غيرانتفاعى و دولتى شده و آنان 
را متحمل خسارت هايى كرده است. با همه اينها، 
نظامى  رويى  در  رو  نه  و  اقتصادى  فشارهاى  نه 
غرب بعنوان يك «احتمال» ، به اندازه بحران داخلى 
اعتراضات)  و  مخالفت ها  روزافزون  (گسترش 
اند  نكرده  مرعوب  را  دولت شان  و  داران  سرمايه 
و همانطور بارها تأكيد كرده ايم بيم طبقه حاكم از 

روند  اوجگيرى 
داخل  مبارزات 

است و بس. 
افشين  دستگيرى 
فعاالن  از  شمس 
جنبش  راديكال 
صدور  كارگرى، 
و  زندان  حكم 
چند  براى  شالق 

خير  شيوا  اسامى  به  سنندج  شهر  مبارزين  از  تن 
غالب  سيد  خانى،  عبداهللا  رزانى،  سوسن  آبادى، 
حسينى و خالد حسينى به جرم شركت در مراسم 
روز جهانى كارگر امسال همچنين رأى حكم اعدام 
فعال  معلم،  دانشجو،  نگار،  روزنامه  تعدادى  براى 
مدنى و حقوق بشر به نام هاى عدنان حسن پور، 
پناهى،  حسين  انور  كمانگر،  فرزاد  بوتيمار،  هيوا 
فرهاد وكيلى، على حيدريان، ارسالن اوليايى، حبيب 
عبدالناصر  و  مهرنهاد  يعقوب  اعدام  لطيفى،  اهللا 
طاهرى در سيستان و بلوچستان به اتهام همكارى 
با گروه «جنداهللا» يا به دار آويختن دهها زندانى غير 
عقيدتى در تاريخ شنبه ششم و يكشنبه هفتم مرداد 
گوشه  تنها  ديگر،  شهرهاى  و  تهران  در   1387 ماه 
هايى از اين واقعيت را يعنى آغاز موج تازه سركوب 
فضاى  تشديد  بهدف  رژيم  ددمنشانه  اعمال  و  ها 
بحران  اين  بر  غلبه  اساس  در  و  وحشت  و  رعب 
نمايش  به  را  داخلى)  (فشار 

گذاشت.     
- با روشن شدن اين مسئله، 
آمدن  ببار  مورد  در  نگرانى 
فجايعى شبيه كشتارهاى سال 
1360 و 1367 و در مجموع 
كه  وحشيگرى هايى  تمامى 
از  سال  سى  اين  طول  در 
رهبران جنايتكار رژيم ديده ايم ، بيشتر شده است. 
نبايستى گذاشت بيش از اين امنيت و جان فعالين 
مبارزات  تداوم  بيافتد.  مخاطره  به  مدنى  و  سياسى 
در  و  ستم  تحت  ملل  دانشجويان،  زنان،  راديكال 
نظام  سپردن  گور  به  در  كارگر،  طبقه  آنها  رأس 
اسالمى- سرمايه دارى ايران نيازمند وجود رهبران 
عملى خود در محيط هاى زندگى، كار و تحصيل 

است. 
و  ها  بازداشت  تكرار  از  گشتن  مانع  اعتبار  بدين 
صدور اين احكام تكان دهنده بستگى به برگزارى 
آكسيون ها و كمپين هاى متحدانه ما در داخل و و 
وسيع،  اعتراضات  با  گمان  بى  دارد.  كشور  خارج 
سراسرى و متعدد عليه حاكميت و قوه قضائيه اش 
نيروهاى  تر  منظم  هاى  كوشش  بعالوه  داخل،  در 
خارج  در  آزادى  راه  مبارزين  ساير  و  كمونيست 
تعرض  ميدان  ممكن،  صادره  احكام  لغو  كشور،  از 
عقب  تحميل  و  محدود  امنيتى  نظامى-  نهادهاى 
نشينى هاى يكى پس از ديگرى به جمهورى اسالمى 

حتمى خواهد گرديد. 

             20 آگوست 2008
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آريل دورفمان
ترجمه باقر مومنى 

وصيت نامه
تقديم به بنديان زير شكنجه

وقتى به تو مى گويند
كه من در زندان نيستم

باور مكن!
بايد روزى اين را اعتراف كنند! 

        وقتى به تو مى گويند
        كه من آزاد شده ام

        باور مكن!
        روزى بايد اعتراف كنند كه دروغ گفته اند

وقتى به تو مى گويند
كه من به خودم خيانت كرده ام

باور مكن!
وفادار  حزبم  به  من  كه  كنند  اعتراف  بايد  روزى 

بوده ام
وقتى به تو مى گويند كه من در فرانسه بوده ام

        باو مكن !
        باور مكن،

وقتى به تو نشان مى دهند شناسنامه جعلى مرا 
باور مكن!
باور مكن،

وقتى كه به تو نشان مى دهند
تصوير جنازه مرا .

باور مكن
وقتى به تو مى گويند كه ماه ، ماه است 

كه اين صداى من است بر نوار
كه اين امضاى من است بر كاغذ

اگر به تو بگويند كه يك درخت درخت نيست 
باور مكن!

باور مكن هيچ چيز را
از هر آنچه به تو مى گويند،

هيچ را از آنچه به تو قول مى دهند، 
هيچ چيز را از انچه به تو نشان مى دهند. 

و سرانجام روزى مى رسد
كه از تو مى خواهند بيايى
جنازه مرا شناسايى كنى

و تو در پيش روى خويش مرا مى بينى 
و صدايى به تو مى گويد:

او از شكنجه جان به در برده است ، 
او مرده است!

        وقتى به تو مى گويند
        كه من

        بتمامى ،
        مطلقا

        براى هميشه مرده ام ... 
        باور مكن !
        باور مكن !
        باور مكن !
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سيروان پرتونورى

كومه له، به عنوان يك جريان چپ و سوسياليست 
كه از سال هاى 1348 فعاليت سياسى خود را به دليل 
اختناق و سركوب رژيم پهلوى به طور مخفيانه آغاز 
كرده بود، در انقالب مردمى سال 57 با شركت فعال 
خود سريعا به يك جريان اجتماعى و محبوب در 
ميان مردم كردستان تبديل گرديد. با براندازى رژيم 
پهلوى، اين سازمان سوسياليستى در كردستان فرصتى 
گرانبها و با ارزش به دست آورد و در اين فرصت 
تاريخى و انقالبى، به سرعت جنبش سياسى و توده 
اى و مردمى گسترده اى را در سراسر كردستان پديد 
آورد. تشكل هاى مردمى، جمعيت ها، اتحاديه هاى 
هاى  حركت  زنان،  كارگرى،  هاى  تشكل  دهقانى، 
شهر  مردم  كوچ  همانند  مردمى،  اعتراضى  سياسى 
مريوان، راهپيمايى طوالنى سنندج - مريوان و بانه و 
سقز به طرف مريوان، چهره واقعا نوينى به كردستان 
نام  به  تماما  نوين  جنبش  اين  داد.  آن  جنبش  و 
كومه له و در پيشاپيش آن فواد مصطفى سلطانى در 
تاريخ مبارزات اين ملت ثبت شده است. ارزش هاى 
سياسى، برابرى طلبانه، دفاع از حقوق زنان، از مردم 
شرط،  و  قيد  بى  سياسى  آزادى هاى  زحمتكش، 
ناسيوناليسم   دست  در  سياسى  انحصار  شكستن 
سنتى در كردستان و  نقش بر آب كردن توافقات 
پنهانى و سياست هاى راست جريانات ناسيوناليست 
و ارتجاعى كرد با رژيم، علنيت در مبارزه و كشاندن 
سياست هاى چپ و راديكال به ميان توده ها،  از 
مشخصات دوره اى در كردستان است كه كومه له 
به عنوان يك جريان سوسياليستى و پيشرو در بطن 
تحوالت عميق جامعه كردستان حضور فعاالنه اى 
جنبش  كه  گفت  توان  مى  اعتبار  اين  به  و  داشت 
سنتى  جنبش هاى  از  اجتماعى  ابعادى  در  كردستان 
روى  به  نوينى  افقى  و  گشت  جدا  خود  از  قبل 

مبارزاتش گشوده شد. 
كردن  مسلح  با  اسالمى  رسيده  بقدرت  تازه  رژيم 
مرتجعين محلى و فئودال ها و با در اختيار قرار دادن 
پول و امكانات زيادى به آنها و داير كردن مكتب هاى 
قرآن در اكثر شهرهاى كردستان مى خواست جا پاى 
خود را در كردستان باز كند، اما در كردستان بخاطر 
قدرت چپ اين دارودسته هاى ارتجاعى نتوانستند 

جمهورى اسالمى را به مردم بقبوالنند.
مردم كردستان، كه خواهان حق و حقوق دمكراتيك 
خود و آزادى هاى سياسى بودند، به هيچ عنوان زير 
بار زور و ستم رژيم اسالمى نمى رفتند و در مقابل 
ضد انقالب جمهورى اسالمى كه تاب تحمل تعيين 
سيماى  در  بويژه  خود،  دست  به  مردم  سرنوشت 
نداشت،  را  كردستان  در  راديكال  و  نوين  جنبشى 
تدارک حمله به كردستان و تعيين تكليف را آن را 

در سر مى پروراند. 
مردم  مقاومت  تقابل  در  اسالمى  رژيم  بدينگونه  و 
گروه هاى  و  خود  سركوبگر  نيروهاى  كردستان، 
پاسدار و حزب الهى را به كردستان فرستاد تا مردم 

جمهورى  كنند.  سركوب  را  آزادى خواه  و  انقالبى 
اسالمى تازه بقدرت رسيده براى سركوب انقالب، 
استقرار  براى  سياسى،  هاى  آزادى  سركوب  براى 
كشاندن  شكست  به  براى  خود،  قدرت  پايه هاى 
همه  به  حمله  به  دست  ايران،  مردم   57 انقالب 
دستاوردهاى انقالب كرد. بعد از حمله به دانشگاه ها 
و تركمن صحرا و به گلوله بستن كارگران بيكار در 
اصفهان يورشى جنايتكارانه به كردستان را سازمان 

داد. 
رسيده  دوران  به  تازه  رژيم  مقابل  در  كه  كردستان 
سنگرى مهم در ادامه انقالب 57 بود، نهايتا  در روز 
27 اسفند ماه 1357 مورد حمله قرار گرفت. در اين 
روز نيروهاى مستقر در پادگان سنندج، شهر را مورد 
حمله قرار دادند كه در اثر اين حمله وحشيانه ده ها 
نفر جان باختند و صدها نفر نيز زخمى گرديدند. در 
دومين روز جنگ ارتش  اسالمى بر عليه مردم شهر 
موقت  شوراى  سخنگوى  كمانگر  صديق  سنندج، 
سنندج، در نامه اى به خمينى، هشدار داد كه: «اين 
درگيرى مسلحانه از طريق صفدرى نماينده دولت و 
پادگان سنندج تحميل شده است.» بدنبال اين واقعه 
طالقانى، در راس  يك هيات دولتى وارد سنندج شد 
 11 شوراى  تشكيل  براى  كردستان  نمايندگان  با  و 
نفرى شهر، به توافق رسيد و اوضاع كمى آرام شد. 
اما رژيم، به اعزام نيروهاى سركوبگر به كردستان، 
به تبليغات دروغين براى انحراف افكار عمومى و 

انواع و اقسام توطئه هايش  ادامه داد. 
در آن دوره مردم شهرها و روستاى هاى كردستان، 
توسط شوراها و كميته هاى انقالبى اداره امور را در 

دست داشتند و بر مذاكرات سازمان ها و نمايندگان 
منتخب مردم با نمايندگان رژيم، نظارت مى كردند.

هنگامى كه مذاكرات نمايندگان رژيم در كردستان 
صحرا  تركمن  مردم  حال  عين  در  داشت  جريان 
اسالمى  جمهورى  وحشى  نيروهاى  هجوم  مورد 
شدند.  مجروح  و  كشته  تن  صدها  كه  گرفتند  قرار 
نيروهاى ارتش  و حزب الهى، به شهر گنبد كاووس  
را  صحرا  تركمن  سياسى  نيروهاى  و  كردند  حمله 
به خاک و خون كشيدند. خلخالى جالد  فقط  در 
يك روز 94 نفر از فعالين سياسى تركمن صحرا را 

اعدام كرد.
عوامل رژيم در تاريخ 31 فروردين ماه 1358، يك 
جنگ داخلى كرد و ترک را در شهر نقده راه انداختند 
و پاسداران تحت فرمان مالحسنى و نيروهاى ارتش  
اين شهر را ويران كردند و حتى اموال مردم را نيز به 

غارت بردند. در اين جنگ داخلى از پيش طراحى 
خود  كاشانه  و  خانه  شدند  مجبور  كرد  مردم  شده، 

را ترک نمايند.
نيروهاى  و  كردستان  شهرهاى  مردم  ميان  اين  در 
سياسى، بر عليه جنگ و خشونت رژيم، دست به 
سپاه  نيروهاى  اما  زدند،  توده اى  بسيج  و  تظاهرات 
تظاهركنندگان  روى  به  مريوان  شهر  در  پاسداران 
آتش  گشودند كه فقط روز 23 تير ماه، 24 نفر جان 
خود را از دست دادند و بيش  از 40 نفر نيز زخمى 
گرديدند. هواپيماهاى جنگى با هدف آفريدن رعب 
پرواز  به  كردستان  شهرهاى  روى  بر  وحشت  و 
مريوان  مردم  شكستند.  را  صوتى  ديوار  و  درآمدند 
اجبارا شهر را ترک كردند كه به كوچ سياسى مردم 
مريوان با سازماندهى كومه له و رهبرى كاک فواد، 
ثبت  كردستان  مردم  انقالبى  مبارزات  تاريخ  در 
تحت  پاسداران  سپاه  و  ارتش   ديگر  سوى  از  شد. 

فرماندهى چمران، به شهر پاوه حمله كردند.
فعاليت  حشيگرى ها،  و  و  جنايت  اين  مقابل  در 
جمهورى  توانست  پيشمرگ  مسلح  نيروهاى 
خمينى  و  كرده  نشينى  عقب  به  وادار  را  اسالمى 
 26 در  و  بنوشد  را  زهر  جام  اولين  كرد  وادار  را 
تا  بدهد،  بس  آتش  پيام  كردستان  مردم  به  آبانماه 
بلكه بتواند نيروهاى خسته و فرسوده اش را براى 
مدتى بازسازى و دوباره به كردستان حمله كند،پس  
تخريب،  و  كشتار  و  جنايت  و  جنگ  همه  اين  از 
سپاه پاسداران و ارتش  در شهرهاى كردستان، روز 
27 مرداد ماه 1358، خمينى با صدور اطالعيه اى به 
ارتش  و حزب اهللا فرمان داد كه با تمام قوا به شهر 
جالد  خمينى  فرمان  متن  كنند.  حمله  پاوه 
فرمانده  عنوان  به  امام  است: «فرمان  چنين 
كل قوا درباره حوادث پاوه، 27 مرداد 58، 
از اطراف ايران گروه هاى مختلف ارتش  و 
كرده اند  تقاضا  غيرتمند  مردم  و  پاسداران 
من دستور بدهم به سوى پاوه رفته، غائله 
و  مى كنم  تشكر  آنان  از  من  كنند.  ختم  را 
به دولت و ارتش  و ژاندارمرى اخطار مى كنم، اگر 
ساعت   24 تا  مسلح  قواى  و  تانك ها  و  توپ ها  با 
ديگر حركت به سوى پاوه نشود، من همه را مسئول 

مى دانم.
من به عنوان رياست كل قوا به رييس  ستاد ارتش  
دستور مى دهم كه فورا با تجهيز كامل عازم منطقه 
ژاندارمرى  و  ارتش   پادگان هاى  تمام  به  و  شوند 
بدون  و  ديگر  دستور  بى انتظار  كه  مى دهم  دستور 
فوت وقت با تمام تجهيزات به سوى پاوه حركت 
حركت  وسايل  مى دهم  دستور  دولت  به  و  كنند 

پاسداران را فورا فراهم كند.
تا دستور ثانوى، من مسئول اين كشتار وحشيانه را 
تخلف  كه  صورتى  در  و  مى دانم  انتظامى  قواى  با 

انقالبى  عمل  آنان  با  نمايند  دستور  اين  از 
مى كنم. مكرر از منطقه اطالع مى دهند كه 

كومه له و مقاومت قهرمانانه مردم كردستان
 در برابر يورش سراسرى رژيم اسالمى در 28 مرداد 
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من  نداده اند.  انجام  كارى  ارتش   و  دولت 
اگر تا 24 ساعت ديگر عمل مثبت انجام 
نگيرد، سران ارتش  و ژاندارمرى را مسئول مى دانم. 
  «58 مرداد   27 الخمينى،  روح اهللا الموسوى  والسالم 

(روزنانه كيهان و اطالعات، 27 مرداد ماه 58).
كليه  با  اسالمى،  جمهورى  سركوبگر  نيروهاى 
و  تانك  و  توپ  سنگين،  و  سبك  جنگ افزارهاى 
هواپيما و هليكوپتر به كردستان يورش  بردند. روز 
28 مرداد 11 نفر از جوانان پاوه را بدون هيچ گونه 
دادگاهى تيرباران كردند. خمينى، در 28 مرداد دستور 
مرداد   28 روز  كرد.  صادر  نيز  را  سنندج  به  حمله 
سوى  از  شرع  حاكم  عنوان  به  جالد  خلخالى   ،58
دسته جمعى  اعدام هاى  انداختن  راه  براى  خمينى، 

بدون محاكمه، به كردستان اعزام گرديد. 
نوشته هاى  كه  خود  خاطرات  كتاب  در  خلخالى، 
درباره  است،  آن  ضميمه  نيز  وقت  روزنامه هاى 
نفر  يازده  مى نويسد: «ديروز  چنين  كردستان  وقايع 
در سنندج و پريروز نه نفر در مريوان، با راى دادگاه 
انقالبى به مرگ محكوم شدند... اعدام 20 نفر ديگر: 
محل  در  و  شد  سقز  وارد  ديروز  خلخالى  آيت اهللا 
رسيدگى  براى  را  خود  صحرايى  دادگاه  سقز  تيپ 
به پرونده هاى دستگيرشدگانى كه در حوادث سقز 
دست داشتند و حمله به تيپ سقز و گردان هايى كه 
از سنندج و كرمانشاه اعزام شده بودند، حمله كرده 
نفر  بيست  اتهامات  به  و  داد  جلسه  تشكيل  بودند، 
افسر و درجه دار ژاندارمرى و ارتش و غيرنظاميان 
درجه داران  و  افسران  از  عده اى  كرد.  رسيدگى 
خدمت  سر  بود،  شده  حمله  پادگان  به  كه  موقعى 
حاضر نشده بودند كه در نتيجه متهم به همكارى با 

مهاجمان شدند...» 
«حوادث  گفت:  نيز  امام  نايب  منتظرى،  آيت اهللا 
و  امپرياليسم  شكست  عكس العمل  كردستان 
صهيونيسم است. مردم سراسر كشور آمادگى خود 
كرد،  اعالم  كردستان  در  اشرار  سركوب  براى  را 

خلخالى به  فرمان امام  به كردستان اعزام شد.» 
روز 29 مرداد ماه، نيروهاى ارتش  و پاسدار بخشى 
از شهر سنندج را به تصرف خود درآوردند. همين 
اعدام  ديزل آباد  زندان  در  پاوه  مردم  از  نفر   7 روز 
از  خبر  ماه،  مرداد   30 روز  كيهان  روزنامه  شدند. 
درگيرى هاى  داد.  را  پاوه  در  ديگر  نفر   9 تيرباران 
شديد ارتش  سركوبگر و نيروهاى بسيج و سپاه از 
ديگر  نيروى پيشمرگ از سوى  مقاومت  يك سو و 
در تمام شهرهاى كردستان ادامه يافت تا آخر سر 
رژيم جنايتكار اسالمى توانست مناطق كردستان را 
زير كنترل خود در آورد و اين مناطق را از دست 

مردم و نيروهاى پيشمرگ باز گرفتند.

آنچه كه اشاره شد، تنها چند نمونه از انبوه جنايات 
در  كردستان،  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  بى شمار 
البته  است.   1358 تابستان  و  بهار  اول  ماه هاى 
بنى صدر،  بازرگان،  موقت  دولت  جنايات  اين  در 
توده اى _ اكثريتى، جريانات به اصطالح ملى  مذهبى 
در  واحد  صف  يك  در  رژيم  جناح هاى  همه  و 
خونين  سركوب  و  انقالب  كشاندن  شكست  به 
انقالبيون آزادى خواه، چپ و كمونيست و قتل عام 

مردم كردستان شريك و سهيم بوده اند. 

مقاومت و مبارزه مردم كردستان در طول حكومت 
به  كه  نشيب هايى  و  فراز  رغم  على  و  اسالمى 
با  است  ناچار  رژيم  و  نشده  تسليم  اما  ديده،  خود 
دهه  اگر  كند.  حفظ  را  «امنيت»  گزاف  هاى  هزينه 
دهه  كردستان   مردم  براى  اسالمى  حكومت  اول 
بمباران  جمعى،  اعدامهاى  وحشيانه،  سركوب 
همچنين  و  شكنجه  و  زندان  و  نظامى  اشغال  و 
اگر  بود،  مردم  نظامى  و  سياسى  درخشان  مقاومت 
خاموشى، سكوت و ترس و اشغال  دهه دوم دهه 
براى  نظامى  و  سياسى  هاى  نشينى  عقب  و  نظامى 
اسالمى،  حكومت  سوم  دهه  بود،  كردستان  جنبش 
قاطعانه مى توان گفت كه دهه خيزش مجدد، دهه 
اعتالى  دهه  كردستان،  انقالبى  جنبش  خودآگاهى 
جنبش سياسى در شهرها، دهه استقرار تشكل هاى 
به  و  مردم  اتحاد  دهه  سياسى،  و  فرهنگى  مردمى، 
اعتقاد من دهه جنبش نوينى در كردستان ايران است 
ديگر  و  سنندج  شهر   1377 اسفندماه  سوم  از  كه 
شهرهاى كردستان شروع مى شود و با ده ها حركت 
گاه  و  دامنه  كم  گاه  كوچك،  و  بزرگ  جنبش  و 
وسيع در  تظاهرات ها، در تحريم انتخابات رژيم در 
اعتصاب عمومى 16 مرداد در اعتصاب و اعتراضات 
كارگرى، دانشجويى، زنان و غيره تعريف و خود را 

نشان داده است.
اوايل  در  چه  كومه له،  ويژه گى  مهم ترين  بنابراين 
كارگرى  سياست هاى  حال،  در  چه  و  انقالب 
كمونيستى و انترناسيونايستى و وجهه اجتماعى آن 
در  را  كردستان  مردم  رهايى  افق  همواره  كه  است 
سرنگونى  و  ايران  سراسر  طبقاتى  مشترک  مبارزه 
اجتماعى  انقالب  يك  با  اسالمى  جمهورى  رژيم 

دنبال كرده و مى كند.
بدين ترتيب همه سياست ها و پراتيك سوسياليستى 
كه  اسالمى،  جمهورى  حاكميت  طول  در  كومه له، 
نكته اتكايش  حضور فعال در ميان كارگران، زنان، 
و  كردستان  زحمت كش   و  محروم  مردم  و  جوانان 
حتى خارج از آن است، با مبارزه پى گير، هدف مند 
و جانفشانى هاى زيادى به دست آمده است. اكنون 
بخصوص  و  كردستان  در  اخير  اعتراضات  از  بعد 
بعد از اعتصاب عمومى 16 مرداد در همه شهرهاى 
قرار  بهترى  موقعيت  در  جامعه  در  چپ  كردستان، 
گرفته است. بايد اين موقعيت را روز به روز ارتقا 
بخشيد و كار و  مبارزه راديكال و سوسياليستى را 

در جنبش انقالبى مردم كردستان ادامه داد.

ياد همه انسانهايى  كه در راه آزادى و سوسياليسم 
جان باختند، گرامى باد!

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

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

براى ما ارسال كنيد.

* 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.

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

نشريه است.
كردن  كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
از  قبل  امر  اين  است.  آزاد  رسيده  مطالب 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
سقف  حداكثر  و  مى شود  تايپ  فارسى"  
 13 سايز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

سايت كو مه له

www.cpiran.org

www.tvkomala.com
سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران و كومه له

 ديدن كنيد!
سايت حزب كمونيست ايران

www.komalah.org
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«پس از 16 روز نبرد در 302 عرصه گوناگون، بيست 
و نهمين دوره از بازى هاى المپيك روز يكشنبه (24 
خاتمه  باشكوه  جشنى  برگزارى  با  پكن  در  اوت) 
پرزرق  جشنى  با  اوت  هشتم  روز  بازى ها  يافت. 
نخستين  براى  شد...  آغاز  يادماندنى  به  و  برق  و 
در  ورزشكار   196 و  هزار   11 و  كشور   204 بار 
مسابقات المپيك شركت كردند كه اين رقم تا كنون 

سابقه نداشته است». دويچه وله
المپيك يكى از زيباترين دستاوردهاى بشرى است 
طبق  است.  رسيده  ارث  به  باستان  يونان  از  كه 
سال  در  ابتدا  المپيك  بازيهاى  محققان  تحقيقات 
776 قبل از ميالد ثبت شد و تا سال 393 ميالدى 
در  يونان  زادگاهش  در  بازيها  اين  گرديد.  برگزار 
1833 ميالدى احيا شد و در 1859 نخستين بازيها 

به صورت بين المللى به اجرا درآمد.
ورزش»  گونه  «همه  و  المللى  بين  خصوصيت 
هر  تا  دهد  مى  را  امكان  اين  بالقوه  بطور  المپيك 
چهار سال يكبار  اين بازيها به ميدان مسابقاتى الهام 
بخش، وحدت آفرين  و پر از رفاقت جهانى تبديل 
را  بشرى  دستاورد  اين  سرمايه دارى  نظام  اما  شود، 
كسب درآمد  ددمنشانه و  نيز به ميدان رقابت هاى 

تبديل كرده است. 
به  ورزشكاران  آمدن  و  انتخاب  پروسه   در  اينكه 
المپيك و در حين اجراى بازيها چه گذشته حديثى 
است كه بيان آن در توان اين صاحب قلم نيست. 
آنچه در اينجا به آن خواهم پرداخت حوادثى است 
سياسى كه قبل از شروع بازى ها و در حين اجراى 

آن روى داد.
دنياست  كارفرماى  بزرگترين  كه  چين  دولت 
جان،  از  گذاشتن  مايه  با  چينى  سرمايه داران  و 
كارگر  ميليون  صد  چند  نياز  و  آسايش  تندرستى، 
صورت  به  ساله)   60 تا   12) روستائى  و  شهرى 
غرب  سرمايه دارى  براى  خطرناكى  و  بزرگ  رقيب 
درآمده اند. دسيسه هائى كه دولت هاى غربى و در 
راس آنها دم و دستگاه بوش بدان ها متوسل شدند 
را  چين  و  انداخته  نمود  از  را  المپيك  بازيهاى  تا 
رسوا سازند، بسيارند كه من به چند تاى آنها اشاره 

مى كنم.
در 10 مارس بودائى هائى كه از داالئى الما حرف 
شنوى دارند اعتراضاتى را در تبت شروع كردند كه 
«خط  جمعى  ارتباط  وسايل  تمام  تبليغاتى  خوراک 
رسمى» غرب شد. اين ناآرامى ها درست دو هفته 
قبل از آن آغاز گرديد كه قرار بود مشعل المپيك از 
يونان حركت داه شده و روز 6 اوت به پكن رسانده 
مى خواستند  غرب  جاسوسى  دستگاههاى  شود. 
حركت  تا  كند  پيدا  ادامه  آنقدر  اعتراضات  اين  كه 
دهد  قرار  الشعاع  تحت  را  بازى ها  خود  و  مشعل 
و دولت چين خفيف سازد. اما نيروهاى سركوبگر 
و  تبتى  دفاع  بى  مردم  بروى  گشودن  آتش  با  چين 
به خاک و خون كشيدن دهها نفر، معترضين را به 
سكوت واداشتند. همين امر نيز آتش تبليغات باال را 
شعله ورتر كرد. خون هائى كه اسفالت خيابان هاى 

لهاسا، پايتخت تبت را سرخ كرد فقط روى دست 
و  طراحان  دست  روى  بلكه  نيست،  چينى  مقامات 

سياستگزاران سرمايه دارى غرب نيز هست.
صداى  خوابيد،  كه  تبت  در  معترضين  سروصداى 
اعتراض مناديان راستين و غير راستين حقوق بشر به 
هنگام حركت مشعل در كشورهاى مختلف بلند شد. 
اينكه چه تعداد از اين معترضين اوباش سازمان هاى 
جاسوسى و چه تعدادشان از مدافعان واقعى حقوق 
بشر بودند معلوم نيست، اما با تاكيد مى توان گفت 
كه نوع سازماندهى اعتراضات و پخش تنظيم شده  
جهانى اخبار و گزارش هاى آنها از تمام رسانه هاى 
خط رسمى سرمايه دارى و امپرياليستى غرب جائى 

براى تقويت حقوق بشر باقى نگذاشت.
حركت  مسير  در  افتاده  راه  هاى  شلوغى  متن   در 
حاكم  البشير،  حسن  عمر  جوالى  در 14  و  مشعل 
نسل  اتهام  به  بسيار  هياهوى  با  سودان،  نظامى 
هزار   35 العام  قتل  و  بشريت  عليه  جنايت  كشى، 
نفر در دارفور به دادگاه جنائى بين المللى در هيگ 
 Hague احضار گرديد. آيا اين بخاطر عدالت بود؟ 
اگر عدالتى در كار بود مى بايست جرج دبليو بوش 
ميليون  يك  از  بيش  قتل  خاطر  به  نيز  پسر  و  پدر 
پس  شدند.  مى  خوانده  دادگاه  به  افغانى  و  عراقى 
اگر در دنياى سرمايه دارى از عدالت خبرى نيست، 
كه نيست، ديكتاتور حكومت اسالمى سودان را به 
چه جرمى مى خواهند به دادگاه بكشانند و پيرامون 
آن شلوغى راه بياندازند؟ به جرم اينكه متحد نزديك 
چين در آفريقاست و حكومت چاه ها و ذخاير نفت 
است.  گذاشته  آن  نفت  شركت  اختيار  در  را  خود 
جنگ هائى كه در جنوب سودان جريان دارد براى 
تسلط بر اين چاه ها و ذخاير است. در اين جنگ ها 
تاكنون 2 ميليون نفر كشته شده و 4 ميليون نفر آواره 
شده اند تا معلوم شود كمپانى هاى نفتى كدام كشور 
از  را  سودان  مردم  طبيعى  ثروت  توانست  خواهند 

چنگ سرمايه دارن چينى درآورند.
در دهم آوريل مقامات امنيتى چين اعالم كردند 35 
مسلمان ايغورى را دستگير كرده اند. به گفته  مقامات  
المپيك  بازيهاى  اجراى  حين  در  داشتند  قصد  آنها 
گروگان  به  را  ورزشكار  و  روزنامه نگار  تعدادى 
اسالمى  جنبش  مسلح  افراد  اوت  دهم  در  بگيرند. 
در  كشتند.  را  نفر  دو  انفجاراتى  طى   Ugur ايغور 
4 اوت 16 پليس چينى توسط آنان به قتل رسيدند. 
البته اينكه اين جنبش اسالمى، كه ظاهرا ضد غرب 
دستگاه هاى  دستور  يا  و  تحريك  به  مى باشد، 
جاى  باشد  داده  انجام  را  عمليات  غرب  جاسوسى 
تبليغاتى  خوراک  عمل  در  آنها  اما  است،  ترديد 

رسانه هاى خط رسمى غرب گرديدند.
در حين بازيها تعدادى انگشت شمار به نفع حقوق 
بشر شلوغى راه انداختند. بعيد نيست كه شمارى از 
امكانات مالى خود به چين سفر كرده  همين ها با 
و داد و بيدادى كرده باشند. در آن محدوده كارشان 
قابل تاييد است. اما همين ها نيز هيزم آتش تبليغات 
شروع  اول  روز  در  شدند.  رسمى  خط  رسانه هاى 

بازيها  تنها و تنها دو شهروند آمريكا و دو شهروند 
دستگير  پكن  در  اختالل  ايجاد  اتهام  به  بريتانيا 
گرديدند. تمام رسانه هاى بورژوائى بكار افتادند تا 
اخبار را از زواياى گوناگون پوشش دهند. يك روز 
يك  كردند.  پخش  را  حادثه  گزارش هاى  و  اخبار 
روز با خانواده هاى آنها پيرامون اعمال قهرمانانه  اين 
با  بعد  روز  و  كردند  مصاحبه  بشر  حقوق  فدائيان 

وكال و حقوق دانان به بحث نشستند.
دو روز قبل از شروع بازيها در پكن، يعنى در ششم 
سرسپردگان  اين  گرجستان،  حكامين  ناگهان  اوت، 
صادر  را  جنوبى  اوستياى  به  حمله  فرمان  آمريكا، 
درازا  به  توانست  مى  شد  آغاز  كه  جنگى  كردند. 
بكشد و كل بازى ها را به تمامى تحت الشعاع قرار 
دهد؛ اما ضربه  قاطع و كوبنده  روسيه در 12 اوت 
سياسى  كشمكش هاى  و  داد  پايان  را  جنگ  خود 
شروع شد. پوشش اين اخبار نيز به طريقى بود تا 

المپيك را تحت الشعاع قرار دهد.
روزنامه ها نوشتند كه يك پنجم جمعيت كره  زمين 
و  تبليغات  اينهمه  بودند.  المپيك  بازيهاى  بيننده  
اعمال شريرانه انجام گرفت تا در حين خوار كردن 
چين اين بينندگان را نيز از زيبائى بازيها، همت و 
اعتماد به نفس انسان هائى كه مظهر قدرت، سخت 
تحقق  در  بشر  توان  و  هستند  تندرستى  و  كوشى 
چون  چرا؟  بمانند.  غافل  كننده  خيره  دستاوردهاى 
غربى  استثمارگران  از  غير  استثمارگر  سيستم  يك 

آنرا راه انداخته بود.
ورزش  سر  بر  سرمايه دارى  سيستم  كه  بالئى  البته 
آورده بخش كوچكى از محنت عظيمى است كه بر 
سر كل بشريت آورده است. طبق تازه ترين اعتراف 
بانك جهانى، يك ميليارد و چهارصد ميليون انسان 
با درآمد روزانه ى يك دالر و سى و پنج سنت در 
روز زير خط فقر زندگى مى كنند. فقر بى امان در 
دل دنياى خفه  گشته در زير ثروت و عوارض ناشى 
جهانى  محصول  ديگر  شمار  بى  مصائب  و  آن  از 
هايشان  دولت  و  استثمارگران  دست  به  كه  است 

اداره مى شود.
تحت نظام سرمايه دارى همه  چيز در حال تباهى رو 
به تزايد است و اين روندى است رو به گسترش. 
دو  برابر  در  بشريت  ديگر  روز  هر  از  بيش  امروز 
گزينه قرار دارد: يا تداوم سرمايه دارى و رسيدن به 

تباهى و توحش كامل و يا سوسياليسم.
سوسياليسم  ضعف  بدليل  كه  كرد  نمى توان  شك 
سوسياليسم  شدن  مطرح  از  عده ئى  استثمارى،  ضد 
بعنوان بديل سرمايه دارى لبخندى تحقير آميز بر لب 
خواهند آورد و  كثيرى نيز احتماال خواهند گفت كه 
سوسياليسم خواب و خيال و آرزوئى زيبا، اما تحقق 
چند  سوسياليسم  تحقق  مادى  پايه ى  است.  نيافتنى 
ميليارد كارگرى هستند كه دست در دست طبيعت 
تمام نعمات را توليد مى كنند. تا سرمايه دارى هست 
نه  سوسياليسم  هستند  اينها  تا  و  هستند  هم  اينها 

خواب است و نه خيال.

فريدون ناظرى در حاشيه  المپيك 2008
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 در جهان امروز حدود يك ميليارد انسان، با درآمدى 
كمتر از يك دالر در روز، به دشوارى زندگى خود 
را سپرى مى كنند. اينان عمومًا آن بخشى از جمعيت 
دنيا را تشكيل مى دهند كه مصرف كننده 80 درصد 
افزايش  آنان  براى  لذا  هستند،  غذايى  محصوالت 

قيمت مواد غذايى، با بروز فاجعه برابرى مى كند.
براستى چرا روزانه بر تعداد گرسنگان جهان افزوده 

و قيمت مواد غذايى افزايش مى يابد؟
خود  به  را  مباحثى  عنوان  دست،  اين  از  سؤاالتى 
اختصاص داد، كه ژوئن امسال، سازمان كشاورزى 
آنها  به  خود  نشست  در  فائو،  جهانى  خواربار  و 
با  سؤاالت  اينگونه  طرح  تاكنون  اما  پرداخت. 
همراه  باشند،  آنها  پاسخگوى  كه  راه حل هايى 
تا  است،  باقى  خود  قوت  به  مشكل  لذا  نبوده اند، 
جايى كه شركت كنندگان درنشست اخير، از بابت 
افزايش فزونتر و قابل پيش بينى قيمت مواد غذايى 

در آينده، اظهار نگرانى نموده اند.
جهان  سراسر  در  نفر  ميليون   850 حاضر  حال  در 
گرسنه هستند و بسيار محتمل خواهد بود كه 130 
افزايش  روند  ادامه  صورت  در  ديگر،  نفر  ميليون 
گزارش  به  بنا  پيوندند.  به  آنان  جمع  به  ها  قيمت 
فائو بايد تا سال 2030 ميزان توليد مواد غذايى 50 
درصد افزايش يابد، تا فقط بتوان سطح ناگوار فعلى 

را حفظ نمود.
عالوه بر اين اكنون 3 ميليارد نفر، يعنى تقريبًا نيمى 
از جمعيت جهان، قادر به تغذيه مناسب نيستند و از 
بابت كمبود مواد مغذى و ويتامين ها از سوءتغذيه 
اثر  بر  كودک  هزار   18 روزه  هر  برند.  مى  رنج 
مى ميرند.  آن  از  ناشى  هاى  بيمارى  يا  و  گرسنگى 
اين فقط گوشه اى از چهرۀ سرمايه دارى در قرن 

بيست و يكم است.
اندى وينر Andy Viner در تازه ترين مقاله خود به 
نام «آشوب در سراسر جهان بخاطر افزايش قيمت 
شرح  به  را  ها  قيمت  افزايش  بنيادين  داليل  غذا»، 

ذيل دسته بندى نموده است:
شديد  تغييرات  از  ناشى  طبيعى  مخرب  حوادث  ـ 
آب و هواى زمين، كه در بروز الاقل بخشى از آن، 

آثار دخالت بشر مشاهده مى گردد
خام  محصوالت  و  مواد  رشد  به  رو  تخصيص  ـ 
سوخت  توليد  صنعت  به  غذايى  و  كشاورزى 

بيولوژيك
ـ افزايش قيمت نفت

ـ افزايش استفاده از مواد غذايى در تغذيه حيوانات 
و نيز رشد نرخ مصرف گوشت در كشورهايى مانند 

چين كه به سرعت در حال توسعه هستند
پديده گرسنگى كه امروزه انسان هاى بيشمارى از 
آن رنج مى برند، براى اقليتى ناچيز بسيار سودآور 
است. ازهم اكنون بنگاه هاى تجارى و مالى، صاحب 
گندم آيندۀ جهان هستند، يعنى محصولى به ميزان 
1,3 ميليارد  بوشل(پيمانه غالت معادل هشت گالن) 

تمام  سال  مدت 2  به  توان  مى  آن  با  تنهايى  به  كه 
جمعيت دنيا را تغذيه نمود. بدينسان ثروت عظيمى 
كه در دست بنگاه هاى مالى بصورت اوراق بهادار 
انباشت شده است، ازهم اكنون محصول گندم جهان 
را ــ كه هنوز كاشت نشده است ــ تا سال 2009 و 

سال هاى متعاقب آن طلب مى كند.
ذخاير فعلى گندم جهان (گندم واقعى كه بتوان از 
آن نان و رشته غذايى به دست آورد) به پايين ترين 
سطح خود در 30 سال گذشته سقوط كرده است. 
ذخاير اياالت متحده آمريكا به نازل ترين حد خود 
از سال 1948 ، يعنى زمانى كه جمعيت آن كشور 
نصف جمعيت كنونى بود، كاهش يافته است. پيش 
بينى مى شود كه ذخاير ذرت جهان در سال 2009 
بوشل  ميليون   685 به  محصول،  برداشت  از  بعد 
نيمى  معادل  تقريبًا  سال  اين  در  يعنى  نمايد.  تنزل 
از ذخيرۀ 1,283 ميلياردى اين محصول حياتى (در 
سال 2008) را از دست خواهيم داد. بدين ترتيب 
آشكار مى گردد كه روند رو به رشد انباشت سرمايه 
در دست بنگاه هاى تجارى و مالى، هرگز به رشد 

توليد محصوالت غذايى يارى نرسانده است.
بورس  بازار  وضعيت  كه  ازعواملى  يكى  اكنون  هم 
مواد غذايى را بى ثبات نموده، كاهش ذخاير مواد 
بحرانى  چنين  آيا  است.  امروز  جهان  در  غذايى 
گوياى كمبود در امر توليد مواد غذايى است و آيا 
ميزان تقاضا بيش از نرخ توليد وعرضه مواد غذايى 

در بازار جهانى مى باشد؟
 آنچه كه در حال حاضر روشن است، ذخايرغذايى 
ناگوارترين  در  حتى  و  كافى  جهان،  در  موجود 
فزونتر،  توليد  براى  ريزى  برنامه  با  متصور،  شرايط 
مى توان اطمينان حاصل نمود كه در هيچ نقطه اى 
از جهان كنونى، انسانى گرسنه نخواهد ماند. اما از 
سيستم سرمايه دارى حاكم بر دنياى ما، نمى توان 
به  دستيابى  داشت.  را  گرسنگى  مشكل  رفع  انتظار 
جهانى  به  نيل  طريق  از  تنها  غذايى،  امنيت  هدف 
ريزى  پى  همگانى  رفاه  بر  مبتنى  كه  سوسياليستى 

مى گردد، ميسر خواهد بود.
ذخاير  حجم  و  ميزان  دارى،  سرمايه  سلطه  تحت 

مواد غذايى در جهان، مولفه اى است متكى بر منافع 
مالكيت خصوصى، كه از سوى بنگاه هاى تجارى 
 Archerآرچر ، Bunge بانج ،Cargill نظير كارگل
بر  كه   ،  Danials Midland ميدلند  يلز  دانى  و 
بازار جهانى تجارت غالت سيطره دارند، مشخص 

مى گردد.
بزرگترين  از  يكى  عنوان  به   Cargill كارگل 
كمپانى هاى خصوصى جهان ـ كه ضمنًا به هيچوجه 
دقت  به  اش  امورتجارى  گردش  به  ندارد  دوست 
نگريسته شود ـ بطور رسمى اعالم نمود كه بيالن 
تجارت امسال آن، 86 درصد افزايش سود را نشان 
شان  منافع  هرگاه  شركت هايى  چنين  دهد.  مى 
ايجاب كند، به منظور كسب سود بيشتر، تصميم به 
كاهش سطح ذخاير غذايى انبارهاى خود مى گيرند، 
سطح  در  ذخايرغذايى  كاهش  سبب  بالواسطه  كه 
جهان و درنتيجه افزايش قيمت ها مى شود. بدينسان 
اين  سوى  از  تصميماتى  چنين  كه  است  روشن 
خود  محصوالت  فروش  هدف  با  تنها  شركت ها 
اتخاذ  صعود،  حال  در  هاى  قيمت  با  بازارى  در 

مى گردد.
 معضل كنونى جهان ما، پديده كمبود درعرصة 
برعكس،  بلكه  نيست،  غذايى  مواد  توليد 
رشد  نرخ  نسبت  به  غذايى  مواد  توليد  نرخ 
براى  است.  فزونى  حال  در  دنيا،  جمعيت 
گرسنگى،  معضل  واقعى  ريشه هاى  يافتن 
ثروتمندترين  وضعيت  به  است  كافى  تنها 
كشور جهان كه هنوز گرسنگى و سوءتغذيه 
متحده  اياالت  يعنى  است،  شايع  آن  در 
محصوالت  كننده  صادر  بزرگترين  آمريكا، 

غذايى درجهان، نگاهى بيافكنيم.
در آمريكا هنوز 35 ميليون نفربا ناامنى غذايى 
خريد  براى  آنان  هستند،  گريبان  به  دست 
روزه  هر  كه  خود  نياز  مورد  غذايى  مواد  و  كاالها 
در قفسه فروشگاه ها آنها را مشاهده مى كنند، قادر 
به تأمين پول كافى نيستند. در حقيقت معضل ايشان 
هندوستان  در  «فقرا  مانند:  عناوينى  است.  آنان  فقر 
گرسنه هستند درحالى كه مازاد توليد گندم در انبارها 
نشان  دسامبر2002)،  تايمزـ  (نيويورک  پوسد»  مى 
مى دهد كه در جهان تحت سلطه سرمايه دارى، علل 
توزيع  نابرابر  ساختار  در  بايد  را  گرسنگى  بنيادين 

ثروت ميان فقرا و ثروتمندان جستجو نمود.
كشاورزان در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، اياالت 
سرمايه دارى  پيشرفته  درجوامع  و  آمريكا  متحده 
هرگز از سوى دولت ها براى افزايش توليد محصول 
گندم تشويق و ترغيب نمى گردند. حتى درانگلستان 
عبارت «كنارش بگذار»، دراين باره به وفور استعمال 
مى شود. عجب طنز تلخى است، سرمايه دارى به 
«وفور طبيعى» نعمات مادى زندگى، به عنوان يك 

آفت و بال نظر دارد.
 4 فقط  غالت  كه  امر  اين  ديگر  سوى  از 

By: Socialist Appeal سرمايه دارى و گرسنگى 
 ترجمه: بيژن رنجبر    
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يك  توليد  هزينه  درصد 
خود  به  را  نان  قرص 
اختصاص مى دهند، بيانگر 
اين واقعيت است كه معضل جهان 
درعرصة  كمبود  پديده  كنونى، 
توليد مواد غذايى نيست. باقيمانده 
پخت، حمل  هزينه  هزينه ها شامل 

قيمت  شاخص  كه  گردد،  مى  بندى  بسته  و  نقل  و 
آنها نيز به شاخص قيمت نفت در بازارهاى جهانى 
قيمت  همچون  فاكتورهايى  بنابرين  دارد.  بستگى 
تهيه  كشاورزى،  آالت  ماشين  شيميايى،  كود  نفت، 
آرد و حمل و نقل، افزايش بخش عمدۀ قيمت گندم 

را سبب مى گردند.
از  گسترده  و  قوى  شبكه  يك  اى  شبهه  هيچ  بدون 
تعيين  را  جهان  نفت  قيمت  بورس،  و  بازى  سفته 
سفرهاى  در  خام  نفت  حامل  تانكرهاى  كند.  مى 
نيست  زمين  در  بندرگاهى  هيچ  در  خود،  دريايى 
كش  نفت  تانكر  يك  كس  هيچ  نيندازند.  لنگر  كه 
را با كرايه اى معادل 140 هزار دالر در هفته، اجاره 
نخواهد كرد، مگر آنكه مطئمن باشد شاخص قيمت 
شد.  خواهد  حفظ  افزايش  حال  در  همچنان  نفت 
آنان درحالى كه سعى در خريد يك جاى نفت دارند 

درهمان حال در قيمت ها مى دمند.
است،  سودآور  بسيار  نفت  بورس  بازار  آنان  براى 
زيرا همواره تقاضا بيش ازعرضه مى باشد. دهسال 
پيش قيمت يك بشكه نفت خام معادل 10 دالر بود 
و  اكتشاف  براى  جدى  مانع  با  نفتى  كمپانى هاى  و 
دستيابى به منابع جديد روبرو نبودند و لذا صنايع 
جهان غرب در مقياسى خيركننده، به آسودگى نفت 
ايستگاه  به  قطار  اين  اكنون  اما  بلعيد.  مى  را  جهان 
صحبت  اكنون  است.  رسيده  وحشت  و  اضطراب 
درباره كاهش شديد منابع و ذخاير زيرزمينى نفت 
استخراج  هاى  هزينه  آور  سرسام  افزايش  و  جهان 
آن است. ديگر آن فوران پر رونق نفت از چاه هاى 
را  اوپك  اندونزى  است.  اتمام  به  رو  شمال  درياى 
يك  ديگر  كه  است  زمانى  دير  اكنون  و  گفته  ترک 
و  نمى گردد  محسوب  نفت  بزرگ  كننده  توليد 
مكزيك نيز در دهسال آينده به يك وارد كننده نفت 

تبديل خواهد شد.
منبع حياتى ديگرى كه سرمايه دارى حريصانه دست 
اندركار نابودى آن است، آب مى باشد. گفته مى شود 

آب، نفت قرن بيست و يكم است.
هرگاه بخواهيم مى توانيم بطور نمونه، لوبيا سبز را 
در هر زمان از سال از سوپر ماركت ها تهيه كنيم، 
اين محصول در كنيا به وفور يافت مى شود، ليكن 
بايد  كشور،  آن  در  لوبيا  ساقة  يك  رشد  براى  فقط 
كه  است  حالى  در  اين  گردد.  مصرف  آب  ليتر   4
كنيا در جرگه كشورهايى كه به لحاظ منابع آب در 
مسئله  اين  است.  شده  بندى  طبقه  هستند،  مضيقه 
نشان دهندۀ هرز رويى منابع آبى است كه از مزارع 
كشاورزان فقير، كه با هدف تغذيه خانواده هايشان 
دارند،  نياز  آن  به  غذايى  محصوالت  كشت  براى 
منحرف گرديده است. در حقيقت سرمايه دارى در 
ذخاير  و  منابع  سازى  نابود  و  بردن  يغما  به  حال 

حياتى سياره كوچك ماست.
سوخت هاى بيولوژيك بخشى از معضل كمبود را 

فراهم آورده اند. توليد آنها تنها يك 
آزمايش وتجربه اشتباه علمى نيست، 
محصوالت  كاشت  فرآيند  بلكه 
با  سوخت،  به  آنها  تبديل  و  غذايى 
هدف سوزندان در موتور اتومبيل ها، 
نشانى از يك اقتصاد تيمارستانى به 
مخزن  كردن  پر  براى  دارد.  همراه 
سوخت اتومبيلى با ظرفيت 50 ليتر، بايد 232 كيلو 
خانواده  يك  يكسال  غذاى  كننده  تأمين  كه  ذرت 

چهارنفره هست، مصرف گردد.
تهيه  براى  كشاورزى  محصوالت  از  استفاده 
پروژه  يك  عنوان  به  بيولوژيك  سوخت هاى 
اقتصادى، دقيقًا در خدمت تأمين منافع سرمايه داران 
بخش كشاورزى عمل مى كند. عليرغم آنكه توليد 
در  آمريكايى  كشاورزان  ذرت  و  گندم  محصول 
نياز  جوابگوى  برزيل،  نيشكر  محصول  با  مقايسه 
به توليد سوخت بيولوژيك نيست، بطوريكه قيمت 
گردد  تهيه  نيشكر  از  كه  اتانول  سوخت  بشكه  يك 
فرآورده  ميزان  همان  با  قياس  در  وـ  دالر   35 تنها 
سوختى كه از ذرت به دست مى آيد و قيمت آن 
مقرون  بسا  ـ  شود  مى  تمام  دالر   80 بشكه  درهر 
به صرفه تر خواهد بود، ليكن باز استفاده از ذرت 
براى تهيه سوخت، بجاى نيشكر در اولويت است. 
چرا عليرغم اختالف فاحش هزينه ها باز استفاده از 
قرار  سوخت  توليد  برنامه  اولويت  صدر  در  ذرت 

دارد؟
 جان مالدن John Mauldin با ارائه پاسخى ساده، 
بر  برزيلى  گشايد:«كشاورزان  مى  را  معما  اين  راز 
آمريكايى  نمايندگان  به  آيداهو،  كشاورزان  خالف 

رأى موافق نداده اند».
جورج  بويژه  بيولوژيك،  سوخت  توليد  طرفداران 
در  وى،  حاميان  كاهش  به  رو  گروه  و  بوش  دبليو 
به  كشاورزى  محصوالت  تبديل  برنامه  از  دفاع 
نوع  اين  كه  كنند  مى  استدالل  بيولوژيك،  سوخت 
نياز  مورد  سوخت  درصد  نيم  و  يك  تنها  سوخت 
مسئله  اين  طرح  با  آنان  نمود.  خواهد  تأمين  را  ما 
درصدد فريب افكارعمومى بر آمده اند، زيرا تقريبًا 
يك سوم محصول ذرت اياالت متحده آمريكا كه در 
ترتيب  بدين  گيرد،  مى  تعلق  آن  به  سوبسيد  ضمن 
تاوان  البته  است.  گرديده  حذف  غذايى  زنجيرۀ  از 
كاهش  بصورت  را  خود  كه  مسئله،  اين  جريمة  و 
تاريخى ذخاير غذايى نشان مى دهد، از طريق تنظيم 
مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار، آشكارا الپوشانى 
كارشناسان  از  تعدادى  دليل  همين  به  گردد.  مى 
كه  اتانول  سوخت  توليد  اقتصادى  پروژۀ  معتقدند، 
مسبب  آيد،  مى  دست  به  كشاورزى  محصوالت  از 

افزايش اخير نيمى از قيمت مواد غذايى است.
جهانى  تقسيم  محصول  غذايى  ناامنى  حقيقت  در 
جهان  بر  دارى  سرمايه  سوى  از  كه  باشد  مى  كار 
انگيز  شگفت  روى  اين  از  است.  گشته  تحميل  ما 
اعتصابات  از  اى  سلسله  مصر  در  اخيرا  كه  نيست 
فقير  توده هاى  و  كارگران  توسط  شورش ها  و 
شهرنشين به راه افتاده است. در مصر خانواده هاى 
فقير و تهيدست 70 تا 80 درصد درآمد اندک خود 
را صرف خريد و تهيه نان مى كنند، بنابراين افزايش 
قيمت ها بمثابه يك فاجعة جبران ناپذير در زندگى 

آنان پديدار مى گردد.
 مصر سرزمينى حاصلخيز است، بطوريكه تا بيست 
خودكفا  گندم  محصول  توليد  لحاظ  به  پيش  سال 
بود، اما اكنون به يكى از بزرگترين وارد كنندگان 
گندم جهان تبديل شده است. جالب آن كه مصر 
يك صادركننده بزرگ برنج در جهان است، يعنى 
سرمايه دارى مصر در بخش كشاورزى و تجارت 
در  كشور  اين  برنج  فروش  به  اقدام  حالى  در 
بازارهاى جهانى مى نمايد كه مصرى ها خود، روز 

به روز گرسنه تر مى شوند.
غذايى  مواد  توليد  حوزه  در  پيش  چندى  تا  چين 
غذايى  نيازهاى  درصد  اكنون 40  اما  بود،  خودكفا 
خود را از بازارهاى جهانى تأمين مى كند. صنايع 
و  حاصلخيز  زمين هاى  كشور،  اين  در  رشد  روبه 
در  اين  و  مى بلعند  حريصانه  را  كشاورزى  مستعد 
براى  غذايى  مواد  تقاضاى  نرخ  كه  است  حالى 

كارگران شهرنشين چينى رو به افزايش مى باشد.
فائو سازمان كشاورزى و خواربار جهانى كه تحت 
عمل  دارى  سرمايه  پيشرفته  كشورهاى  سلطه 
مى كند، راه حلى به منظور مقابله با معضل افزايش 
قيمت ها و نيز كمبود غذا ارائه نموده است. ليكن 
راه حل آن بيشتر شبيه همان راه حل هاى مربوط 
مرزها و رفع  كردن  يعنى: باز  باشد  گذشته مى  به 
بازارهاى  هجوم  جريان  برابر  در  محدوديت ها 
جهانى، حذف سوبسيد مواد غذايى در كشورهاى 
فقيرـ در شرايطى كه كشاورزان كشورهاى ثروتمند 
افزايش  و  ـ  كنند  مى  دريافت  سوبسيد  كماكان 
تعداد  بر  روزانه  كه  حالى  در  غذايى  مواد  صدور 

گرسنگان خود اين جوامع افزوده مى گردد.
مصائبى  و  گرسنگى  معضل  توان  مى  براستى  آيا 
را  باشد  مى  ما  جهان  دامنگير  امروزه  كه  آن،  نظير 

بر طرف نمود؟
انجام  به  مشروط  سؤال،  اين  به  مثبت  پاسخ  ارائه 
ريزى  برنامه  بايد  اقتصاد  است:  اساسى  اقدام  يك 
همچون  آن  واگذاشتن  صورت،  اين  غير  در  شود! 
گذشته به سرمايه دارى، پيامدى جز ادامه گرسنگى 

و شورش براى جهانيان به دنبال نخواهد داشت.
    July 2008                    

صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14 عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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در ماه شهريور در سالهاى مختلف و در جريان مبارزه 
كمونيست  چهره هاى  اسالمى  جمهورى  رژيم  با 
و  رهبران  كارگر،  طبقه  رهايى  راه  پيكارجوى  و 
كادرهاى جنبش كمونيستى ايران و همچنين شمار 
قابل توجهى از اعضاء و كادرهاى حزب كمونيست 
ايران  و  پيشمرگان كومه له  جانشان را فدا كرده و 

به صف جانباختگان راه سوسياليسم پيوسته اند.
در اين ماه  كومه له و حزب كمونيست ايران،  سه  تن 
از رهبران با نفوذ، سه چهره محبوب و شناخته شده 
جنبش كمونيستى و توده اى خود را در عرصه هاى 
كار  تاثير  دامنه  داد.  دست  از  طبقاتى  نبرد  مختلف 
چهارچوب هاى  از  فراتر  بسيار  رفقا  اين  فعاليت  و 
سازمانى و تشكيالتى بود و زيان ناشى از، از دست 
دادن آنها نه تنها براى كومه له و حزب كمونيست 
ايران بلكه براى كل جنبش كارگرى و سوسياليستى 

جبران ناپذير بوده است.
رفقا فواد مصطفى سلطانى و صديق كمانگر و غالم 
كشاورز از آن جمله اند. در سالگرد جانباختن اين 
عزيزان،  اين  مبارزات  و  زندگى  يادآورى  با   ، رفقا 
بر كار و تالش  رزمندگى و فداكارى هايشان ارج 

مى نهيم.
***                             

مصطفى  فواد  رفيق   1358 سال  ماه  شهريور  نهم 
تشكيالت  گذاران  بنيان  و  رهبران  از  يكى  سلطانى 
جنبش  محبوب  و  شده  شناخته  چهره  كومه له، 

رهبر  ايران،  كمونيستى 
و  كارگران  محبوب 
كردستان،  زحمتكشان 
درگيرى  يك  بدنبال 
زيادى  شمار  با  نابرابر 
سركوبگر  نيروهاى  از 
در  اسالمى   جمهورى 
در  «بسطام»  روستاى 

مسير جاده سقز- مريوان،  جانباخت.
29 سال از اين ضايعه مى گذرد. در آن روزها خبر 
جانباختن  فواد مصطفى سلطانى با سرعت و بدون 
هيچگونه درنگى توسط راديوى سراسرى جمهورى 
اسالمى در بخش اخبار ساعت دو بعد از ظهر پخش 
وارد  كه  ضربه اى  اهميت  از  اسالمى  رژيم  گرديد. 
يك  عنوان  به  آنرا  و  بود  آگاه  خوبى  به  بود  كرده 
پيروزى بزرگ در بلندگوهايش اعالم كرد. در ميان 
زحمتكشان كردستان و بويژه در ميان رفقاى كومه له 
عميقى  اندوه  و  ناباورى  با  فواد  رفيق  مرگ  خبر 
روبرو شد. ناباورى و اندوه عميقى كه ناشى از درک 
خالء بزرگى بود كه اين حادثه در مبارزه كارگران 
فقير  دهقانان  مبارزه  در  سرمايه،  جور  و  ظلم  عليه 
محلى،  نفوذ  با  مالكين  زورگويى  عليه  زمين  بى  و 
در مبارزه همه انسانهاى شريف و حق طلب  براى 
بوجود  ملى،   ستم  رفع  و  انسانى  حقوق  و  آزادى 

آورده بود. 
و  زحمتكشان  رفيق  و  دوست  عنوان  به  فواد  نام 

ستمديدگان و بعنوان رهبر و الهام بخش مبارزه عليه 
هرگونه ستم و نابرابرى، بسرعت و گسترده همچون 
و  محفل  هر  ها،  خانواده  درون  به  زندگيش  دوران 
جمع مبارز، و پيشمرگان كومه له رفت و خود را در 

بسيارى از سرودها و ترانه ها نمايان كرد. 
روستاى  در   1327 سال  در  سلطانى  مصطفى  فواد 
«آلمانه» از توابع شهر مريوان ديده به جهان گشود. 
تحصيالت ابتدايى را در آن روستا و دوره دبيرستان را 
در شهر سنندج گذراند. در سال 1346 وارد دانشگاه 
ماركسيستى  محافل  با  آنجا  در  شد.  تهران  صنعتى 
آشنا گرديد و بدين ترتيب فعاليت سياسى خود را 
آغاز كرد. در سال 1348، يعنى دو سال بعد به همراه 
تعدادى از رفقاى ديگر كومه له را بنيان نهاد. در سال 
شكنجه  زير  و  دستگير  ساواک  بوسيله  فواد   1353
پليس  وحشيانه  رفتار  گرفت.  قرار  وحشيانه  هاى 
امنيتى و سياسى شاه و شكنجه هاى قرون وسطايى 
نتوانست لب رازدار او را به سخن گفتن بگشايد و 
پليس از پى بردن به روابط تشكيالتى وى و آگاهى 
داده  شكنجه  و  كرده  دستگير  كه  فردى  اهميت  بر 
ادامه  مبارزه  به  نيز  زندان  در  فواد  ماند.  ناكام  بود، 
داد و به سرعت به تجديد سازمان رفقاى تشكيالت 
كومه له در درون زندان و برقرارى ارتباط با بيرون 
امر  اين  رساندن  سرانجام  به  در  و  پرداخت  زندان 
مهم در كار رهبرى و هدايت بسيارى از مبارزات و 
از  موثرى  نقش  سياسى  زندانيان  اعتراضى  حركات 
خود ايفا نمود. در مرداد ماه سال 1357 در زندان 
سنندج رفيق فواد كه مدتى قبل به اين زندان منتقل 
به  كه  كرد  رهبرى  را  روزه   24 اعتصابى  بود  شده 

پيروزى رسيد.
 وى پس از سپرى كردن 4 سال در زندان  در مهرماه 
سال 1357، در اثر موج وسيع مبارزات توده هاى 
مردم كه رژيم سلطنتى را به لرزه در آورده بود،  از 
زندان آزاد شد. بعد از آزادى از زندان بدون وقفه و 
بطور فعال و پيگير به سازماندهى مبارزات توده هاى 

مردم پرداخت.
در روزهاى قيام بهمن و مبارزات پرشور بعد از آن، 
بويژه  و  كردستان  در  سلطانى  مصطفى  فواد  رفيق 
شهرهاى سنندج و مريوان نقش برجسته اى را در 
نمود.  ايفا  اى  توده  مبارزات  سازماندهى  و  رهبرى 
كومه له سازمان كمونيستى كه كاک فواد با جمعى 
از همسنگرانش 9 سال قبل از آن بنياد گذاشته بود، 
اين  و  كرد  علنى  موجوديت  اعالم  قيام  با  همراه 
سال  چند  كه  بود  تشكيالتى  پربار  فعاليت  سرآغاز 
كمونيست ايران  بعد بعنوان بخش كردستان حزب 
جمهورى  سركوب  و  استبداد  حاكميت  سالها  طى 
اسالمى  با نام كارگر و كمونيسم و مبارزه قاطع عليه 

رژيم جمهورى اسالمى عجين شده است.
له،   كومه  و  سلطانى  مصطفى  فواد  نام  پس  اين  از   
شهر  شوراهاى  در  قيام  دوران  مبارزات  رهبرى  در 
مريوان،  زحمتكشان  اعتراضى  كوچ  در  سنندج، 
توده  عظيم  راهپيمايى  در  دهقانان،  اتحاديه  در 

دسته  اولين  تشكيل  در  مريوان،  به  سنندج  از  اى 
جمعيت هاى  تشكيل  در  له،  كومه  پيشمرگ  هاى 
و  كردستان  شهرهاى  همه  تقريبا  در  دمكراتيك 
اى   توده  مسلحانه  مقاومت  سازماندهى  در  بالخره 
در برابر يورش رژيم به كردستان،  بيش از پيش به 
همديگر جوش خورده و به نقطه اتكاى توده هاى 
كارگر و زحمتكش و انقالبى تبديل شد.  رفيق فواد 
مصطفى سلطانى با لشكركشى جمهورى اسالمى به 
اندركار  دست   1358 سال  ماه  مرداد  در  كردستان 
كردستان  زحمتكشان  انقالبى  مقاومت  سازماندهى 
بود كه در تاريخ نهم شهريورهمان سال در  نبرد با 

نيروهاى اشغالگر جمهورى اسالمى جانباخت. 
جانباختنش،  از  بعد  سلطانى  مصطفى  فواد  رفيق 
انقالبيگرى  سمبل  و  كومه له  برجسته  رهبر  بعنوان 
مكان  ايران  انقالبى  و  كمونيست  هزاران  قلب  در 
ويژه اى يافت. نام فواد مترداف جسارت، از خود 
به  ايمان  و  عشق  بود.  انقالبى  پيگيرى  و  گذشتگى 
توده هاى كارگر و زحمتكش نخستين  چيزى است 
كه  با  نام  فواد  در اذهان  تداعى  مى شود. براى 
او انقالب توده ها يك واقعيت محسوس بود كه به 
استدالل و اثبات تئوريك احتياجى نداشت.  او به 
ارزش و اهميت  تشكيالت  بخوبى آگاه  بود. از 
در   ، سال 1348  در   له  كومه  تشكيل  اوان   همان 
پى ريزى و حفظ و گسترش يك تشكيالت مخفى 

و كمونيستى  ذره اى ترديد نداشت. 
فواد كمونيست پرشورى بود كه خستگى ناپذير در 
راه رهايى طبقه كارگر و توده هاى تحت ستم مبارزه 
كرد، جانباختن در نبردى نابرابر با مزدوران سرمايه 
به وى مجال نداد تا ثمرات تالش هاى خود و ديگر 
كمونيست  حزب  تشكيل  در  را  همرزمش  ياران 
آن  تشكيل  و  تدارک  براى  سالها  خود  كه  ايران، 
را  مبارزاتيش  اهداف  از  يكى  و  مى كرد  مبارزه 

تشكيل مى داد به چشم خود ببيند.
 كاک فواد تجسم تكاپو و مبارزه  زحمتكشان براى 
رهايى بود. اگرچه وى خود اكنون در بين ما حضور 
پراتيك  قاطعيتش در  و  انقالبى  خصائل  ولى  ندارد 
و  پيشروى  هرگام   در  وى،  پرشورى  و  انقالبى، 
مبارزه حزب كمونيست ايران و كومه له  انعكاس 

هر روزه اى دارد.
***

ساعت 2 بامداد روز سيزدهم شهريورماه سال 1368 
حزب  مركزى  كميته  عضو  كمانگر  صديق  رفيق 
له  كومه  مركزى  كميته  عضو  و  ايران  كمونيست 
سازمان كردستان حزب، هنگامى كه از كار نوشتن 
جنايتكارانه  اقدامى  در  بود،  شده  فارغ  راديو  براى 
توسط يك خائن و مزدور جمهورى اسالمى مورد 

سوءقصد قرر گرفت و جانباخت.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران در اعالميه اى 
در باره ترور رفيق صديق كمانگر به تاريخ چهاردهم 

شهريور ماه سال 1368 چنين نوشت: «براى 
جنبش كمونيستى متاخر ايران رفيق صديق 

به ياد رفقا فواد مصطفى سلطانى، صديق كمانگر و غالم كشاورز
پويا محمدى 
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صديق  ندارد.  شناساندن  به  نيازى  كمانگر 
سابقه  با  مبارز  و  درخشان  چهره  كمانگر 
جنبش كمونيستى، يكى از سرشناسترين و 
محبوبترين رهبران توده هاى مردم و جنبش انقالبى 
كردستان، آژيتاتور و سخنور برجسته توده اى و از 

كادرهاى بنيانگذار حزب كمونيست ايران بود.
مبارزه  و  كمونيسم  آرمان  او  قبل،  دهه  دو  از  بيش 
در راه رهايى طبقه كارگر را هدف زندگى خويش 
قرار داد و از آن پس حياط پر تكاپوى وى با مبارزه 
مبارزه  آغاز  گرديد.  عجين  انقالبى  و  كمونيستى 
از  له  كومه  مخفى  سازمان  در  ماركسيستى  متشكل 
اولين ماههاى تاسيس آن، ظاهر شدن به مثابه  رهبر 
شاه،   رژيم  عليه  انقالب  دوران  در  اى  توده  جنبش 
تبديل شدن به رهبر و سخنگوى جناح راديكال و 
انقالبى جنبش در مقابل ارتجاع محلى و مذهبى در 
هاى  توده  راس  در  گرفتن  قرار  كردستان،  جنوب 
درخشيدنش  سپس  سنندج،  شهر  در  كننده  قيام 
عليه  بپاخاسته  مردم  آتشين  و  گويا  زبان  همچون 
جريان  در  اسالمى  رسيده  قدرت  به  تازه  رژيم 
انقالبى  شوراى  راس  در  و  سنندج  خونين  نوروز 
اين شهر، تداعى شدنش با مطالبات و جنبش هاى 
حق طلبانه مردم محروم و زحمتكش شهر و روستا 
در  انقالبى  جنگ  هدايت  در  شركت  كردستان،  در 
براى  آگاهگرانه  و  كمونيستى  تبليغات  كردستان، 
له  كومه  سرشناس  كادر  يك  موقعيت  در  كارگران 
در  شركت  باالخره  و  ايران،   كمونيست  حزب  و 
فعاليت هاى متنوع سياسى و تشكيالتى بعنوان عضو 
له  كومه  و  ايران  كمونيست  حزب  مركزى  كميته 
بخشى از كارنامه سياسى پربار رفيق صديق كمانگر 

را تشكيل ميدهد».
روستاى  در   1325 سال  در  كمانگر  صديق  رفيق 
دوره  شد.  متولد  كامياران  شهر  توابع  از  «آفريان» 
سنقر  و  قروه  شهرهاى  در  را  تحصيالتش  ابتدايى 
كليايى گذراند و سپس همراه خانواده اش به شهر 
به  شهر  اين  در  را  متوسطه  دوره  و  رفت  كرمانشاه 
پايان رساند. در سال 1344 وارد دانشگاه تهران شد 
سال  يك  پرداخت.  تحصيل  به  ادبيات  رشته  در  و 
بعد بنا به عالقه اى كه به رشته حقوق داشت وارد 
دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. در سال 1350 
تحصيالت دانشگاهى را با موفقيت به پايان رساند.

صف  به  دانشجويى  دوران  همان  از  صديق  رفيق 
كومه له پيوست. در سالهاى دهه 50 در اختالف بين 
دهقانان زحمتكش روستايى در «دارسيران» مريوان 
شكل  تدريج  به  كه  محلى،  فئودالهاى  و  مالكين  با 
هيئت  در  گرفت،  مى  خود  به  اى  توده  مبارزه  يك 
يك وكيل شجاع و مبارز جانب دهقانان را گرفت 
و به دفاع از حقوق آنان برخاست، و اين براى او 
اى  توده  چهره  يك  گيرى  شكل  از  بود  سرآغازى 
انقالبى در ميان زحمتكشان منطقه. در سالهاى بعد 
تظاهرات  جريان  در  و  قيام  اوايل  در  بخصوص  و 
صديق  رفيق  سلطنتى،  رژيم  عليه  مردم  اى  توده 
رهبر  و  شده  شناخته  چهره  يك  به  ديگر  كمانگر 
انقالبى و مصمم در برابر ارتجاع و كهنه پرستى كه 
مى خواست در كردستان نيز مانند ساير نقاط ايران 
جاى پايى بوجود بياورد، تبديل شده بود.  وى در 
تيرماه سال 1357 در حمايت و پشتيبانى از اعتصاب 

سياسى  زندانيان  غذاى 
سنندج،  شهر  زندان  در 
جلوى  در  تحصن  اولين 
اين  دادگسترى  ساختمان 

شهر را سازمان داد.
سال  در  كمانگر   صديق 
هيئت  عضويت  به   1357
و  وكال»  «كانون  مركزى 
دانان  حقوق  «جمعيت 

شهر  معلمان  كانون  تشكيل  در  او  آمد،  در  ايران» 
سنندج نيز نقش فعالى بر عهده  داشت و يكى از 
موسسين اصلى «جمعيت دفاع از آزادى و انقالب» 
بشمار  آن  مسئول  و  سخنگو  و  سنندج  شهر  در 
مى آمد. در 22 بهمن سال 1357  صديق كمانگر از 
مركز تلويزيون سنندج خطاب به مردم مبارز منطقه 
پيام فرستاد و پيروزى قيام را به مردم مژده داد. در 
28 اسفند ماه همان سال به ابتكار كومه له «شوراى 
رفيق   و  شد  تشكيل  سنندج  شهر  انقالب»  موقت 

صديق كمانگر سخنگو و مسئول اين شورا گرديد.
و  وسيع  مبارزه  يك  ميدان  در  كمانگر  صديق 
اجتماعى و در دل يك دوره پر تحول سياسى چنان 
نقشى بر عهده داشت و چنان آن را ايفا كرده است 
كه حياط اين عزيز را با دوره اى از تاريخ معاصر 

درهم آميخته است.
با از دست دادن رفيق صديق كمانگر جنبش كارگرى 
و كمونيستى در سراسر ايران و جنبش انقالبى مردم 
اما  شد.  متحمل  بزرگى  ضايعه  گمان  بى  كردستان 
راهى كه  صديق كمانگر رهرو صادق و پيگير آن 
نظام  و  نظم  نابودى  براى  كارگرى  مبارزه  راه  بود، 
سرمايه دارى، راه كمونيسم و انقالب كارگرى، امروز 
ديگر در دل ميليونها كارگر و زحمتكش كردستان 
جا  آنان  روزه  هر  اعتراض  و  مبارزه  كانون  در  و 
گرفته است. كارگرانى كه رفيق صديق را يار ديرينه 
و پرچمدار دار رهايى قطعى خود از مشقات نظام 
سرمايه دارى شناخته اند، زنان و مردان زحمتكشى 
كه فراخوانهاى دليرانه رفيق صديق را همچنان به ياد 
دارند، محرومان و ستمديدگانى كه سالها است براى 
آمده اند  ميدان  به  گريبانگيرشان  مشقات  از  رهايى 
هستند،  برابرى  و  آزادى  تشنه  كه  كسانى  همه  و 
را  كمانگر  صديق  رفيق  آرمانهاى  پرچم  ترديد  بى 
تا برپايى حكومت كارگرى برافراشته نگاه خواهند 

داشت.
***

ماه  شهريور  چهارم  شبانگاه  در  پيش  سال  نوزده 
بهمن  رفيق   1368 سال 
كشاورز)  (غالم  جوادى 
برجسته  هاى  چهره  از 
جنبش  سرشناس  و 
كمونيستى ايران كه براى 
ديدار بستگانش به قبرس 
الرناكا  شهر  بود در  رفته 
مورد سوء قصد مزدوران 
قرار  اسالمى  جمهورى 

گرفت و ساعتى بعد در بيمارستان جان باخت. در 
جريان اين ترور جنايتكارانه يكى از بستگان رفيق 

غالم نيز به شدت مجروح شد.

جانباختن غالم كشاورز تاثر عميقى بردلها نشاند و 
همه مبارزان  و انقالبيون كمونيست و آزاديخواهانى 
كه وى را از نزديك مى شناختند اندوهگين ساخت. 
جانباختن او بيش از همه دل ياران و همسنگرانش 
رفيقى  وتوانا،  اليق  كادرى  وى  زيرا  آورد  بدرد  را 

دلسوز و فداكار و انسانى شريف و صميمى بود. 
رفيق غالم كشاورز از پيشروان مبارزه كمونيستى در 
ايران بود. او با سالها مبارزه انقالبى، با مقاومت در 
فرسودگى  قيمت  به  و  پهلوى  رژيم  سياه چال هاى 
روح و جان خويش با فعاليت در ميان كارگران  و با 
مبارزه قاطع عليه آراء و عقايد بورژوازى پيشاپيش 
مى داشت.  بر  گام  ايران  كمونيستى  مبارزه  صف 
شده  شناخته  هاى  چهره  از  سابقه،  با  انقالبيون  از 
مقاومت در زندان هاى رژيم شاه، از اولين كادرهاى 
سازمان اتحاد مبارزان كمونيست،  و سپس يكى از 
كادرهاى  از  و  ايران  كمونيست  حزب  بنيانگذاران 
در  خود  فعاليت  دوره  طى  كه  بود  حزب  برجسته 
جمله  متعددى از  هاى  مسئوليت  كمونيست  حزب 

عضويت در كميته مركزى  را بر عهده داشت.
تالش  و  مبارزه  از  مملو  او  كوتاه  زندگى  سراسر 
از  غالم  رفيق  بود.  كمونيستى  آرمانهاى  راه  در 
سال هاى قبل از انقالب بهمن 57 به مبارزه سياسى 
روى آورده بود، در دوران قيام بهمن و سپس عليه 
جمهورى اسالمى در همه مبارزات، پرشور و فعال 

حضور داشت.
سال   در  كشاورز  غالم  به  معروف  جوادى  بهمن 
متولد  دوگنبدان  توابع  از  نارک  روستاى  در   1334
شد. لمس هر روزه گرسنگى و تهيدستى خانواده و 
ديگر همسرنوشتانش كه در ميان آنان بزرگ مى شد 
را  او  خوانى  كتاب  و  مطالعه  به  وافرش  ميل  نيز  و 
خيلى زود با ادبيات معترض و مرسوم در اواخر دهه 
چهل و اوايل سال هاى 50 آشنا كرد. در سال هاى 
ماركسيستى  محافل  در  شركت  با   1353 و   1352
سال 1354  در   . كرد  آغاز  را  خود  سياسى  فعاليت 
دانشكده  به  ورودش  روزهاى  اولين  همان  از  و 
كشاورزى كرج جاى خود را در محفل دانشجويان 
دانشجويى  مبارزات  در  فعاالنه  و  كرد  باز  انقالبى 
آن دوره عليه رژيم شاه شركت كرد. در ارديبهشت 
ماموران رژيم شاه دستگير شد.  سال 1355 توسط 
در زندان تحت شكنجه و آزار و اذيت قرار گرفت 

اما او  قهرمانانه مقاومت كرد.
 در سال 1357 با خروش ميليونى توده هاى بپاخاسته 
مردم ايران عليه رژيم سلطنت پهلوى همراه با هزاران 
زندانى ديگر  بدست تواناى  توده هاى مردم انقالبى 
اميد  پر  و  شور  پر  ايام،  آن  در  شد.  آزاد  زندان  از 
گام در درياى مبارزه توده اى گذاشت و فعاالنه به 
كار سياسى، تبليغى و ترويجى در ميان انقالبيون و 
كارگران پرداخت. اوايل زمستان سال 1358 همراه 
اتحاد  سازمان  به  همفكرانش  و  رفقا  از  گروهى  با 
سال  شهريورماه  در  پيوست.  كمونيست  مبارزان 
شركت  كمونيست  مبارزان  اتحاد  كنگره  در   1361
اصفهان  كميته  در  عضويت  به  آن   از  پس  و  كرد 
رژيم  ضربه  دنبال  به  شد.  برگزيده  تشكيالت  اين 
اتحاد  تشكيالت  به  اسالمى  رسيده  قدرت  به  تازه 

مبارزان كمونيست، در زمستان سال 1361 
غالم  رفيق  رفت.  كردستان  آزاد  مناطق  به 
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قطعنامه پلنوم كميته مركزى حزب كمونيست ايران
 در مورد  “ فراكسيون فعاليت تحت نام كومه له“

1. جمعى از كادرها و اعضاء حزب كمونيست ايران در تيرماه 1387 برابر با ژوئيه 2008 بدون اطالع مراجع 
تشكيالتى با استناد به بند 5 از ماده دوم فصل دوم اساسنامه حزب كمونيست ايران كه به «محفوظ بودن حق 
اقليت هر سازمان حزبى براى آنكه همه اعضاى آن سازمان را از نظر و اختالفات خود با اكثريت مطلع نمايد» 
تاكيد دارد، تشكيل «فراكسيون فعاليت تحت نام كومه له» را اعالم كردند. كنگره 13 كومه له كه در روزهاى 
نيمه اول مرداد ماه 1387 برابر با نيمه دوم ژوئيه 2008 ميالدى برگزار شد، بحث حول اين فراكسيون را در 
دستور كار خود قرار داد. مباحثات انجام شده نشان مى دهد كه كنگره تشكيل اين فراكسيون را جهت استفاده 
از اين حق اساسنامه اى، تحصيل حاصل و از اين رو غير ضرورى تشخيص داده است، و بعالوه استفاده از 
نام كومه له براى شناساندن اين اقليت تشكيالتى را فاقد موضوعيت مى داند. با اين همه كنگره بنا به داليل 

اساسنامه اى تصميم گيرى قطعى در اين رابطه را به كميته مركزى حزب كمونيست ايران واگذار كرد.
2. مفاد بيانيه اعالم موجوديت «فراكسيون فعاليت بنام كومه له» بسيار فراتر از يك اختالف تاكتيكى معين و يا 
اختالف بر سر سياست مشخصى مى باشد و مضامين آن در مغايرت و تقابل با موجوديت حزب كمونيست 
ايران، برنامه، مبانى استراتژى سياسى و مبانى سياست ها و تاكتيك هاى حزب كمونيست و كومه له قرار دارد 
و استناد اين رفقا به بند اساسنامه اى مذكور نمى تواند مجوزى براى تشكيل اين فراكسيون باشد. لذا پلنوم 
ضمن تاكيد بر حق اين جمع رفقا در استفاده از رسانه هاى حزبى براى انتشار نظراتشان، اين فراكسيون را 

تحت هيچ عنوانى به رسميت نمى شناسد.
3. در مورد استفاده از نام كومه له براى اين فراكسيون پلنوم تاكيد مى كند كه: كومه له در دل اوضاع انقالبى 
هم  در  اى  توده  جنبش  يك  هاى  عطف  نقطه  با  كردستان  جامعه  در  دوره  يك  سياسى  تحوالت  و  تغيير  و 
آميخته و به يك جريان قابل اعتماد در ميان توده هاى كارگر و زحمتكش تبديل شده بود. از اين رو 25 سال 
پيش كنگره موسس حزب كمونيست ايران بر ضرورت تداوم فعاليت كومه له تحت همين عنوان تاكيد كرد 
و سازمان كردستان حزب را تحت همين عنوان نامگذارى نمود. پيوستن كومه له به جريان تشكيل حزب 
كمونيست ايران نه تنها خدشه اى به اين واقعيت اجتماعى وارد نكرده است بلكه به آن نيرو و توان تازه اى 
مبارزه  هاى  عرصه  كليه  در  نام  همين  تحت  ايران  كمونيست  حزب  تشكيل  از  بعد  له  كومه  است.  بخشيده 
سياسى و طبقاتى حضور داشته است و هم اكنون نيز ارگانهاى مختلف كومه له با تمام توان به فعاليت خود 

ادامه مى دهند. لذا با توجه به اينكه:
• الف: مفاد و مواضعى كه در بيانيه اعالم «فراكسيون» آمده است با مواضع و ديدگاه هاى كومه له در هيچ 

مقطعى از تاريخ فعاليت آن خوانايى ندارد؛
• ب: در حالى كه جمع فعاليت تحت نام «كومه له»، اقليتى از اعضاى تشكيالت را شامل مى شوند، با ادامه 
فعاليت تحت اين عنوان عمال در تقابل با موازين اوليه تشكيالتى كه بر حق اكثريت اعضاى تشكيالت مبنى 

بر استفاده از نام كومه له براى تداوم فعاليت هاى خود تاكيد مى كند، قرار مى گيرند؛
لذا پلنوم كميته مركزى حزب كمونيست ايران، استفاده اين رفقا از عنوان كومه له براى فعاليت هايشان را فاقد 

مشروعيت سياسى و تشكيالتى ميداند.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
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دبيرخانه حزب كمونيست ايران

كشاورز در شهريورماه سال 1362 در 
ايران  كمونيست  حزب  موسس  كنگره 
تواناى  بنيانگذاران  از  و  كرد   شركت 

حزب  بود.
پرتحول  سير  تمام  در  كشاورز  غالم  رفيق   
پيشروى حزب كمونيست ايران از برجسته ترين 
رهبرى  داشتن  عهده  به  با  او  بود.  ما  رفقاى 
در  عضويت  همچون  حزب  اصلى  ارگانهاى 
ايران،  شهرهاى  تشكيالت  سازمانده  كميته 
صداى  راديو  كميته  حزب،  كشور  خارج  كميته 
حزب كمونيست ايران و مسئوليت سازماندهى 
فدارسيون شوراهاى پناهندگان ايرانى در خارج 
با  حزب،  مركزى  كميته  در  وعضويت  كشور 
و  سياسى   عرصه  در  بسيار  تجربه  و  توانائى 
سازماندهى نقش برجسته و مهمى از خود ايفا 

نمود.
مبارزى  خود  سياسى  حيات  تمام  در  او 
صميمى و پيگير عليه نظام پر از ستم و استثمار  
سرمايه دارى و براى رهايى طبقه كارگر بود  و  

در اين راه جانباخت.
جمهورى اسالمى با ترور جنايتكارانه رفيق غالم 
خود  ننگين  كارنامه  بر  ديگرى  برگ  كشاورز، 
افزود. اما اين اقدامات جنايتكارانه نتوانست راه 
پيگير  فعالين  از  كشاورز  غالم  كه  را  اى  مبارزه 
جنبش  از  اى  جلوه  ما  مبارزه  كند.  سد  بود  آن 
نظام  موجوديت  نفس  عليه  كارگرى  عظيم 
سرمايه دارى و سمبل توحش آن رژيم جمهورى 
و  نظام  اين  كوبيدن  هم  در  تا  و  است  اسالمى 
وقفه  بى  برابر  و  آزاد  انسان هاى  جامعه  ايجاد 

ادامه خواهد يافت. 
بى شك غم سنگين از دست دادن چنين رفيق 
عليه  را  ما  نفرت  و  كينه  آتش  اى،  شايسته 
جمهورى  تروريست  رژيم  جنايت پيشه گان 
اسالمى شعله ورتر ساخته و تالش مان را براى 
در  را  گام هايمان  و  افزون تر  ضايعه  اين  جبران 

برانداختن نظم موجود استوارتر نموده است. 
درسالگرد جانباختن رفقا فواد مصطفى سلطانى، 
صديق كمانگر و غالم كشاورز با تجديد پيمان 
وفادارى با آرمان هاى كمونيستى و رهايى بخش 
آزادى  راه  جانباختگان  تمامى  ياد  عزيزان  اين 

وسوسياليسم را گرامى  مى داريم.


