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و  شعارها  رويدادها،  روند  از  عينى  ارزيابى  يك 
تاكتيك هاى اتخاذ شده در اين اعتراضات عليرغم وجود 
روزهاى  در  شعارها،  شدن  راديكاليزه  از  نشانه هايى 
بعدى بيانگر اين واقعيت بود كه در فقدان يك رهبرى 
راديكال و انقالبى، اين جريان  موسوى و طيف اصالح 
طلبان بودند كه رهبرى و كنترل اين حركت را در دست 
بردارى  بهره  خود  اهداف  جهت  در  آن  از  و  داشتند 
مى كردند، آنها به حضور كنترل شده مردم در خيابان ها 
نياز داشتند. همين نقطه ضعف اساسى خيزش توده اى 
اخير بود. فعالين سوسياليست جنبش هاى اجتماعى با 
نقطه عزيمت از اين واقعيت  مى بايست با روشنگرى در 
مورد ماهيت كشمكش جناح هاى درون رژيم و ارزيابى 
شرط هاى  پيش  بر  آگاهى  و  اوضاع  روند  از  واقع بينانه 
قبال  در  سوسياليستى  سياست  مردم  مبارزات  پيشروى 
سياست  محور  بردند.  مى  پيش  را  اى  توده  اعتراضات 
سوسياليستى در قبال اوضاعى كه پيش آمده بود تالش 
فعاالنه براى شكل دادن به آلترناتيو و قطب انقالبى و باز 
كردن جبهه سوم  مبارزه بود. تاكيد بر استراتژى سياسى 
و  روشن  مطالبات  و  شعارها  طرح  مبارزاتى،  روشن 
اتخاذ تاكتيك هاى مبارزاتى درست مى تواند از اجزاى 

همچون سياستى باشد.

گفتگوى مجله آرش با صالح مازوجى 
پيرامون اوضاع سياسى اين دوره ايران

پيام كميته مركزى كومه له 
به مناسبت 28 مرداد، 30مين سالگرد حمله رژيم به كردستان

پيرامون مبارزه سياسى طبقه كارگر 

نامه كروبى،
 واكنش ها،
 تعميق بحران
 حكومتى!

از نظر مردم كل اين جنايتكاران، هم آندسته اى 
كه امروز سوار بر خشم و اعتراض و عواطف 
مردم شده اند و پرده از شكنجه و تجاوز جنسى 
در زندان ها برمى دارند و هم آن دسته ديگر كه 
انكار مى كنند؛ جملگى شكنجه گر، تجاوزگر 

و قاتل اند. اين را دنيا هم مى داند!

چرا بايستى از
 شعار آزادى

 زندانيان سياسى
 فراتر رفت!

آزادى زندانيان سياسى بايستى، به معناى آزادى 
فعاليت هاى سياسى بدون قيد و شرط در جامعه 
به  بايستى  اخير  شدگان  بازداشت  آزادى  باشد، 
اعتصاب  و  اجتماعات  تظاهرات،  آزادى  معنى 
معنى  به  بايستى  زندانها  در  شكنجه  لغو  باشد. 
و  مسئله  اين  به  مربوط  حقايق  همه  افشاى 

محاكمه علنى مسببين ريز و درشت آن باشد.

دست مذهب از زندگى كودكان كوتاه!

استالين ميراث كدام طبقه  بود؟

  غالب حسينى، فعال كارگرى آزاد شد!
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گفتگوى   مجله آرش با صالح مازوجى 

پيرامون اوضاع سياسى اين دوره ايران  نيمه اول ژوئيه 2009
آرش: شما جزو كدام دسته بوديد؟ شركت 

در انتخابات يا تحريم؟ چرا؟ 

و  نيروها  و  احزاب  از  دسته  آن  مازوجى:  صالح 
انتخابات  در  شركت  فراخوان  مردم  به  كه  افرادى 
رژيم را دادند، در واقع با اين سياست خود عمال به 
رژيم جمهورى اسالمى و انتخاباتش مهر مشروعيت 
كوبيدند. اين جريانات در اين شرايط بحرانى كه رژيم 
براى بقاى خود بيش از هر زمان ديگرى به كشاندن 
مردم به پاى صندوق ها و "كسب مشروعيت" نياز 
داشت به يارى جمهورى اسالمى شتافتند. جمهورى 
اساسا  مردم  با  را  اش  رابطه  مدتهاست  كه  اسالمى 
بر مبنى سركوب تعريف كرده است، براى حدادى 
كردن ماشين سركوبش، براى اعتماد بنفس دادن به 
نيروهاى سركوبگرش و تداوم سركوب لجام گسيخته 
به كشاندن مردم به پاى صندوق ها راى نياز داشت، 
جرياناتى كه فراخوان شركت در انتخابات رژيم را 
دادند عمال به حدادى كردن ماشين سركوب رژيم 
عليه مردم كمك رساندند. تكليف ما با اين دسته از 
شركت در  موضع  گروهها روشن است،  احزاب و 
انتخابات يك موضع ارتجاعى است، اين جريانات 

را ارتجاعى مى دانيم.
از  ما  بود.  انتخابات  تحريم  از  فراتر  ما  موضع  اما 
ابتداى سركار آمدن جمهورى اسالمى با كليت اين 
آن  حاكميت  ساختارهاى  كليه  با  و  سياسى  رژيم 
را  سياستى  و  موضع  هر  بنابراين  بوده ايم،  مخالف 
نظام  به  دادن  مشروعيت  كننده  تداعى  بنحوى  كه 
از  دانيم.  مى  نادرست  را  باشد  اسالمى  جمهورى 
اين لحاظ سياست و موضع تحريم انتخابات نادقيق 
نمى كند.  بيان  كامل  بطور  را  ما  موضع  و  است 
در  انتخابات  مشروعيت  اگرچه  تحريم  سياست 
نظام جمهورى اسالمى و يا انتخابات معينى  را رد 
مى كند، اما بطور تلويحى به مشروعيت كليت رژيم 
يا  زند،  مى  تاييد  مهر  آن  حاكميت  ساختارهاى  و 
حداقل اين معنى را هم به ذهن تداعى كند. سازمان 
يا حزبى كه انتخابات را تحريم مى كند ناگفته پيش 
شرط هايى را جلو پاى جمهورى اسالمى مى گذارد 
كه اگر جمهورى اسالمى به آن شرايط تن دهد البد 
آن حزب يا سازمان موضع تحريم را پس مى گيرد. 
انتخابات  يك  شرط  پيش  ما  براى  صورتيكه  در 
است.  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  آزاد  واقعا 
شما مى توانيد تصور كنيد هر كدام از پيش شرط 
پايه هاى  از  يكى  آزاد  انتخابات  يك  برگزارى  هاى 
با  كند.  مى  ويران  را  اسالمى  جمهورى  حاكميت 
تحريم   سياست  كه  بگويم  خواستم  توضيحات  اين 
موضع ما را به بطور كامل و دقيق بيان نمى كند. با 
اينهمه ما در تبليغ حول اين مسئله مته به خشخاش 
كه  چپ  نيروهاى  از  بخشى  دانيم  مى  چون  نزديم 
رژيم  اين  كليت  به  توهمى  دارند  را  تحريم  موضع 
ندارند، شايد براى اين بخش از نيرو ها، سياست و 

و  دقت  عدم  يا  اغماض  يك  به  "تحريم"  مقوله  يا 
شده  تبديل  آنان  سياسى  ادبيات  در  مصطلح  اشتباه 

است. 
بود  جريان  در  انتخاباتى  نمايش  كه  فرصتى  در  ما 
جمهورى  ماهيت  مورد  در  افشاگرانه  تبليغات  به 
درون  هاى  جناح  جنگ  واقعى  ماهيت  اسالمى، 
جمهورى  نظام  در  "انتخابات"  جايگاه  به  و  رژيم، 
به  داديم  فراخوان  مردم  به  و  پرداختيم  اسالمى 
پاى صندوق هاى راى نروند. از فعالين و پيشروان 
از  تا  خواستيم  اجتماعى  هاى  جنبش  سوسياليست 
چنگ  از  رهائى  راه  و  كنند  استفاده  فرصت  اين 
و  يابى  تشكل  راه  ها،  محروميت  و  مصائب  همه  
مردم  به  را  اسالمى  جمهورى  شر  از  خالصى  راه 
نشان دهند. از اين فرصت استفاده كنند و آگاهى به 
ضرورت سازماندهى انقالب اجتماعى و سوسياليسم 

را به اعماق جامعه ببرند. 

كه  نيروهايى  و  گروه ها  از  برخى  آرش:  
داخل  در  (البته  كردند  شركت  انتخابات  در 
كشور)، معتقدند كه دعواى قدرت در درون 
بحران  اثر  در   - حاكميت  اصلى  جناح هاى 
به  رو  جامعه-  در  موجود  اقتصادى  سياسى 
جناح  كه  مى داد  نشان  روند  و  بود  افزايش 
شده،  هم  تقلب  با  حاكم،  امنيتِى  نظامى- 
دوباره پيروز خواهد شد. بر اين اساس معتقد 
بهانه   به  انتخابات،  به  مردم  ترغيب  با  بودند 
حذف احمدى نژاد، مى شد از شكاف موجود 
بين حكومت گران استفاده كرد، تا به مطالباِت 
اصلى جامعه كه همانا آزادى - دموكراسى و 
جدايى دين از دولت، و در نهايت براندازى 
اينان  زد.  دامن  است،  اسالمى  جمهورى 
از  بعد  توده اى  جنبش  اعتراضِى  حركت 
انتخابات را گواهى بر درستى تاكتيك خود 

مى دانند. نظر شما چيست؟ 

صالح مازوجى: تشديد اختالف جناح هاى درون 
حاكميت نتيجه و پيامد روند هاى بنيادى ترى در 
اقتصادى  بحران  جانبگى  همه  و  عمق  بود.  جامعه 
نظام  و  ايران  سرمايه دارى  گريبان  كه  سياسى  و 
از  هراس  و  بود،  گرفته  فرا  را  اسالمى  جمهورى 
تبديل شدن اين بحران سياسى به يك بحران انقالبى 
مخاطره  به  را  دارى  سرمايه  نظام  كل  تواند  مى  كه 
بيندازد، رژيم را بر آن داشت تا تالش براى حل اين 
بحران ها و ممانعت از تبديل بحران سياسى كنونى 
به يك بحران انقالبى را در اولويت استراتژيك خود 
قرار دهد. از نظر جناح سپاه پاسداران و خامنه اى 
بود  مكانيسمى  آن  جمهورى  رياست  "انتخابات" 
با  متناظر  سياسى  آرايش  بتوانند  آن  طريق  از  كه 
اولويت هايشان يعنى تحكيم بيشتر موقعيت خود و 
منكوب كردن جناح مقابل را وجهه شرعى و قانونى 

ببخشند. 
احمدى نژاد با اتكا به تمام امكانات دولت، دستگاه 
سپاه  پادگانى  حزب  و  سيما،  و  صدا  تبليغاتى 
گذاشت.  "انتخاباتى"  كارزار  ميدان  به  پا  پاسداران 
سفرهاى سازمانيافته استانى احمدى نژاد، مناظره هاى 
اصالح طلبان  طيف  تنها  نه  آن  در  كه  تلويزيونى 
بلكه رفسنجانى نيز آماج حمله قرار گرفت، تهديد 
تالشى  هر  اينكه  بر  مبنى  پاسداران  سپاه  فرمانده 
خفه  نطفه  در  را  مخملى  انقالب  سازماندهى  براى 
و  انتخابات  روز  به  مربوط  وسناريوهاى  كنند،  مى 
سپاه  كه  بود  نگذاشته  باقى  ترديدى  آرا  شمارش 
در  را  نژاد  احمدى  گرفته  تصميم  تنها  نه  پاسداران 
جاى خود ابقا كند، بلكه عزم كرده كه طيف اصالح 
طلبان حكومتى و كل روحانيونى را كه مخالف يك 
كاسه شدن قدرت در دست سپاه پاسداران هستند را 
از حاكميت براند. فرقى كه اين "انتخابات" با دوره 
به قدرت رسيدن خاتمى داشت اين بود كه در اين 
انتخابات يك جناح كه سپاه پاسداران باشد، تصميم 
گرفته بود كه دست جناح رقيب را از مراكز قدرت 
براى  بيندازد.  بيرون  حاكميت  از  بكلى  و   كوتاه 
كشيده  ها  خيابان  به  ها  جناح  جنگ  كه  بود  همين 
طرفدار  نيروهاى  كه  بود  مهمى  فاكتور  اين  شد. 
شركت در"انتخابات"، از جمله نيروهاى مورد اشاره 
شما به آن توجه نداشتند. بر خالف اين ادعاها، همه 
نيروهاى اپوزيسيون هوادار رژيم در داخل و خارج 
فراخوان  كروبى  يا  و   موسوى  از  طرفدارى  به  كه 
شركت در "انتخابات" را دادند، به كمك بنگاه هاى 
ائتالفى  در  آمريكا  صداى  و  سى  بى.  بى.  تبليغاتى 
عملى و هماهنگ، در تبليغات خود چنين به افكار 
عمومى القا مى كردند كه تنها شركت وسيع مردم در 
"انتخابات" است كه امكان تقلب را كاهش مى دهد 
و يا تقلب انجام گرفته را بر سرنوشت "انتخابات" 

بى اثر مى كند.
اما بفرض اينكه برخى از نيروها در داخل، با آگاهى 
پيروز  شده  كه  هم  تقلب  با  نژاد  احمدى  اينكه  بر 
"انتخابات"  در  شركت  به  را  مردم  شد،  خواهد 
آشكار  فريبكارى  يك  ديگر  اين  اند،  كرده  ترغيب 

است.
شكاف  از  استفاده  بهانه  به  فريبكارى  اين  گويا 
با  است.  گرفته  انجام  حكومتگران  بين  موجود 
از  استفاده  اما  باشد،  درست  ادعا  اين  اينكه  فرض 
فريبكارى  حكومتى  هاى  جناح  جنگ  و  شكاف 
هر  و  اجتماعى  هاى  جنبش  مردم،  خواهد.  نمى 
حزب و يا سازمان سياسى محق و مجاز است كه 
از جنگ و جدال جناح هاى حكومتى به نفع پيشبرد 
آن  تنها  واقع  عالم  در  اما  كند،  استفاده  خودش  امر 
نيرويى مى تواند از شكاف بين جناح هاى حكومتى 
اجتماعى  جنبش  يا  مردم  عمومى  منافع  جهت  در 

سياسى  استراتژى  كه  كند  استفاده  معينى 
داشته  درستى  تاكتيكى  مبانى  و  روشن 
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و  رو  دنباله  به  صورت  اين  غير  در  باشد، 
نيروى ذخيره يكى از جناح هاى حكومتى 
تبديل مى شود. نمى توان به بهانه كنار زدن 
احمدى نژاد دنبال موسوى راه افتاد و در اين مسير 
دامن  رژيم  براندازى  خواست  و  مردم  مطالبات  به 

زد. 
"انتخابات"  در  شركت  طرفدار  جريانات  اينكه 
اعتراضات توده اى اخير را گواهى بر درستى تاكتيك 
خود مى دانند، سخت در اشتباهند. به نظرم در اينجا 
بايد حساب مردم را از اين دسته از جريانات جدا 
كرد. در اين انتخابات جدا از طبقه متوسط طرفدار 
موسوى يا كروبى كه به دنبال تعديالتى در قوانين 
جمهورى اسالمى هستند، اما بخش وسيعى از مردم 
شركت  انتخابات  اين  در  رژيم  تضعيف  هدف  با 
قواى  توازن  كه در  بودند  باور  اين  بر  يا  كردند و  
فعلى سرنگونى رژيم از اين مسير مى گذرد. مردم 
در مسير مبارزه خود بارها اين نوع اشتباهات سياسى 
و تاكتيكى را تجربه مى كنند. اما آن جريان سياسى 
اپوزيسيون كه فراخوان شركت در انتخابات را داده 
جمهورى  نظام  مشروعيت  خود  اينكار  با  باشد، 
اسالمى را برسميت شناخته و به منافع مردم خيانت 
كرده است. وطيفه يك نيروى انقالبى كه امر خود را 
كمك به سازماندهى انقالب اجتماعى تعريف كرده 
است اين است كه حقايق سياسى را به مردم بگويد. 
براى همين بود كه در اين دوره  بخش زيادى از كار 
تبليغى و روشنگرانه ما و بسيارى ديگر از نيروهاى 
كمونيست و انقالبى بر افشاى ماهيت واقعى جنگ 
انتخاباتى  نمايش  اين  جايگاه  و  رژيم  هاى  جناح 

براى بقاى رژيم متمركز شد.
تبليغات  فريب  نبايد  ما  كه  بگويم  هم  را  نكته  اين 
مردم  صدى  در  شركت 85  بر  مبنى  رژيم  دروغين 
در انتخابات را بخوريم. بسيارى از جوانان و مردمى 
كه در شلوغى ها و كارنوال هاى قبل از انتخابات 
و اعتراضات بعد از آن شركت فعال كردند، آنهايى 

نيستند كه به پاى صندوق هاى راى رفتند.

آرش: در شرايطى كه خود شما اشاره كرديد 
« ... بخش وسيعى از مردم با هدف تضعيف 
يا  و   كردند  شركت  انتخابات  اين  در  رژيم 
فعلى  قواى  توازن  در  كه  بودند  باور  اين  بر 
مى گذرد.»  مسير  اين  از  رژيم  سرنگونى 
وظيفه نيروهايى كه طرفدار آزادى و عدالت 
در  دارند  قصد  ضمنا  و  هستند  اجتماعى 
باشند،  داشته  نقش  جامعه  پيشرفت  روند 
به  مى توانند  چگونه  شرايطى  چنين  يك  در 
سازماندهى مردم بپردازند؟! در حالى كه جو 
حاكم،  ديكتاتورِى  نظامِى  امنيتى-  پليسى، 
اجازه كم ترين حركت را از آنان سلب كرده 

است؟

صالح مازوجى: قبل از اينكه به مسئله سازماندهى 
مردم در اين شرايط و اتخاذ تاكتيك هاى مناسب در 
اين فضاى پليسى و امنيتى بپردازيم الزم است بر يك 
ضرورت و امر حياتى تاكيد شود، آنهم اينكه جنبش 
اعتراضى مردم براى پيشروى خود قبل از هر چيز 
الزم است از زير رهبرى جريان موسوى-كروبى و 

كل طيف اصالح طلبان حكومتى بيرون كشيده شود، 
پيش شرط هرگونه پيشروى اين جنبش اعتراضى در 
گرو آن است كه مردم  صف خود را از صف اينها 
جدا كنند. بايد با صبر و شكيبايى به مردم توضيح 
جمهورى  سرنگونى  به  موسوى  مسير  از  كه  داد 
اسالمى نمى رسند، بايد به آنها كمك كرد تا اعتماد 
خود  كروبى  و  موسوى  كنند.  پيدا  را  الزم  بنفس 
بخشى از حكومت جمهورى اسالمى هستند. اينها 
در همين مدت طى بيانيه هايى كه صادر كرده اند، 
بارها تعهد خود را به قانون اساسى، واليت فقيه و 
اعالم  اسالمى  جمهورى  حاكميت  ساختارهاى  كل 
بشكل  مبارزه  تداوم  عنوان  تحت  اينها  اند.  كرده 
قانونى پرچم تسليم را برافراشته و فرمان تسليم را 
صادر كرده اند. تظاهرات و اعتصاب در چهارچوب 
قوانين جمهورى اسالمى نمى گنجد. سى سال است 
با  مردم  اعتراض  هم  آقايان  اين  خود  دوره  در  و 
گلوله، زندان و شكنجه و اعدام پاسخ گرفته است.

مردم بايد ، شعارها و مطالباتى كه ريشه در درد و 
رنج سى ساله گذشته و كار و زندگى امروز آنها دارد، 
را به پرچم مبارزات خود تبديل كنند، خواست ها و 
مطالباتى كه معناى پيروزى و پيشروى در مبارزه را 
روشنى  انداز  چشم  بايد  كند.  مى  معنى  مردم  براى 
از شرايط تحقق اين مطالبات و چگونگى سرنگونى 
در  گذاشت.  مردم  پاى  پيش  را  اسالمى  جمهورى 
همين راستا تشكل يابى و سازماندهى مردم اهميت 

مى يابد.
در ارتباط با امر سازماندهى بايد گفت كه ما با يك 
جامعه بى شكل و اتميزه روبرو نيستيم. جامعه ايران 
يك جامعه طبقاتى است با تمام پيچيدگى هايش و 
ديناميسم حركت خودش را دارد. قبل از خيزش ها 
و رويدادهاى اخير هم ما شاهد حضور  جنبش هاى 
اجتماعى پايدار و گروهبندى هاى اجتماعى مختلفى 
در اين جامعه بوديم. جنبش كارگرى، جنبش زنان، 
جنبش دانشجويى، جنبش كردستان، اعتراضات وسيع 
معلمان. ما در سالهاى اخير شاهد هزاران اعتصاب و 
اعتراض كارگرى بوديم كه پيشبرد آنها بدون وجود 
رهبرى و درجه اى از سازماندهى هر چند ناپايدار، 
غير قابل تصور است. در دل اين مبارزات نسلى از 
پيشروان و فعالين كارگرى پرورده شده اند. ما شاهد 
چندين تشكل و نهاد كارگرى هستيم كه در همين 
و  مه  ماه  اول  آكسيون  سازماندهى  در  جارى  سال 
جنبش  كردند.  ايفا  نقش  كارگران  مطالبات  تدوين 
كارگرى در خيزش هاى اخير دنبال موسوى نرفت، 
و اين نه نقطه ضعف، بلكه نقطه قوت اين جنبش 
بود. نقطه ضعف جنبش كارگرى در اين است كه 
به لحاظ تشكل يابى و سازمانى در موقعيتى نبود كه 
بتواند جبهه سوم مبارزه را باز كند و به محور شكل 
تبديل شود.  اجتماعى  راديكال  آلترناتيو  يك  گيرى 
جنبش انقالبى كردستان عليرغم توصيه و فراخوان 
عقب  ناسيوناليست  جريانات  و  احزاب  از  برخى 
پشت  خودش  مبارزاتى  تجارب  به  كردستان  مانده 
و  موسوى  نشدند  حاضر  كردستان  مردم  و  نزد،  پا 
تبديل  خودشان  اعتراض  پوشش  به  را  شعارهايش 
امضا  ميليون  يك  ارتجاعى  كمپين  فعالين  كنند. 
جنبش  در  وحدت  تحكيم  دفتر  و  زنان  جنبش  در 
و  زنان  جنبش  از  بخش هايى  توانستند  دانشجويى 

دانشجويى را به دنبال موسوى بكشانند اما اين بدان 
سوسياليست  پيشروان  و  فعالين  كه  نيست  معنى 
اين  درون  در  عدالت خواه  و  آزاده  انسان هاى  و 
جنبش ها از تالش براى سر و سامان دادن به جبهه 
آزاديخواهانه و برابرى طلبانه در اين جنبش ها و در 

دل اين اوضاع غافل هستند.
با اين توضيحات خواستم دوباره بر اين نكته تاكيد 
كنم كه وقتى از سازماندهى مردم صحبت مى كنيم، 
اين توده مردم در عالم واقع به طبقات و جنبش هاى 
اجتماعى و گروه بندى هاى متفاوتى تقسيم مى شود 
و اين جنبش ها مكانيسم هاى سازمانيابى خود را 
دارند. رويدادهاى اخير و اوج گيرى بحران سياسى 
بهيچوجه  سازمانيابى  از  درجه  اين  كه  داد  نشان 
تالش  بنابراين  نيست،  دوران  اين  نياز  پاسخگوى 
براى سازمانيابى اين جنبش ها و در پيشاپيش همه 
تشكل يابى توده اى و حزبى كارگران كه قبال هم 
ترى  گسترده  ابعاد  در  بايد  اكنون  بوده  جريان  در 
فعاليت براى  تشديد  ضرورت  وقتى از  برود.  پيش 
سازمانيابى جنبش هاى اجتماعى صحبت مى كنيم 
به اين معنى نيست كه هرجا كه امكان يافتيم شوراى 

مردم در محالت را تشكيل ندهيم.
به نظرم اين فضاى پليسى و نظامى در  تهران و برخى 
ديگر از شهرها نمى تواند براى طوالنى مدت ادامه 
يابد، رژيم نمى تواند با به اجرا در آوردن "حكومت 
براى مدت زيادى رفت و آمد  نظامى اعالم نشده" 
روزانه مردم را به كنترل در آورد و زندگى مردم را 
فلج كند. فعالين و رهبران جنبش هاى اجتماعى در 
دل اين اوضاع هم با اتخاذ تاكتيك هاى مناسب راه 
پيشروى خود را باز مى كنند. براى نمونه اعتصاب 
كارگرى، اعتصاب معلمان و دانش آموزان، اعتصاب 
بزرگ،  شهرهاى  در  موضعى  تظاهرات  عمومى، 
تجمعات اعتراضى وتحصن دانشجويان، تحصن و 
بست نشستن در جلو زندان ها، اينها همه مى توانند 
كنونى  شرايط  در  مبارزاتى  تاكتيك  از  هايى  نمونه 

باشند.

تنهايى  به  كارگر  طبقه  من  نظر  :به  آرش   
اسالمى  جمهورى  حكومت  كه  نيست  قادر 
كمك  به  نياز  همين  براى  كند؛  سرنگون  را 
در  تا  دارد  جامعه  ديگر  طبقات  از  اقشارى 
اين نبرد طبقاتى به پيروزى برسد. پس براى 
دارد كه با  نياز به اين  هدف  رسيدن به اين 
اتخاذ تاكتيك هاى منطبق بر شرايط اجتماعى 
اكثريت  اعتماد  اول  وهله  در  تأثيرگذار،  و 
به  انديشند-  نمى  ما  مثل  البته  كه  را-  مردم 
جلب  خود  اقتصادى   و  سياسى  هاى  برنامه 
به  تواند  مى  كه  است  صورت  اين  در  كند. 
سازماندهى مردم براى يك انقالب اجتماهى 
به پردازد. به نظر شما در يك چنين جنبش 
انتخابات  نتيجه  اعالم  از  پس  كه  اى  توده 
سوسياليستى  انقالب  طرفداران  شد،  شروع 
شركت  جنبش  اين  در  توانستند  مى  چگونه 

و افشا گرى كنند؟ 

صالح مازوجى: ابتدا الزم است بر نكاتى 
نظام  حاكميت  دهه  چندين  شود،  تاكيد 
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ديكتاتورى و اختناق سياسى در ايران، نبود 
حق تشكل و اعتصاب، فقدان تشكل هاى 
تصورى  به  كارگران،  سراسرى  و  طبقاتى 
طبقه  واقعى  قدرت  از  ارزيابى  مورد  در  نادرست 
كارگر قوت بخشيده است، در غير اين صورت چشم 
انداز اينكه طبقه كار گر سازمانيافته در تشكل هاى 
طبقاتى و سراسرى خود و داراى تحزب كمونيستى 
سراسرى  اعتصابات  روز  چند  با  بتواند  براحتى 
از  دور  اصال  كند،  فلج  را  اسالمى  جمهورى  رژيم 
 57 انقالب  دوره  در  كه  نرود  يادمان  نيست.  ذهن 
پشت  كه  بود  نفت  شركت  كارگران  اعتصاب  اين 
سرنگونى  اينكه  دوم  نكته  شكست.  را  شاه  رژيم 
جمهورى اسالمى را نبايد با وقوع انقالب اجتماعى 
يكى بگيريم، سرنگونى اين رژيم مى تواند از طريق 
فروپاشى  يا  و  نظامى،  لشكركشى  نظامى،  كودتاى 
دولت  شدن  دست  به  دست  و  درون  از  اقتصادى 
صورت  بورژوائى  مختلف  هاى  جناح  بين  در 
پيوسته  بوقوع  اجتماعى  انقالب  آنكه  بدون  بگيرد 
راه  از  اسالمى  جمهورى  است  ممكن  حتى  باشد. 
خيزش توده اى مردم به زير كشيده شود اما احزاب 
بگيرند  غيركارگرى قدرت را به دست  نيروهاى  و 
در  البته  صد  شوند.  اجتماعى  انقالب  يك  مانع  و 
كارگر  طبقه  احتمالى  روندهاى  اين  از  كدام  هيچ 
در استراتژى سوسياليستى ما نظاره گر بى طرف و 
بى عمل نخواهد بود، بلكه به ميزان آگاهى و قدرت 
سازمانيافته خود تالش خواهد كرد كه مهر خود را 
بر اوضاع بكوبد و آگاه تر و متحد تر بيرون بيايد. 
آگاهانه ما بر مى گردد ما  اما تا جايى كه به نقشه 
يك  بوسيله  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  خواهان 
انقالب كارگرى هستيم و براى پيشبرد همين نقشه 

مبارزه مى كنيم.
با اين گفته شما كه طبقه كارگر الزم است كه اعتماد 
اكثريت مردم را به برنامه هاى سياسى و اقتصادى 
خود جلب كند توافق نظر دارم. در يك استراتژى 
جنبش  پشتيبانى  جلب  براى  تالش  سوسياليستى 
هاى اجتماعى پيشرو و اقشار اجتماعى غيركارگر و 
بكار انداختن توان مبارزاتى آنها براى بهبود شرايط 
جايگاه  مطالباتشان  كسب  براى  و  شان  زندگى 
همه  رهائى  امر  كارگر  طبقه  مبارزه  دارد.  با اهميتى 
را  دارى  سرمايه  جامعه  در  ستم  تحت  اقشار  اين 
خودمان  سياسى  ادبيات  در  ما  اگر  كند.  مى  دنبال 
پاى  يك  را  كارگرى  جنبش  با  اتحاد  براى  تالش 
جنبش  زنان،  جنبش  در  سوسياليستى  استراتژى 
و  ايم  كرده  تعريف  كردستان  جنبش  و  دانشجويى 
اقشار تحت ستم غير كارگر را به پيوستن به مبارزه 
طبقه كارگر دعوت مى كنيم، اين بدان معنى نيست 
اقشار  و  ها  جنبش  اين  نيروى  از  خواهيم  مى  كه 
غير كارگر بعنوان نردبان ترقى و به قدرت رسيدن 
طبقه كارگر استفاده كنيم بلكه صادقانه  اين را سهل 
ترين راه رهايى اين اقشار و رسيدن به مطالباتشان 

مى دانيم.
در ارتباط با بخش آخر سئوال شما يعنى چگونگى 
موضع سوسياليستى در قبال خيزش هاى توده اى 
بعد از كودتاى انتخاباتى بايد بگويم، كه يك ارزيابى 
عينى از روند رويدادها، شعارها و تاكتيك هاى اتخاذ 
شده در اين اعتراضات عليرغم وجود نشانه هايى از 

راديكاليزه شدن شعارها، در روزهاى بعدى بيانگر 
اين واقعيت بود كه در فقدان يك رهبرى راديكال و 
انقالبى، اين جريان  موسوى و طيف اصالح طلبان 
بودند كه رهبرى و كنترل اين حركت را در دست 
داشتند و از آن در جهت اهداف خود بهره بردارى مى 
كردند، آنها به حضور كنترل شده مردم در خيابان ها 
خيزش  اساسى  ضعف  نقطه  همين  داشتند.  نياز 
جنبش هاى  سوسياليست  فعالين  بود.  اخير  توده اى 
اجتماعى با نقطه عزيمت از اين واقعيت  مى بايست 
با روشنگرى در مورد ماهيت كشمكش جناح هاى 
درون رژيم و ارزيابى واقع بينانه از روند اوضاع و 
مردم  مبارزات  پيشروى  شرط هاى  پيش  بر  آگاهى 
سياست سوسياليستى در قبال اعتراضات توده اى را 
پيش مى بردند. محور سياست سوسياليستى در قبال 
اوضاعى كه پيش آمده بود تالش فعاالنه براى شكل 
دادن به آلترناتيو و قطب انقالبى و باز كردن جبهه 
سوم  مبارزه بود. تاكيد بر استراتژى سياسى روشن 
مبارزاتى، طرح شعارها و مطالبات روشن و اتخاذ 
اجزاى  از  تواند  مى  درست  مبارزاتى  هاى  تاكتيك 

همچون سياستى باشد.

احمدى  سخنرانى  آخرين  شنيدن  با  آرش: 
امروز  به  تا  كه  شناختى  و  اطالعات  و  نژاد 
اين  آتى  چشم انداز  داريد،   (2009/7/7)

جنبش را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

صالح مازوجى: سخنان احمدى نژاد نكات تازه اى 
سران  ديگر  و  اى  خامنه  مانند  وى  نداشت.  بر  در 
در  مردم  توده هاى  اعتراضات  دست،  باال  جناح 
نمود.  منتسب  خارجى  عوامل  به  را  اخير  هفته  سه 
در  شدگان  دستگير  از  تلويزيونى  اعترافات  گرفتن 
دولتى  تبليغات  همين  از  بخشى  نيز  شكنجه  زير 
است، اينها با اين تبليغات دنبال سپر بال مى گردند. 
"احمدى نژاد"، همچنين از تغيير گسترده درساختار 
كابينه خود خبر داد. تغيير ساختار دولت هم معنايش 
سيستم  درهای  بيشتر  هم  باز  كردن  باز  جز  چيزی 
پاسداران،  سپاه  فرماندهان  روی  بر  كشور  اجرايي 
شكنجه گرها و دارودسته های اطالعاتي و گماردن 
آنها در پست های كليدی نيست. هدف اين تغييرات 
سركوب  براى  بيشتر  آمادگى  ايجاد  "ساختارى" 
جنبش هاى اجتماعى و اعتراضات توده هاى مردم 
است. "احمدى نژاد"، در سخنرانى تلويزيونى خود 
جديد  دوره  اول  روزهاى  همان  در  كه  حالي  در 
تظاهرات  اسالمى  رژيم  در  اش  جمهورى  رياست 
مسالمت آميز معترضان به نتايج انتخابات را با توسل 
به شديدترين شيوه ها سركوب و ده ها نفر را كشتار 
و صدها تن ديگر را دستگير و روانه شكنجه گاهها 
و  دارد.  وجود  آزادى  ايران  در  كه  كرد  ادعا  كرد، 

مى خواهد همين "آزادى ها" را توسعه دهد.
در مورد چشم انداز آتى اوضاع، آنچه روشن است 
موقعيت جمهورى اسالمى به  قبل از "انتخابات" بر 
نمى گردد. موقعيت اين رژيم بشدت تضعيف شده 
كاذب  مشروعيت  بود  قرار  كه  "انتخاباتى"  است. 
دهد،  نشان  جهانيان  به  را  اسالمى  جمهورى  نظام 
به نماد عدم مشروعيت نطام در سطح جهان تبديل 
رساند.  اوج  به  را  نظام  مشروعيت  بحران  و  شد 

در  و  تر  آبروباخته  جهان  عمومى  افكار  نزد  رژيم 
از  نيمى  براى  شد.  تر  منزوى  بين المللى  مناسبات 
به  جمهورى  رياست  مشروعيت  حكومتيان  خود 
زير سئوال رفته است. اعتبار واليت فقيه و شوراى 
هم  در  جناحى  مافوق  قدرت  مراكز  بعنوان  نگهبان 
هاى  شكاف  كردن  باز  سر  زمينه  و  ريخت  فرو 
از  است.  شده  فراهم  حاكميت  درون  در  جديدى 
طرف ديگر موسوى، كروبى و طيف اصالح طلبان 
نظام و پيشبرد  پايبندى به اركان  حكومتى با اعالم 
مبارزه در چهارچوب قانون و هشدار به كسانى كه 
مى كنند  مطرح  شكنانه  ساختار  مطالبات  و  شعار 
نسبتا  طيف  اند.  برده  باال  را  تسليم  پرچم  عمال 
وسيعى از طبقه متوسط جامعه كه در روزهاى اول 
تعديالتى  اجراى  و  آسان  و  سهل  پيروزى  اميد  به 
روان  موسوى  دنبال  اسالمى  جمهورى  نظام  در 
گلوله، گاز اشك  شدند وقتى ديدند كار به شليك 
خود  هاى  خانه  به  كشيد  وحشيانه  سركوب  و  آور 
مرور از رهبرى  كروبى به  موسوى-  جريان  رفتند. 

اعتراضات مردم كنار مى روند.
با اين تحوالت مبارزات مردم و اعتراضات توده اى 
عليه جمهورى اسالمى وارد فاز جديدى مى شود. 
زمينه هاى بسيار مناسبترى براى پيشروى و تعرض 
اين  دل  در  آيد.  مى  فراهم  اجتماعى   هاى  جنبش 
طلبان  اصالح  و  موسوى  به  توهم  سياسى  بحران 
بويژه  مردم   ريزد.   مى  فرو  بسرعت  حكومتى 
جوانان در مبارزه عليه رژيم خودباورى و اعتماد به 
نفس بيشترى پيدا مى كنند. اين فاز جديد از مبارزه 
مى شود.  برده  پيش  به  تر  سازمانيافته  و  تر  آگاهانه 
البته اين را هم نبايد فراموش كرد كه ضد انقالب 
حاكم در مقابله با خيزش هاى اخير صفوف خود 
را فشرده تر كرده است و اين روند از مدتها قبل از 
انتخابات شروع شده بود. رئيس دفتر سياسى سپاه 
خونين  سركوب هاى  پاسداران ادعا مى كند كه با 
اين دوره، 20 سال نظامشان را بيمه كرده اند، اين 
نوع ادعاها براى قوت قلب دادن به خوشان است 
اما اين پيام را نيز در بر دارد كه نبايد ظرفيت هاى 
سركوب دشمن را دست كم گرفت. اين نيروها در 
همين دوره در نبردى نابرابر تلفات زيادى را به مردم 
تحميل كردند. اين بهم فشردگى و انسجام نيروهاى 
سركوبگر دشمن، انسجام دوران قبل از آغاز تزلزل 
و فروپاشى است. صف نيروهاى سركوبگر هر چند 
تداوم  مقابل  در  باشد  ايدئولوژيك  و  منسجم  هم 

اعتراضات مردم انسجام خود را از دست مى دهد.
مبارزه  كه  است  واقعيت  اين  بيانگر  اوضاع  روند 
عليه جمهورى اسالمى در جبهه هاى مختلف و به 
اشكال متنوع و مستقل از تالش هاى اصالح طلبان 
حكومتى و جريانات اپوزيسيون قانونى رژيم تداوم 
خواهد  بخود  ترى  تعرضى  رؤيه  و  يافت  خواهد 
رسيده  فرا  آن  زمان  كه  مدتهاست  اكنون  گرفت. 
است كه فعالين و پيشروان جنبش كارگرى ظرفيت 
محور  به  شدن  تبديل  براى  را  جنبش  اين  واقعى 
اى  توده  مبارزات  و  اجتماعى  پيشرو  هاى  جنبش 
دهند.  نشان  را  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى 
سرنگونى  اين رژيم گام اول و پيش شرط هر تحول 

انقالبى راديكال اجتماعى در ايران است.
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و  شكنجه  بودن»  دروغ  و  «راست  روزها  اين 
تجاوزات جنسى در زندان هاى جمهورى اسالمى، 
بيشتر  هاى  كشيدن  شانه  و  شاخ  براى  محملى  به 

طرفين جنگ قدرت رژيم تبديل شده است.
جنايتكاران جمهورى اسالمى سى سال است شكنجه 
كه  امروز  كشند،  مى  و  مى كنند  تجاوز  دهند،  مى 
دعواى شان بر سر قدرت باال گرفته است، يكى شان 
براى شكنجه ديدگان و تجاوز شدگان اشك دروغين 
مى ريزد و ديگرى هم برائت مى جويد و خدايش را 
به شهادت مى گيرد كه نه كسى شكنجه شده و نه 

به كسى تجاوز شده است!
از نظر مردم كل اين جنايتكاران، هم آندسته اى كه 
مردم  عواطف  و  اعتراض  و  خشم  بر  سوار  امروز 
در  جنسى  تجاوز  و  شكنجه  از  پرده  و  اند  شده 
انكار  كه  ديگر  آندسته  هم  و  دارند  برمى  زندان ها 
مى كنند؛ جملگى شكنجه گر، تجاوزگر و قاتل اند. 

اين را دنيا هم مى داند!
اسالمى  جمهورى  رژيم  تجاوز  و  شكنجه  قربانيان 
با  را  شان  بندهاى  هم  و  خود  هاى  سرآمده  به 
با  كه  هايى  مصاحبه  با  اند،  نوشته  كه  كتاب هايى 
روزنامه ها و راديو تلويزيون هاى دنيا داشته اند، با 
جزئيات بگوش عالم رسانده اند و افكارعمومى دنيا 
اين رژيم را همواره و سالى چندبار بخاطر جناياتش 

محكوم كرده است!
اين روزها انعكاس ابعاد وسيع شكنجه هاى سبعانه 
و جنايات هولناک در شكنجه گاهها و زندان هاى 
را  جهان  افكارعمومى  چنان  اسالمى،  جمهورى 
برانگيخته است كه در هر گوشه اى از دنيا هر جا 
اسمى از ايران مى آيد مردم تصوير اجساد لت و پار 
شده، بدن هاى سوخته، اجساد قالب زده در سيمان 
جوانانى را به ذهن مى آورند كه در يوتيوب و تويتر 

و فيس بوک ديده اند!
مردم دنيا عالوه بر اين تصاوير صحنه هايى را هم از 
ضجه و شيون مادرانى كه بر مزار عزيزان دلبندشان 
ناله مى كنند، مى گريند و خاک بر سر مى ريزند، 
براى هميشه در ذهن خود به عنوان اسناد جنايات 

سرمايه و اسالم ثبت و آرشيو كرده اند.
تالش اين روزهاى جناح حاكم جمهورى اسالمى 
يك  انكار  آنكه  از  بيش  جنايات  اين  انكار  براى 
تسويه  ادامه  در  است  جنجالى  باشد،  واقعيت 
مغلوب  جناح  و  خود  بين  جارى  حساب هاى 
جنگ  ادامه  و  زورآزمايى  براى  است  عرصه اى  و 

قدرت!
انعكاس اجتماعى اين جنايات در ميان مردم ايران، 
فرصت  و  شده  يد  خلع  منصبان  صاحب  از  برخى 
طلب دوره هاى پيشين را به صرافت انداخته است 
تا بر احساسات و عواطف مردم جريحه دار سوار 
به  محمل  اين  با  و  گيرند  بهره  فرصت  از  و  شوند 

جنگ رقيب بروند و امتياز بگيرند!
اينان كه امروز از حيطه قدرت دور انداخته شده اند 
رياكارانه فرياد فرياد رسانه و واانسانا سر مى دهند 

مى  ادعا  و  ريزند  مى  اشك  و  سوزانند  مى  دل  و 
كنند كه "از فرط اندوه شنيدن اخبار مربوط به آزار 
ديدگان و تجاوز شدگان خواب راحت به چشمشان 

نمى رود"!
هاى كروبى يكى از شريك جرم هاى  "افشاگرى" 
سى ساله حكومت شكنجه و تجاوز و قتل جمهورى 
اى  نمونه  رفسنجانى،  به  اى  نامه  قالب  در  اسالمى 
از اين اشك ريختن هاى دروغين و رياكارى هاى 
مخالف  و  موافق  هاى  واكنش  كه  است  آخوندى 
بسيارى را بدنبال داشته است و همچنان هم ادامه 

دارد.
به  حاكم  جناح  كمپ  از  مخالفين  العمل  عكس 
شود  مى  تندتر  روز  به  روز  كروبى  هاى  افشاگرى 
و مى رود كه به اجراى پرده ديگرى از يك سناريو 
بيانجامد. كروبى هم كه هوا را پس مى بيند و راه 
برگشتى هم ندارد رو كردن «مستندات» بيشترى را 

يادآور شده است. 
او كه سالها از نزديك شاهد اين «مستندات» بوده و 
در واقع خود نيز شريك جرم اين جنايات است، بعد 
از نامه معروفش به رفسنجانى و واكنش مخالفينش، 
چند روز پيش در يك مصاحبه دو ساعته گوشه هاى 
ديگرى از نشنيده ها و نا گفته ها را رو كرده است.

كروبى غافل از اينكه با اين افشاگرى هاى حقيقتًا 
مردم  پيشگاه  در  هم  را  خودش  جرائم  رويداده، 
كه  است  كرده  آمادگى  اعالم  كند؛  مى  تر  سنگين 

نا گفته هاى بازهم بيشترى بگويد!
در رابطه با پرده بردارى هاى كروبى از جنايات رژيم، 
اولين سؤالى كه به ذهن هر كسى كه اين افشاگرى 
ها را شنيده و مى شنود مى رسد؛ اينست كه بگويد 
سردمداران  از  يكى  همواره  كه  خود  شما  گيريم 
غير  و  مستقيم  دخالت  هيچ  ايد  بوده  حكومت  اين 
اما  ايد،  نداشته  جنايات  اين  اعمال  در  مستقيمى 
چرا اين همه سال شاهد اين همه جنايت بوده ايد، 

خفقان گرفته بوديد و لب نگشوديد؟
***

كروبى كه چندان هم  همين حد از افشاگرى هاى 
و  شكنجه  برده  بدر  جان  قربانيان  و  ندارد  تازگى 
اى  بهانه  اند،  كرده  افشاء  را  اينها  از  بيشتر  تجاوز 
به دست جناح حاكم داده است تا عليه رقيب شان 

جنجال بپا كنند.
جنجالى كه اينها راه انداخته اند زيرسازى نقشه مندى 
كامل  حذف  پروژه  از  ديگرى  بخش  اجراى  براى 
همين  است.  صحنه  از  رقيب  جناح  سردمداران 
حاكم  جناح  چگونه  كه  انتظارداشت  بايد  روزها 
سران جناح رقيب را به اتهام "توطئه عليه نظام" به 

محاكمه خواهند كشاند!
واكنش سران جناح حاكم نسبت به نامه كروبى بسته 
به موقعيت سياسى و وزنى كه دارند متفاوت است.
اش،  واكنش  اولين  در  مجلس  رئيس  الريجانى 
«كميته  بررسى  نتايج  به  استناد  با  را  كروبى  ادعاى 

تحقيق مجلس» تكذيب كرده است!

ادعاى  هم  تهران  موقت  جمعه  امام  خاتمى  احمد 
كروبى را با لحنى تند اقدامى عليه نظام تلقى كرده 
و گفته است كه كروبى با اين نامه با "آبروى نظام" 

بازى كرده است. 
پشت بندش چند امام جمعه ديگر هم عليه كروبى 
تروريست  و  انقالب  ضد  را  او  و  گرفته  گارد 
و  اصول گرا  هاى  چهره  از  برخى  و  خوانده اند 
روزنامه ها هم صريحا خواهان دستگيرى و محاكمه 

او شده اند. 
خواسته  امنيت  عالى  شوراى  از  هم  نژاد  احمدى 
است كه بايد كروبى و عده اى ديگر از سران جناح 
رقيب بازداشت شوند، كه البته شوراى عالى امنيت 
اين درخواست احمدى نژاد را به صالح نظام نديده 
تا  است. اين جنگ سرد همچنان ادامه دارد و نقداً 

اطالع ثانوى هم روزنامه كروبى را بسته اند.
اما ببينيم كروبى اين شريك جرم سى سال جنايت 
خواهى  تظلم  مقام  در  امروز  كه  اسالمى  جمهورى 
و  است  آمده  رحم  به  تجاوز،  و  شكنجه  قربانيان 
مظلوميت بچه هاى مردم خواب و  "از فرط اندوه 

خوراک ندارد"؛ چه گفته است؟!
پى  خودش  نامه  روى  از  را  اظهاراتش  است  بهتر 
بگيريم تا هر جا كه او نكته اى را يادآورى مى كند 

ما هم نكاتى را به ياد او بياوريم!
و  حساب  بى  هاى  دستگيرى  «از  مى گويد:  كروبى 
تا  جراحات  كردن  وارد  و  شتم  و  ضرب  از  كتاب، 
شهادت فرزندان اين كشور، از حمله به خانه هاى 
مردم تا فاجعه خونين كوى دانشگاه و برخوردهاى 
سطح  در  ها  خانم  با  حتى  انگيز  وحشت  و  خشن 
خيابان هاى شهر ـ كه تاكنون سابقه نداشته است ـ 

رخ داد كه بسيارقابل تأمل و پيگيرى است.»
سال  سى  طول  در  پرسيد:  بايد  كروبى  آقاى  از 
حاكميت جمهورى اسالمى چند ده هزار انسان بى 
حساب و كتاب دستگير و ضرب و شتم شده و به 
شهادت رسيده اند؟! چند ده هزار بار به خانه هاى 
فاجعه  دانشگاه  كوى  بار  چند  و  شده  حمله  مردم 
بار  هزار  چند  روزى  است؟!  ديده  خود  به  خونين 
زنان  به  انگيز  وحشت  و  خشن  اسالم  پاسداران 

برخورد كرده و مى كنند؟!
از آقاى كروبى بايد پرسيد: شما كه همواره پايى در 
ديوان داشته ايد، هيچگاه نشنيده و نديده ايد كه به 
حكم اسالم و براى رضاى خدا و حفظ كيان اسالم 
و حرمت به خون شهدا، به سر و صورت زنان اسيد 
مى پاشيدند و به منظور اجراى امر به معروف و نهى 
از منكر چارقد و چادر زنان را با پونس بر پيشانى 

شان محكم مى كردند؟!
است:  گفته  اش  نامه  از  ديگرى  بخش  در  كروبى 
و  افراد  به  ركيك  فحاشى  و  دشنام  ابراز  و  «هتاكى 
براى  كه  مردمى  و  شدگان  بازداشت  نواميس  نثار 
رفتارهايى  گرفت.  صورت  بودند  آمده  جمعه  نماز 

يك  هيچ  اسالمى  و  دينى  فرهنگ  در  كه 
دهنده آن  نشان  گروه ها جايى ندارد و  از 

نامه كروبى، واكنش ها، تعميق بحران حكومتى!
عطا خلقى
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استخدام  كار  اين  براى  افرادى  كه  است 
اسالم  بديهى  اصول  با  حتى  كه  اند  شده 
مطرح  نيز  شايعاتى  البته  و  ندارند  آشنايى 

شده كه فعال به آن نمي پردازم».
اينجا هم بايد به آ شيخ كروبى و همفكرانش يادآور 
شما  حكومتى  نظام  و  رژيم  هتاكى هاى  كه  شد: 
فراتر از اينهاست. مگر هتك حرمتى باالتر از اينهم 
هست كه در چارچوب حاكميت اين رژيم انسان ها 
حتى اختيار تن خودشان، اختيار اراده، رأى و نظر 
خودشان، اختيار انتخاب لباس و پوشش خودشان، 

اختيار داشتن دين و باور خودشان را، ندارند؟!
و  ثروت  با  كه  است  آمده  بخود  تازه  شيخ  آ  يعنى 
سامان اين مملكت صدها هزار مزدور را براى هتك 
برآموزش  عالوه  و  اند  كرده  اجير  مردم  حرمت 
اصول بديهى اسالم به آنها، توجيه نيز مى شوند كه 
چگونه براى حفظ "كيان اسالم"؛ حرمت انسان ها 

را لگد مال كنند؟!
از اين آخوند رياكار خلع يد شده بايد پرسيد: آن 
زمان كه برو برو داشتيد و رئيس بنياد شهيد بوديد 
اشاره  آن  به  كه  سامانى  و  ثروت  همين  از  كلى  و 
زيرزمين  در  و  بود  شما  چنگ  زير  هم  كرده ايد 
بنيادت زندان شخصى داشتيد، زندانبان هاى زندان 
اسالم  بديهى  اصول  با  هم  خيلى  كه  شما  شخصى 
باله  رقص  و  پيانو  مردم  هاى  بچه  به  بودند؛  آشنا 
آموزش مى دادند يا همچون برادران زندانبان شان 
شكنجه  گيرى  اعتراف  براى  كهريزک  زندان  در 

مى دادند و تجاوز مى كردند؟!
نامه كروبى پر از نكاتى است كه سى سال جنايت و 
سركوب جمهورى اسالمى را درز گرفته و انگار اين 
اولين بار است كه چنين اتفاقاتى روى مى دهند و 
آن دورانى كه ايشان صاحب مقام و منصب كليدى 
مرز،  و  حد  بى  و  فراوان  ها  آزادى  بود،  مملكت 
زندان ها بسته بودند  امنيت و آرامش برقرار و درِ 
نه  سنگسار!  از  نه  و  بود  خبرى  دار  چوبه  از  نه  و 
به حكم قانون قصاص چشم كسى را از حدقه در 
مى آوردند و نه دست و پاى كسى را قطع مى كردند! 
نه كسى ناپديد و سر به نيست مى شد و نه خاورانى 

در حال آباد شدن بود!
كه:  است  شده  يادآور  اش  نامه  ادامه  در  كروبى 
داراى  كه  اند  گفته  من  به  را  مطالب  اين  «افرادى 
پست هاى حساس در اين كشور بوده اند. نيروهاى 
نام و نشان دارى كه تعدادى از آنها نيز از رزمندگان 
اند،  داشته  اظهار  افراد  اين  اند.  بوده  مقدس  دفاع 
اتفاقى در زندان ها رخ داده است كه چنانچه حتى 
اگر يك مورد نيز صدق داشته باشد، فاجعه اى است 
براى جمهورى اسالمى كه تاريخ درخشان و سپيد 
روحانيت تشيع را تبديل به ماجراى سياه و ننگين 
مي كند كه روى بسيارى از حكومت هاى ديكتاتور 

از جمله رژيم ستم شاهي را سفيد خواهد كرد».
كروبى بايد خيلى بى حيا باشد كه گذشته سى سال 
مى كند  تطهير  اينگونه  را  جنايتكار  رژيم  اين  اخير 
و منكر فجايع تاريخ سى ساله حاكميت سرمايه و 

اسالم مى شود. 
اينكه حاكميت سياه و ننگين جمهورى اسالمى روى 
رژيم  جمله  از  ديكتاتور  هاى  حكومت  از  بسيارى 
ستم شاهى را سفيد كرده است، يك واقعيت است 

و تاريخ روحانيت تشيع حقيقتا "بسى درخشان تر 
شاهى  ستم  رژيم  ديكتاتورى  تاريخ  از  سپيدتر"  و 

است! 
كروبى در بخش پايانى نامه اش به اصل موضوع مى 
پردازد و مى گويد: اما موضوع مطرح شده از اين 
قرار است: «عده اى از افراد بازداشت شده مطرح 
با  بازداشتى  دختران  با  افراد  برخى  كه  اند  نموده 
شدتى تجاوز نموده اند كه منجر به ايجاد جراحات 
از  است.  گرديده  آنان  تناسلى  سيستم  در  پارگى  و 
با  زندانى  جوان  پسرهای  به  افرادى  ديگر  سوى 
حالتى وحشيانه تجاوز كرده اند به طورى كه برخى 
دچار افسردگي و مشكالت جدى روحي و جسمي 

گرديده اند و در كنج خانه هاى خود خزيده اند».
پاسداران  كه  روزهايى  آن  كروبى  آقاى  اينكه  مثل 
اسالم داخل زندان ها و بيرون از زندان ها به زنان و 
دختران نه تنها تجاوز مى كردند كه به طرز فجيعى 
هم به قتل شان مى رساندند و افكار عمومى جهان 
و دولت ها و سازمان هاى بين المللى انسان دوست 
دنيا جنايات اين رژيم را محكوم مى كردند، بى خبر 

و اصًال هيچ كاره اين مملكت بوده است!!
كروبى و امثال او كه اين روزها رياكارانه و در ميدان 
يك جنگ قدرت، سنگ مظلوميت شكنجه ديدگان 
و تجاوز شدگان را به سينه مى زنند و آگاهانه سى 
درز  را  اسالمى  جمهورى  تجاوز  و  شكنجه  سال 
مى گيرند؛ خود و جنايتكاران تحت فرمان شان نسل 
ديگرى از تبار همين جوانان را در همان زندان ها و 
با همان ابزار هاى شكنجه و براى همان ايدئولوژى 
و براى حفظ همان نظام شكنجه داده و به آنها تجاوز 

كرده و سر انجام هم سر به نيست شان كرده اند!
***

نفس اينكه در مقطعى جنايتكارانى بخود آيند و ديگر 
بسيار  بمانند،  باقى  جنايتكاران  رديف  در  نخواهند 
كمونيست ها  كارهاى  از  يكى  اتفاقًا  است.  خوب 
كه  باشد  بايد  اين  دوست  انسان  و  مبارز  مردم  و 
مسير بازگشت آنهايى كه از سر نادانى و توهمات 
مذهبى و گرسنگى، به صف مزدوران و سركوبگران 
انسانى  هيئت  به  را  آنها  و  كنند  هموار  پيوسته اند، 
كروبى  امثال  آيا  اما  برگردانند.  آزار  بى  هاى  انسان 

هم از آن دسته اند؟!
قرائن  همه  و  افراد  اين  پيشينه  و  طبقاتى  ماهيت 
طبقاتى  دشمنان  از  اينها  كه  دارند  اين  از  حكايت 
تظلم  و  اند  مملكت  اين  زحمتكش  و  كارگر 
خواهى هاى شان هم رياكارانه، مقطعى و مصلحتى 

است. 
اينها كه اين روزها به حاشيه گردونه قدرت پرتاب 
اخير،  رويدادهاى  جنايات  يادآورى  با  اند،  شده 
اين  طول  در  كه  جناياتى  كل  كوشند  مى  آگاهانه 
سى سال براى تداوم استثمار كارگر و زحمتكش و 

صيانت اسالم اتفاق افتاده اند، پرده پوشى كنند.
جناب كروبى كه به قول خودش از فرط ناراحتى از 
رويدادهاى اخير در زندان ها و  جنايات روى داده 
بازداشتگاه ها، "خواب و قرار ندارد"، خود سالها در 
رأس قوه مقننه جاى داشته است و هيچ قانونى بدون 

مهر ايشان اعتبار اجرايى پيدا نمى كرده است! 
در زمانى كه او بر يكى از مهمترين اركان حكومتى 
همان  در  جنايات  بيشترين  است،  داشته  رياست 

اما  اند،  داده  روى  ها  زندان  خارج  در  و  ها  زندان 
ايشان هيچگاه هيچ نديده و نشنيده و به رحم نيامده 
و سال ها چكش بر ميز قانونگذارى كوبيده است و 
لوايح ضد كارگرى، ضد زن، عليه توده هاى محروم 
جامعه و به نفع سرمايه و سرمايه دار را يكى پس 
از ديگرى از تصويب مجلس گذرانده است و شب 

هنگام هم با خيال آسوده به بستر رفته است.
به رحم آمدن امروز امثال كروبى، كسانى كه هنوز به 
واليت فقيه و قانون اساسى و شريعت اسالم وفادار، 
پايبند و مؤمن اند؛ جز رياكارى، خود شيرينى كردن، 
موج سوارى و سهم خواهى از رقيب، چيز ديگرى 

نييست!
همان سال هاى اول انقالب و سال هاى 60 و 67 
كه كمونيست ها و مبارزين را به اتهاماتى از قبيل 
«محارب با خدا» در سخت ترين شرايط شكنجه گاهى 
بدن  گيرى  اعتراف  منظور  به  و  دادند  مى  عذاب 
به  مى كشيدند،  اطو  را  شان  شده  شكنجه  نحيف 
دختران تجاوز مى كردند و تيرباران شان مى كردند 
و كله قند در خانه شان مى بردند؛ همان وقتها كروبى 
و رفسنجانى و خاتمى و موسوى از كاره هاى اين 
مملكت و از نور چشمى هاى خمينى جالد بودند.

و  قتل  و  شكنجه  همه  آن  ديدن  با  زمان  آن  آنها 
شان  چشم  از  هم  خواب  و  نگزيد  ككشان  جنايت 
ربوده نشد. امروز هم ككشان نمى گزد و هر ادعايى 

كه بكنند رياكارانه و دروغ است. 
كل  چرا  گويند  مى  راست  اگر  او  امثال  و  كروبى 
جنايات سى ساله اين رژيم را محكوم نمى كنند؟! 
چرا جنايات رويدادهاى اخير را ادامه جنايات دوران 
خلخالى ها و الجوردى ها و فالحى ها نمى دانند؟! 
او  از  الجوردى  مرگ  از  بعد  كه  نبود  خاتمى  مگر 

بخاطر جنايات مرتكب شده اش تجليل كرد؟! 
و  شكنجه  خاطر  "به  كه  كروبى  هم  امروز  همين 
مرگ جوانان خواب و خوراک ندارد"، در پاسخ به 
واكنش و حمالت مخالفين اش خيلى با احترام از 
خلخالى جالد و جنايتكار مشهور جمهورى اسالمى 

و قاتل جوانان كردستان نام مى برد.
و  كروبى  آقاى  آز  بايد  مبارز  و  هوشيار  مردم 
هاى  قتل  كه  زمانى  بپرسند:  هايش  جناحى  هم 
زنجيره اى صورت مى گرفتند، آن زمان كه ماجراى 
تجاوز دسته جمعى پاسداران اسالم به دكتر زهرا بنى 
يعقوب و قتلش دنيا را لرزاند، آن زمان كه به دستور 
خبرنگار  كاظمى  زهرا  به  جالد  مرتضوى  قاضى 
خرد  هم  را  اش  جمجمه  و  شد  تجاوز  عكاس 
كردند و دنيا به صدا درآمد، آن زمان كه هاتفى ها و 
اميرى ها بعد از تجاوز به رؤيا طلوعى مى خواستند 
به  چشمش  برابر  در  هم  را  خردسالش  فرزند  دو 
آتش بكشند، آن زمان كه آذر آل كنعان را با حضور 
فرزند 18 ماهه اش زير شالق مى گرفتند و به او 
تجاوز كردند، آن زمان كه بازجوى جنايتكارى بنام 
سيگار  آتش  با  را  آذرلى  كتايون  هاى  سينه  صفايى 
نقطه چين كرد و به او تجاوز كرد، آن زمان كه ثريا 
زنگبارى و همسر و نوزاد 53 روزه اش در زندان 
شكنجه مى شدند و سرانجام در سال 67 پدر كودک 
زندانى را همراه هزاران زندانى ديگر اعدام كردند، 

شما چكاره اين مملكت بوديد؟! *
مگر شما ماجراى آن دختر 17 ساله شمالى 
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محكوم به اعدام را نشنيده ايد كه به حكم 
حاكم شرع به صيغه يكى از پاسداران در 
مى آيد و حامله مى شود و دختر معصوم را 

بعد از بدنيا آوردن فرزندش اعدام مى كنند؟
رئيس  تان  هاى  مسلك  هم  و  شما  زمان  آن  مگر 
جمهور اين مملكت، رئيس مجلس اين نظام، و از 

مهره هاى درشت اين حكومت نبوديد؟! 
آيا جز اين بود و هست كه براى حفظ اسالم تان 
و  شما  حكم  به  اقتدارتان  دوام  و  تان  نظام  دوام  و 
روى  جنايات  اين  شما،  تأييد  به  و  شما  رأى  به 

مى دادند؟!
كروبى در مصاحبه اخيرش و در جوابيه اى كه به 
مخالفين اش مى دهد خود نخواسته برمال مى كند كه 
در طول سى سال اخير، دورانى كه او هم يكى از 
روى  جناياتى  چه  است،  بوده  نظام  اين  مهم  سران 
داده اند و براى پرده پوشى جنايات چه سناريوهايى 

را اجرا كرده اند!
يادآورى چند باره اين نكته كه افشاگرى هاى كروبى 
و امثال او رياكارانه، فرصت طلبانه و معامله گرانه 
است؛ به اين خاطر است تا آندسته از مردم شريف 
و پاكدلى كه آمال و آرزو هاى شان را به وعده و 
وعيد هاى كسانى چون كروبى و خاتمى و موسوى 
و  آزادى  مبشر  اينها  كه  پندارند  مى  و  اند  زده  گره 
درجه  هر  كه  بدانند  هستند،  رفاه  و  بهبود  و  تغيير 
افشاگرى  از  اى  درجه  هر  و  اينها  اعتراض  از  اى 
هاى شان نه در خدمت مردم كه براى حفظ موقعيت 
رقيب  از  گرفتن  امتياز  براى  و  خودشان  كنونى  تا 

است!
اينها براى تسويه حساب هاى جناحى و در ميدان 
لشكر  سياهى  سازماندهى  براى  قدرت،  جنگ  يك 
چه  گيرند.  بهره  امكانى  هر  از  بايد  سرشان  پشت 

تجاوزات  و  شكنجه  از  تر  موجه  دست آويزى 
تواند  مى  ها  بازداشتگاه  و  زندانها  در  جنسى 
احساسات جريحه دارشده مردم را عليه جناح حاكم 

برانگيزد؟!
صداقت  ذره  يك  و  گويد  مى  راست  اگر  كروبى 
در ادعايش هست چرا اشاره اى به جنايات گذشته 
خاوران  گورستان  به  اى  اشاره  چرا  نمى كند؟! 
نمى كند كه هزاران زن و جوان تجاوز شده و مثله 
شده را در آن خاک كرده اند؟! چرا آمرين و عاملين 
جنايات تا كنونى را با اسم و رسم افشا نمى كند.؟!

هم آقاى كروبى و هم آنهايى كه عليه نامه وى نوشته 
و مى نويسند و موضع مى گيرند مى دانند كه دعوا 
بر سر چيست. نه جنايات جمهورى اسالمى تازگى 
دارد و نه براى اولين بار است كه اين جنايات افشاء 

مى شوند. 
را  كروبى  آقاى  افشاگرى هاى  دست  اين  از  بارها 
حقوق  المللى  بين  هاى  ارگان  بويژه  و  ديگران 
بشرى، كرده اند اما هيچگاه با چنين واكنش هايى 
العمل  عكس  و  است  نشده  مواجه  رژيم  سوى  از 
وكيل و وزير و امام جمعه هيچ شهرى را آنچنان بر 

نيانگيخته است. 
را  همديگر  جناح ها  سران  از  يك  هر  اگر  امروز 
كشند  مى  نشان  و  خط  هم  عليه  و  كنند  مى  رسوا 
حكايت از اين دارد كه اين رژيم درگير يك بحران 
حاد سياسى و يك كشمكش آشتى ناپذير حكومتى 
است كه خود را در يك جنگ سرد تمام عيار نشان 

مى دهد. 
اشكال  در  حكومتى،  رقباى  امروز  سرد  جنگ 
بايد  و  داشت  خواهد  ادامه  همچنان  گوناگونش 

انتظار داشت كه داغ تر هم بشود!
انگيزه  چه  با  جنايتكاران  اينكه  از  مستقل  مردم 

و  كنند  مى  رو  را  ديگر  هم  جنايتكارى  دست  اى 
دعواى شان را به چه سطحى خواهند رسانيد، بايد 
آنچنان  رژيم  اين  كليت  عليه  را  شان  مبارزه  جبهه 
تقويت كنند كه بتوانند در تداوم جنگى كه با هر دو 
بال اين رژيم دارند؛ شر اين نظام را براى هميشه از 

سر خود كم كنند.
ادامه بحران سياسى و حاد تر شدن كشمكش هاى 
براى  بيشترى  هاى  فرجه  حاكميت،  دستگاه  درون 
بهره بردارى مردم از اين شكاف ها را بوجود آورده 

است كه بايد از آن بهره جست.
اين وضعيت به نفع مردم تمام نمى شود مگر اينكه 
آلترناتيوى انقالبى و قوى شكل گيرد و اين آلترناتيو 
شكل نخواهد گرفت مگراينكه طبقه كارگر به ميدان 

آيد.
به هر درجه اى كه اين طبقه سازمانيافته و متشكل به 
ميدان آيد به همان درجه كفه توازن قوا به نفع غلبه 
نظاميان  وحشى  و  هار  دولت  توحش  و  تهاجم  بر 
شود  مى  تر  سنگين  قاتل،  و  متجاوز  گر،  شكنجه 
سرنگونى اين دولت و كل نظام را هموارتر  و راه 

مى كند!

و  شكنجه  قربانيان  اسامى  آوردن  از  شخصًا   *
چند  به  مراجعه  با  اما  داشتم  ترديد  و  اكراه  تجاوز 
سايتى متوجه شدم كه خود قربانيان جان بدر برده 
پرده  بى  جانباخته  قربانيان  بازماندگان  و  بستگان  و 
با  اسالمى  جمهورى  كردن  آبروتر  بى  بمنظور  و 
جزئيات اشكال شكنجه و تجاوزات جنسى بازجوها 

و زندانبانان را تاريخ كرده اند.

سردبير: هلمت احمديان

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.
* 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.
تايپ مى شود و حداكثر  *  مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى"  

سقف مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 13 است. 15ha@cpiran.org روز يك بار منتشر مى شود!

جهان امروز
نشريه سياسى

حزب كمونيست ايران

نمايندگى كومه له
   در خارج كشور 

C.D.C.R.I   Box 2018
127 02 Skär hol men

SWEDEN
Tel +46-08-86 80 54

cpi@cpiran.org

+46-707 254 016
kkh@cpiran.org

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org
Tel:  +44 -7746163103      

نمايندگى كومه له در سليمانيه
Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له
Tel:  00442081441539   

آدرس هاى  حزب كمونيست ايران آدرس هاى  حزب كمونيست ايران   و كومه لهو كومه له
دبيرخانه حزب كمونيست ايران

تماس با  تماس با  
 كميته تشكيالت داخل كشور  كميته تشكيالت داخل كشور 

    حزب كمونيست ايران    حزب كمونيست ايران
 norpardazan@yahoo.com

h.faalin@gmail.com
پيامگير و  فكس  تلفن، 
<004597521551
0046843743767



شماره 232 - صفحه 8 نيمه دوم مرداد 1388- نيمه دوم اوت 2009جهان امروز

28 مرداد سالروز صدور فرمان حمله خمينى به كردستان است. 30 سال پيش 
در چنين روزى رژيم جمهورى اسالمى در حالى كه هنوز بيش از چند ماه از 
عمرش نمى گذشت، همه امكاناتى را كه از رژيم شاه به ارث برده بود و طى 
اين مدت كوتاه توانسته بود آنها را بازسازيى كند، براى سركوب مردمى كه در 

كردستان از دستاوردهاى انقالب خود دفاع ميكردند به كار گرفت.
كردستان در شرايطى مورد هجوم رژيم اسالمى قرار گرفت كه يك دوره چند 
ماهه آزادى از يوغ ديكتاتورى رژيم پهلوى را تجربه مى كرد. احزاب سياسى 
در  گرفتند،  مى  شكل  كم  كم  مدنى  هاى  سازمان  كردند،  مى  فعاليت  آزادانه 
پاره اى از شهرها شوراهاى برخاسته از مبارزات توده اى زمام امور مردم را در 
دست داشتند، ارتكاب جرم و جنايت در مقايسه با همه حيات اين جامعه به 
حداقل خود رسيده بود. فرهنگ و اخالقيات پيشرو ريشه دوانده بودند و آگاهى 
و شعور سياسى عمومى به سرعت ارتقا يافته بود، ابتكارات توده اى براى التيام 
آسيب هاى اجتماعى و زخم هايى كه حكومت پهلوى بر پيكر اين جامعه وارد 
كرده بود، به كار افتاده بودند. انسان دوستى و شور و شوق انقالبى در سرتاسر 

اين جامعه موج مى زد. 
اما در عين حال نگرانى از مخاطراتى كه در كردستان و در سطح سراسرى در 
شرف تكوين بودند كم كم پيدا مى شد. رژيم تازه به قدرت رسيده در همان 
روزهاى نخست پس از قيام 22 بهمن، چشمه هايى از نيات واقعى خود را به 
مردم نشان داده بود. نخستين بهار آزادى مردم را در شهر سنندج به خون كشيده 
بود، توطئه چينى، تهديد و خط و نشان كشيدن هاى پى درپى، تقويت عناصر 
مرتجع و پشتيبانى از پس مانده هاى ارتجاع فئودالى، نا امن كردن محيط شهرها 
از طريق استقرار كميته هاى مسلح وابسته به رژيم، همه اينها بوى خطرى را كه 

در راه بود به مشام مردم كردستان رسانده بودند.
كردستان  جامعه  درون  در  كه  اندازى هايى  سنگ  عليرغم  كومه له  آنروزها  در 
صورت مى گرفت مى كوشيد مردم را نسبت به مخاطراتى كه در پيش بود آگاه 
كند و ملزومات مقاومت در برابر تهاجمى را كه در راه بود فراهم سازد. هر 
اندازه ارتجاع اسالمى در ساير نقاط ايران موقعيت خود را تحكيم مى كرد، خطر 
تهاجم به كردستان نيز نزديكتر مى شد و سياهى ارتجاع مى رفت تا همه ايران 
را بپوشاند. در واقع اين خطر از چند ماه قبل از سقوط شاه نيز از همان هنگام 
كه شعار"حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط روح اهللا"، دم گرفته شد، احساس 
مى شد، صداى پاى يك استبداد سياه مذهبى در همان روزها نيز به گوش مى 

رسيد. 
بدين ترتيب حمله رژيم به كردستان در 28 مرداد 1358 يك رويداد ابتدا به 
ساكن نبود، بخشى از تدارک خمينى و همفكرانش براى به شكست كشاندن 
انقالب ايران و وادار كردن مردم بپاخاسته به تمكين در برابر يك رژيم اسالمى 
شد،  بازسازى  سرعت  به  سركوب  جديد  ماشين  كه  بود  منظور  همين  به  بود. 
نه فقط نيروهاى سياسى بلكه كل موجوديت جنبش هاى اجتماعى هدف قرار 
گرفتند. با استقبال از جنگ ايران و عراق نه تنها فضاى جامعه ايران را ميليتاريزه 
نمودند و شوراهاى كارگرى را به تعطيلي كشاندند، بلكه كارخانجات را يكسره 
تعطيل و كارگران را به جبهه هاى جنگ اعزام نمودند، نه فقط دفاتر گروه هاى 
كشاندند،  تعطيلي  به  را  دانشگاه  كل  بلكه  برچيدند،  دانشگاه  از  را  سياسى 
كارگران معترض و بيكار را در بندر انزلى و اصفهان و تهران به گلوله بستند، به 
خوزستان و تركمن صحرا حمله كردند، زنان را در درون چادرهاى سياهشان، 
تحقير شده و بى حقوق در كنج منازل  به اسارت گرفتند. حمله به كردستان 
دست  همه  گرفتن  بازپس  براى  سراسرى  طرح  يك  از  بخشى  مرداد    28 در 
آوردهاى انقالب ايران و سركوب مردمى بود كه براى رهايى از استبداد پهلوى 

و براى برخوردارى از يك زندگى شايسته انسان به پا خاسته بودند. 
حكومت مذهبى در معنى واقعى خود سلب اراده از انسان است و به همين دليل 
رژيم اسالمى از اساس با آزادى انسان بيگانه بود. خمينى با اتكا به تقيه (بمعنى 
مجاز بودن دروغگوئى، در مذهب شيعه)، به فرصتى احتياج داشت تا پايه هاى 
نظامى اسالمى خود را مستقر كند، اما وجود فضاى آزاد چنين امكانى را به وى 
نمى داد. تا زمانيكه نسيم اين آزادى در هر كجاى ايران مى وزيد وى خواب 

راحت به چشمانش نمى رفت. از نظر او آزادى زهرى بود كه در پيكر رژيم 
اسالمى تزريق مى شد. او تنها براى حل و فصل دعواهاى درونى بين خودى ها 

و جانشينانش بود كه به آنها توصيه مى كرد به ميزان راى مردم مراجعه كنند.
مقاومت هاى پراكنده و سازمان نيافته در برابر يورش ارتجاع در همه جا شكل 
در  مقاومت  اين  كند.  فتح  آسانى  به  نتوانست  را  سنگرى  هيچ  رژيم  و  گرفت 
كردستان اما، جانانه تر بود و سر جمهورى اسالمى در اينجا به سنگ خورد، اين 
مقاومت صداى انقالب ايران بود كه از كردستان برخاسته بود و به گوش همه 
مردم ايران و جهان مى رسيد و در مدت كمتر از 3 ماه خمينى را به پاى ميز 
مذاكره كشاند، تا اين بار با توسل به حيله گرى و كسب فرصت بلكه اين جنبش 
را نيز خاموش سازد .اين مذاكرات همانطوريكه انتظار ميرفت بدليل خود دارى 
رژيم از برسميت شناختن هيچ بخشى از حقوق اوليه مردم كردستان شكست 

خورد و چند ماه بعد بارديگر يورش نظامى به كردستان از سر گرفته شد. 
اين  از  كردستان  مردم  اما  شد،  پيموده  دشوارى  و  سخت  راه  سال  اين 30  در 
«بوته آزمايش» سربلند بيرون آمدند. افت و خيزهاى فراوانى به حركت عادالنه 
و آزادى خواهانه اين مردم تحميل شد، اما «زمين زير پاى رژيم در كردستان 
هميشه داغ بود»،  انقالب ايران به شكست كشيده شد، اما جنبش انقالبى در 
كردستان در اشكال مختلف به حيات خود ادامه داد. بدون شك 30 سال گذشته 
سالهاى سختى بودند كه به مردم كردستان گذشتند، اما نه سخت تر از شرايطي 

كه اگر تمكين مى كردند بر سرشان مى آمد. 
گرامى  را  پرشكوه  مقاومت  اين  آغاز  سال  امين   30 ياد  شرايطى  در  امروز 
مى داريم كه رژيم جمهورى اسالمى در مخمصه مرگبارى گرفتار آمده است، 
مقاومت  همين  است.  شده  گير  همه  ايران  در  اسالمى  رژيم  برابر  در  مقاومت 
دار و دسته هاى حاكم بر مقدرات مردم را به جان هم انداخته است. بسيارى از 
آنهايى كه روزگارى فرمان مى دادند «تا غائله كردستان را نخوابانده ايد پوتين 
ها را از پا در نياوريد» و يا «منتظر دستور امام بودند تا آنها نيز  مجاهدات هاى 
خود را در سركوب  اين مردم آزاده به نمايش بگذارند» و يا «براى سالمتى امام 
دعا مى كردند»، و فرياد در مى آوردند «سپاه پاسداران را به سالح سنگين مجهز 
كنيد»، بسيارى از سازمان دهندگان اوليه سازمان هاى مخوف اطالعاتى و امنيتى، 
سران بنيان گذار سپاه پاسداران كه دستشان تا آرنج به خون مردم كردستان و 
ديگر نقاط ايران آغشته بود، اكنون همه اينها كه در آن روزها شمشير دشمن 
را حدادى مى كردند و درخت استبداد مذهبى را آبيارى مى نمودند، خود به 
قربانيان اين رژيم تبديل شده اند و مردم كردستان به پايدارى و مقاومت 30 

ساله خود افتخار مى كنند.
روز  در  بودند،  اسالمى  رژيم  برابر  در  مقاومت  پرچمداران  كه  كردستان  مردم 
تاريخى 28 مرداد كه نماد همبستگى و مقاومت است به ماتم نمى نشينند، آنها 
مى دانند كه خون جانباختگانشان در اين راه به هدر نرفته است، آنها با گردن 
افراشته، با افتخار به مقاومتى كه امروز در سراسر ايران گسترده است، با اميد به 

آينده روشن، راهى را كه در پيش گرفته بودند، ادامه خواهند داد. 
امروز هشيارى سياسى عميقى در كردستان شكل گرفته است. كارگران كردستان 
فعاالنه در جنبش هاى سياسى و اجتماعى دخيل هستند و نقش پيشرو خود را 
ايفا ميكنند، زنان با غرور از مقاومت خود در برابر ارتجاع حاكم در همه سنگر 
ها سخن مى گويند. شعارها و مطالباتى كه كمونيست ها در اين جامعه مطرح 
كردند اكنون ابعاد توده گير يافته اند و به نيروى مادى پرتوانى تبديل شده اند كه 
سرمايه آينده روشن اين جامعه است. اينها همه از ثمرات شركت فعاالنه مردم 
كردستان در مبارزان سراسرى براى سرنگونى  رژيم شاه  و از نتايج مقاومتى 
است كه از روز 28 مرداد سال 1358 در مقابل تهاجم رژيم جمهورى اسالمى 

شكل گرفت. 
اين روز تاريخى را گرامى مى داريم . به همه انسانهاى وارسته اى كه در اين راه 
جانباختند  درود مى فرستيم و خانواده هاى مقاوم و سربلند آنها را مى ستائيم.

كميته مركزى كومه له
سازمان كردستان حزب كمونيست ايران
26 مرداد 1388شمسى   17 اوت2009ميالدى

پيام كمتيه مركزى كومه له به مناسبت 28 مرداد، 30مين سالگرد حمله رژيم به كردستان 
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تيرباران تو،
تيرباران قلبم

وقتى كه
قلبت را
قلبتان را

در پاوه، كامياران
سنندج وسقز

به گلوله بستند
قلب من نيز

با تو
باشماها

به گلوله بسته شد.
در َآن هنگام 

كه مزدوران سرمايه
جالدان دين پرور
تن مجروح تو را

اى فرزند كار و عشق و صداقت
زيرپا لگدكوب كردند

و قلب ترا مزورانه نشانه گرفتند
درَآن دوردورها

بزدالنه
خارج ازشهر

از هراس شان-
ز جوشش وخروش مردمى

در فرودگاه سنندج
به رگبار بستند

آن زمان قلب مرا هم نشانه گرفتند
من هزار تكه گشتم

با تو
با شما ياران گلگون و شجاعم

و هنوز در درون مى گريم
براى از دست دادنتان.

جان هايى اينگونه شريف
اينگونه سترگ
اينگونه بى همتا

واى برمن چه گذشت
از َآن همه ددمنشى هاى

اين مزدوران
باورم نيست هنوز

باورم نيست هنوز
كاش خوابى

يا فقط كابوسى
بودكه مى ديدم

ولى افسوس بدينگونه نبود.
خانه ات را

خانه هاتان را
در سنندج

بمباران كردند.
خانه جانم بمباران شد.

تيرباران
اعدام

بمباران
هرچه ويران و نابودكردند

تو باز برخاستى
تو دوباره
دير يا زود

برخواهى خاست
با همه سركوب شدگان

برمى خيزى.
اَن روزشكوهمند
دوباره بازمى َآيد
و ما سرشار از

شور و اميد
مى خوانيم نغمه هاى
دلپذير پيروزى را
بازمى َآيم، مى َآيم
بار دگرسنگرها
برپاخواهيم كرد

و خواهيم ساخت دنيايى نو
كه در َآَن هيچ كس

ديگرى را
خوار و ذليل نشمارد

دنيايى عارى از بربريت
سرشار از همبستگى

و انسانيت.
 

 3 اوت 2009

با برگزارى محاكمه هاى نمايشى و تراژيك رژيم اسالمى بورژواها فرصتى يافته اند 
بخشى  كنند.  تكرار  كرات  به  را  او  دوران  بشرى  ضد  جنايات  و  استالين  نام  تا 
از اين بورژواها خود از اوباش چماق به دست، لباس شخصى و يا معمم هاى 
رانده شده از حاكميت اسالمى هستند و شخصا در گذشته و طى سالها در پناه اين 
نوع محاكمات نمايشى حساب هاى بانكى خود را انباشته اند. رسانه هاى بورژوائى 
نظير بى بى سى نيز در اين ميدان آنها را پوشش تبليغاتى داده و برايشان خوراک 
تبليغاتى نيز فراهم كرده اند. آخرين نمونه ى آن مقاله اى است  كه بى بى سى 
فارسى در 25 مرداد منتشر كرد به نام: «محاكمات نمايشى، در دادگاههاى استالين 
چه گذشت». هدف سياسى اين حمالت چيست؟ براى انداختن نورى هر چند 
كمرنگ روى اين مسئله بايد به بعضى واقعيات اشاره اى دوباره كرد. اساتيد قلم 
به مزد در سطح جهان و رسانه هاى بويژه دست راستى نظير بى بى سى طى دهها 
سال توانسته اند استالين و حزب تحت رهبرى او را به عنوان ميراث لنين و الجرم 
ميراثى كمونيستى جا بزنند. بى بى سى ها و چماق به دستان ديروزى جمهورى 
و  استالين  از  هم  نامى  هميشه  رژيم  سركوبگرانه   عملكرد  نقد  كنار  در  اسالمى 
جناياتش مى برند تا از تقويت كمونيسم در درون جنبش كنونى ايران جلوگيرى 
كارهاى  و  استالين  كه  است  نكته  اين  يادآورى  كوتاه  يادداشت  اين  قصد  كنند. 

زمان او ميراث خود سرمايه داران و بورژوازى روسيه است.  
انقالب كبير اكتبر انقالبى كارگرى و كمونيستى بود. اين انقالب توسط توده هاى 
در  سال 1917  در  كمونيست  حزب  رهبرى  تحت  و  سربازان  و  دهقان  كارگر، 
روسيه انجام گرفت. اين انقالب با كمترين خونريزى عملى شد ودر نتيجه  آن 
دست  به  را  كشور  حاكميت  شوراها  در  متشكل  سربازان  و  دهقانان  كارگران، 
گرفتند. اين شوراها جامعه  خفقان زده ى روسيه را به صورت آزادترين كشور 
جهان در آوردند. مترقى ترين قوانين دنيا را تصويب كردند و تغييراتى بنيادى در 
روسيه و در دنيا را موجب شدند. ارتش سرخ بر آمده از انقالب حمالت ارتجاع 
داخلى و 14 كشور امپرياليستى و مداخله گر را در هم كوبيدند. اما بعد از اتمام 
جنگ اول جهانى و مخصوصا بعد از شكست انقالب آلمان موج انقالب جهانى 
فروكش كرد و كمونيست هاى روسى و شوراهاى مردمى نتوانستند نظام سرمايه 
دارى را به گور بسپارند. در نتيجه  اين ناتوانى مناسبات سرمايه دارانه غالب شد و 

حزب كمونيست را فتح و دگرگون كرد.
 استالين استحاله يافته و حزب تحت رهبرى او در گام نخست اقتصاد سرمايه دارى 
را در كل كشور توسعه  داد. براى اين كار ابتدا شوراها از محتواى اصلى خود تهى 
شدند و تمام كمونيست هاى قديمى و اصيل نابود گرديدند. در پروسه  تحميل 
سرمايه دارى بر كشور دهقانى روسيه ميليون ها دهقان از بين رفتند و جامعه به 
ماهيتى  بتدريج  كشور  اين  درآمد.  زحمتكش  مردم  و  كارگران  زندان  صورت 
امپرياليستى پيدا كرد و در به انحراف كشاندن انقالبات در كشورهاى گوناگون 
شد.  مرتكب  پرولترى  كمونيسم  و  كارگران  منافع  عليه  را  خيانت ها  بزرگترين 
استالين و حزبش و تمام همدستانش ميراث شوم تسلط سرمايه دارى در جامعه  

روسيه هستند. 
متاسفانه در نتيجه  نبودن توازن قواى مساعد به نفع جريان كمونيستى  بورژواها 
كمونيسم  تا حدود زيادى قادر شده اند تا اين ميراث ننگين خودشان را به نام 
قلمداد كنند. اما اين وراونه  نمائى قابل تغيير است.  طبعا در كنار كارهاى علمى 
و تئوريك يكى از ميدان هاى اين تغيير مبارزات عينى و جارى در ايران و بقيه  
نقاط جهان است. در مبارزات جارى عليه جمهورى اسالمى كمونيسم پرولترى 
اين امكان را پيدا كرده است تا خود را تقويت كند و بر اين بستر بكوشد فعالين 
ميان  در  پرولترى  كمونيسم  فعاالن  دهد.  سازمان  را  آگاه  كارگران  و  كارگرى 
نسل هاى گوناگون در ايران زياد، اما پراكنده اند. مبارزات توده اى كنونى شرايطى 
فراهم مى كند تا اين نيروها به كار متشكل و فعاالنه رغبت بيشترى پيدا كنند. 
اين نيرو اگر متشكل شود اين امكان را پيدا مى كند تا رهبرى مبارزات كنونى را 
به دست گيرد و به آن خصلتى ضد سرمايه دارى بدهد. اين امر ممكن است و 
متفكرين و نمايندگان سياسى بورژوازى جهانى و داخلى بر اين واقعيت آگاهند 

و از تحقق آن ميترسند. بايد اين ترس را براى آنها بالفعل كرد.

استالين ميراث كدام طبقه  بود؟ بياد همه مبارزان كمونيست، كارگران 
و زحمتكشانى كه در كردستان و ساير 
مبارزه  به  لحطه  آخرين  تا  ايران  نقاط 
اسالمى  ارتجاع  مقابل  در  مقاومت  و 
ادامه دادند و توسط رژيم دمنشانه به 

جوخه اعدام سپرده شدند.
زحمتكشانى  و  كارگران  بياد          
كه در دهشتناكترين 
و  بمباران ها  شرايط 
مبارزه  به  كشتارها 
و مقاومت در مقابل 

ارتجاع ادامه دادند.
َآن  تمامى   ياد     
عزيزان گرامى باد!

تيرباران تو،
تيرباران قلبم

بنفشه كمالى
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در  ماست"  تضمين  تنها  "كه  را  بورژايى  رقابت  و  آزادى  تا  كرد  مى  موعظه  را  اقتصاد  به  اعتنائى  بى  (پرودون)  «استاد 
كنند».   حفظ  را  خود  بورژوايى  آزادى  تضمين  تنها  تا  كنند  مى  موعظه  را  سياست  به  اعتنايى  بى  شاگردان  نگهدارد،  امان 

بى اعتنايى به سياست- كارل ماركس

 فرشيد شكرى

پيرامون مبارزه سياسى طبقه كارگر 

مبارزه  ها،  كمونيست  نظر  از  گفت،  بايد  مقدمتا 
و  تفكيك  غيرقابل  بخش  كارگران  اقتصادى 
جدايى ناپذير از پيكار طبقاتى عليه بورژوازى است. 
سر  بر  كارگرى  پى  در  پى  اعتراضات  و  اعتصابات 
مطالبات صنفى و رفاهى، تقابل كارگران با تعرضات 
بهبود  براى  مبارزه  و  هايشان،  دولت  و  كارفرمايان 
امرى  كار  نيروى  بهاى  افزايش  و  فروش  شرايط 
روزمره و تعطيل ناپذير در سراسر جهان است و تا 
خاتمه حيات اين مناسبات و شيوه توليدى مسلط بر 

جوامع بشرى، همواره جريان خواهند داشت. 
ها  كمونيست  خطير  وظايف  از  يكى  اينروى،  از 
سازمان دادن، متحد ساختن و سراسرى كردن اين 
دول  و  كارفرمايان  كردن  ناگزير  براى  ها  چالش 
كاپيتاليستى به تمكين و گردن نهادن به خواست هاى 
كارگران از قبيل افزايش سطح دستمزدها در تناسب 
حق  درمانى،  هاى  بيمه  پرداخت  تورم،  سطح  با 
مسكن، كم كردن ساعات كار و دهها مطالبه ديگر 

مى باشد. 
ليكن كنش فعالين كارگرى چپ و راديكال بمثابه 
عمومى  منافع  بر  عالم  و  كارگر  طبقه  آگاه  بخش 
بدست  تعاريف  پايه  بر  بايستى  كارگرى  جنبش 
بطن  در  سوسياليستى  پراتيك  و  عمل  از  شده  داده 
رهبرى  و  كردن  هماهنگ  دادن،  تدارک  از  جنبش، 
در  اقتصادى  مطالبات  حول  كارگرى  آكسيون هاى 
اين يا آن كارگاه و كارخانه فراتر رود، و تنها بدين 
جهت  كوشش  نشود.  خالصه  اهميت  با  موضوع 
مبارزات  با  كارگران  اقتصادى  جدال هاى  تلفيق 
وظايف  جزوه  در  لنين  كه  جامعه  درون  سياسى 
سوسيال دموكرات هاى روسيه (1897) بر آن تأكيد 
كرده است، هر آينه بايد محور اصلى فعاليت هاى 

آنان را به خود اختصاص دهد. 
اصرار بر اين اصل مهم نه بدان معناست كه حايل و 
ديوارى بين مبارزات اقتصادى كارگران با مبارزات 
سرزمينى  هر  و  كجا  هر  در  دارد.  وجود  سياسى 
كارفرماها  تجاوز  و  تعدى  برابر  در  كارگران  وقتى 
كنند،  مى  علم  قد  حقوقشان  به  داران  سرمايه  و 
اين ايستادگى و طلب حق كردن فى نفسه سياسى 
است. معهذا هنگامى اين جدال ها بطور شفاف ترى 
رنگ و بوى سياسى بخود مى گيرند كه دربردارنده 
مطالبات راديكال جنبش هاى اعتراضى باشند. بدين 
اعتبار پيشروان كارگرى چپ و كمونيستى كه حوزه 
به  تا  دارد  جا  است،  ايران  در  كارشان  و  فعاليت 
پيروى از آموزه هاى ماركسيسم اعتراضات هر روزه 
كارگران را با پيكارهاى زنان، جوانان و ملل تحت 
ستم برضد ديكتاتورى و اختناق حاكم درآميخته، و 

اين طغيان ها را به خدمت وقوع انقالب اجتماعى و 
تحوالت ريشه اى مورد تعقيب، درآورند. 

جامعه  در  مطرح  دموكراتيك  هاى  خواسته  افزودن 
بانى  كارگران  رفاهى  و  صنفى  مطالبات  ليست  به 
همبستگى جنبش هاى اعتراضى با جنبش كارگرى 
خواهد گرديد و به برداشته شدن قدم هاى سترگى 
نظام  عليه  طبقاتى  كشمكش  تقويت  راستاى  در 
سرمايه دارى خواهد انجاميد. سواى آن در پرتو در 
پيش گرفتن اين مشى، زنان و جوانان و توده هاى 
مسير  بيشترى  بنفس  اعتماد  با  ايران  كشيده  زجر 
رسيدن به آزادى و حقوق انسانى اشان را خواهند 

پيمود. 
بهمان اندازه كه ارتقاء سطح آگاهى طبقاتى كارگران 
و  اى  توده  ابعاد  در  يابى  تشكل  ضرورت  درک  و 
طبقاتى  و  مستقل  نهادهاى  در  ايشان  شدن  متشكل 
(صنفى و حزبى) حياتيست، بسيج شدن توده هاى 
جنبش  كمونيست  فعالين  و  رهبران  توسط  كارگر 
برآمدهاى  و  ها  شورش  در  مداخله  براى  كارگرى 
جايگاهى  چنين  نيز  كشور  ستمكش  اقشار  ساير 
نتايج  و  سياسى  دخالتگرى  اين  خود  بالطبع  دارد. 
همبستگى  روحيه  بسط  به  توجه  با  آن  از  حاصله 
در بين كارگران و عروج تفكرات ضد سرمايه دارى 
عطف  نقاط  جزو  كه  طبقه  از  هايى  بخش  ميان  در 
حساب  به  اخير  هاى  سال  در  كارگرى  جنبش 
مى آيند، بنوعى مى تواند به سهل الحصول تر شدن 
اهدف مذبور (رشد آگاهى كل طبقه و تشكل يابى) 

يارى رساند.
گمان  بى  شود؟  مى  ميسر  چگونه  تداخل  اين  اما 
همانطور كه توضيح مرتبط بودن مبارزات كارگران 
دشمن  با  خدماتى  و  صنعتى  مراكز  تمامى  در 
مشترک (مناسبات سرمايه دارى و كل طبقه سرمايه 
دار) دشوار نيست و فهم آن براى ايشان بسى ساده 
است، درهم آميختن جدال هاى كارگران با مبارزات 
و  غامض  كار  چندان  هم  جامعه  ستمديده  اقشار 
خود  كارگر  طبقه  چراكه  بود،  نخواهد  اى  پيچيده 
قربانى سركوب آزادى هاى سياسى و مدنى، تبعيض 
جنسى، ستم بر اقليت هاى ملى و مذهبى، و عدم 
برخوردارى جوانان از ابتدايى ترين حقوق بوده، و 
در كنار تحمل استثمار، بى حقوقى و فقر و فالكت 
نظام  هاى  عدالتى  بى  و  مظالم  اين  بار  سنگينى 
سرمايه دارى را بدوش مى كشد. كارگران با پوست 
و گوشت و استخوان خود اين دردها را حس مى 
كنند، بنابراين كافيست مشكالت اقتصادى، سياسى، 
زنان،  براى  سيستم  كه  اى  اجتماعى  و  فرهنگى 
جوانان و ملل ساكن در اين كشور آفريده به ايشان 

و  جنب  تا  شد  يادآور 
جوش خود را به حركت 
و  آزاديخواهانه  هاى 
اقشار  آن  طلبانه  برابرى 
ايجاد  براى  و  بزنند  گره 
دگرگونى هاى بنيادين به 

خروش درآيند.
الزم به تأكيد است اتحاد طبقه كارگر با جنبش هاى 
اسالمى  جمهورى  عليه  اى  توده  و  دموكراتيك 
رويكرد  با  روشن  مرزبندى  داراى  بايد  مى  الزامًا 
جريانات بورژوا- ليبرال و ناسيوناليسِت ناراضى از 
شرايط حاكم، و همچنين نقد گرايشات چپ خرده 
بورژوايى كه تحت عنوان سوسياليسم مبارزه همه با 
هم را تجويز مى كنند، باشد. شايسته است پيكارگران 
كمونيست در محيط هاى كار و زندگى كارگران با 
افشاى ماهيت طبقاتى رژيم و جناح هايش و بيان 
اهميت سرنگونى كل حاكميت، اندوخته هاى علمى 
و تاريخى خود را در خصوص انواع خيزش هايى كه 
برغم جانفشانى ها و پرداخت هزينه هاى گزاف از 
سوى طبقه كارگر و توده هاى فرودست نهايتًا تفوق 
غير  انقالبات  يا  داشتند،  درپى  را  بورژوازى  طبقه 
كارگرى اى كه در سده بيستم توسط گرايشات چپ 
پوپوليستى و خلقى در چين و كوبا بوقوع پيوستند، 
انتقال داده و ضمن ترويج حفظ صفى مستقل، هر 
دم بر واقعيت تمايز منافع طبقاتى كارگران با منافع 
طبقات معترض بااليى (بورژوازى) و ميانى (خرده 

بورژوازى) پافشارى كنند.
در انتهاى اين بحث مى شود گفت، عقب ننشستن 
مدت  اين  در  اعتراضاتشان  و  تظاهرات  از  مردم 
رژيم  با  آنان  امان  بى  مبارزه  دهه  سه  امتداد  در  كه 
مسئولين  اختالفات  تشديد  و  افتراق  و  باشد،  مى 
با  آن  هاى  جناح  و  اسالمى  جمهورى  باالى  رده 
درصورت  تا  اند  آورده  ببار  را  اى  فرجه  يكدگر، 
محاسبه دقيق [توأم با احتياط] و آماده سازى هاى 
رسالت  و  نقش  به  ممكن  وجه  بهترين  به  مقتضى، 
تاريخى امان عمل كنيم. ترديدى نيست، بهره نبردن 
سرمايه دارى  مناسب دست و بال  فرصت هاى  از 
بيراهه  به  براى  آنرا  سياسى  نمايندگان  و  مخالف 
بردن برآمدهاى سى ساله توده هاى بجان آمده باز 
حتى  دخالت  عدم  اين  دارد  احتمال  و  گذارد  مى 
خاتمه  حاكمه  هيئت  خورده  شكست  جناح  بسود 
رهبرى  و  گرفتن  چنگ  به  تقالى  در  باز  كه  يابد 
اعتراضات فعلى و آتى است. از طرف ديگر تماميت 

پاسداران  سپاه  و  (اصولگرايان)  خواهان 
هم كه در اساس نه از بورژوازى دلخور 
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و نه از همكاران جنايتكار 
ديروز و رقباى امروزشان 
مى  آرزو  دارند،  هراسى 
كنند هيچگاه كارگران بطور جمعى 
نشوند.   كارزار  وارد  سازمانيافته  و 
پى  هاى  قيام  به  كارگران  گرويدن 
در پى توده ها با تشخيص فعاالن 
كارگرى،  جنبش  عملى  رهبران  و 
در كنار اينكه موقعيت طبقه كارگر 
رهبرى  و  سازد  مى  مستحكمتر  را 
و  تأمين  ديگر  هاى  جنبش  بر  آنرا 
باالنس  همچنين  كند،  مى  تضمين 
رژيم  ضرر  به  را  قوا  موازنه  و 
تغيير  دارى  سرمايه  استبدادى- 
پيوستن  ديگر  سويى  از  دهد.  مى 
خود  مستقل  صف  با  كارگر  طبقه 
از  فارغ  كه  اى  توده  اعتراضات  به 
رژيم  ارتجاعى  قطب  دو  جنگ 
خواهند  شكل  آينده  در  دوباره 
هاى  تالش  واپسين  گرفت، 
جناح هاى درگير جمهورى اسالمى 
را جهت ماندگارى اين نظام خنثى، 
و زمان مرگ آنرا به جلو مى كشد 
و گذشته از اين مانع ماديت يافتن 
مطامع سياسى و طبقاتى هركدام از 
طيف هاى اپوزيسيون بورژوايى از 
قبل اوضاع متغير جامعه، مى گردد. 
حاليكه  عين  در  كارگرى  جنبش 
بزير  براى  طبقاتى  جنبش  يك 
كشيدن اين مناسبات توليدى كهنه 
و فرسوده، و پاره كردن زنجيرهاى 
يك  است،  كارمزدى  و  استثمار 
هم  اى  سياسى  كامًال  جنبش 

هست.   
   18/08/2009          

ايرنا، خبرگزارى جمهورى اسالمى، در 
پرورش  كانون  مدير  قول  از  مرداد   26
كرد  اعالم  نوجوانان  و  كودكان  فكرى 
از  نفر  هزار   5 حاضر  حال  در  كه 
كودكان و نوجوانان استان كردستان در 
فعاليت هاى دينى و قرآنى مراكز كانون 
بايد  خبر  اين  دارند.  حضور  استان  در 
انسان هاى  همه ى  براى  خطرى  زنگ 
مى خواهند  كه  باشد  والدينى  و  آزاده 
آموزش و پرورش كودک روالى علمى 
و پر شور داشته و طى آن كودک انسانى 
خالق، داراى اعتماد به نفس و مستقل 

بار آيد. اين امر توضيحى مى طلبد.
و  جهل  عجز،  حاصل  ابتدا  در  مذهب 
ترس انسانها  در برابر طبيعت قهار بوده  
نظام  خدمت  در  مذهب  امروز  است. 
سرمايه دارى است. يكى از كارايى هاى 
و  انسانها  نگه داشتن  هراس  در  مذهب 
كشتن باور داشتن به خود در آنهاست. 
براى سرمايه  بهترين انسان كسى است 
اساس  بر  و  مى دهد  بندگى  به  تن  كه 
وظايفى كه برايش تعيين مى شود كارها 
است.  شاكر  هميشه  و  مى برد  پيش  را 
اربابى،  به  هميشه  طبعا  انسانى  چنين 
آخوندى، واليت فقيهى، پليسى، دولتى 
و نهادى متافيزيكى نياز دارد كه باالى 
را  شرايط  اين  مذهب  باشد.  سرش 
از  هراس  جهنم،  از  ترس  آموزش  با 
نكير  آمدن  و  قبر  اول  شب  فشارهاى 
اين  از  گوناگونى  خرافات  و  منكر  و 
دست تامين مى كند و شخصيت كودک 
را از همان ابتدا در هم مى شكند. چنين 
خرافات  اين  تاثير  تحت  تا  كودكى 
نمى كند.  پيدا  مستقل  شخصيتى  باشد 

از  بايد  كه  بود  خواهد  شخصى  او 
و  ترس  در  هميشه  و  كند  تقليد  كسى 
دوم  دليل  دليل.  يك  اين  باشد.  هراس 
اينست كه مسايل مربوط به متافيزيسيم 
به  بودن  پوچ  عين  در  ماوراءالطبيعه  و 
شدت پيچيده است. اين مسايل معقول 
اندازه  و  تجربه  درک،  قابل  نيستند، 
به  كودک  ذهن  براى  و  نيستند  گيرى 
مى باشند.  مخرب  و  زيانبار  شدت 
معقول  غير  داستان  نمى تواند  كودک 
درست  روز،  شش  در  دنيا  آفرينش 
رسالت،  نبوت،  خاک،  از  انسان  كردن 
معاد و مسايلى غير عقلى از اين دست 
را دريابد. اما در زير فشار ناچار است 
چنين  كند.  تكرار  وار  طوطى  را  آنها 
ذهنى متدويك بار نمى آيد و در آينده 
است  مشكل  شدت  به  كودک  براى 
مسايل علمى و واقعى را بياموزد. امكان 
كودكى  چنين  در  نوآورى  و  خالقيت 
ناچار  كودكى  چنين  مى شود.  كشته 
مى شود وانمود كند تا مسايل را درک 
كرده است و اين امر زمينه ى رياكارى 
كودكى  چنين  مى كند.  فراهم  او  در  را 
معلم  رضايت  براى  بسيار  احتمال  به 
دروغگوئى  والدين و غيره ناچار به  و 

خواهد شد.
رقص،  بازى،  از  را  كودک  مذهب 
موسيقى و مواهب شاد زندگى محروم 
كرده و آنها را با مرگ و شهادت و خود 

زنى و تاريكى ها آشنا مى كند.
به  كند  نگاه  دنيا  به  امروز  كسى  هر 
سرمايه   هرجا  كه  مى يابد  در  راحتى 
توانسته بهتر از مذهب استفاده كند، آن 
در  هستند.  عقب  لحاظ  هر  به  جوامع 

جوامعى كه مردم به هر درجه خود را 
پيشرفت هائى  رهانده اند  مذهب  دام  از 
مى شود.  ديده   كارشان  و  زندگى  در 
نتوانسته   سرمايه   كه  جوامعى  در  البته 
را  انسانها  مذهب  فقط  طريق  از 
از  آورد  بار  ترسيده  و  منزوى  و  مطيع 
سود  كار  اين  براى  ديگرى  ابزارهاى 
برده است. اما در ميان ابزارهاى مورد 
بدترين  مذهب  سرمايه دارى  استفاده ى 

و مخرب ترين است.
آزاده  انسانهاى  همه   و  والدين  به  ما 
توصيه مى كنيم اجازه ندهند كودكانشان 
كانون  نظير  مراكزى  دينى  مدارس  به 
از  بايد  مذهب  كال  بروند.  پرورش 
بايد  گردد.  جدا  پرورش  و  آموزش 
كودک در محيطى آزاد و دور از هر گونه 
ايدئولوژى و از آن جمله مذهب رشدى 
طبيعى داشته باشد. بهترين و موثرترين 
راه براى جدا كردن آموزش و پرورش 
از  كودكان  دادن  نجات  و  مذهب  از 
جمهورى  كردن  سرنگون  آن  دست 
كه  مبارزاتى  از  بخشى  است.  اسالمى 
اكنون جريان دارد به درجاتى خود را 
كروبى ها  و  موسوى ها  و  سبز  موج  از 
روز  به  روز  مبارزه  اين  است.  رهانيده  
دارد خصلت ضد رژيمى روشنترى از 
خود نشان مى دهد. تقويت اين بخش  
و پيوستن به دان يكى از راههاى مبارزه 
جمهورى  حكومت  از  شدن  رها  براى 
براى  زمينه  كردن  فراهم  و  اسالمى 
نجات از نظام سرمايه دارى و بنا كردن 

سوسياليسم است

www.tvkomala.com

سايت  كو مه له

سايت 
ايران كمونيست  حزب 
www.cpiran.org

سايت تلويزيون كو مه له
www.komalah.org

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران

 و كومه له
 ديدن كنيد!

دست مذهب از زندگى كودكان كوتاه!

روز پنجشنبه 29 مرداد 1388، غالب حسينى از فعالين كارگرى بعد 
از شش  ماه حبس از زندان مركزى شهر سنندج آزاد شد.

سال  در  كه  كارگر  جهانى  روز  برگزارى  جريان  در  حسينى  غالب 
1387  در سنندج برگزار شد همراه با شيوا خير آبادى، عبداهللا خانى 

و سوسن رازانى دستگير  شد.
غالب حسينى در مورخه سوم اسفند ماه 1387 به دادگاه  سنندج احضار شد و طى حكمى از پيش تعيين شده، شش 
ماه حكم تعزيرى و 50 ضربه شالق  به وى ابالغ و در همان روز حكم 50 ضربه شالق در دادگاه سنندج  به اجرا 

گذاشته و نامبرده به زندان  مركزى سنندج جهت اجراى شش ماه حكم تعزيرى انتقال داده شد.
اعضاى كمتيه هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى همراه با ديگر كارگران و فعالين كارگرى در ساعت 
10 و 40 دقيقه صبح روز 29 مرداد 88 در ميدان فيض آباد سنندج باالتر از زندان مركزى سنندج تجمع كرده و با 

شور و هيجان وصف ناپذيرى به استقبال از وى پرداختند.    
 كمتيه هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى طى اطالعيه اى، آزادى غالب حسينى اين فعال كارگرى 
را به خانواده نامبرده و تمامى كارگران ايران تبريك گفته و قويا خواستار آزادى ديگر كارگران و فعالين كارگرى 

در بند شد.

  غالب حسينى، فعال كارگرى آزاد شد!
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گزارشات  طى روزهاى اخير اخبار و 
نگران  وضعيت  خصوص  در  مختلفى 
بازداشت  و  سياسى  زندانيان  كننده 
يافته  انتشار  اخير  اعتراضات  شدگان 
از  شمارى  كه  شود  مى  گفته  است. 
به  اعتراض  در  شدگان  بازداشت 
بالتكليفى خود دست به اعتصاب غذا 
وخامت  برخى از آنان به دليل  زده و 
درمانى  مراكز  به  جسمى  وضعيت 

نظامى انتقال يافته اند. خبرهاى ديگرى نيز حكايت 
از آن دارد كه شمارى از زندانيان بر اثر شكنجه هاى 
ضد انسانى در بيمارستان هاى نظامى بسترى هستند 
وضعيت  خصوص  در  مطمنى  و  موثق  اخبار  و 

بسيارى از آنان در دست نيست.
از سوى ديگر پس از انتشار اخبار جنايت هاى انجام 
گرفته در زندانهاى رژيم، خانواده هاى زندانيان كه 
هر  هستند  عزيزانشان  سرنوشت  نگران  شدت  به 
دست  رژيم  بيدادگاههاى  و  زندانها  مقابل  در  روز 
به تجمع مى زنند، اما مسئولين رژيم از پاسخگويى 
به خواستهاى آنان خوددارى مى كنند و تنها با دادن 

وعده و وعيد خانواده ها را سر مى دوانند.
موسوى و كروبى هم طى روزهاى اخير اظهاراتى 
در خصوص وضعيت بازداشت هاى اخير ابراز كرده 
و خواستار رسيدگى به موضوع شكنجه در زندانها 
شده اند و وعده داده اند در آينده اگر الزم بدانند 

افشاگريهايى انجام دهند.
فشارهاى  كه  است  حالى  در  وضعيت  اين  ادامه 
ماه  دو  شدگان  بازداشت  آزادى  براى  بين المللى 
گذشته رو به افزايش است. رژيم جمهورى اسالمى 
و  گرفته  قرار  فشار  تحت  مبارز  مردم  سوى  از 
برچيدن  فرمايشى،  محاكمات  يافتن  پايان  خواست 
شكنجه گاه ها و محاكمه آمرين و عاملين جنايتها و 

شكنجه گرها تا حدود زيادى همه گير شده است.
رژيم به خوبى دريافته است كه به كار بردن حربه 
سركوب به تنهايى كافى نيست. دادگاههاى فرمايشى 
و تكرار سخنان بازجوها از سوى متهمان هم، نه تنها 
گرهى از مشكل رژيم نگشود، بلكه نفرت عمومى 
را افزايش داد و بى اعتبارى و بى اعتنايى اين گونه 

نمايشات به فرهنگ جامعه تبديل شده است.
اما وقتى سركوب جواب نمى گيرد، وقتى فريب و 
دروغ از زبان سران حاكم ديگر رنگى ندارد، به طور 
طبيعى توجه آنها يكبار ديگر به اپوزيسيون خودى 
و گرايشاتى كه به نام اصالح طلب حكومتى شناخته 
شده اند، جلب مى شود. در حين تشديد تضادهاى 
ارزش  اسالمى،  حكومت  پيكره  در  گروه   دو  اين 

مصرف آنها هنوز به تمامى از بين 
نرفته است. استراتژى جناح حاكم 
اعتراضات  كنترل  كه  است  اين 
توده اى و در واقع خاموش ساختن 
انجام  واسطه  حلقه  يك  با  آنرا 
دهد. اين حلقه واسطه چيزى جز 
«جنبش سبز اميد» و سردمدارانش 
نيست. جناح حاكم توجه خود را 
بر كنترل جنبش سبز متمركز كرده 
اعتراضات  كنترل  روى  بر  هم  جنبش  اين  و  است 
تقسيم  يك  در  ترتيب  بدين  كند.  مى  كار  مردمى 
كار عملى برآيند فعاليت هر دو دسته نجات رژيم 
اسالمى از بحرانى است كه در آن گرفتار آمده است. 
حكومتى احتياج دارد و در  طلبان  اصالح  رژيم به 
است  نبوده  جوابگو  سركوب  حربه  كه  شرايطى 
نمى خواهد ظرفيت هاى آن را به عنوان يك سنگر 
طلب  حق  و  آزاديخواه  مردم  با  مقابله  براى  دفاعى 

از دست بدهد.
آنها همكاران قديمى خود، موسوى، كروبى و خاتمى 
را به خوبى مى شناسند و مى دانند با چه مكانيزم هايى 

در  را  آنها  مى توانند 
قرار  مسيرى  چنان 
دهند كه زيانى متوجه 

حاكميت نشود.
   از زبان روزنامه هاى 
امكان  سرسپرده 
و  دستگيرى 
سر  را  آنها  محاكمه 
مى اندازند،  زبان ها 
را  اطرافيانشان 

عين  در  اما  كنند،  مى  اعتراف  به  وادار  و  دستگير 
حال دريچه هاى ارتباط آنها با جامعه را نمى بندند. 
براى پذيرش بعضى از مطالباتشان چراغ سبزهايى 
كنند،  مى  تعطيل  را  بازداشتگاهى  دهند،  مى  نشان 
صحت و سقم مسئله اى را به تحقيق مى گذارند، 
بدين ترتيب بدون اينكه خود واقف باشند، به مثابه 
مى  گرفته  بازى  به  بازى  شب  خيمه  عروسك هاى 
امكان  آنها  به  محدودى  چهارچوبهاى  در  و  شوند 

مانور داده مى شود.
وجود  اينكه  است،  آشفته  دشمن  صفوف  اينكه 
اينگونه اصالح طلبان حكومتى ضرورى شده است، 
اينكه  ندارد،  قطعى  كارآيى  سركوب  حربه  اينكه 
گوش كسى به فتواى هيچ آيت اللهى بدهكار نيست، 
همه اينها نشان مى دهد كه توازن قوا ميان مردم و 
رژيم  به نفع مردم تغيير كرده است، اين تغيير هنوز 

در آن حدى نيست كه به مردم اين امكان را بدهد 
كنند، اما  آغاز  حاكميت را  عليه  خود بر  تا تعرض 
از  نگرفتن  بهره  و  تغيير  اين  نديدن  حال  همان  در 
موقعيتى كه به دست آمده، به دشمن امكان مى دهد 
جبهه  و  شود  غالب  خود  صفوف  پريشانى  بر  تا 
چنين  در  براند.  عقب  به  را  آزاديخواه  مردم  مبارزه 
روشن  مطالبات  و  شعارها  طرح  كه  است  شرايطى 
و به موقع مى تواند استراتژى جناح حاكم مبنى بر 
كنترل جنبش توده اى از طريق اصالح طلبان را با 

شكست روبرو سازد.
زندانيان  وضعيت  و  ها  بازداشتى  بحث  كه  حال 
همين  در  مثالى  با  بگذاريد  است  مطرح  سياسى 
آزادى  كنيم.  بيان  روشن تر  را  خود  منظور  رابطه 
سبز  جنبش  رهبران  مطالبه  اخير  شدگان  بازداشت 
است، آنها همچنين خواهان تحقيق در مورد اعمال 
شكنجه در زندانها نيز هستند، اما آنچه كه جنبش ما 
امروز در اين زمينه بدان احتياج دارد نه فقط آزادى 
شدگان  بازداشت  جمله  از  و  سياسى  زندانيان  كليه 
اخير، بلكه فراتر از آن تحميل آزاديهاى دمكراتيك 
به رژيم حاكم است. نه فقط تحقيق در مورد وجود 
شكنجه گاهها، بلكه محاكمه 
عاملين و مهمتر از آن آمرين 

اين جنايت ها است.
اينكه  در  نيست  ترديدى 
وجود  داوطلبانه  رژيم  اين 
را  دمكراتيك  آزاديهاى 
اما  شناسد،  نمى  برسميت 
تواند  مى  موجود  فشارهاى 
قرار  موقعيتى  در  را  رژيم 
دوفاكتو  طور  به  كه  دهد 

عمال ناچار به تحمل آن گردد.
آزادى  معناى  به  بايستى،  سياسى  زندانيان  آزادى 
فعاليتهاى سياسى بدون قيد و شرط در جامعه باشد، 
آزادى بازداشت شدگان اخير بايستى به معنى آزادى 
تظاهرات، اجتماعات و اعتصاب باشد. لغو شكنجه 
حقايق  همه  افشاى  معنى  به  بايستى  زندانها  در 
ريز  مسببين  علنى  محاكمه  و  مسئله  اين  به  مربوط 

و درشت آن باشد.
اين چنين است كه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران 
از خط قرمزهايى كه اصالح طلبان حكومتى تعيين 
كرده اند، فراتر خواهد رفت و جناح حاكم در كنترل 
فريبكارانه  تاكتيكهاى  طريق  از  اى  توده  اعتراضات 

ناكام خواهد ماند.
 گفتارى از تلويزيون كومه له.

چرا بايستى از شعار آزادى زندانيان سياسى فراتر رفت!
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