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 چپ و سنت ناسيوناليستي                 
 مبارزه مسلحانه          

 ۲صحفه 

 

در نوشته قبل به طرح دو وجـه از          
مسئله که عبارت بود از هسته هـاي          
مسلح و مخـفـي شـهـري در شـرايـط               
کنوني و تسليح تـوده اي در شـرايـط             

بـحـث   .   انقالبي اشاره مختصري کـردم  
کنکرت تـر و مشـخـص تـر در ايـن                  
زمينه را به فرصتهاي ديگري موکـول   

اما بنظر ميرسد که کل اين      .   مي کنم 
موضوع از يک کمبود رنج مـيـبـرد و            
آنهم عبارت اسـت از يـک نـقـد هـمـه                 
جانبه از سنتهاي تـاکـنـونـي مـبـارزه             

اين سـنـت     .   مسلحانه ناسيوناليستي   
از مبارزه  مسلحانه تاکنون توانسـتـه        
است اثرات مـخـرب و زيـانـبـاري بـر               
عملکرد نيرهاي چپ و بخـصـوص بـر          
عــرصــه  مــبــارزات و اعــتــراضــات            

. اجتماعي  و کارگري  برجاي بگـذارد       
در اين نقد تمرکز بيشتر مـن بـر روي             
ســنــتــهــاي مــبــارزه مســلــحــانــه در           

بــه ايــن دلــيــل کــه       .   کــردســتــان اســت  
 به بعد تـا     ۵۷کردستان از بدو انقالب     

دوره هايي،  عـرصـه ايـن رويـارويـي               
مســلــحــانــه و بــا شــرکــت احــزاب و             

سازمانهـاي مـحـلـي و سـراسـري بـا                
 هـمـچـنـيـن        .دولت مرکزي بوده اسـت    

چپي که  امروز کردستان را مـوضـوع         
دخيل دانستن خـود مـيـدانـد، دلـيـل             

 .ديگر اين امر است
 و بــدنــبــال     ۵۷بــعــد از انــقــالب       

تهاجم رژيم به احزاب و سـازمـانـهـاي           
سياسي، کردستان بنا بـه مـوقـعـيـت            
ويژه اي که داشت به مـرکـز فـعـالـيـت              
نيـروهـاي سـيـاسـي چـپ در آن دوره                 

پيشـيـنـه بـعـضـي از           .   تبديل شده بود  
اين سازمانها در زمـان شـاه، اسـاسـا            
متکي بر مبارزه مسلحانه چريکـي و        
بصورت گروه و دسـتـه هـاي مسـلـح               
مخفي و بعضا مستقر در جنگـلـهـاي     

 ۵۷که همزمان با  انقالب      .   شمال بود 
علني تر شد و بـا تـهـاجـم جـمـهـوري                
اسالمي، اغلب ايـن سـازمـانـهـا چـه              
آنهايي که معتقد به مبارزه مسلحانـه    
بودند و چه آنهايي که اين اعـتـقـاد را            
نداشتند، بعضي ها قـبـل و بـعـضـي              

 خـرداد شـصـت بـه           ۳۰ديگر بعد از      
در کردستـان هـم دو       . کردستان آمدند 

کومه له بعنـوان   (   نيروي اصلي يعني    
سـازمــانـي چـپ و تــوده اي و حــزب                
دمکرات کـردسـتـان بـعـنـوان حـزبـي               
ناسيوناليست و نـمـايـنـده بـورژوازي            

. در کردستان فعاليت داشـتـنـد      )   کرد  
اين دو نيـرو در کـردسـتـان، بـه يـمـن                  
تصــرف مــراکــز نــظــامــي رژيــم شــاه           
توسط مردم قيـام کـنـنـده، تـوانسـتـه              
بودند نيازمنديهاي تسليحـاتـي خـود        
را براي مقابله با تهاجم رژيم و شـروع          

 
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان     

 سفر احمدي نژاد به کردستان بايد به يک رسوايي ديگر                               
 براي رژيم اسالمي تبديل شود                

 

 احکام زندان براي محمود صالحي و جالل حسيني                         
  تعرض به جنبش کارگري است                

 اين تعرض را بايد در هم شکست

 فراخوان جوانان آزادي خواه و برابري طلب سنندج  عليه حضور احمدي نژاد                                         

 راديو انترناسيونال
 !به خانه هاي شما برميگردد

 ۴صحفه  

 ۴صحفه  

 نـفـر     ۴۶ آبان   ۲۳روز سه شنبه    
از کارگـران شـاهـو در سـنـنـدج در                
مقابل اداره تامين اجتمـاعـي واقـع         
 .در خيابان حسن آباد تجمع کردند

اين تجمع اعتراضي از سـاعـت       
 ۳۰ و ۱۴ صبح آغاز و تا ساعت     ۸

 نفر از ايـن       ۲۴.   دقيقه ادامه داشت  
 ماه است حقوق نگـرفـتـه        ۸کارگران  

 ما است کـه      ۴ نفر از آنها     ۲۲اند و   
.  حـــقـــوق دريـــافـــت نـــکـــرده انـــد           

نمايندگان کارگران با مسولين اداره     
تــامــيــن اجــتــمــاعــي، اداره کــار،            
کارخانه شاهو، حراست،  اطالعات     

. و نيروي انتظامي مـذاکـره کـردنـد          
مسولين دولتـي تـالش کـردنـد کـه             
کارگران را با وعده و وعيد به خـانـه        

کارگران با ادامه اعتراض    .   بفرستند
خود آنها را وادار کردند کـه جـوابـي           

اداره کار و تامين اجتماعي     .   بدهند

ناچار با تـهـران تـمـاس گـرفـتـنـد و                 
ليستي از کـارگـران بـراي دريـافـت             
حقوق به تهران مخابره کردند کـه از         

 بــايــد حــقــو      ۱۳۸۵-۴-۱تــاريــخ   
 نـفـر    ۲۴در حالي که    .   دريافت کنند 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه             ۸از کارگران   
ايــن مــوضــوع بــااعــتــراض       .   دارنــد

کارگران روبرو شد و اعـالم کـردنـد            
 شنبه  بـا پـالکـارد و هـمـراه              ۴روز  

خــانــواده هــايشــان اعــتــراض را بــه         

خيابان ميکشند و به احـمـدي نـژاد           
 .اعتراض خواهند کرد

کــمــيــتــه کــردســتــان حـــزب              
کمونيست کارگري ايران از خواسـت      
کارگران شاهـو قـاطـعـانـه حـمـايـت              
ميکنـد و هـمـه کـارگـران و مـردم                 
سنندج را بـه حـمـايـت از کـارگـران               

 . شاهو فرا ميخواند
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۶نوامبر۱۴  ۱۳۸۵ آبان ۲۳

 تجمع کارگران شاهو در مقابل اداره تامين اجتماعي                                 

 ۴صحفه  

 

 ۳صحفه  
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مبارزه مسـلـحـانـه، تـهـيـه و تـدارک                
سـيـاسـت  سـرکـوب تـداوم              .   ببينـنـد  

ــم جــمــهــوري              ــوســط رژي ــقــالب ت ان
اســالمــي در کــردســتــان، نــيــروهــاي        
سياسي آن دوره را که همگي تـقـريـبـا           
در کردسـتـان مسـتـقـر شـده بـودنـد،                
بطـرف دسـت بـردن بـه يـک مـبـارزه                  

 .مسلحانه تحميلي کشانيد
مسئله اينگونه نـبـود کـه گـويـا             
نيروهاي سياسـي چـپ آن دوره، يـک             
برنامه مدون و روشن از پيش طراحي       
شده نظامي را در مقابل تهاجم رژيـم         
و  در راسـتـاي  افـق مـحـدودي کـه                    
داشتند، در دستور کار خود گذاشـتـه        

اگر اين تهاجم نظامي حـکـومـت    .   اند
در کـردسـتـان وجـود نـمـي داشـت و                 
اتفاق نمي افـتـاد، قـطـعـا نـيـروهـاي                
سياسي که خود را چپ مي خواندنـد،       

مـي  .   به اين عرصه کشيده نميـشـدنـد       
رفتند و با درکي که آن دوره از کارگـر          
و کمونيسم داشـتـنـد، هـمـچـنـان در               
معابر و مراکز شهري و جلو کارخـانـه      
ها و دانشگاهها ميز هـاي کـتـاب و            

. کار تبليغي شان را دائر مـي کـردنـد      
اينـجـاسـت کـه بـا تـهـاجـم رژيـم بـه                     
احزاب، سازمانها و فعالين سياسـي،      
اين وضعـيـت دگـرگـون مـي شـود و                
بخش قابل مالحـظـه اي از آنـهـا بـه                
ــارزه                ــه عــرصــه مــب کــردســتــان و ب
مســلــحــانــه بــا حــکــومــت مــرکــزي،        

 . کشيده مي شوند
اکثر  سازمانهـاي چـپ آن دوره،           
فعاليت هايشان متکـي بـود بـر يـک             
سلسله از مباني نظري، سـيـاسـي در          
بــررســي و تــحــلــيــل از مــنــاســبــات           
اقتصادي اجتماعي شـرايـط آن دوره          

از نيمه فئودال نيمه مستـعـمـره    .   ايران
خواندن جامعه گرفته تا جبـهـه خـلـق           
ضد امپرياليستي، بـورژوازي خـودي       
غير خودي، نگرشهاي مائوئيسـتـي،       
مبارزه مسلحانه چـريـکـي و غـيـره،             
اعتقاد و باور اکثر سازمانـهـاي چـپ          

تز محاصره شـهـرهـا از طـريـق             .   بود
روستا، در همکيشي با روش و سنـت        
مبارزه مسلحانه ناسيونالـيـسـم کـرد         
که پـرچـمـدار آن بـود، بـا هـمـديـگـر                    

بـر بسـتـر      .   تناقض چنداني نداشـتـنـد     
چنين تحليلي از مناسبات اقتصادي     
اجتمـاعـي چـپ جـهـان سـومـي، راه                
مناسب و همواري براي اين چپ، چـه         

بخش سراسري چه بخش مـحـلـي در            
کردستان در هضم کردن افق و مبارزه       
مسلحانه ناسيوناليسـم کـرد پـديـدار          
مـي شـود و تـهـاجـم نـظـامـي رژيـم                    
اسالمي هم بـه کـردسـتـان، جـايـگـاه              
مبارزه مسلحانه نيـروهـاي سـيـاسـي           
را به اين کار زار مـي کشـانـد و رقـم                

تا جايي که به سنت مـبـارزه   . مي زند 
مســلــحــانــه و افــق ســيــاســي آن در             
کردستان برمي گردد، اين مبـارزه بـا         
استفاده از سنتهاي ريشه دار احـزاب        
ناسيوناليستي کرد و بـرخـواسـتـه از            

گـروه هـاي     .   روستا شکل گرفـتـه بـود       
متعدد چريکي بعضا در شمال کشور      
نيز حيطه فعاليتشان در جـنـگـلـهـا و            
اگر توان قدري علني شدن را داشتنـد        

. در ميان روستائيان ظاهر مي شدنـد      
افق و آمال اين نيروهـا نـيـز تـاريـخـا               
خواست و مطالباتي تنگ، مـحـدود         
محلي، ناسيوناليستي و عموم خلقي     

حـتـي اگـر در        .   را نمايندگي ميـکـرد    
زمان رژيم شاه اعتراض و يا حرکـتـي         
کــارگــري اتــفــاق مــي افــتــاد، بــراي           
سازمانهاي چپ مـخـفـي و چـريـکـي             
ــنــس از مــبــارزه                   ــيــره، ايــن ج وغ
کوچکترين حساسيـتـي را در مـيـان            

اکنون نـيـز ايـن         .   آنان برنمي انگيخت  
القيدي  عمال و در مـيـان چـپـي کـه                
امــيــد خــود را  فــقــط بــه مــبــارزه                 
مسلحـانـه گـره زده اسـت، بـر نـمـي                  

براي چپ تکامـل يـافـتـه اي         .   انگيزد
که برنامه، سـيـاسـت و تـبـلـيـغـاتـش                
مزين يافته از اعتراض اجتـمـاعـي و          
کارگري اسـت، عـمـال   و کـمـاکـان                  
محدوده فعاليتش تا حدود زيـادي از        

ايـن  .   همين سنتها مـايـه مـي گـيـرد           
بدان معنا نيست که اگـر در شـرايـط            
حاضر سازمان يا حزبي بـخـواهـد بـا            
نقد اين سنتها از روسـتـا و اردوگـاه              
کنده شـود و در شـهـر بـه فـعـالـيـت                    
مسلحانه بپردازد، گويا سنت مبـارزه     
مسلحانه ناسيوناليسم را نقد کـرده و        
انتخاب شهراز مقبـولـيـت بـرخـوردار          

. چنين درک و چنين پراتيـکـي     .   است
نهايتا نقدي فيزيکي و مکانيـکـي از         
گذار از خارج به داخل است آنـهـم بـا             

 . بهره وري از نيروي سازماني
پايين تر به مقوله شهر و ايـنـکـه           
معناي  شهر براي حزبي کمونيـسـتـي         
کارگري چـه مـفـهـومـي دارد اشـاره               

به ادامـه مـوضـوع مـي          .   خواهم کرد 
از بدو اسقرار اين سازمـانـهـا    .     پردازم

در مناطق آزاد کردستان، از آنجا کـه         
ايــن نــيــروهــا فــاقــد ســنــت مــبــارزه           
مسلحانه مختـص بـه خـود و فـاقـد               
سياستي روشن در اين زمينه بـودنـد،        
به تبعيت از سنت دار ترين سـازمـان          
مسلح آن دوره يعني اتحاديه ميهنـي       
کردستـان عـراق، روش و سـنـتـهـاي               
اتحاديه ميهني در مبارزه مسلحـانـه       
را بعنوان الگوي خـود قـرار دادنـد و             
چنانکه ديديم، از سنتهاي تا آن زمان       
ــيــســم کــرد در جــنــبــش             ــال نــاســيــون
ناسيوناليستي کـردسـتـان عـراق، در          
مبارزه مسلحانه شان تـبـعـيـت مـي            

ــريــن           .   کــنــنــد  ــرجســتــه ت يــکــي از ب
خصــوصــيــات و ســنــتــهــاي احــزاب         
ناسيوناليست کرد، القيدي و تحـقـيـر     
تئوري و بيگانه بودن با کار سـيـاسـي          
اجتماعي در ميان تودهـاي مـردم از          
يک سو و از سوي ديـگـر مـيـدان دار               
بودن سنتها و اسـتـراتـژي مـبـارزاتـي            

کيش و تقدس پيشمرگ،    (   شان يعني 
مبارزه مسلحانه همه چيز و غيره کـه        

)سنت و ميراث جنبش ديگري اسـت      
، بر روي احزاب و سازمانهاي چپ آن        

از .   دوره نيز تاثير خود را مـي گـذارد         
سازمانهاي چپ ضد امپريـالـيـسـتـي         
جــهــان ســومــي در ســطــح ســراســري         
گــرفــتــه تــا ســازمــانــهــاي چــپ در              
کردستان، مبارزه مسلحـانـه خـود را          
ــزاب                ــاي احـ ــهـ ــتـ ــنـ ــر سـ ــتـ ــر بسـ بـ
ناسيوناليست در کردستان، به پـيـش        

روش و سـنـتـهـاي مـبـارزه            .   مي برند 
مسلحانه اين احزاب بر گرفته و کپـي        
برداري شده از اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                
حزب دمـکـرات کـردسـتـان عـراق و               

.  حزب دمکرات کردستان ايران اسـت      
پــايــه هــاي مــادي واجــتــمــاعــي                 
ناسيوناليسم کرد، مرکب از مالـکـان       
و ثروتمندان مناطق روسـتـايـي و در           

. کوه و کـمـر هـاي کـردسـتـان اسـت                 
سازمانهاي چپ ايراني هم  در چنـيـن         
ــه،               ــحــان ــه مــبــارزه مســل فضــايــي ب
برقراري مقر و پايگاه و سازمـانـدهـي       
نيروهاي مسلح خويش در روستاها و      
مــنــاطــق نســبــتــا آزاد آن دوره مــي            

يــکــي از تــنــاقضــاتــي کــه        .   پــردازنــد
دامنگير فعاليـت نـيـروهـاي مسـلـح            
چپ مي گردد اين اسـت کـه بـخـاطـر            
حفظ خدمات تدارکاتي پشت جـبـهـه        
اي خود يعني تامين نيازهـايشـان از         
جــانــب مــردم روســتــاهــا، در اغــلــب         
موارد ناچار به تبعيـت و کـرنـش در             

مقابل عقب مـانـده تـريـن تـفـکـرات               
چرا که مـردم بـه     .   روستايي مي شوند  

پيشمرگان نان ميدهند تا آنـهـا  هـم             
بعضا چپ مسـلـح،      .   بتوانند بجنگند 

از اعمال حاکميت از باال بر سر مـردم         
در روستاها کـه يـکـي از سـنـتـهـاي                 
پايدار ناسيونالـيـسـم کـرد اسـت، در             

عرصه هاي ديگـري    .     امان نمي ماند  
از فعاليتهاي اين چپ  که  از نـگـرش           
ــيــســتــي اش نشــات                و درک کــمــون
ميگرفت، همچنان با سنتهاي ميدان     
دار ناسيوناليـسـم  در زمـيـنـه هـاي                

. گوناگون  در تناقض قرار ميـگـرفـت        
که اشاره به تک تک آنـهـا از حـوصـلـه            

 . اين نوشته خارج است
مبارزه مسـلـحـانـه ايـن چـپ در              
کردستان که اکنـون افـت و روکـودي            
بيش از يـک دهـه را بـا خـود دارد،                   
کماکان  و در موارد زيادي از هـمـان            
روش و سنتهايي پيروي مي کنـد کـه          
اتحـاديـه مـيـهـنـي و ديـگـر احـزاب                  
ناسيونالـيـسـت کـرد بـنـيـانـگـذار آن                

در اينجا اين نکته الزم به ذکر       .   بودند
است که طـي دوره هـاي مـخـتـلـفـي                 
بهبودهايي در مبارزه مسلحانه، افـق      
و روشهاي کار کومه له که مهمتـريـن        
جريان چپ و کمونيستي آن دوره بـود          

ــود آمــد     ــوج ــجــا         .     ب ــن قصــدم در اي
پرداختن به اين بهبودهـاي تـدريـجـي          
کـه در کـومــه لـه بـوجــود مـي آمــد                  

براي آشنايي با اين تغييرات،     .   نيست
خواننده را رجوع ميدهـم بـه مـبـانـي             
اساسي در نقد اين نـوع از فـعـالـيـت               
مسلحانه و افق و دورنماي آن کـه در           
کنگره ششم کومه له توسط منـصـور       

عـــال رغـــم    .   حـــکـــمـــت ارائـــه شـــد      
مقاومتهايي که در مقابل اين نقدهـا       
صورت ميگرفت، اما جهت گيـري و        
افق جديدي را در مقابل اين سازمـان         

رجوع شود به نـوشـتـه       .   ترسيم ميکرد 
ــيــت حــزب در            (   هــاي ــعــال ــاره ف درب

کردستان و نوشته مبارزه مسـلـحـانـه         
 )  در کردستان از منصور حکمت

جنبه ديگر  مسئله اين است کـه         
در سنت کار و فعاليت ناسيوناليستم      
در کردستان، مبارزه مسلحانه يعنـي      
همه چيز، يعني تمام استراتژي حـزب       

بـا تـوجـه بـه پـايـه هـاي                .   يا سازمان 
ريشــه دار ايــن ســنــت، جــايــي بــراي           
مبارزه اقتصادي و سياسي در شـهـر          
باقي نمي ماند و قـاعـدتـا بـراي ايـن              
ســـنـــت، شـــهـــر از هـــيـــچـــگـــونـــه            

. مــوضــوعــيــتــي بــرخــوردار نــيــســت      
نيروهاي ناسيوناليست در کردستـان،     

تاريخا هيچگونه برنامه اي که در آن       
از مبارزات اقتصادي و سـيـاسـي در          
شهرها سخني گفته باشند نداشـتـه و         

ــد ــدارنــ ــارزه           .   نــ ــبــ ــنــــت مــ در ســ
ناسيوناليـسـم، مـبـارزه مسـلـحـانـه،             
سراپا و از بيخ و بن، کل جنبـش ايـن            
سازمانها را تشکيل مي دهد و پـايـه         
هاي اجتماعي آن هم چنانـکـه گـفـتـه            

ايـن  . شد، در روستا قـرار مـي گـيـرد            
پديده نـيـز بـر چـپـي کـه بـه مـبـارزه                     
مسلحانه اميد بسته اثر خود را بـجـا         

 .گذاشته است
در سنـتـهـاي رايـج و تـاکـنـونـي                
مبارزه مسلحانـه نـاسـيـونـالـيـسـم و              
تداوم آن در ميان جرياناتـي کـه خـود            

حـتـي اگـر      (   را کمونيست مي دانـنـد      
ترديد و شکي در کمونيست بودنشان       

نـيـروي مسـلـح       ) به هر روايتي، نباشد  
شان، به بـدنـه اصـلـي ايـن احـزاب و                 
سازمـانـهـا تـبـديـل مـي شـود و آن                   
عرصه اي که خود را بـدان مـنـتـسـب            
مي کنند يعني مـبـارزات سـيـاسـي            
اجتـمـاعـي و جـايـگـاه اعـتـراضـات                
اجتماعي و کارگري به حاشـيـه رانـده          

 .مي شود
 يکي ديگر از تناقضات اصـلـي        
اين چپ در کردستان در تعريفي  بوده         

اين چـپ   .   که از خود بدست داده است     
از تشکلهاي کارگري از سازمانيـابـي       

حرف ميزند اما هنـوز     . . . .   توده اي  و   
نميتواند اين تناقض را پاسخ دهد که       
با روش و سنتهاي  مبارزه مسلحانـه         
احزاب سنت دار ناسـيـونـالـيـسـتـي و             
اشکال جديدي کـه  اکـنـون خـود در               
دستور گـذاشـتـه اسـت،  نـمـي تـوان                 
ــوده اي کــارگــري را               ــهــاي ت تشــکــل

ايـــن يـــکـــي از آن           .   ســـازمـــان داد   
تناقضات پايه اي چپ در کـردسـتـان          
بوده که مـداومـا آنـرا بـا خـود يـدک                  

در گـذشـتـه سـازمـان          .     کشيده اسـت  
چپي که مي خـواسـت نـگـاه خـود را               
معطوف به شهر کند، انـدک امـکـان           
تشکيالتي هم که در شهر، سوخـت و         
ساز خود را داشت، توسط اين نيـروي      
مسلح که مـامـوريـت داخـل شـهـري             
داشت، امکان و فعال تشکيالتي اش      
به سرويس دهنده تبديل مي شد و بـه         
تدريج مورد تهاجم رژيم نيز قرار مـي        

 .گرفت
فـعــالــيــت نــظــامــي بــراي ســنــت        
ناسيـونـالـيـسـتـي، امـري  اسـت در                  
خدمت بدست آوردن موقعيتـي بـرتـر         

قـرار اسـت  از         .     براي  ايـن احـزاب         
دريچه تفنگ  و از بـاالي سـر مـردم              
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خــود را بــه حــاکــمــيــت مــرکــزي            
تحميل و امتيازات ويژه محلي را       

مردم از پايين  در      .   از آن خود کند   
اين مبارزه که بنام منافع آنها نـام         
گذاري شده،  کوچکترين نقشي در      

بـر ايـن     .   تعيين اين روند را ندارنـد     
ــارزه             ــاريــخ مــب ــروســه ت اســاس پ
مسلحانـه اتـحـاديـه مـيـهـنـي در               
کردستان عراق و حـزب دمـکـرات         
ــر                 ــگـ ــران و ديـ ــان ايـ ــتـ ــردسـ کـ
سـازمـانـهـايـي از ايـن نـوع بــراي                
دست يابي به اين اهداف سياسـي،       
عــبــارت بــوده اســت از جــنــگ و           

نمونه هاي برجسته اي از       .   مذاکره
جنگها و بعد از آن نشستن بر سـر          
ميز مذاکره و بلعکس، در  سـنـت          
ــانـــه احـــزاب          ــلـــحـ مـــبـــارزه مسـ
ناسيوناليست کرد بسـيـارمـوجـود       

 . است
در همين رابطه  يکي  ديـگـر           
از سـنـتـهـاي پـايـدار ايـن احـزاب                
خاصيت ابزاري و امکان اسـتـقـرار        
در پشـــت مـــرزهـــا بـــر بســـتـــر              
شکافهاي منطـقـه اي، امـتـيـازي           
ــراي احــزاب               ــخــي ب ــاري ــژه و ت وي
ناسيوناليست در کـردسـتـان بـوده          

ــا          .   اســـت ــره بـ ــذاکـ ــور مـ ــتـ ــاکـ فـ
حکـومـتـهـاي مـرکـزي از هـر دو                
طرف، چه در ايران و چه در عـراق،         
اگر مذاکره اي به نـتـيـجـه نـرسـيـد              
جنگ و گريزهاي ايـنـجـا و آنـجـا             
آلـتـرنــاتـيــو بــعـدي اسـت تـا دوره               
معيني و بـعـد از آن تـالـشـهـاي                 
مجدد ديگري براي مذاکـره بـکـار         

ــتــه مــي شــود        ايــن ســنــت     .   گــرف
مذاکره در مـيـان احـزاب           -جنگ

کردستان عـراق سـنـتـي بـمـراتـب              
ــزاب                      ــر از احــ ــه دار تــ ريشــ
ناسيوناليست کـرد در کـردسـتـان           

 . ايران است
و اما در مورد تغيير نـگـاه از          

در مـيـان     . روستا و اردوگاه به شهر    
ايــن چــپ درکــي وجــود دارد کــه            
ضمن اينکه ممکن است نقد فـوق     
از سـنـتـهـاي مـبـارزه مسـلـحـانـه                
ناسيوناليسـت کـرد را هـم قـبـول              
داشته بـاشـد امـا ايـنـگـونـه مـي                 
پندارد که بـراي ايـنـکـه از سـنـت               
مبارزه مسلحانه نـاسـيـونـالـيـسـم           
فاصله بگيرد، فکر مي کند بـايـد         
اين مبارزه مسلحانه را از روسـتـا         

. و کوه بـه داخـل شـهـر بـکـشـانـد                
چنين درکي سـطـحـي از مـبـارزه             
مسلحانه همان درک و نگرش چـپ       
سنتي و سازمانهاي چريکي اسـت      
که در ابـتـداي ايـن نـوشـتـه بـدان                  

چريک  فدايي   .   اشاره اي گذرا کردم   
 همين ِسـاسـت      ۵۷قبل از انقالب    

توجـيـه گـر ايـن         .   و روش را داشت   
سبک و سياست هـم ايـن بـود کـه               
ميـگـفـتـنـد بـا سـرو صـدا کـردن                  
مسلـحـانـه در داخـل شـهـر بـايـد                 

 .روحيه توده ها را باال ببريم
دوراني سازمان مجاهديـن بـا       
خانه هاي مخفي مسلح خـويـش،         
ضربات و لطمات قابل توجهـي را        
بــه اعــتــراض و مــبــارزه روزمــره           
واقعي و علني مـردم در جـامـعـه            

 .وارد کرد
قبل و بعد از کنگره شـشـم در          
کــومــه لــه، نــقــدي کــه مــنــصــور           
حکمت از فعالـيـت کـومـه لـه در              
کردستان داشت اين بود کـه شـهـر          
به معنا و مفهـوم وجـود هـر روزه             
مبارزه اجتمـاعـي و اعـتـراضـات           
کارگري بايد مورد توجه مـا قـرار          
بگيرد و به مثابه سازمان و حزبـي        
کمونيستي بايد هدف و تالش مـا       
تـقـويــت، هــدايـت و رهـبــري ايــن             
اعتراضات باشد نه اينکـه نـيـروي         
مسلح را فيزيکـا بـه داخـل شـهـر              

 . بفرستي تا مانور دهد
متاسفانه هنوز اين درک دارد      

نقد .   به حيات خود ادامه مي دهد     
روش و سنتهاي مبارزه مسلحـانـه       
احزاب ناسيونـالـيـسـت در کـوه و             
روستا، اين نيست که چند نـفـر بـا           
تفنگهايشان براي پخش اعالمـيـه      
در شهر دقايقي ابراز وجود علـنـي        

ايــن روش از کــار درکــي         .   کــنــنــد
بغايت سطحي و مکانيکي از نقـد       
ــانـــه           ــلـــحـ ــارزه مسـ ــبـ ســـنـــت مـ

 . ناسيوناليسم در کردستان است
حزب سياسي و کـمـونـيـسـتـي          
که امر خود را انقالب اجـتـمـاعـي          
تعريف کرده باشد، نمـي تـوانـد از           
اين سنتها و در اين راسـتـا پـاسـخ            
اوضاع و شـرايـطـي را کـه در آن                 

يـک سـازمـان      .   درگير است بـدهـد     
کــمــونــيــســتــي کــه ســازمــانــدهــي      
اعتراضات اجتماعي در شـهـرهـا         
را هدف خود قرار داده باشد، نمـي        

تواند و قادر نيست تهاجم  رژيم و         
کارفرما ها به سطح مـعـيـشـت و            
دستمزد کارگران را توسط نـيـروي        

 . مسلحش پاسخ دهد
با توجه با آنـچـه کـه تـاکـنـون              
گفته شد، در شرايط فعلي و بـراي         
يک جريان کمونيـسـتـي کـارگـري،           

  مبارزه مسـلـحـانـه     نيروي مسلح و  
. نبايـد امـروز در اولـويـت بـاشـد              

ميدان دار کردن چنيـن پـتـانسـلـي           
توسط هر حزب و سـازمـانـي کـه             
بنام کمونيست و چپ در کردستـان    
مي خواهد ظاهر شـود، اقـدامـي          
ــدن                  ــه عــقــب نشــان ــهــت ب در ج
مبارزات و اعتراضات اجتماعي،    
کارگري است که روزانه در جامعـه       
ايران و خصوصا در کردستـان  در          

به نظـر مـن حضـور         .     جريان است 
هر تفنگ بدستي در مـيـان مـردم          
در چنين شرايـطـي، بـه فـال نـيـک               
گرفتن آن از طرف رژيم جـمـهـوري          

تا بدينوسيله  .   اسالمي خواهد بود  
تهاجم خود بـه جـنـبـش اعـتـراض             
 . اجتماعي  مردم را گسترش دهد

واقعيت اين است که با ظاهر        
شدن هر تک نفري با يک طپانچه       

آنهم درست  ( در حاشيه هر شهري   
در شرايطي که مردم و خود       
کارگران در قلب شهرها و در   
مراکز توليدي دارند مبارزه و     
اعتراض عيني و واقعي خود را به         

، تا بتواند چند      )جلو مي برند    
اعالميه پخش کند، خواسته يا       
ناخواسته، تعرضات اعتراضي     
موجود در جامعه را مي خواهد     
دور بزند و به اين شيوه اعالم مي          
کند، همه چيز در لوله تفنگ       
خالصه مي شود و با اين سبک،          
سنت و روش مي خواهد بگويد        
. مردم کنار برويد چون ما هستيم     

اين يعني خاک پاشيدن در چشم      
اعتصاب و اعتراضات کارگري و       
مبارزات حي و حاضر و موجود         

نقدي که امروز به      .  در شهرها 
مبارزه مسلحانه در هر شکل و         

ما .  قامتي است از اين روست    
بطور کنکرت از ضرورت تشکيل          
هسته هاي مسلح و مخفي شهري     
در شرايط کنوني صحبت       

آنهم هسته هايي    .   ميکنيم 
سازمان يافته از فعاليني معين و        
بدون هيچ گونه ابراز وجود          

. مسلحانه   
    

 *  * * 

 

 .  .  . چپ و سنت ناسيوناليستي               
 راديو انترناسيونال                

 ! به خانه هاي شما برميگردد                       
  

راديو انترناسيونال؛ صداي کارگران، صداي آزاديخواهان، صداي    
 ! جنبش آزادي و برابري مجددا آغاز بکار ميکند 

  
راديو انترناسيونال يك راديوي مستقل است، به هيچ دولت و      

. راديويي متعهد به حقيقت ومردم   . خبرگزاري رسمي متعلق نيست    
در . راديو انترناسيونال راديويي سياسي،  اجتماعي و فرهنگي است    

اين راديو از تحليل گران و صاحبنظران در اين عرصه ها، از شخصيت     
شما   . هاي سياسي و اجتماعي دعوت ميكنيم تا با شما صحبت كنند     

را با اهداف و سياستها و برنامه هاي احزاب و گروههاي سياسي و   
نهادهاي مختلفي كه به نحوي از انحاء فعاليتي در رابطه با مردم ايران     

 .  ميكنند، آشنا ميكنيم  
  

 ۳ برابر با  ۲۰۰۶ نوامبر ۲۴جمعه به اطالع ميرسانيم که از روز   
 ! راديو انترناسيونال مجددا برنامه هايش را آغاز ميکند    ۱۳۸۵آذر 

  
 به وقت تهران روي   ۹ساعت  هر شب    برنامه هاي راديو انترناسيونال 

 !  آغاز خواهد شد   کيلوهرتز   ۶۲۲۵ متر برابر با   ۴۹موج طول  
  

 ميتوانيد برنامه هاي راديو انترناسيونال را   ۱۳۸۵   آذر۳شما از 
لطفا طول موج و ساعت      .  به وقت تهران بشنويد   ۹هر شب ساعت   

 ! پخش راديو انترناسيونال را به اطالع عموم برسانيد   
  

خبر آغاز بکار مجدد راديو انترناسيونال را وسيعا و به طرق    
مختلف در شهرهاي مختلف ايران به اطالع همه دوستان و آشنايانتان    

راديو انترناسيونال همزمان با ايران در اروپا نيز شنيده   ! برسانيد 
 . ميشود
  

نظرات و پيشنهادات و همچنين نحوه دريافت و كيفيت صداي      
 .  راديو انترناسيونال را به ما اطالع دهيد 

  
  ۰۰۴۶۷۰۷۰۶۵۶۳۶۲شماره تلفن؛ 

 ۰۰۴۶۸۶۵۹۰۷۵۵ شماره پيامگير؛  
  

  شب تهران  ۹ساعت  – ۱۳۸۵ آذر ۳جمعه 
   کيلوهرتز   ۶۲۲۵ برابر با   متر ۴۹طول موج  

  
   

 مدير راديو انترناسيونال،              
 سياوش دانشور        

 ۲۰۰۶ نوامبر      ۷

 ۲از صفحه 
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

احمدي نژاد و ديگر تـيـر خـالص          
زنــهــاي هــمــکــارش قــرار اســت روز           

ــه        ــب ــارشــن ــه ــان    ٢٤چ ــه    ١٣٨٥آب  ب
 .کردستان بيايند

طبق اخباري کـه ايـرنـا مـخـابـره             
کرده است رئيس دولت جنـايـتـکـاران         
روز چهار شنبه به اسـتـان کـردسـتـان             

از مدتها قبـل ايـن خـبـر را             .   مي آيد 
غير مستقيم پخش کردند که فضـاي        

اکنون .   شهرهاي کردستان را بسنجند   
بــا نــظــامــي کــردن بــيــش از پــيــش              
شهرهاي کردستان ميخواهند امکان     
سفر بي درد سري براي ايـن قـاتـلـيـن              

مـردم کـردسـتـان از روز           . مهيا کنند 
اول سر کار آمدن رژيم اسالمي نفـرت        
و انزجار خود را عليه ايـن حـکـومـت            

مــبــارزات و شــعــار     .   نشــان داده انــد    
سرنگونـي ايـن حـکـومـت از جـانـب                
مردم کردستان به قدمت طـول عـمـر           

 . اين رژيم است
اکنون که خبر سفر ايـن قـاتـلـيـن             
مردم، به کردستان رسمأ اعـالم شـده          
است مردم  بايد يک بار ديگر با تمـام          
ــان                 ــي ــن جــان ــل اي ــاب ــق ــدرت در م ق

ــد   ــن ــايســت ــن            .   ب ــه اي ــد درســي ب ــاي ب
جنايتکاران داد که از تصـمـيـم خـود            

 . پشيمان شوند
اسـتـانـدار    "   اسماعـيـل نـجـار         "    

: كردستان دوشنبه شب به ايرنا گـفـت        
احمدي نژاد در اين سـفـر دو روزه بـا               
مردم همه شهرهاي استان كـردسـتـان         

 . ديدار خواهد كرد
 !مردم آزاديخواه کردستان

ــران                 ــي و ســ ــالمــ ــم اســ رژيــ
جنايتکارش اين حرکت را براي ديدار      

. با مردم کردستان انـجـام نـمـيـدهـنـد           
قـرار اسـت قـدرتـنـمـايـي            "   سـفـر  " اين  

جمهوري اسالمي در مـقـابـل مـردم            
جمهوري اسـالمـي بـا تـبـديـل            .   باشد

کردن کردستان به پـادگـان و مـيـدان             
جنگ با مردم ميخواهد قدرت خـود        

مردم کردسـتـان    .   را به نمايش بگذارد   
 سال است که    ٢٧و جمهوري اسالمي    

در مقابل همديگر صف آرايـي کـرده          
نبايد اجازه بدهـيـم ايـن جـانـيـان           .   اند

 . امکان قدرتنمايي پيدا کنند
مردم کردستان و عوامـل     "   ديدار" 

 سـال    ٢٧جمهوري اسالمي در طـول       
گذشته در زندانها و ميدانهاي اعـدام        

اکنون هـم   .   و جنگ اتفاق افتاده است    
هــر روزه مــا شــاهــد دســتــگــيــري،             
شکنجه و شليک اين جانيان به مـردم         

جمهوري اسالمي ميداند که    .   هستيم
مردم کـردسـتـان مـتـرصـد فـرصـتـي               
هستند که کل اين دم و دستگاه را بـه          

اکنون فرصتي اسـت کـه       .   زير بکشند 

يک بار ديگر مردم با اقـدامـات خـود           
نشان دهند کـه بـا دشـمـنـانشـان چـه                

قاتلين عزيزان ما   .   برخوردي ميکنند 
نه تنها جاي در مـيـان مـردم نـدارنـد              
بلکه بـايـد بـه جـرم جـنـايـتـهـايشـان                   

اين جانيان بايد رسوا    .   محاکمه شوند 
با شعـار مـرگ بـر جـمـهـوري              .   شوند

. اسالمي بايد از آنها اسـتـقـبـال کـرد            
بايد شعار مرگ بر جمهوري اسالمـي       
بر تمام در و ديوار و خيابان شـهـر هـا         
نقش ببندد و تـعـرض بـه مـامـوريـن               
رژيم اسالمي آنها را از ايـن تصـمـيـم            

 . پشيمان کند
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ١٣٨٥ آبان  ٢٢

بيدادگاه رژيم اسالمـي در شـهـر          
سقز محمود صالحي و جالل حسيني      

بـر  .   را به زندان مـحـکـوم کـرده اسـت            
اساس تصميم اين دادگاه فـرمـايشـي         

 سـال و جـالل         ۴   محمود صالحي به  
 سال زندان محکوم شـده  ۲حسيني به   

اين يک تـعـرض بـيـشـرمـانـه بـه                .   اند
اين تـعـرض را      .   جنبش کارگري است  

فـعـالـيـن     .   بايد بـه شـکـسـت کشـانـد           
کارگري سقز جرمـي مـرتـکـب نشـده            

تنها جرم آنها اقـدام بـه بـرپـايـي              .   اند
مراسم روز جهاني کارگـر و دفـاع از            

حقوق پايه اي خـود و هـمـکـارانشـان             
 . بوده است

برگزاري مراسم غـيـر دولـتـي و             
مستقل روز جهانـي کـارگـر حـق بـي              

امـا  .   چون و چراي همه کارگران اسـت      
به هميـن دلـيـل رژيـم اسـالمـي ايـن                 
کارگران را بـه زنـدان مـحـکـوم کـرده               

احکام صادره بدون قيد و شرط      .   است
 .بايد لغو شوند

از هفت نفر دستگير شدگان سقـز       
سه نفر به اسـامـي هـادي تـنـومـنـد،               
اسماعيل خوشکام و محـمـد عـبـدي          

اتهامات و احکـام   .   پور تبرئه شده اند   
صادره عليه محمود صالحـي، جـالل        

حسيني، محسن حکيـمـي و بـرهـان           
بايد    ديوارگر بي پايه و اساس است و      
 . مورد اعتراض جهاني قرار گيرد

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران هــمــه           
کــارگــران و فــعــالــيــن و تشــکــلــهــاي         
کارگري در ايران را فرامـيـخـوانـد کـه         

فــعــالــيــن کــارگــري        در حــمــايــت از     
بـا صـدور     .   بـه مـيـدان بـيـايـنـد              سقز

قطعنامه و بيانيه و ديـگـر اقـدامـات           
الزم جــنــبــش کــارگــري و مــردم                  
آزاديخواه در ايران بـايـد ايـن تـعـرض             
رژيم سرمـايـه داران را بـه شـکـسـت                

ما از همه اتـحـاديـه هـاي           .   بکشانند
کارگري در سراسر جهان ميـخـواهـيـم        
که ايـن احـکـام ضـد کـارگـري رژيـم                 
اسالمي را محکوم و خواهان لغـو آن      

 . بشوند
احکام صادره عليـه فـعـالـيـن            - 

کارگري سقز محـکـوم اسـت و بـايـد              
 .بدون قيد و شرط لغو شوند

اتهامات رژيم اسالمي عـلـيـه          -
 .اين فعالين بايد پس گرفته شوند

بــرپــايــي تــجــمــع، اعــتــراض،         -
اعتصاب و تشکل از حقوق پـايـه اي          
کارگـران اسـت و بـايـد بـه رسـمـيـت                   

 . شناخته شوند
هر نوع ممانعت و مـحـدويـت           -

براي اين حقوق پايه اي کارگران بـايـد          
با مقابله کل جنبش کـارگـري جـواب          

 . بگيرد
  

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

  
۱۳۸۵ آبان  ۲۱  

 
 سفر احمدي نژاد به کردستان بايد به يک رسوايي ديگر                               

 براي رژيم اسالمي تبديل شود                

  

مردم شريـف و ازاديـخـواه شـهـر             
ــان،               ــران، زن ــارگ ــدج، ک ــن ــن ســرخ س
مادران، پدران، جوانان، دانشجويـان،      

 !دانش آموزان
احمدي نژاد اين تير خـالص زن،         

 آبـان،    ۲۴قرار است فردا چهارشنـبـه        
احمدي نژاد نه تنـهـا      .   به سنندج بيايد  

نماينده ما مـردم کـردسـتـان و ايـران              
نيست، بلکـه بـراي سـرکـوب جـريـان              
ــرابــري طــلــبــي،              آزادي خــواهــي و ب

ــشــهــاي مــردمــي،             ــب ــن ســرکــوب ج
کارگري، دانشجويي و زنان به رياست      
جمهـوري اسـالمـي مـنـصـوب شـده              

از زمـان روي کـار آمـدن ايـن              .   است
فاشيست، سرکوب زنان و کـارگـران،         
ــيــن کــارگــري و             دســتــگــيــري فــعــال

شدت بيشتري گرفته   . . .   دانشجويي و 
او مسئول مستقـيـم جـنـايـات          .   است

او حافظ مـنـافـع    .   رژيم اسالمي است  
سرمايه و نظام سرمايـه داري اسـت،           

سرسـوزنـى بـراى حـق و آزادى بشـر                
ــجــرى                   ــســت و م ــي ــل ن ــائ ارزش ق
جنايتکارانه ترين سـيـاسـتـهـا عـلـيـه             

 .کارگران و مردم است
اين رژيم سرکوبگر و فاشـيـسـت،         
با تـجـمـع اجـبـاري دانـش آمـوزي و                 
دانشجويان، مـي خـواهـد نـمـايشـي             

. استقبال از احمدينژاد سازمان بدهـد     
مي خواهد با اعمال فشار بر کارگران       
و کـارمـنـدان دولـتـي و خصـوصـي،               

تجمعي را به نمايش بگذارد و چنـيـن         
وانمود کند که مـردم از از ايـن تـيـر                

مـا  .   خالص زن اسـتـقـبـال کـرده انـد              
. نبايد اجازه چنيـن کـاري را بـدهـيـم             

بايد استقبال از اين فاشـيـسـت را بـه             
ــراي هــمــه               يــک مــراســم رســوايــي ب
سـردمــداران رژيــم اسـالمــي تـبــديــل          

نبايد اجازه دهيم از فرزندانمـان    .   کنيم
 !استفاده ابزاري کنند

مردم شريف سنـنـدج، کـارگـران،         
زنــان، مــادران، پــدران، جــوانــان،              

جـوانــان آزادي خــواه و        !   دانشـجــويـان  

برابري طلب سنندج شـمـا را دعـوت            
مي کند که مراسم اين جنـايـتـکـاران          

کسـي نـبـايـد در ايـن            .   را رسوا کنيد  
يک بـار ديـگـر       .   مراسمها شرکت کند  

ثابت کنيم که ايـن رژيـم و دسـتـگـاه               
حکومتي متوحش و مـتـحـجـرش را          
نمي خواهيم و بـايـد گـورشـان را گـم               

 .کنند
 مرگ بر جمهوري اسالمي                       

زنده باد جمهوري       
 سوسياليستي    

 جوانان آزادي خواه و      
 برابري طلب سنندج      

 ۱۳۸۵ آبان   ۲۳
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