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  دانشجوي زنداني۵۰ - ۴۰      بياد 
  دست و پاي قطع شده  در زاهدان۵بياد 

 

دوم بـهـمـن مصـادف اسـت بـا              
جـمـهـوري    . سالروز جمهوري مهاباد 

مهاباد به رهبري قاضي محـمـد بـا          
يــورش رژيــم ســلــطــنــتــي پــهــلــوي          

اما اين شکست هـر     .   شکست خورد 
ســالــه دســت مــايــه جــريــانــات                 
نــاســيــونــالــيــســت از جــملــه حــزب          
دمکرات با همه شاخ و برگ هايـش        
ميشود که يک بار ديگر تاريخ خـود        

 .را مرور کند
 

اما آنچه جريانات سـيـاسـي را          
وادار ميکند از تـاريـخ و فـعـالـيـت              
خود بگويند تـنـهـا بـررسـي تـاريـخ              

بلکه تـالـشـي بـراي         .   گذشته نيست 
مشروعيـت دادن بـه سـيـاسـتـهـاي              

خارج از اخـتـالف     .   امروزيشان است 
و تفاسير متفاوت از تاريخ گذشتـه،       
حزب دمکرات و ناسيوناليسـتـهـاي       
کرد همگي تالش ميکنند با ارجاع      
به آن تاريخ سياست امروزشان را بـه        

اما قبل از وارد      .   بازار عرضه کنند  

شدن به بحث اصلي  که مـروري بـر            
ســيــاســتــهــاي کــنــونــي احــزاب               
ناسيوناليست کـرد از جـملـه حـزب            
دمکرات کردسـتـان ايـران بشـويـم،           
نکاتي هر چند مخـتـصـر در مـورد           
تــاريــخ گــذشــتــه حــزب دمــکــرات          

 .  ضروري است
هميشه گفته اند که درک و فـهـم     
تحوالت تاريخي و اتفاقات گذشـتـه    
رهنماي عـمـلـي امـروز مـيـتـوانـد                

الـحـق کـه حـزب دمـکـرات             .   باشـد 
ادامه تاريخي خود را حـفـظ کـرده            

 )   دوم ري به ندان          ( دوم بهمن         
 و تالش جريانات ناسيوناليست کرد                      

 براي تحريف تاريخ            

 
 
 
 
 
 
 

فکر کنم احساس مشتـرک هـمـه           محمد آسنگران     
احساس هـرکـس کـه خـبـر            .   ما باشد 

. را شـنـيـد      مرگ ابراهيم لطف الهـي       
 . نفرت بي حد و مرز خشم پي پايان، 

قتل و جنايت توسـط جـمـهـوري           
از اينکه صبح   .   اسالمي زياد ديده ايم   

بلـنـد مـيـشـدي و در روزنـامـه اسـم                   
دويست نفر را ميخواندي که همانـروز       

اعـدام شـده     "   محارب با خـدا    " بعنوان  
کـارگـران      تـا بـه گـلـوـلـه بسـتـن              .   اند

تا مرگ اکبـر مـحـمـدي          .   خاتون آباد 
ها، شوان قادري ها و خيلي و خـيـلـي           

ــر      ــگ ــاي دي ــاي        .   ه ــگــســاره ــن ــا س ت

وحشيانه، اعدام مجيد در تـهـران در           
مالء عام که تا لحظه آخر دژخـيـم را            

امـا کشـتـن       . . .   به مسخره ميگـرفـت    
  . ابراهيم تاثير ديگري داشت

سـر   را در سـنـنـدج          يک دانشجو   
جلسه امتحان ميگيرند و يـک هـفـتـه           
بعد به خانواده اش مـيـگـويـنـد آنـجـا              

حـق  .   خودکشي کـرد  !   خاکش کرده ايم  
هم نداريد نبش قبر کنيد و يـا حـتـي              

 !موضوع را به کسي بگوييد

 
خبر مرگ ابراهيم 
 لطف الهي  دانشجو 
بدست جمهوري 

 اسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصطفي صابر     

 ۳صفحه  

 ــ سالم ساالر جان، 
در اين سوز و سـرمـا از آنـطـرف              

! !شهر تو زود تر از مـعـلـمـت اومـدي            
حتمـا عـالقـه بـيـشـتـري بـه درس و                   
پيشرفت داري، شايد هم مثل بعضـي       

از ! !   ها عـاشـق رفـاقـت و ارتـبـاطـي               
گرما و گيرايي دستت هـم هـمـيـن را             

  ۰ميفهمم
ــ منهم سالم ميکنم و خوشحالـم        

بنظرم هر دو درسـتـه،      ۰که ميبينمتان 
هم رفتار آنـروزتـان تـوي انـتـخـابـات               
نابينايان برايم مـهـم بـود کـه دوسـت              
داشتم از نزديک ميديدم و به عـمـويـم           
هم تعريفش کردم و هم ميخواهـم کـه          

 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر احمدي    

 

 ۲صفحه  

 دانشجوي جوان در اثر شکنجه کشته شد    

 جمهوري اسالمي عقب نشست    
 اخراج پناهندگان افغاني از ايران متوقف ميشود   

 جمهوري اسالمي و انتخاب موادمخدر بعنوان يکي از روشهاي مقابله با مردم   
 سارا     

 مردم کاشمر بازهم بخاطر کمبود گاز دست به تجمع اعتراضي زدند     

 ...  به بخش قلب وعروق   "  يو سي  سي "انتقال محمود صالحي از   
 "کميته دفاع از محمود صالحي   "آزادي دو تن از اعضاي 
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بر خـالف ادعـاي جـنـاحـهـاي             .   است
مختلف حزب دمکرات و اپوزيسيون     
دروني آنها که در دوره هاي مخـتـلـف       
مدعي شده انـد حـزب دمـکـرات راه             
قاضي محمد را تعقيب نميکند، من      
معتقدم که ادامه منطقي راه قـاضـي      
محمد همين است که تا کنون شـاهـد         

و حـزب دمـکـرات وارث        .   آن بوده ايم  
زيرا پـايـه هـاي       .   بحق اين تاريخ است   

فکري و استراتژي قاضـي مـحـمـد و             
حکومتش با پايه هاي فکري احـزاب      
منتج از آن در يـک راسـتـا و از يـک                  

 . سنت واحد پيروي ميکنند
پايه هاي فکري قاضي محمـد و        

 : حکومت مهاباد
سازندگان اوليه حـزب دمـکـرات        
کردستان ايـران اهـدافـي را تـعـقـيـب               
ميـکـردنـد کـه لـزوم درسـت شـدن و                  
اساس فلسفه وجودي حزب دمکـرات      

فــقــط بــا   .   از آنــجــا نــاشــي مــيــشــود      
شناخت درست از آن تحوالت ميتوان      
به ضرورت متولد شدن حزبي مـانـنـد         

و هـمـچـنـيـن       .   حزب دمکرات پي برد   
فقط با فرض در نظر گـرفـتـن چـنـيـن              
شرايطي ميتوان تـوضـيـح درسـت و            
تاريخي جايگاه جمهوري مـهـابـاد را         

 .داد
سهيم شدن در قدرت و اتـکـا بـه             
شکاف دولتها اساس و پايه فـلـسـفـه           
وجودي حزب دمکـرات و حـکـومـت           

اوضاع جهانـي آن     .   قاضي محمد بود  
زمان و رقابت قدرتهاي جهاني با هـم        
و تـقـسـيـم مـجـدد جـهـان در مـيـان                    
قدرتهاي بزرگ وجود حـزبـي مـانـنـد            
حـزب دمــکـرات کــردسـتـان ايـران و              

عروج رهبراني همچون قاضي محمد     
ــشــه وري در                    ــي ــان و پ ــت ــردس در ک

. آذربايجان را ميتواند توضـيـح دهـد        
ايجاد حزب دمکـرات در کـردسـتـان           
ايـــران و عـــروج پـــيـــشـــه وري در                 
آذربايجان ايران براي شوروي آن زمـان      
به منظور مقابلـه بـا نـفـوذ رقـبـايـي                
مانند انگلـيـس و آمـريـکـا ضـروري              

زيرا شمال ايران در آن زمـان       .   شده بود 
تحت سيطره و اشغال ارتـش شـوروي          

در عـيـن حـال تشـکـيـل            .   قرار داشت 
حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران بـا               
تشويق مستقيم و دخالت فرماندهـان      
و سياستمـداران آن هـنـگـام شـوروي             

 . عملي گرديد
قاضي محمد و همفکرانـش اگـر        
چه سهامدار و ادامه سنتهاي قديمـي       
عشاير و فئـودالـهـاي کـرد از جـملـه               

شـيـخ مـه      " شيخ محمـود بـرزنـجـي،          
اسـمـاعـيـل     " و سـمـکـو        "   حمود نه مر  

بودند، اما اقدام به تشکيـل  ...  و"  آغا
حزب دمکرات اساسأ منطبق بر نياز      
آن دوره اتحاد جماهير شـوروي بـراي           
استفـاده ابـزاري و مـعـاملـه بـر سـر                  
اينچنين احزابي در رقـابـت بـا بـلـوک           

به هـمـيـن دلـيـل بـعـد از                .   غرب بود 
اتمام جـنـگ جـهـانـي دوم و تـوافـق                  
قدرتهاي جهاني بر سر مناطـق نـفـوذ       
طرفين، ستون و تـکـيـه گـاه اصـلـي                
حزب دمکرات و پيشه وري که تـا آن          
زمان ارتش شوروي بود، کنار رفت و        
آنها را در معامله با بلوک رقـيـب بـه             

يکي از نتـايـج ايـن        .   معامله گذاشت 
معامله و توافق قدرتهاي جهاني ايـن       
بود که رژيم حاکم بر ايران تحت نفـوذ         

 .غرب و مشخصأ آمريکا باشد
به همـيـن دلـيـل جـريـانـاتـي کـه                 
متحد و در هماهنگي با شوروي بسر       
ميبردند بـايـد سـرکـوب و از مـيـان                

بـا حـملـه ارتـش         .   برداشته مـيـشـدنـد     
حکومت مـرکـزي ايـران کـه بـعـد از                
توافق قدرتهاي جهاني وظيفه داشـت       
تمام مناطق ايران را در سيطـره خـود          
بگيرد و با اين اقدام لياقت خود را به          
غرب نشان دهد حکومت جـمـهـوري         

اما قـبـل     .   مهاباد در هم شکسته شد  
از اينکه ارتش به مهاباد برسد سـران         
حکومت مـهـابـاد از جـملـه قـاضـي               
محمد به استقبال ارتش رفتند و خود       

مــال مصــطــفــي   .   را تســلــيــم کــردنــد     
بارزاني که آن زمان در اتحاد نزديکي       
با قاضي محمد بسر ميبرد نخواست      
تسليم ارتش رژيم پهلوي بشـود و بـا           
تعدادي افراد مسلح خود را به اتحـاد        

 . جماهيرشوروي رساندند
ــو و               ــل ــم ــاس ــرخــالف تصــور ق ب
ناسيوناليستهاي ميليتانت کـه فـکـر        
ميکنند قاضـي مـحـمـد سـازشـکـار             
بوده و بـا تسـلـيـم شـدنـش مـرتـکـب                  
ــزرگــتــري خــطــا شــده اســت، اگــر               ب
مقاومت هم ميـکـرد شـانسـي بـراي             

زيرا تنها پشتيبان و     .   پيروزي نداشت 
حامي آنها ارتـش شـوروي آن زمـان             

ارتش شـوروي   .   بود نه مردم کردستان   
هم اين حزب و حکومتش را در يـک            

بـنـابـر ايـن       .   معامله رهـا کـرده بـود         
حکومتي که بر يک منطـقـه مـحـدود        
به اسم مکريان تسـلـط داشـت و در              
همان محدوده هم هـيـچ اقـدامـي بـه              
نفع مردم نکـرده بـود و فـئـودالـهـاي               
منطقه و مالهاي مفت خور سـران و          
وزيران و کاربدستان آن بـودنـد، مـردم          

بـه  .   نيازي به حمايت از آنها نميديدند     
همين دليل با تـاکـتـيـک تسـلـيـم يـا                 

مقاومت عاقبتي بـجـز شـکـسـت در           
 . انتظار آنها نبود

يکي ديگر از بنـيـادهـاي فـکـري           
قــاضــي مــحــمــد و حــزب دمــکــرات         
احترام و دفاع از مذهب اسالم و قـوم          

در مـقـابـل حـکـومـت           .   پرستـي بـود    
پهلوي مدافع سيستم سـرمـايـه داري         

در جــامــعــه آن     .   طــرفــدار غــرب بــود    
زمان ايران مدافعيـن سـرمـايـه داري           
ميتوانستند مدعي نظامي بـرتـر بـه          

در مـقـابـل      .   نسبت فيوداليسم باشند  
فئودالها و آخوندهاي سني که مدافـع     
اسالم سنتي و روابط فئودالي بـودنـد         
از لحاظ تاريخي هـم شـانسـي بـراي             

 . ماندن نداشتند
مذهب و ملـيـت بـراي طـبـقـات             
دارا هميشه منشا خير و برکـت بـوده          

حـــزب دمـــکـــرات هـــر دو            .   اســـت
ــرکــيــب                   ــوژي را در يــک ت ــديــول اي
هماهنگ به بخشـي از هـويـت خـود             

قاضي محمـد خـود      .   تبديل کرده بود  
يک آخوند سني بـود و بـيـش از هـر                 
ارزشي دفاع از ارزشهاي اسـالمـي و          
ناسيوناليستي و قـومـي را وظـيـفـه              

بــه هــمــيــن دلــيــل     .   خــود مــيــدانســت  
ترکيب افراد حکومت مهاباد اسـاسـأ      

. آخوندها و مالکين قـدرمـنـد بـودنـد          
دهقانان که تحت سيطره حکومتهـاي      
قبلي هم با حکـومـت خـان خـانـي و               
ملوک الطوايفي فئودالها در منـطـقـه        

ايــنــبــار    .   دل خــوشــي نــداشــتــنــد           
نــمــيــتــوانســتــنــد مــتــحــد و حــامــي         
حکومتي باشند که همان فـئـودالـهـا          
در حکومت و قدرت جـديـد بـر آنـهـا              

هــمــچــنــيــن .   تســلــط داشــتــه بــاشــنــد    
مالهاي که در مدح و ثناي حکومـت     
خانها آيه ميخواندند نمـيـتـوانسـتـنـد          

 .  محلي از اعراب داشته باشند
بنابر اين پايه شکست حـکـومـت        

قاضي محمد در مهاباد هم از لحاظ       
سياست حاکم بر جهان و منافـع دراز         
مدت قـدرتـهـاي جـهـانـي و مـحـلـي                 
آنزمان و هم از نظـر مـردمـي کـه دل               
خوشي از سران و رهبران آن نداشتـنـد         

در عيـن حـال حـکـومـت          .   قطعي بود 
مرکزي با توجه و اتکا بـه اقـدامـات            
دوران رضا خان مـدعـي پـيـشـروي و             
استقرار يـک سـرمـايـه داري مـتـحـد               

اين تحول اگر چـه بـا        .   غرب را داشت  
سرکوبهـاي خـونـيـن و ديـکـتـاتـوري               
سلطنتي هـمـراه بـود امـا از لـحـاظ                
تــاريــخــي جــلــوتــر از آن فــرهــنــگ و           
سيستمي بود که قاضي محمد از آن         

بنابر اين هم از لـحـاظ        .   دفاع ميکرد 
نيـاز سـرمـايـه و هـم از نـظـر مـردم                     
حکومت مهاباد شانسي براي مانـدن      

راه گريـز از شـکـسـت بـراي            .   نداشت
 .چنين حکومتهاي وجود ندارد

 بالخره هر حکومتي يا بـايـد بـا           
همخواني و هماهنگي بـا قـدرتـهـاي           
جهاني پايه هاي خود را محکم کـنـد         
ومردم را به بند بکشد و يا در مـيـان            
مردم محبوب باشد و اقدامـاتـي کـه          
در جهت منافع مردم انجام مـيـدهـد          

. مشــروعــيــت اش را کســب کــنــد             
حکومت قاضي محمد هيچ کـدام از        

اگـر چـه ابـتـدا در           .   اينها را نـداشـت      
هماهـنـگـي بـا مـنـافـع بـلـوک شـرق                   
متولد شد اما با تقسيم مناطق نفـوذ   
قدرتهاي جـهـانـي و عـقـب نشـيـنـي                
ارتش شوروي عريان و بي پناه شـد و           

در بـخـش     .   ناچار بـه تسـلـيـم گـرديـد           
بعدي مروري بر سياستهـاي کـنـونـي           
احزاب ناسيوناليسـت کـرد از جـملـه            
حزب دمکـرات کـردسـتـان خـواهـيـم             

 .داشت
 

 ادامه دارد

 ) ...دوم ري به ندان(دوم بهمن 
 

 "  دختري از نسل انقالب                 "  
 

 کتاب خاطرات من تکميل شد و به صورت پي دي اف                             
 .  در اين صفحه قابل دسترس است                 

 
http://www.sohailasharifi.com/ 

 
 

براي اينکه به آساني در ايران قابل دريافت باشد، آن                                 
 . را در فرمت سبکتر و بخش بخش صفحه بندي کرده ايم                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 سهيال شريفي     

 از سايت هاي  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ديدن کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

www.iskraa.net 
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 ۱ازصفحه  

 

براساس گـزارش خـبـري بـي بـي             
سي، سفارت جمـهـوري اسـالمـي در           
كابل طي بيانيه اي به نقل از احـمـدي          
نژاد اعالم كرد كه اخراج پناهـنـدگـان         

 . افغاني از ايران متوقف خواهد شد
 

جمهوري اسالمي دو هفته پـيـش       
زره نظامي به تن كرده بود كه بيش از         
يك و نيم ميليون پناهنده افـغـانـي را           

.  سـال زنـدان كـنـد          ٥دستگير و تـا        
اعالم اين تعرض فاشيستي جمهوري     
اسالمي سيل اعتراضات مختلفي را     

عليرغم اين اعـتـراضـات      .   برانگيخت
در طــول ايــن دو هــفــتــه جــمــهــوري             

 پـنـاهـنـده افـغـانـي را              ٨٠٠اسالمي
هواي سرد و طاقت فرسا در كوههـاي     
برفي مرز افغانستان به حال خود رهـا       

با گسترش اعتراضـات نسـبـت        .   كرد
به اخراج پناهندگان افغاني از ايـران،        
رنگ چهره رژيم بـار ديـگـر زيـر ايـن                

ژســـت .   اعـــتـــراضـــات عـــوض شـــد      
قلدرمابانه بگير و ببند بـه تسـلـيـم و             

 .توقف اخراجها تبديل گشت
 

ايـن يــك مـوفــقـيــت مـهــم بــراي             
بايد اين مـوفـقـيـت       .  پناهندگان است 

را به سنگرهاي مـحـكـم و بـاثـبـاتـي               
براي جلوگيري از هـر نـوع تـعـرض و              
تعدي بعدي جـمـهـوري اسـالمـي بـه              

نبايد بـه ايـن       .   پناهندگان تبديل كرد  
تسليم و عـقـب نشـيـنـي جـمـهـوري                 

بايد جمـهـوري   .  اسالمي دلخوش كرد 
ــرد كــه حــق                    ــالمــي را وادار ك اس
شهروندي را براي هـمـه پـنـاهـنـدگـان             
افغاني برسميت شناخته و شـمـشـيـر           
دموكلوس اخراج را براي همـيـشـه از          
فراز سر بيش از يك و نـيـم مـيـلـيـون                
مردم كـه تصـادفـا در جـايـي ديـگـر                 

بايد از هـمـيـن      .   متولد شدند برداشت 
امروز شبكه هاي هـمـبـسـتـگـي  بـا                
كارگران و سـايـر اقشـار جـامـعـه را                 
ايجـاد كـرده و دوشـادوش مـردم در               

مبارزات انقـالبـي عـلـيـه جـمـهـوري              
تـنـهـا    .  اسالمي فعاالنه شركت جست 

ضمانت امنيت و برسميت شـنـاخـتـن         
ــرونــدي                  ــي و شــه ــدگ ــاهــن ــق پــن ح
پناهندگان افغاني در ايران هـمـان بـه          
زير كشيدن اين رژيم و ريشه هاي كـل     

 .مصايب و فالكتهاي جامعه است

 
 

 زنده باد حق شهروندي كامل 
 براي تمام پناهندگان افغاني

 
همبستگي فدراسيون سراسري 

 پناهندگان ايراني
٢٠٠٨ ژانويه ١٦  

 
 جمهوري اسالمي عقب نشست

 اخراج پناهندگان افغاني از ايران متوقف ميشود

 

شايد به خاطر اينهمه قـلـدري و           
بي احترامي به جان و حرمت انسـان،       
بخاطر اينهمه تحقيري که به همه مـا         
شده است، اينقدر عصباني و کـالفـه          

شايد بخاطر اين است کـه داريـد       .  ايم
مي بينيد چند ده دانشجوي ديگـر را         
همين يکي دو مـاهـه گـرفـتـه انـد و                 
آنطور توهين آميز و خشن با خانـواده        
ــرخــورد مــيــکــنــنــد کــه              هــايشــان ب

عزيـزانشـان را مـالقـات            ميخواهند
زنـدان و       شايد به اين خاطر که  .   کنند

وزارت اطــالعــاتشــان را از طــريــق            
بــه هــمــه جــا      "   کــمــيــتــه انضــبــاطــي   " 

گسترش داده اند و دانشجويان را در         
تــمــام کشــور تــحــت تــعــقــيــب قــرار           

شايد بخاطر ايـن اسـت کـه          .   ميدهند
مي بـيـنـي آنـطـرفـتـر دارنـد تـوطـئـه                   
ميکنند چطور محمـود صـالـحـي را           

يا اينکه با قلدري و پـررويـي        .   بکشند
بــه يــک رهــبــر مــعــلــمــان کــه راس               
تظاهرات هاي پارسال بود، سـه سـال          

شايد بـه خـاطـر       .   حکم زندان ميدهند  
اينکه مي بـيـنـي بسـيـاري از افـراد                
مردم بـنـدر تـرکـمـن را از روي نـوع                  

ماشين و موتور سيکلت ميگيرنـد و     
! مثل دوره نازي هـا   .   به زندان ميبرند  

شايد بخاطر کل بساط باور نـکـردنـي         
که قتل ابراهيـم چـنـيـن          جنايت است   

و پـيـش خـود        .   قلب آدم را ميـفـشـرد      
فکر ميکند از ايـن نـبـايـد گـذشـت،               

 !بايد کاري کرد
کــاري کــه بــايــد      " در رابــطــه بــا        

فکـر نـکـنـم الزم بـه تـوضـيـح                  "   کرد
هرکجا که هسـتـيـد چـه         .   زيادي باشد 

در ايران و چه در خارج ايـران، حـتـمـا             
بــا .   کــاري از دســتــتــان بــرمــي آيــد           

همکاران ها و همکالسي ها و هـمـه           
مـي  .   محله اي هـا صـحـبـت کـنـيـد              

بينيد آنها هم کمابيش همين حس را        
ــد ــرک را            .   دارن ايــن احســاس مشــت

ميتوان به اعتراض مشـتـرک ارتـقـاء           
خانواده هاي دانشجويان زندانـي     .   داد

و جمع هايي از دانشجويان يک هفـتـه         
بـا     )  بـهـمـن     ۲۰ تا   ۱۳( همبستگي  

دانشجويان و زندانيان سياسي اعـالم       
ببينيد چطور ميتوانـيـد در       .   کرده اند 

اين هفته اعتراض کـنـيـد و خـواهـان            
اگـر  .   آزادي زندانيان سـيـاسـي شـويـد         

نــويســنــده ايــت بــا قــلــم تــان، اگــر                
هنرمنديت با هنرتان خالصـه بـا هـر           
وسيله اي کـه داريـد جـامـعـه وسـيـع                
پيرامونتان را مـطـلـع کـنـيـد، و بـه                  

اگر فعال سياسـي    .   اعتراض بکشانيد 
هستيد و با گـروه و سـازمـانـي کـار                

بـيـايـيـد سـعـي            ميکنيد، چه بـهـتـر،     
کنيم که در اين هـفـتـه هـمـبـسـتـگـي              
وسيع ترين اعـتـراض بـه ايـن زنـدان               

. مخوف جمهوري را سـازمـان دهـيـم         
خيلي کارها ميشود کرد و حزب مـا         

شـمـا   .   مصمم قدم جلو گذاشته اسـت      
 .هم همين کار را بکنيد

اين رژيم جز با کشـتـن و ايـجـاد              
. رعب و وحشت يک روزهم نـگـذرانـده       

اکنون که بحران جمهوري اسالمي در      
همه ابعاد شدت يافـتـه بـيـش از هـر               

اش "   ريسـمـان الـهـي      "    زمـان بـه ايـن       
در واقع تشديد بگيـر        . آويزان شده اند  

کـه مـرگ ابـراهـيـم لـطـف                 و ببندها 
الهي دانشجوي سـنـنـدجـي خصـلـت            

رژيـم  "   حمله پيشگيرانـه " نماي آنست،   
ايـنـهـا بـراي       .   از بيم آينده خـود اسـت     

آنچـه  .   بقاء بهر چيز چنگ مي اندازند  
اعتراض ما   که متوقف شان ميکند     

و آوردن نيروي هرچـه وسـيـعـتـري در              
 . ايران و جهان است

 
 ۲۰۰۸ ژانويه ۱۸

 

شـــکـــنـــجـــه گـــران رژيـــم          
جمـهـوري اسـالمـي دانشـجـوي           
سنندجي ابراهيم لطف الـهـي را        

ديـمـاه پـس از خـروج از             ١٦که  
دانشگاه ربـوده بـودنـد، در زيـر             

 . شکنجه به قتل رساندند
  

ابــراهــيــم لــطــف الــهــي،             
 سـالـه دانشـگـاه         ٢٣دانشجوي   

پيام نور سنندج توسط ماموران     
اداره اطالعات ريـوده شـد و بـه            
ــا روز مــرگ                  مــدت ده روز ت

 ديـمـاه وي     ٢٦سرخش در تاريخ  
را تحت شکنجه هاي وحشـيـانـه        

  . قرار دادند

ابراهيم لطف الهي به دنـبـال       
يورش رژيم به دانشجويان چپ و      
آزادي خواه، به اتهام ابراز عقيده       
و مرام سـيـاسـي اش دسـتـگـيـر             

مرگ اين دانشجـوي جـوان       .   شد
در زير شکنجه برگ ديـگـري بـه          
جنايات بيشمار رژيم در زندانهـا     

 . افزود
  

کــانــون زنــدانــيــان ســيــاســي     
قوين مرگ اين  )   در تبعيد ( ايران

دانشجوي جوان را محکوم مـي       
دور نـيـسـت آن روزي کـه             .   کند

توده هاي مردم ايران علـيـه ايـن          
همه جنايت و بيعـدالـتـي بـه پـا             
خيزند و دودمان رژيم اسالمي و      
جانيان و شـکـنـجـه گـران آن را               

   .برباد دهند
  

 کانون زندانيان سياسي ايران
 )در تبعيد(

  
  ١٣٨٦ديماه ٢٨
 ٢٠٠۸ژانويه ١٨برابر با 

 
 
 
 
 
 

 ابراهيم لطف الهي 

 
 دانشجوي جوان در اثر شکنجه کشته شد

 
 . . . خبر مرگ ابراهيم لطف الهي 
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از آغاز روي کارآمدن حـکـومـت         
سياه اسالمي و خودتحميلي به مـردم       
، نــمــايــنــدگــان خــدا بــا اســتــفــاده از           
سرکوب ، اعدام ،شکنجه و اختناق ،       
طبق قوانين الهي ضـديـت خـودرا بـا          
انسان و انسانيـت درپـيـش گـرفـت و              
براي مقابله با خيزشهاي مردم عـلـيـه       
ارتـجـاع اسـالمــي بـرعـلـيــه آنـان بــه                
مقابله آشکار و پنهان برخاسته اسـت     
و همچنان داردبا ناکامي يـکـي پـس          
از ديگري پـروسـه هـاي ضـد بشـري               
خود را پيش ميبرد اگر چـه تـمـامـي             
حکومتهاي سرمـايـه داري درجـهـان          
سعي در به حاشـيـه رانـدن مـبـارزات             
مردم آزاديخواه و کـارگـران دارد امـا           
هــيــچــکــدام بــه مــانــنــد حــکــومــت           
فاشيست اسالمي اينچـنـيـن عـريـان          
عليه مردم نبوده است بعنـوان مـثـال          
اگر امروز درجهـان غـرب تـاحـدودي            
مقابله با عوامل پخش مـوادمـخـدر         
در دستور کار است و براي مقابلـه بـا        
آن تاحدودي برنامه و طرحهاي نسبـي    
اخـــتـــصـــاص داده مـــيـــشـــود امـــا          
درکشورهاي اسالم زده و بـخـصـوص          
ايران ، خودحکومت اسالمي عـامـل       
پخش مـواد مـخـدراسـت و آشـکـارا              

بــوســيلــه آن بــا مــردم و بــخــصــوص            
قشرجوان که از ارتجاع حاکم به تنگ       

جمهـوري  .   آمده است مقابله مي کند    
اسالمي اين بختک سياه که با چـپـاول      
و غارت مردم مانع از دسترسي آنـهـا         
به ابتدائي ترين امکانات و ابـتـدائـي          
ترين حقوق انسـانـي در جـهـت افـول              
هرچه بيشتر وضعيت اقتصادي بـوده       
است و قصددارد با تالش بـراي رواج         
خرافه و ارتجاع که درآن ناکام مـانـده          
است باايجاد فضا و محيط بـراي بـه         
تباهي کشيدن زندگي جوانان با مواد      
افيوني عليه آنها به ميدان آمده است       
و اگر درحرف و با نمايشهاي دروغين       
خــود هــر از گــاهــي از مــقــابلــه بــا                
موادمخدر سخن بـه مـيـان مـيـاورد            
براي الپوشاني سياست کـثـيـف ضـد          
بشري و پنهان ساختن مـاهـيـت ضـد           
انساني اش است که اگر چـه مـدتـهـا             
پيش دستش براي مردم رو شده اسـت        
و در اين سياهکاريها هم ناکام مانـده        
ولي هنوز با حربـه هـاي ضـد بشـري              
سعي درپيشبرد مقاصد شـوم خـودرا        

درجـائــي کـه ســران حــکــومــت         .   دارد
اسالمـي و آخـونـدهـاي مـرتـجـع بـا                 
انسانيت سرستـيـز دارنـد و هـرگـونـه              

خواست برحق انساني را جرم ميدانند      
و شــادي و زنــدگــي انســانــي را از                 
دشمنان سرسخت اسالم مي دانـنـد و         
با افزايش بيکاريها و تشديـد بـحـران          
اقتصادي سـعـي درمـنـزوي کـردن و             
مــأيــوس کــردن افــراد و بــخــصــوص          
قشرجوان دارد و با استفـاده از انـواع           
حيله ها سعي در سلب انسانيت آنـهـا         

دارد بــارهــا بــه جــوانــان پــيــشــنــهــاد          
همکاري با اهداف شـوم خـود مـثـالً            
پخش مواد مخـدر در بـيـن جـوانـان              
ديگر با درآمدهاي کالن را داده اسـت      
و گاهاً افرادي هم از سربيکاري ، فقر        
و نداشتن درآمد به اين کارها تن داده        
انــد و حــتــي جــاهــاي مــعــيــن بــراي            
اينگونه کارها و افرادي را که عوامل       
رژيم درنظرميگيـرنـد قـبـالً تـعـيـيـن               
ميکنند و هـدف پسـت خـود را بـا                 

برنامه ازپـيـش تـعـيـيـن شـده دنـبـال                 
ميکنند و بعد از برقراري ارتبـاط  و           
وابستگـي انـهـا کـم کـم پـيـشـنـهـاد                   
مصرف مواد را بـه رايـگـان مـطـرح              
مي کنند و با اين شـيـوه تـا مـرحلـه                
معتادشدن فرد پيش ميروند و بعد از       
ــروســه شــوم                  ــدن پ ــان ــام رس ــم ــه ات ب
معتادکردن وي ، او را بـه حـال خـود              
ميگذارند و اينگونه براي به تـبـاهـي          
کشاندن جوانان طـرح و نـقـشـه هـاي              

الـبـتـه    . کثيف پـي ريـزي مـي کـنـنـد             
ناگفته نماند کـه مـواد مـخـدر بـراي              
ــراد مــثــل آب خــوردن در                 هــمــه اف
دسترس است و با قيمـتـهـاي بسـيـار            
ناچيز مي توان انواع آنها را تهيه کرد        
مثالً قـيـمـت هـرگـرم تـريـاک کـمـتـر                   

هزارتومان اسـت و در مـراحـل           ۱۵از
اوليه مصـرف رايـگـان اسـت تـريـاک              
فقط يـکـي از مـواد افـيـونـي اسـت                  
هروئين ،گراس ، حشيش ، قرصهـاي       
روان گردان و تـوهـم زا ، قـرصـهـاي                 
ــواع و اقســام ديــگــر از                   اکــس و ان
قرصهايي که امـروز بـه وفـور يـافـت              
مي شوند و با استفاده يـکـبـار از آن              
فرد مجدداً به مصرف آن گرايش پيدا       
ميکند که زندگي افراد و بـخـصـوص          

الـبـتـه    . جوانان  را تـهـديـد مـيـکـنـنـد             
کاشت  آزاد گياهاني  مانند شاهدانه        
ــه هــا را کــه مــواد                  درحــيــاط خــان
استخراج شده مانند مـاري جـوانـا و            

حشيش و گراس از آن بدست مي آيـد      
هم ميتوان بعـنـوان يـکـي از نـمـونـه                
هايي مطـرح کـرد کـه آزادانـه درپـي               
اهداف کثيف جمهـوري اسـالمـي در         
حياط خانه ها کاشته ميشـود تـا بـه            
اين شيوه حکومت ضد انساني، پـاک        

عوامل رژيم بيشتر   .   و مبرا جلوه کند   
از هرکسي از محلـهـايـي کـه پـاتـوق              
معتادان و جايگاه مصرف آنـهـاسـت         
اطالع دارد فقط گاهـي بـراي اجـراي           
نمايش فرمال خود به آنـهـا بصـورتـي           
وحشيانه حـملـه مـيـکـنـد و بـا زدن                  
ماسک مظلموم نمائـي بـراي ايـنـکـه            
مثالًنشان دهد که تا چـه حـد عـلـيـه               

ــه     ! ! !   مــواد مــخــدر اســت            ــدام ب اق
دســتــگــيــري افــراد مــعــتــاد و انــواع          
ــجــاي               ــي ب ــارهــاي ضــد انســان ــت رف
بازپروري و کمک به بهـبـود آنـان مـي           

نبايد گذاشت جمهوري اسالمي    . کند  
بيشتر از اين جوانان را به کـام مـرگ            
بکشاند بايـد سـيـاسـت کـثـيـف اورا               
افشاء کرد و عليه سيستم سرکـوب و     
ارتجاع، متحد و يکپارچه به مـيـدان         

حکومت اسالمي تاب يـک روز       . آمد  
ماندن درمقابل اتحاد و يکپـارچـگـي        
مردم را ندارد  همانطوريکه کـه شـاه            

 . اين توانائي را نداشت
                                                  

 به اميد تحقق انقالبي انساني
                                                          

 جمهوري اسالمي و انتخاب موادمخدر 
 بعنوان يکي از روشهاي مقابله با مردم

 سارا    

  

 ٣٠مردم كاشمر روز يکـشـنـبـه           
ديماه در اعتراض به کمـبـود گـاز در            
اين شهرستان و بـي تـوجـهـي دولـت،             
مقابل فرمانـداري دسـت بـه تـجـمـع              

ــد ــا حــمــل             .   زدن مــردم مــعــتــرض ب
" و   "   بي گازي تـا کـي؟       "   پالکاردهاي

" مسئوالن چرا پـاسـخـگـو نـيـسـتـنـد             
،خواستار اقدام سريع مسـئـولـيـن در          

کاشمر قريـب  .   وصل مجدد گاز شدند 
به يکماه است که در بـي گـازي بسـر              

مردم از فرمانـداري خـواهـان        .   ميبرد
توضيح بودند که چرا انها پس از ايـن          
مدت طوالني هـيـچ اقـدامـي جـهـت             
حل بحران بي گازي شهر انجام نـداده          

فرماندار کـاشـمـر بـا حضـور در             .   اند
تجمع مردم ضمن عذرخواهي، وعـده      
داد که سريعا به اين وضعيت خـاتـمـه          

اين دومين تـجـمـع اعـتـراضـي           .   دهد
مـردم کــاشـمــر در اعـتــراض بــه بــي              

 . توجهي دولت بود
بخش وسيعـي از     .   يکماه گذشت  

کشور کماکان در سوز سـرمـا در بـي            
تـلـفـات انسـانـي        .   گازي بسر مـيـبـرد     

زندگي مردم  .   روزانه افزايش مي يابد   
در قـرن بـيـسـت و           .   مختل شده است  

يکم رژيم اسالمي با بي تـوجـهـي بـه             
معيـشـت و آسـايـش مـردم، جـنـگ                

به ميليونها انسـان       مرگ و زندگي را   
مردم در شهرهاي   .   تحميل کرده است  

مختلف رژيم را مسبب اين وضعيـت       
ميدانند و اعتراض ميکنـنـد، کسـي        
توجيهات مقامات حکومت را نـمـي       

ديگر نمي پـذيـرنـد کـه قـطـع              .   پذيرد
واردات گاز از تـرکـمـنـسـتـان عـلـت                

مردم نـمـي پـذيـرنـد کـه            .   بحران است 
 تـريـلـيـون مـتـر           ٢٣ايران با داشـتـن       

 ٤٧( مكعب ذخـايـر گـاز طـبـيـعـي               
درصـــد ذخـــايـــر گـــاز طـــبـــيـــعـــي            

، پس از يکمـاه کـمـاکـان          ) خاورميانه
در شرايطي بسر بـبـرنـد کـه مـجـبـور               
باشند از سوز سرما بلرزند، بـيـمـاران          
خود را روانه بيمارستان هـا کـنـنـد و             

  .مرگ عزبزانشان را شمارش کنند
جمهوري اسالمي و نظام سرمايه     
داري که حکومت با چنگ و دندان از        
آن دفاع ميکند، باعث و باني بـحـران       

آنــهــا مســئــول کــل ايــن        .   گــاز اســت  
آنـهـا   .   شرايط ضد انسـانـي هسـتـنـد          

عامل بدبختي، فقر و محرومـيـت از         
ســاده تــريــن نــيــازهــاي مــعــيــشــتــي         

تــا هـنــگـامـيـگــه مشـتــي          .   هسـتـنـد   
ــخـــور و دزد اســـالمـــي و                 ــتـ ــفـ مـ
غيراسالمي مشغول چپـاول سـفـره و          
دارايـــي مـــردم هســـتـــنـــد، کســـي           
خوشبختي و بـي نـيـازي را تـجـربـه                 

تا هنگاميگه ثروتهـاي    .   نخواهد کرد 
افسانه اي خرج دستـگـاه سـرکـوب و             
تحـمـيـق مـذهـبـي مـيـشـود، مـردم                 
آسايـش و رفـاه را در زنـدگـي خـود                  

نــفــس وجــود رژيــم     .   نــخــواهــنــد ديــد  
مـردم بـايـد      .   اسالمي بحران زا اسـت     

اعتـراضـات خـود اجـازه نـدهـنـد                 با
حکومت اسالمي زندگي آنـهـا را بـه           

بـايـد مـجـبـورشـان         .   نابودي بکشـانـد   
کنيم که به خواستها و مطـالـبـاتـمـان           

  . فورا پاسخ بدهند

تنها با مبارزه متـحـد، مـيـتـوان           
رژيم را وادار به تامين گاز و نـفـت و             
وسائل گرمائي و نان و سايـر وسـائـل        

حـــزب .   مـــورد نـــيـــاز مـــردم کـــرد          
کــمــونــيــســت کــارگــري از مــردم                

 : ميخواهد
ــوه اي                    ١ ــي ــه ش ــا ب ــه ج ــم ه

آسيب ديـدگـان        سازمانيافته به ياري  
 بشتابند 
دست به تجمعات اعتراضي     ٢

بزنـنـد و بـه دولـت فشـار آورنـد کـه                    
بالفاصله امکانات مخـتـلـف گـاز و           
نفت و وسايل گرمائي الزم را تهيـه و          
 . به رايگان در اختيار مردم قرار دهد

بخواهند که بيـمـارسـتـانـهـا            ٣
بطور رايگان بيمـاران را بـپـذيـرنـد و              
مــداوا و در صــورت لــزوم بســتــري             

 . کنند
سرمايه داران و دولتشـان از       ٤

فــرصــت اســتــفــاده کــرده و قــيــمــت             
اجناسي مانند نان و وسائل گرمـائـي        
مورد نياز مبرم مـردم را بـه قـيـمـت               

. هاي چند برابر به فروش ميـرسـانـنـد         
دولت را بايد وادار کرد که اين وسائل        

را به ميزان کافي بالفاصـلـه تـامـيـن            
کند و با سوبسـيـد و يـا رايـگـان در                  

مردم هر شهر   .   اختيار مردم قرار دهد   
و محل دسته جمعي تصميم بگـيـرنـد       
و تا زماني که مشکل گاز حل نشـده          
از پرداخت پول برق و گـاز خـودداري            
کــنــنــد و ايــن روحــيــه را بــه ايــجــاد              
همبستگي و سازمانيافتگي بيـشـتـر       

 . تبديل کنند
توزيع گاز و نـفـت و نـان و                 ٥

ساير مايحتاج فوري را خود مردم در       
هر شهر و مـحلـه سـازمـان دهـنـد و                 

 . تحت کنترل خود درآورند
اين حق مردم است که هرجا         ٦

کــه بــتــوانــنــد انــبــار مــحــتــکــران را           
مصادره کنند و به شيوه عـادالنـه در          
ميان خانواده هاي نـيـازمـنـد تـوزيـع             

 .کنند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد سوسياليسم 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٨ ژانويه ٢١، ١٣٨٦ بهمن ١

 مردم کاشمر بازهم بخاطر کمبود گاز                   
 دست به تجمع اعتراضي زدند                 
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امسال را هـم مـثـل پـارسـال کـمـي                  
بيشتر تالش کنم و دو کـالس را در             
يکسال باال برم، شمـا اگـر کـمـي تـو                
درس رياضي کمکم کنيد آنوقت سـال       
 ۰اول نظري را هم خوب شروع ميکنم

ــ کجاي رفتار مـن بـرايـت مـهـم             
بود که مرا انتخاب کردي و ايـنـهـمـه            

 !راه را هم تو اين سرما تنها آمدي؟
ــ نــابــيــنــاهــاي مــادر زادي بــا            ــــ
نابيناهاي دوره جنگ کـه اغـلـبـشـان           
هم ظاهرا بسيجـي شـده انـد تـفـاوت              

 ورق کـاغـذ       ۱۰۰ اگر    ۰زيادي دارند 
۴A          تـومـان     ۱۰۰براي مـا فـرضـا 

هزينه ميبرد براي آنـهـا يـک تـومـان              
 اگر يک دسـتـگـاه تـايـپ و              ۰درمياد

 تومـان  ۵۰۰۰کپي نابينايي براي ما  
 تـومـان     ۵۰خرج برميداره براي آنهـا       

تمام ميشه، براي امکانات ورزشي و       
درسي و اجتماعي و چيـزهـاي ديـگـر           
هم حرف آنها خيلي بيشتر برو داره تا        

 آنروز اگر شما نبوديد حـق        ۰حرف ما 
 ميلـيـون   ۲ما چند هزار نابيناي شهر  

نفري در قبال آن دويسـت و خـرده اي             
نفر نابيناي مـعـلـول جـنـگـي کـامـال              
پايـمـال مـيـشـد و رهـبـري جـامـعـه                   
نابينايان ايـن شـهـر بـدسـت انـجـمـن                
کوچک آنها ميافتاد، و آنوقت بـودجـه        
ساالنه ناچيز مـان هـم طـور ديـگـري              

 البته اغلب ما خـوب       ۰صرف ميشد 
درک ميکنيم که بسياري از آنـهـا هـم           
بقولي با چشم دل ميبينند ولي دولت       
از طريق آنها روزگار سياه مـا را هـر             
روز بــيــشــتــر از روز قــبــل ســيــاه تــر             

 !!ميکند
 

ــ چه جالب شـرح دادي، مـرسـي            
 حاال آگر حرف ديگري نـداري        ۰واقعا

وقت را تلف نکنيم و بـريـم سـر درس             
 البته از فردا ديگر الزم نيـسـت         ۰مان

 آخـه مـحلـه        ۰که اينهمه راه را بيايـي     
مـرکـز   ! !   شما در آنسوي شـهـر کـجـا            

بلکه همين  ! !   بهزيستي در اينجا کجا   
امروز آدرس دقيق منزلتان را مـيـدي        

 ۰و من ميام آنجا
ــ آقا ناصر من امـروز نـيـاز دارم            
که بحث فيثاغورث و مسئله قـريـنـه          
ها را برايم کمي روشـن تـر تـوضـيـح               

 کتاب و دفتر و همه چـيـز هـم             ۰بدين
  ۰آورده ام

ــ ساالر جـان، ايـن درس قـريـنـه              
بحث پيچيده اي نيست، بـيـا هـمـيـن           
االن فورا تمامش کـنـيـم و بـگـذاريـم              

در ۰ بعد بريم سر مسائل ديگر     ۰کنار
همين اتاق بايگاني که مسئولش هـم       
عــمــوي خــودت هســت يــک کــمــدي           

 دستـت  ۰هست با شيشه هاي آينه اي   
را بده من بلند شو بيـا در يـکـمـتـري               
روبروي اين آينه ها بـايسـت، ايـنـجـا             
مـــيـــتـــوانـــم ســـاده تـــر تـــوضـــيـــح            

کاپشان و شال و چـتـرت را هـم              ۰بدم
بــگــذار روي هــمــان صــنــدلــي کــنــار          

 ۰خودت 
او که معموال براي بلـنـد شـدن و            
راه رفتنش با تـمـرکـز خـاصـي اقـدام               
ميکرد، کمي اين پا و اون پـا کـرد و             

  ۰بلند شد
ــ چرا اينـجـور راه مـيـري سـاالر              

!  چـرا اونـجـوري بـلـنـد شـدي؟             !   جان؟
 ! پات درد ميکنه؟

 مـن    ۰چيز مهـمـي نـيـسـت        !   ــ نه 
  ۰عادت دارم کمي يواش حرکت کنم

ــ آخه اگر چيزي نيست چـرا بـايـد           
 !اينجور حرکت کني؟

ــ اميدوارم ناراحتتان نکنم، چـون      
دورادور شنيده ام که شما نسـبـت بـه            

 پـاهـاي     ۰معلولين خيلي حسـاسـيـد      
من مال خودم نيـسـتـنـد آقـا نـاصـر،               

  ۰هردو از زانو مصنوعيند
 ۱۳شنيدن اين جمله از نـوجـوان        

ساله اي که هر دو چشمـش نـابـيـنـاي             
 ۰مطلق بود سنگيني خاصي داشت

 !!! ميتونم ببينم؟!!! ــ خب
 

ساالر نشست رو صندلي و بـنـد          
چرمي هر دو پا را باز کـرد و بـانـداژ               
محافظش را هـم کـنـار زد، و بـعـد                  
هردو پاي مصنوعي را درآورد و داد         
دســت مــعــلــم کــمــکــيــش و گــفــت             

و دو نيم زانوي سر گـرد و      " بفرماييد" 
لختش هم همچون دو رفيق همسنگـر    
پرتجربه اي جفت هم با لبـه صـنـدلـي            

 !!  مماس شدند
ــ بيا بپوش ساالر جان ، مـرسـي           
ــت را بــه مــن نشــان                      ــيــق ــق ــه ح ک

وقتي پوشيدي و تمام شد،بلند     ۰دادي
شو مـيـخـوام يـک چـيـزي درگـوشـت                

 ۰بگم
او بند پاهايش را بسـت و بـلـنـد             

معلمـش هـم مـحـکـم          ۰شد و ايستاد  
بغلش کـرد و در آغـوشـش فشـرد و                
بنحوي عميق و سريع گريست و تمـام        

 کرد و بارامي درگوشش گفت،
ــ اين فقط تو نيستي کـه از دور            
متوجه رفتارهاي من بودي منهم نـم        

از ۰نمک جلب ارزشهاي تو شـده بـودم        
حاال ديگر تو هم نزديکترين دوست و       

مـن واقـعـا بـه تـو            ۰رفيق من هستي  
افتخار ميکنم، سعي کن مـرا مـثـل           

 بـنـظـرم امـروز        ۰دوستات صدام کني  
بحث قرينه و فيثاغورث و رياضي را        
ولش کنيم، فردا کمي زودتر مـيـام و           
نميگذارم عقب بماني و بـه درسـهـاي          
ديگرت هم مـيـرسـم نـگـران نـبـاش،                
حاال بشينيم و داستان ايـن دو پـا را             

  ۰همين االن برايم تعريف کن
ــ ما تازه به شهر آمده بوديم و در      

بابـام تـو     ۰پايين کوه زندگي ميکرديم   
کبريت سازي کـار مـيـکـرد و هـنـوز               
مثل خانواده عـمـو و زن عـمـويـمـان               

 ۰خانه درست حسابي نساخته بـوديـم       
 ۲ ساله بود و من هـم       ۴داداشم اکبر   

 ماهـه مـان      ۶سالم بود و ليال خواهر      
 مـامـانـم      ۰هم کنار ما خوابيـده بـود       

داشت نون ميپخت و مـا هـم هـمـان              
 يـکـدفـعـه       ۰اطراف بازي مـيـکـرديـم       

مامانم منو سپرد به داداش بزرگـم و         
اکبرجان، از ساالر و ليـال  "   به او گفت  

مواظب باش تا اين چند تيکه لـبـاس         
بــچــه را تــو چشــمــه بشــورم و زود                 

 مـن داشـتـم در آن            ۰و رفـت  "   برگردم
اطراف بازي ميـکـردم کـه يـکـدفـعـه              
ــنــور، و داداشــم هــم                  ــو ت ــتــادم ت اف
نتوانست کمکم کند و همين شـد کـه           
تــا بــرگشــتــن مــامــانــم گــريســتــم و            

زمـانـي   "    مامانم ميگفت،     ۰سوختم
که از تنور در آوردمت، تا بيام دسـت       

 ماهه را هم بـه کسـي     ۶پا کنم و بچه  
بسپارم و قاطر و اسـب و مـاشـيـنـي               

 تـو    ۰پيدا کنـم خـيـلـي طـول کشـيـد              
بيمارستان هم همه دکترها گفتند کـه       
االن ديگه دير شده و بايد پـاهـا را از             

 هـيـچـي      ۰" زانو بـريـد و عـمـل کـرد             
   ۰ديگه، داستان من همين بود

 
ــ ساالر جان، ولي هيچ مـيـدونـي         
که ظاهر چشمان تـو خـيـلـي بـراق و                

اگر کسـي از قـبـل تـو را              ! !   قشنگند
نشــنــاســد هــرگــز نــمــي فــهــمــد کــه             

حاال اگر از ظـاهـر قضـيـه            !   نابينايي
بگذريم بنظـرم ايـن قـدرت و نـيـروي               
زندگي و بودن و شدن بسيـار خـالقـي           
که در تو ميبينم از آن هم باشکوهتـر         

 راســتــش مــن االن         ۰و قشــنــگــتــره   
ميفهمم که چطور شده که تو بتنـهـاي         

 سال تحصيلي و مدرسـه را در دو            ۴
دور پشت سر هم در دو سال طي کرده         

مـيـدانسـتـم     ! !   اي آنهم با نمرات عالي    
پشت آندرجه از قدرت و هـمـتـي کـه              
نشانه ايش را ميديدم نيروي شگرفـي       
خوابيده اما ديـگـه ايـنـجـاشـو فـکـر                

نميکردم، شايد هم چيزهاي عميق تـر       
 ۰از اين آن پشت پشتهاست

ــ راســتــي هــيــچ مــيــدانــي کــه            ــــ
مــعــمــوال مــعــلــولــيــنــي کــه بــرخــي          
اندامهايشان را از دست ميدهـنـد بـه          
دو گرايش غالب و مغلوب بـالـنـده و           
ميرنده دوچار مـيـشـونـد؟ يـعـنـي يـا               
مابقي اندامهايشان تحت رهبري يک      
گرايش شکست خورده و مـنـفـي اي            
قدرت دفاعيش را از دست ميدهد و        
کارکرد اندامهاي سالم باقيمانده اش      
هم بمرور از هم گسسته تـر و آسـيـب             
پذير تر ميشـونـد روز بـروز تـحـلـيـل                
ميرود و گوشه گيرتر و منـزوي تـر و            
مريض حال تر و افسرده تر مـيـشـود،          
و يا اينکه يک نيروي افقمنـد و قـوي             
اي همبستگي بقيـه انـدامـهـايـش را            
بعهده ميگيرد و فرد مـعـلـول بـطـور             
بالنده اي زنـدگـي بسـيـار خـالقـي را               
دنبال ميکند، و در مـوارد بسـيـاري           
هم ديده شده که اين تيپ مـعـلـولـيـن             
زمينه نبوغ پيدا ميکنند، و آنـوقـت          
اگر جامعه و محيـط اطـرافشـان هـم            
کمي استعدادش را داشته باشد حتـي       
تا حد يک نابغه تاريـخـي مـيـتـوانـنـد            

در مخابرات همين شـهـر       ۰رشد کنند 
خودمان نابـيـنـايـي مـيـشـنـاسـم کـه                

! !  شماره تلفن را حفظ اسـت      ٢٥٠٠٠
داستان خانم هلن کلر را هم که حتـمـا          

خود آقاي بريل را هم کـه        ! !   خوانده اي 
بهتر از من ميشناسي که با اخـتـراع          

) خـط بـريـل        ( همين خط نابينـايـي       
ــروي                ــوشــتــن را ب ــيــاي ن ــچــه دن دري

 !!نابينايان جهان چگونه گشود
ــ ساالرجان، ما همين مکانيسـم      
را در درون يک خانواده يا يک نـهـاد و            
يک سازمان اجتماعي هـم کـه عضـو           
مهمي از جمعشـان را از دسـت داده             
باشند ميتوانيم ببينيم، يعني آنموقع     
نيز يکي از همين دو حالت بـالـنـده و            
ميرنده رخ ميدهد بدين معني که يـا         
رهبري افراد و اعضاي بـاقـي مـانـده            
خانواده و سازمان و غيره بدسـت يـک          
نــيــروي شــکــســت خــورده و مــنــفــي          
ميافتد، که آنوقت ديگر بمرور از هـم         
گسسته تر  ميشوند و هرکسي  سـاز          
خودش را ميزند، و در ادامـه چـنـيـن            
روندي هم سرآخر کار همه شـيـرازه آن          
خانواده و سازمان از هم ميـپـاشـد، و       
متقابال در حالت مـثـبـتـش هـم يـک              
نيروي سالم و افقمندي رهبري بقيه را       
بدست ميگيرد و رشته هـاي پـيـونـد            
ــد، و                   ــاف ــب ــهــم مــي ايــن اعضــا را ب
بدينصـورت بـيـش از پـيـش هـويـت                
ميـيـابـنـد و مـتـحـد مـيـگـردنـد، و                    
درنتيجه، نه تنـهـا تـک تـک اعضـاي              

باقيمانده با اعتماد بـنـفـس بـيـش از             
سابق تالش ميکنند بلکه کـل جـمـع           
خانوادگي و سازمانيشان مقاوم تر و        

  ۰موثرتر از پيش دوام ميابند
ــ همين مـکـانـيـسـم در عـرصـه               
اجتماعي و وسيـعـتـرش نـيـز صـادق             
است بطوري که براي مثال اگـر خـود           
جــامــعــه ژاپــن را درنــظــر بــگــيــريــم            
ميبينيم که تنها جامعه اي کـه قـوي          
ترين زلزله ها و منهدم کننده تريـن و          
سوزاننده ترين آتشفشانها آنجا اتفـاق      
افتاده بود و از همه وحشتناکتر آن دو        
بمب آمريکايي هـم  بـر روي هـمـان                
مردم آزمايش شده بود، که در شـهـر           

 نـفـر و در شـهـر            ۸۰۰۰۰هيروشيما  
 نـفـر در آن         ۴۰۰۰۰ناکـازاکـي هـم        

واحد سـوخـتـنـد و دود شـدنـد، امـا                  
همانطور کـه ديـديـم کـمـر آن مـردم                 
نشکست و افسرده هم نشدند بلکه بـا        
ــحــرک                     ــا ت ــري و ب ــن ت ــوي ــدرت ن ق
تکنولوژيکي قـوي تـري آنـرا مـهـار              

اگــر چــه نــظــام اقــتــصــادي و         . کــردنــد
سياسي ژاپن هم همان نظام سـرمـايـه         
داري است ولي منظورم اينست بـعـد         
از آنهمه آسيبها و معلوليت، از نـظـر          
روانشنـاسـي اجـتـمـاعـي و جـامـعـه                
شناسي به جامعه و مردمي مـنـزوي         

 .و ميرنده بدل نشدند
 

ــ در هــمــيــن جــامــعــه بشــدت            ــــ
سرکوب شده خودمان هم ميبيني که       
چطور مردم و جوانان محروم و سـتـم           
ديــده هــرروز بــه بــهــانــه پــيــروزي و              
شکـسـت فـوتـبـال، و بـه هـر بـهـانـه                     
ديگري با تظاهرات پي در پـي شـان            
رژيم جمهوري اسالمي را مستـاصـل       

 تـيـر و آن         ۱۸ از هـمـان         ۰کرده انـد   
 روزي کــه      ۱۰(   واقــعــه  مشــهــور         

)  جــمــهــوري اســالمــي را لــرزانــد              
دانشگاه تهران شاهد بوديم که چطـور       
خاتمي را بهانه کرده اند و بنيـان ايـن           
رژيم را بلرزه درآوردند، مطمئن بـاش        
که طولي نميکشد که همين کارگـران       

 شـان    ٥٧و همين مردمي که انقالب      
را بنحو وحشتناکي سرکوب کردند و       
زندگيشان را بيش از پـيـش بـيـغـمـا                
بردند چگونه با يک رهبـري بـالـنـده و             
درســتــي بســاط رژيــم و ســنــتــهــاي            
مردساالري را بـراي هـمـيـشـه جـارو              
ميکنند و برمي چـيـنـنـد، و آنـوقـت              
مثل روز روشن است و خواهـيـم ديـد           
که همين مردم و هـمـيـن کـارگـران و              
جــوانــان و زنــان و مــعــلــمــان و                      
دانشجويان و هـمـيـن مـردم بشـدت              
آسيب ديده پرچم انقالب بـا شـکـوه و            
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انتقال محمود صالحي              
به بخش       "  يو  سي   سي  "از  

 قلب وعروق       
  

 ديماه سـاعـت     ٣٠روز يکشنبه  
 بعد از ظهر، محمود صالـحـي را     ٤

قـلـب   " به بخش "   يو سي سي" از بخش  
بيمارستان توحيد منـتـقـل      "   و عروق 
 .کردند

نــارســائــي کــلــيــوي مــحــمــود         
صالحـي بـر قـلـب وي نـيـز تـاثـيـر                    
گذاشته و در اين رابطه آزمايشـاتـي         
صورت گرفـتـه کـه هـنـوز نـتـيـجـه                 

 .آزمايشات، اعالم نشده است
 ديـمـاه سـاعـت        ٢روز سه شنبه    

 ونــــيــــم صــــبــــح، عــــمــــل              ١٠
مغز بر روي محمـود     "   اسكن  تي  سي" 

صـالـحــي بـه عـمـل آمـد کــه فــردا                 
 ديــمــاه، نــتــيــجــه        ٣چــهــارشــنــبــه     

اعـالم و مـتـعـاقـبـا           "   اسكن  تي  سي" 
كليه نيز انجام خواهـد     "   سونوگرافي" 

 .گرفت
" دكـتـر اسـدي     " بنا به اظهارات     

ــب               ــلـ ــص قـ ــصـ ــخـ ــتـ ــک مـ ــزشـ پـ
بعضي از داروهاي تجـويـز         وعروق،

شده جهت گرفـتـگـي عـروق مـيـبـا              
پزشک معالج پيشنـهـاد کـرده      .   شند

اســت کــه بــراي مــوثــر بــودن ايــن              
 .پيا ده روي الزم است  داروها
الزم به ذکر است که نگـهـداري         

محمود صـالـحـي در بـيـمـارسـتـان              
توحيد، با تدابيـر شـديـد امـنـيـتـي              
همراه اسـت و تـعـداد مـامـوران را               

 .اند دوبرابر کرده
 
 *  * * 

 
آزادي دو تن از اعضاي               

کميته دفاع از محمود            " 
 " صالحي   

 بهمن ماه، چياکو      ١وز دوشنبه   ر
وزيري، دو     اي و مهرداد امين    قربه 

تن از اعضاي کميته دفاع از      
محمود صالحي، که براي عيادت         

محمود صالحي به بيمارستان         
توحيد شهر سنندج مراجعه کرده         
 . بودند، دستگير و بازداشت شدند         
در همان روز که عده زيادي از       

مردم، دوستان و آشنايان محمود         
صالحي، براي عيادت وي به        

اجعه کرده      بيمارستان توحيد مر   

 بعد از   ٣٠/٤بودند در ساعت    
ظهر، مامورين زندان، چيا كو        

وزيري را    اي و مهرداد امين    قربه 
و مالقات      اتهام گرفتن عکس     به 

دستگير و به        از محمود صالحي،    
 .  منتقل کردند    ١٣كالنتري  

 بهمن ماه، دو نفر       ٢شنبه   روز سه  
دستگير شده را از كالنتري به         
  ٤دادگاه منتقل كرده و در شعبه        

"   كاوياني  "دادياري، توسط قاضي   
 . دادگاهي و سپس تبرئه شدند       

نامبردگان به قيد كارت شناسايي،         
كارت ملي و شناسنامه آزاد شدند          

 در خواست نمود     ١٣اما كالنتري  
كه بايد آنها را دوباره به كالنتري           

بعد از ظهر روز      .  برگردانند  
شنبه، آنها را به اطالعات نيروي           سه

 بعد از    ٣انتظامي برده و در ساعت       
اما اداره   . ظهر آنها را آزاد كردند      

اطالعات به آنها گفته است كه در          
چند روز آينده مجددا احضار       

 . خواهند شد 
    

 کميته دفاع از محمود صالحي
 

١٣٨٦ بهمن ٢شنبه  سه  
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 ايسکرا     برنامه اي از يدي محمودي
 

 شما مي توانيد از طريق تلويزيون کانال جديد     
 روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و يک شنبه     

   بعدازظهر به وقت تهران   ۵  تا ساعت  ۴ : ۳۰ از ساعت 
 .برنامه هاي ايسکرا را نگاه کنيد  

 .  بعدازظهر تکرار خواهد شد  ١ تا ١٢:٣٠ اين برنامه ها روز بعد از ساعت  
 برنامه هاي ايسکرا را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد و  

 .  براي ايسکرا گزارش و خبر بفرستيد   
   ٨ماهواره هات برد : مشخصات فني

  مگاهرتز ١٢٣٠٣فرکانس 
   ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
  ٣/٤اف اي سي 

  Vertical -پالريزسيون عمودي 
com.gmail@tamas.nctv :   ايميل   
         

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تلفن تماس

آزادي و برابري را در سـراسـر جـهـان              
بلند خواهند کرد، و دنـيـاي بـهـتـر و              
زندگي شاد و آزاد و برابر و مـرفـه را             
آنهم نه تنها در ايران بلکـه بـراي کـل             
منطقه خاورميـانـه و بـراي تـمـامـي              

 ۰جهان نويد خواهند داد
ــ ساالر جان، ميخـواهـم بـگـويـم          
که من تمام نشانـه هـاي يـک انسـان              
قدرتمند و بشر دوست را حتي بسيار       

در )   بريـل نـابـغـه      ( فراتر از خود آقاي     
شخصيت منحصر بفرد تو و صـدهـا         

 اينرا از من بشنـو      ۰امثال تو ميبينم  
و خودت هم رويش مطالعه کـن و از           

نـظـر   .   خودت بيشتـر مـواظـبـت کـن          
خودت چيست؟ آيا اساسا ربطي بيـن        
داستان خودت با ايندرجه از عـالقـه          
عــلــمــي و آمــوزشــي کــه داري، و                
ايندرجه از پشـتـکـار و اسـتـواري و               
پايداري که براي ادامه حـيـات نشـان          

 ميدهي ميبيني؟ 
 

ــ نــاصــر جــان، مــيــبــخــشــيــد،          ــــ
خـودتــان گــفــتـيــد کـه مــثـل دوســت             
صدايتـان کـنـم و راحـت بـاشـم،مـن                
تابحال هرگز مجال فکر کردن به ايـن        
موضوع جالبي که شما شـرح داديـد          
نداشته ام بلکـه هـمـواره و هـمـيـشـه                
فراتر از خودم متـوجـه حـال و هـواي              

 بـعـد از       ۰همين خواهرم ليال بوده ام     
دو واقعه جانگداز ديگري کـه امـروز        
ديگر نميخواهـم راجـع بـه آنـهـا هـم                
حرف بزم در هرکدام آن حادثه ها، هـم   
بابا و هم مامانمان را از دست داديـم         
و برادر بزرگـمـان اکـبـر هـم بـخـاطـر                 
دعوايي که سر خواهرمان با عـمـو و          
زن عمويم کرد براي هـمـيـشـه نـاچـار             
شد و گذاشت و رفت، و من و ليـال و            
البته بيشتر ليال گرفتار زندگي تنگ       

در هـمـه ايـن      ۰و تاريک و تلخي شديم    
سالها عمو و زن عمويم نـگـذاشـتـنـد            
کـه لـيــالي مــا درس بــخـوانــد و بــا                
دوستان مدرسه و محله اش همبـازي       
باشد بلکه تمام شـب و روزش را در             
منزل و در اتاقي تـنـهـاسـت و فـقـط                
براي آنها قالي ميبافـد، بـطـوري کـه            
حتي خود منهم حق ندارم که بيـشـتـر      

 حـاال کـه       ۰پيشش بروم و ببـيـنـمـش       
شما مرا بهترين دوستـتـان شـمـرديـد           

اميدوارم با کمک هـم بـتـوانـيـم بـراي              
 ۰مدرسه ليال چاره اي پيدا کنيم

ـــب         ! ! !   ــ عــجــب  ــ ـــج ! ! ! واقـعـا عـ
بـاشــه ســاالر جـان مــواظـب خــودت            
باش، و از فـردا هـمـيـن مـوقـع هـا                    

اگـر بـمـوقـع نـرسـيـدم            ۰منتظرم باش 
نگران نباش، مطمـئـن بـاش کـه تـو               

عمويـت هـم داره مـيـاد، اگـر              ۰راهم
راجع به امروز پرسـيـد بـگـو کـه آقـا                
ناصر گفت که من بخاطر عمـوي تـو          
پـولـي نــمـيـگـيــرم و بـگــو کـه درس                  

 ۰امروزمان هم خوب پيش رفت
 مـنـهـم امـروز         ۰ــ خيلي ممنـون   

احساس گرم و خاصي دارم، شما هـم         
از دختر کوچلويتان مواظب بـاشـيـد،        
آنروز ديدم که دست دو خانم نابينا را         
گرفته بود و توي سالن ها  ايـنـسـو و             

 ۰آنسو ميگرداند
 

 سـال  سـاالر و           ۷امروز بعد از     
 ساالر ۰ ساله اند  ۲۰ ساله و    ۱۸ليال  

جــزو يــکــي از هــمــيــن دانشــجــويــان         
خواه بـوده و شـعـار          "   آزادي و برابري  " 
را بلند کـرده    "   رفقاي ما را آزاد کنيد    " 

بودند و ليـال نـيـز از دخـتـران فـعـال                  
 زمـانـي     ۰آزاديخواه همين نسل است   

 جـوان    ۵که ليال جريان دست و پـاي          
زاهداني را شنيده بود گفـتـه بـود کـه          

دختران بسياري سراغ دارم کـه االن          " 
 سـال اسـت کـه قـوانـيـن              ۱۰بيش از   

مردساالري و اسالمي دسـت و پـاي          
آنها را بنوعي از بيخ و بن بسته و بـه            
همين دارهاي لعنتـي قـالـي زنـجـيـر             
کرده است و بال و پـرشـان را در هـم                

 داداشش سـاالر هـم       ۰" شکسته است 
 دست و پاي بـريـده شـده           ۵با شنيدن   

آرزو ميکنـم تـک     "   زاهداني گفته بود    
تــک آنــهــا را در آغــوش بــگــيــرم و                
درگوششان بگويم که ما عميقا باهـم    
همدرديـم و مـرا هـم عـمـيـق تـريـن                   
دوست خود حساب کنيد و بدانيد که       
اکنون ديگر زمانش فرا رسيـده اسـت         
و بــال و پــر ايــن رژيــم و ايــن ســتــم                 
مردساالري و اين نـظـام سـرمـايـه را             

 .درهم خواهيم شکست
 
 

۰۸ ۰ ۰۱ ۰ ۲۱  
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