
 هایاعماقبچه
 احمد شاملو

 
 احمد زیبرم گفتار برای یک ترانه، در شهادت

 علیرضا اسپهبد به
 بالند خیابان می در شهر بی

 بست، کوچه و بن در شبکه مورگی پس
 دود کوره و قاچاق و زردزخم  آغشته

 قاب رنگین در جیب و تیرکمان در دست،
 های اعماق بچه                    
 های اعماق بچه                    

  
 ترحم در پیش و باتالِق تقدیر بی

 دشنام پدران خسته در پشت،
 حوصله در گوش و نفرین مادران بی

 هیچ از امید و فردا در مشت،
 های اعماق بچه                    
 های اعماق بچه                    

   
 شکفند بهار می بر جنگل بی

 آرند، ریشه میوه می بر درختان بی
 های اعماق بچه                    
 های اعماق بچه                    

  
 خوانند و از پا درآمدن خونین می  با حنجره

 درفشی بلند به کف دارند
 های اعماق بچه                    
 های اعماق بچه                    

 برایکودکانکاردرایران
 بردیا پوینده

 آید هر جا که شوم راهی، دل سوی تو می
 آید ور آب شوم جانم، در جوی تو می

 هم آتش و هم دودی، معشوقی و معبودی
 آید کز عود تنم هر دم، چون بوی تو می

*** 

 نشریهسیاسی،اجتماعیوفرهنگی

 »هایایران هاوخلق پالتفرمدموکراتیکجنبش«

 31شماره
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 برقراربادخودمدیریتیدمکراتیکوشوراییدرایران!

 شعارروزما
 !»سویتشکیلشوراهاستپیشبه«

 بهرام رحمانی
 

ای از اعتراضات کارگری ایران را فراگرفته است و در این  موج تازه
هایی هم درباره تشکیل شوراهای مستقل مطرح شده است.  اعتراضات، بحث

ها و فعالین سیاسی  ست که بحث غیرموجه برخی سازمان این در حالی
سوسیالیست این است که شورا محصول انقالب است و پیش از انقالب، شورا 

شود. اما اکنون کارگران مجتمع صنعتی و کارگران نیشکر  ساخته نمی
 ورزند. تشکیل شوراها تاکید می آهن و...، به تپه، کارگران راه هفت

 82شنبه  کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز طی فراخوانی که شب یک
کجای دنیا رسم چنین است که برای «مرداد انتشار یافت، اعالم کردند: 

ها هزار هزار میلیارد از خزانه مملکت خارج شود و  ها و اختالس دزدی
صدایی از کسی در نیاید ولی برای احیا این شرکت نتوان بودجه و مواد 

   »ای تهیه نمود. اولیه
مزد و حق بیمه خود را  ماه دست 5هزار کارگر گروه ملی  4نزدیک به 

اند. کارگران گروه ملی فوالد اهواز بر ایجاد شورای مستقل  دریافت نکرده
 .کنند کارگری تاکید ورزیده و برای آن تالش می

شهریور ماه، کارگران گروه ملی فوالد اهواز در مقابل  4صبح روز 
عرضه، استعفاء،  استاندار بی«استانداری تجمع کردند و با شعارهای 

استاندار، «، »خواهیم خواهیم حقوق و تولید می وعده وعید نمی«، »استعفاء
پس از این تجمع، اعتراض زدند.  و... دست به »خیال عرضه و بی فرماندار، بی

دشمن ما «سردادن شعارهای  پیمایی کرده و با  کارگران تا میدان فلسطین راه
های پشت پرده، شفاف بگو  دست«، »گن آمریکاست همین جاست، دروغ می

چالش کشیده و  کار حاکم را به گر و تبه گر و ستم ، کل حکومت غارت»استاندار
 هایشان شدند. خواهان تحقق فوری خواست

زمان با کارگر فوالد اهواز، کارگران نیشکر  شهریور هم 4چنین روز  هم
های   تپه نیز برای چندمین بار مقابل استانداری تجمع کردند. خواسته هفت

ها اعالم  اعتراضی این کارگران، در دوازده مورد توسط نمایندگان شورای آن
های مجتمع، تامین امنیت شغلی  کردن فروش زمین شده است. متوقف

مزد  ماه دست 3دائم، پرداخت فوری  کارگران، تبدیل قراردادهای پیمانی به
امنیتی کردن فضای  کار کارگران اخراجی، پایان دادن به معوقه، بازگشت به

 های این کارگران است.  کارخانه از جمله خواست
در تجمع روز سوم شهریوی ماه، اسماعیل بخشی از نمایندگان شورای 

ای که قرار بود در استانداری داشته باشند،  ها، گزارشی از مذاکره مستقل آن
عنوان یکی از کسانی که  خاطر حضور افشار به داد. وی توضیح داد که به

تپه و مشکالت کارگران داشته است،  نقش کلیدی در نابسامانی وضع هفت
نشست با مقامات مسئول نشده و بعد از تهدید و جواب سرباالی  حاضر به

اند. در ادامه این گزارش، اسماعیل بخشی بار  مقامات، محل را ترک کرده
گوییم  وقتی می«دیگر بر اهمیت ایجاد شوراهای کارگری تاکید کرد و گفت: 

ست که با  خاطر این باید شوراهای مستقل کارگری و مردمی تشکیل بشوند به
نظارت مستقیم کارگران بر دولت و مدیران دولتی، اجازه ندهند که چنین 

احترامی  چنین مدیرانی به کارگر بی هایی مدیر بشوند. یا اجازه ندهند هم آدم
شود.  گویی ها تبدیل می ها به همه گویی بکنند. با تشکیل شوراها در جامعه تک

وقت زن و مرد، پیر و جوان، دارا و  کند و آن گفتگو در کشور جریان پیدا می
نفر. همه نقش بازی  کنند. نه یک ندار، در مدیریت کشور نقش بازی می

نباشید. شما خودتان از همه بهترید. اگر  »خوب«کنند. دنبال یک  می
شوراهای مستقل مردمی و کارگری تشکیل بشود، در این کشور دیگر ما با 

جامعه کارگری  طور به رو نیستیم. که یک مدیر راحت این ها روبه این صحنه
قدرت شورای مستقل آنان  تپه به اعتصاب کارگران نیشکر هفت »توهین بکند.

های آن با قدرت ادامه  اند و اتحاد و همبستگی همه بخش که تاسیس کرده
 .دارد

 5ادامه در ص                                      
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 کمون
هررا و  پررالتررفرررم دمررونررراترریرر  جررنرربررش«نشررریرره 

هر دو هفته یک بار مرنرترشرر ؛ »ایرانهاى  خلق
 شود. می

ما از انرترقرادات و پریرشرنرهرادات سرازنرده شرمرا 
 کنیم.  صمیمانه استقبال می

*** 
 

ها  پالتفرم دمونراتی  جنبش«کنندگان  هماهنگ
 :»ایرانهاى  و خلق

 
 بهرام رحمانی*

 امیل آدرس:
bahram.rehmani@gmail.com   

 3347-737474337شماره تلفن: 
 *اهون چیاکو 
 امیل آدرس:

ehwen.chiyako@gmail.com  
 3347-737845257شماره تلفن: 

 آمیل آدرس پالتفرم:
pdjkh.i@gmail.com 
*** 
 

پررررالتررررفرررررم «از رئرررروس راهررررکررررارهررررای
 : »ایرانهاى  ها و خلق دمونراتی  جنبش

 
های ایران  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش

هاى  هاى ملى دمونراتی  خلق همه جنبش
ایران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، 

جو  خواه و عدالت سکوالر، آنارشیست، آزادی
را در ایران، منطقه و در سطح جهانی به 
مبارزه فعال و متحد بر علیه جمهوری اسالمی 

 کند. دعوت می
های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش

کند که کنفدرالیسم دمکراتیک،  صریحا اعالم می
شمول انسان را حقوق مسلم  حقوق جهان
داند و با سرنگونی جمهوری  شهروندان می

اسالمی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه این 
عنوان مبنای قوانین جامعه قرار  حقوق را به
 خواهد داد.

های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
هاى ایران و مردم آزاده و  از همه خلق

ها و احزاب سیاسی  طلب، سازمان برابری
ای، کارگری و فعالین  های توده مردمی، تشکل

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت به 
 کند. همکاری و پیوستن به این پالتفرم می

 های ایران ها و خلق بیانیه پالتفرم دموکراتیک جنبش

جمعیگردکشتاردستهامینسالمناسبتسیبه
 زندانیانسیاسی

 

 بخشیم نه می
 کنیم نه فراموش می
 گیریم نه انتقام می

 سازیم! جامعه آزاد و انسانی خودمدیریت می
 

امین سالگرد کشتار  در سی
جمعی زندانیان سیاسی و  دسته

عقیدتی در ایران، باز هم 
سران و مقامات و نهادهای 
حکومت اسالمی ایران، دست 
از تهدید و سرکوب، زندان و 
شکنجه، اعدام و ترور 

 دارند. برنمی
جمعی زندانیان  های دسته اعدام

سیاسی و عقیدتی ایران در 
هللا  آخرین سال رهبری آیت

گذار حکومت  خمینی، بنیان
 .وقوع پیوست ساله ایران و عراق به هشتاسالمی، پس از پایان جنگ 

شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی کودکان، در انتظار اعدام  اکنون تعداد بی هم
مرداد ماه، رامین حسین پناهی زندانی  88برند. برای نمونه شب دوشنبه  سر می به

 .سیاسی، تحت تدابیر شدید امنیتی به تهران بردند
این ترتیب،  جای دیگر منتقل کردند. به رامین را بدون اطالع وکال و خانواده او شبانه به

سازی برای اجرای حکم اعدام رامین و یا حتی تعداد  احتماال حکومت در صدد زمینه
 تری از زندانیان در تهران و رجایی شهر است. بیش
، یازدهمین زینب جاللیانجاللیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد است.  زینب

گذراند، اهل شهرستان ماکو است و در اسفندماه  سال حبس خود را در زندان خوی می
 و در شهر کرمانشاه بازداشت شده است. 27سال 

اکنون  .خرداد امسال با حکم جلب، بازداشت شد 83یا نسرین ستوده وکیل دادگستری که 
وکیل مدافع نسرین ستوده، از تشکیل دو پرونده جدید برای موکلش و ایراد اتهام 

 .جاسوسی و توهین به رهبر حکومت اسالمی به او خبر داد
سال محرومیت از وکالت و  83سال حبس،  11هم بازداشت و به  28ستوده شهریور سال 

 7سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به  83
وی در نهایت پس از سپری کردن  .سال محرومیت از وکالت کاهش یافت 13سال حبس و 

 سه سال زندان آزاد شد.
در  77ترین کشتار زندانیان سیاسی در تابستان  شهریور هر سال یادآور هولناک

های حکومت اسالمی ایران است. سی سال از این رخداد دهشتناک گذشت، بدون  زندان
گوی ندای  های حکومت اسالمی، پاسخ که هیچ یک از سران و مقامات و ارگان این
 دیده باشد. بازماندگان و همراهان این یاران داغ  طلبانه حق

انقالب مردم ایران، انقالبی دموکراتیک و برای آزادی، برابری و نان بود که برای 
  برقراری آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، از انقالب مشروطیت آغاز شده بود. همه

سهیم و  1357کسانی که با حکومت پهلوی مبارزه کرده بودند، در پیروزی انقالب بهمن 
دخیل بودند؛ و این امید با سرنگونی حکومت پهلوی فرارسیده بود که مردم ایران از نتایج 

های زیاد از آنان بهره گیرند؛ اما متاسفانه،  فشانی ها تالش و مبارزه سخت و جان ل سا
شکست کشاند،  بیراهه برد و به رهبری خمینی، نه تنها این انقالب را به گرایش مذهبی به

در رو   تر با سرکوب حاکمیت جدید اسالمی رو بار مردم ایران در ابعادی گسترده بلکه این
اند و موج  های کوچک و یا کسبه بازار تعطیل شده اکنون بسیاری از کارگاه شدند. هم

 بیکاری میلیونی در پیش است. 
ها و  رسانه زمان با حمله به های نخست پیروزی انقالب هم حکومت اسالمی از همان هفته

ها و احزاب سیاسی و نهادهای دمکراتیک مردمی و تعرض به آزادی بیان و  سازمان
اندیشه و تشکل، حمله به کردستان و سرکوب سیستماتیک زنان را در دستور روز 

های خود قرار داد. اگر در روزهای نخست پیروزی انقالب، تعدادی از سران و  سرکوب
نظامیان حکومت سرنگون شده را اعدام کردند اما طولی نکشید که به فرمان خمینی، 

هر جایی از کشور پایش  ای، به صحرایی چند دقیقه های شبه صادق خلخالی با برپایی دادگاه
عطف مهمی   نقطه ،1377تردید کشتار زندانیان سیاسی در شهریور  رسید، کشتار کرد. بی

های انقالبیون بود که با سرکوب احزاب و دستگیری و حذف نیروهای  در روند سرکوب
ترین نیروهای مذهبی و حامیان داخلی و  ترین و خشن خواه، با کمک ارتجاعی چپ و آزادی

 المللی آن گسترش یافته بود.  بین
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 شوراهایمحلیشهری؛
Local Goverment 

 جوامعسکوالردموکراتیکدر
 دان و نویسنده نیره انصاری، حقوق

سراالری هرنرگرامری  حکومرت دمروکرراتریرک و مرردم
تروانررد در چرارچرروب مررزهررای عرردالرت و ِخرررد  مری
نحو پایدار هم دموکراسی را حفظ نرمرایرد و نریرز  به
شروراهرای «زمان آن را نهادی کند که از نرهراد  هم

 »شهری و محلی سود جوید.

هررای یررک  شرروراهررای مررحررلرری شررهرررهررا از مررولررفرره
حکومت دموکراتیک است. مشارکت همگانی و از 
جمله کسب حقوق سیاسی و حق رای در انتخابراِت 

ایجاد یک ارگان مرکرزی  تواند به سراسری تنها می
 منتخبین مردم یعنی پارلمان منجر گردد.

کرنرنرده حرقروق  اگرچه چنین نهادی لرزومرا تضرمریرن
سیراسری شرهررونردان در قرلرمررو زنردگری روزمرره 
شهروندان و در برخی از سرطروح دیرگرر نریرسرت. 

سخنی دیگر نرهراد مرلری پرارلرمران نراکرافری بررای  به
ویرهه قرادر  تامین و تضمین حقوق مردم بوده و بره

هرا  به تامین حقوق مردم در محل زندگی روزانه آن
 تواند باشد. نمی

مرنرظرور ترکرمریرل نرهراد  همین جهت اسرت کره بره به
پارلمان بایستی نهاد دیگری در سطح محلی ایرجراد 

 »شرروراهررای شررهررری«ترروان  شررود کرره آن را مرری
 دانست.

قدرت سیاسی هم در نظام سیاسی دمروکرراتریرک و 
تروانرد در دو سرطرح  دو شریروه مری هم استبدادی به

 مرکزی و محلی توزیع گردد.

که نهاد تصمیم گریررنرده مررکرزی  شیوه نخست: این
اموری بپردازد که آن امور ترحرت هرر شررایرطری  به

تروانرد حرل و فصرل  تنها در چارچروب مررکرزی مری
گرزاری در  قرانرون«گردد. در حقیقت این امر همانا 

هررای  امررور هررمررگررانرری و رابررطرره مررردم بررا دولررت
اما سایر اموری که به زندگی و مسرائرل  »خارجی.

های محلری  ارگان شود، به مردم هر شهر مربوط می
هرای مررکرزی  گردد. بدیرن اسراس ارگران واگذار می

را ترنرظریرم  »خطوط و اصول کلی کشورداری«تنها 
جزئیات و چگونگی کرارکررد «کرده و از دخالت در 

 پرهیزند. می »امور

گریرری و اداره امرور کشروری  شیوه دیگر تصرمریرم
گونه است که نهاد مرکزی در امور شهرها نیز  این

راسا مداخله نموده و دامنه عمل و اختیرارات خرود 
را از امور مرکزی و سراسری تا امور شرهرری و 

دهد. در چنیرن وجرهری برا یرک  اجرایی گسترش می
مرواجره هسرتریرم کره  »گرای اداری تمرکز«سیستم 

 همه قدرت در سطح مرکزی تمرکز یافته است.

ای کره برر اهرمریرت نرظرام  از دیگر دالئرل بررجسرتره
افررزایررد، مروضرروع شرررایررط مشررارکررت  شرورایرری مرری

کررره در نرررظرررام  سررریررراسررری مرررردم اسرررت. حرررال آن
گیرِی مرترمررکرز اکردرر مرردم اسراسرا ترمرایرل  تصمیم

دفرراع از حررقرروق سرریرراسرری خررود نشرران  تررری برره کررم
دادن  دهند، زیرا تنها شرکت در انتخابات و رای می
منظور حفظ حقوق سریراسری  نمایندگان پارلمان به به

شروراهرا و «مردم کرافری نریرسرت. از دیرگرر فرراز 
تروانرنرد پرایره آزادی براشرنرد؛  های محلی، مری ارگان
گونه که دبستان پایه کسب دانش اسرت. یرک  همان

 تواند از یک رهبری میملت بدون نهاد شورایی 

 دهد.  عالقمندی را در جامعه افزایش می
شوند ناگزیرر از خرروج از سرپرهرر فرردی و  می

یابنرد کره نریرازمرنرد  خصوصی هستند، آنان درمی
رسرانری  امر همکاری و یراری یکدیگر بوده و به

نهند و درحرقریرقرت از  و نیاز دوسویه ارزش می
 نمایند. شمردن یکدیگر اجتناب می بیگانه

چه در باال بیان گردید اکرنرون پررسرش  آن نظر به
توان شهروندان را بره  این است که: چگونه می

 کار و امور اجتماعی جلب نمود؟

شرروراهررای «پرراسررخ آشررکررارا روشررن اسررت کرره 
گریرری در امرور  زیرا تصرمریرم »شهری و محلی!

زندگی محلی و شهری و سطوحی که با زنردگری 
روزمره مردم ترمراس و پریرونرد مسرترقریرم دارد، 

ترریررن اقرربرال جررلرب هرمررکراری و اشررتررراک  بریررش
سرخرنری دیرگرر، ایرن  شهروندان را داراسرت. بره

ای اسررت کرره شررهرررونرردان امررکرران کررار  عرررصرره
 یابند. مشترِک اجتماعی با یکدیگر را درمی

بدین اعتبار شوراهای شهرری و مرحرلری دارای 
 چندین ویهگی است:

دفاع از آزادی سیاسی و تضمیرن دمروکرراسری  -
چرون پرادزهرری  در برابر خطر استبداد و نیز هم

در غلبه بر تمایل فردگرایی و پرراکرنردگری نراشری 
 از زندگی در جامعه مدرن.

استفاده از آزادی و تخرطری از  ممانعت از سوء -
مرزهای عدالت و خرد. زیررا نرهرادهرای مرحرلری 
موجب تربیت روح همبسرترگری و ترقرویرت روح 

 شود. همکاری و احساس تعلق شهروندان می

جایگاه ایرن شروراهرا در دفرع خرطرر اسرتربرداد  -
است. هنگامی که قدرت مررکرزی کره  »اکدریت«

کرنرد، برخرواهرد  منافع اکدریرت را نرمرایرنردگری مری
اِعمال قدرت اجرایی در سطروح مرحرلری دسرت  به

یازد، یقینا هر آئیرنره ایرن عرمرل بررایرش مریرسرر 
های محرلری  نیست؛ بدین اساس شوراها و ارگان

انرد  های آبگیر پنهانی مدابه صخره ای به و منطقه
هرر  کراهرنرد. بره که از امواج تنرد و شردت آن مری

روی اجرای قانون با وجود شوراهای شهری و 
را از خرطرر  آزادی«تروانرد  های مخلی می انجمن
 »برد استبداد برهاند. دست

 پایان سخن

براور ایرن قرلرم  تر گفته شرد؛ بره چه پیش بنابر آن
طرور مرداوم برایسرتری  جامعه مدرن همواره و بره

در پی تضمریرن قرطرعری حرقروق فرردی بررآیرد ترا 
آزادی فردی در هر حالت و وضرعریرتری مرحرفرو  
ماند، از این بیش بایستی میان آزادی و برابری 

انجام رساند کره  نسبتی درست بیابد و فعلی را به
 خطر نیافکند. هیچ یک از این دو، دیگری را به

 »آزادی و برابرری«در خصوص موازنه  ریف 
توان تمهیردی  توان بیان داشت که چگونه می می

هرای اجرترمراعری کره  اندیشید تا به دلیل نابرابرری
اجتناب ناپذیرند، فردی آزادی و امنیرت دیرگرری 

 را به خطر نیاندازد.

مررنررظررور پرریررشررگرریررری از  تررریررن راه برره شررایسررترره
زدایری از نرحروه  مخاطره افتادن آزادی، تمرکز به

کرررد در سرریررسررتررم کشررورداری اسررت و  عررمررل
ترروانررد مسرریررر  شرروراهررای مررحررلرری شررهرررهررا مرری

سررزایرری در مررحررافررظررت از آزادی و ضررامررن  برره
 جلوگیری از استبداد باشد.

دمرروکرررات برررخرروردار شررود، امررا از روح آزادی 
 ماند. محروم می

مردمی که به مشارکرت  بدین سیاق؛ اِعمال استبداد به
انرد بسریرار دشروار  در امور محلی خرود عرادت کررده

توان نظام شورایی و محلری  رو، می است. و از همین
اقرتردار  سراالری و نریراز بره نه ترنرهرا در بررابرر مرردم

کرنرنرده  چون تکمیل و تضرمریرن سیاسی دولت، بل، هم
 ساالری در کلیت خود است. مردم

کننده آزادی و  از دیگر موارد این امر، همان تضمین
این معنا کره مشرارکرت مرردم در  دموکراسی است به
ویهه غلبه برر  تربیت فکری و به شوراهای شهری به

گرردد. زیررا  روحیه فردگرایی شهررونردان مرنرترج مری
یکی از عواقب نابرابری در جامعه پرورش روحریره 
فردگرایی و گریز از کارهای گروهی و جمعی اسرت. 

 »فرردگررایری«تواند راه رشرد  رو، شوراها می از این
را مسدود نموده و مشوق مرردم در کرار و پرذیررش 

 مسئولیت جمعی شود.

هرا را  از دیگر فراز جامعه و شهرهای بزرگ انسران
نروعران خرود سروق  ایزوله شدن و جداگری از هرم به

داده و نوعی جامعه کوچرک در خرود فررو رفرتره از 
آورد که اوقات خود را ترنرهرا  هایی را فراهم می انسان

بریرانری  بره…  گذرانند با خانواده و دوستان نزدیک می
رغرم فررردگرررایری از غررریررزه  دیرگررر، خررودخرواهرری برره

گیرد، بلکه، ریشه درشرایط  آدمی نشات نمی »کور«
اجتماعی معین دارد و حراشریره گررایری را مرمرکرن و 

 گرداند. طبیعی می

فردگرایی محصول ترکرامرل مرادی و  هرنری جرامرعره  
است. چنین گرایشی در جامعه آریستوکراسی وجرود 
نرداشرت، زیررا در دوران اشررافریرت نرروعری شربرکرره 

وجررود آمررده بررود کرره  هررا برره گرررایرری مرریرران انسرران هررم
هرم پریرونرد  یرکردیرگرر بره ها را به دلیرل نریراز بره انسان
ای برر نریراز و احسراس و ریرفره  داد. چنان شبکه می

ها را از ترمررکرز ترمرام  دوسویه استوار بود که انسان
عیار بر مدار خانواده و دوسرتران نرزدیرک برر حرذر 

 داشت. می

اما جامعه مدرن تغییرات  اسراسری در دو رکرن یراد 
 شده را ایجاد نمود.

بر این اساس، هرچه فردگرایی در جامرعره گسرتررش 
تری یابد، جامعه در کل خود نیز در برابر خرطرر  بیش

گردد و در چنین وضرعریرتری  استبداد آسیب پذیرتر می
ها برابری در برردگری  این خطر وجود دارد که انسان

برابری در آزادی ترجیح دهند. ایضا در جامرعره  را به
مرردرن نرروعرری انررفررعررال عررمررومرری و گسررسررت روابررط 
اجتماعی پدیدار گشته است که دفاع از امر مشرتررک 

 گیرد. تر مورد توجه همگان قرار می در آن کم

ایرن  گونره ا عران داشرت کره: توان این در حقیقت می
وضعیت همان امری است که مورد پسند یرک نرظرام 
اسررترربرردادی اسررت. اسررترربررداد و خرردایررگرران سرراالری؛ 

Despotism  در  ات خود، خرواهران ایرزولره کرردن
هاست، جایرگراه خرود را در پرنراه آن ترحرکریرم  انسان
سروی یرک زنردگری  ترر بره کرنرد و مرردم را بریرش می

راند. استبداد کسرانری را کره  ایزوله و جداسرانه می
قرروایشرران را در راه نرریررکرربررخررترری مشررترررک صرررف 

نرامرد، امرا  کنند، شورش گرر و ارواح نراآرام مری می
ها را که راه ایجاد ترفررقره و چرنرد دسرترگری و در  آن

کوشند، شهروندان خوب  ها می خود فرو رفتن انسان
آفرریرنرد،  نماید. آن تبراهری کره اسرتربرداد مری قلمداد می

هایی است کره در بررابرریمجرامرعره مردرن  در  همان
رو، هرر  ها تقویت نمروده اسرت. از ایرن درون انسان

 ها مکمل یکدیگرند. دوی آن

گررایری و  فراتر از این راه غلبه برر گررایرش حراشریره
فردگرایِی جامعه مدرن آن اسرت کره شرهررونردان از 

خرود بررخروردار  »حرد حرقروق سریراسری«ترین  بیش

 که مشارکت سیاسی تعهد و  این معنا  شوند. به

۳صفحه  
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رژیماسالمیآخرینسنگرمقاومت
 گراییدرایرانیافتهواپس سازمان

 بیهن رنجبر
 

تاریخ روند تحوالت  با نگاهی به
اجتماعی ایران در بیش از یک قرن ـ  سیاسی

ویهه از سرفصل جنبش مشروطیت در  گذشته به
سو، مشهود است  خورشیدی به این 1825سال 

های فرودست  که نوک تیز پیکان مبارزات توده
ستم ایران عمدتا معطوف  های تحت و خلق

ای دیگر  نبرد با استبداد بوده، لیکن از دریچه به
در متن یک روند عام تاریخی و متاثر از حرکت 
عمومی جامعه بشری در مقیاس جهانی، 

گردد که دو جریان نوگرایی  چنین مشاهده می هم
گرایی، تجدد و  گرایی، نوخواهی و سنت و واپس

های  ارتجاع نیز مدام با یکدیگر در کلیه عرصه
موجودیت جامعه ایران در حال برخورد و ستیز 

 دائمی بوده و هستند.
در ادامه روند انکشاف و تکامل برخورد این 

اجتماعی، ـ  دو نوع اندیشه و جریان تاریخی
همانا رژیم جمهوری اسالمی آخرین سنگر 

یافته و سیستماتیک جریان  مقاومت سازمان
گرایی و ارتجاع در برابر جریان تاریخا  سنت
یابنده نوگرایی در ایران  گسترش و تعمیق رو به

است. روند نوگرایی و برخورد آن با جریان 
گرایی با  هور جنبش مشروطیت آشکارا  واپس

ویهه در  آغاز گردید و طی عصر پهلوی به
گذر کاربست مدل  دوره رضاشاه از ره

بورژوایی نوسازی جامعه و متعاقبا 
سازی نسبی برخی نهادهای اجتماعی  خارج

نظیر حقوق و قضاء، آموزش و پرورش و نیز 
های فرهنگی از زیر نفو  و کنترل  بخشا حوزه
گرایی و ارتجاع که تا قبل از این  جریان سنت

تحت تسلط مطلق نمایندگان آن یعنی صنف 
 آخوندها قرار داشتند، شتاب گرفت. 

خورشیدی بعد از  1357لیکن روند نوگرایی در سال 
های مردم علیه رژیم  سرکوب خونین قیام توده

مستبد شاهنشاهی به دست ارتجاع و قبضه قدرت 
بست  سیاسی از سوی جمهوری اسالمی، با سد و بن

مدابه اوج واکنش تاریخی و مقاومت  رژیم اسالمی به
گرایی  سازمانیافته جریان فکری و اجتماعی واپس

 مواجه گردید.
گررایری و  پیش از این نریرز نرمرایرنردگران جرریران سرنرت

هرا صرنرف آخرونردهرا بره مردت  ارتجاع و در راس آن
هرای جردی جرامرعره  ویهه با آغاز تماس یکصد سال به

ایران با تمدن صنعتی و فرهنگ مردرن غررب ترالش 
ورزیدند تا مانع از گسترش روزافزون روند تجردد و 

فررهرنرگری و  رهرور مرظراهرر و ـ ر نوگرایری اجرترمراعری
 موسسات تمدنی و مدرن در ایران گردند.

چه که نشانی از نوگرایی و  ها با هر آن در حقیقت آن
تجدد بر خود داشت و طبعا عرصه را بر اقتدار 

چون و چرای سنت و ارتجاع و نفو  نمایندگان  بی
معنوی آن در دو حوزه اندیشه و زندگی عملی در 

نمود از گشایش مدارس  بستر جامعه تنگ می
یابی زنان و دختران  سبک جدید، دست به
آزادی و  های نوین، قوانین مربوط به آموزش به

حقوق زنان، رواج سبک جدید زندگی اجتماعی و 
فرهنگی مطابق با مدل غربی، دستاوردهای علمی، 
تکنیکی و صنعتی از کتاب، میز و صندلی و مبلمان 
گرفته تا وسایل و خدمات بهداشت عمومی چون 
واکسیناسیون، برنامه تنظیم خانواده و کنترل 

جای  های بهداشتی به جمعیت، جایگزینی حمام
دار و آلوده و حتی ماشین لبا  های خزینه حمام
چه که بتوان تصور  شویی و هر آن شویی و  رف س

 مخالفت برخاستند. نمود به
هررر شرریرروه و  هررا بررا ترروسررل برره عرربررارت دیررگررر، آن برره

گیرری از اتروریرتره  جا که الزم بود با بهره ترفندی، آن
کننده خود با اتکاء بر باورهرای  معنوی تحمیقـ  مذهبی

 های مذهب زده و  تودهمذهبی و خرافی رایج میان 

برد نیازهای مادی  بهره از  رفیت پیش آن و نیز همانا بی
ها و طبقات اجتماعی  های مردم و گروه و معنوی توده

موازات  باشد در جایگاه حاکمیت سیاسی قرار بگیرد، به
سوی بحران،  ها به راندن موجودیت جامعه در همه حوزه

اعتباری  ورطه بحران و بی همراه آن به خود نیز به
غلتد.  ایدئولوژیک و اجتماعی فرو میـ  جانبه سیاسی همه

اکنون در پیوند با جریان  یعنی درست همان اتفاقی که هم
سنت و دین و ارتجاع و نماینده سیاسی آن جمهوری 

 اسالمی در ایران رخ داده است.
گرایی با تبدیل جمهوری اسالمی  در حقیقت جریان واپس

یافته خود در برابر نوگرایی،  سنگر مقاومت سازمان به
آخرین برگ تاریخی خویش را در راستای ممانعت از 
پیشروی گریزناپذیر جریان تجدد و نوگرایی و متقابال 
جلوگیری از تعمیق پروسه ضعف و میرایی تاریخی خود 

چه از شمار کدیری  کار گرفت. این آخرین سنگر چنان به
سان  آید در حال فروپاشی است و بدین ها بر می از نشانه

گرایی و ارتجاع اسالمی برای  آخرین کارت جریان واپس
بقاء، دیرپایی طول نخواهد کشید که خواهد سوخت و 

موجودیت محتضر و 
ضدتکاملی آن را با خود 

 خاکستر خواهد نشاند. به
اکنون شرایط و وضعیت 

دنبال  جامعه ایران به
چهار دهه حاکمیت 
استبدادی، استدماری، 
سرکوبگر، فاسد و 

گر جمهوری  چپاول
اسالمی در جهتی 
متحول شده که دیگر 
هیچ قدرت استبدای، 
هیچ نیروی ارتجاعی و 

گرا، هیچ ایده  واپس
رفرمیستی و توهم 

ور شدن آتش خشم نیروی  آفرین توان جلوگیری از شعله
جان آمده را ندارد. حتی  های به افکن توده عظیم بنیان

کوبد.  استبداد دیگر بیهوده بر طبل ترس و سرکوب می
ای جدید از حیات جنبش  مرحله جامعه ایران با ورود به

انقالبی خود، مهر مرگ و نابودی قطعی را بر تابوت 
داری جمهوری اسالمی و جریان  رژیم مستبد سرمایه

 گرایی و ارتجاع کوبیده است. سنت
ساز  ویهه طرفین این نبرد سرنوشت اکنون بر همگان به

های  روشن است که جریان نوگرایی در قالب جنبش توده
همراه دشمن خود  طلب به خواه و برابری فرودست، آزادی
گرایی و ارتجاع در قالب آخرین سنگر  یعنی جریان سنت

ای از  مقاومت خود رژیم اسالمی، وارد مرحله تازه
های  اند. اینک دیگر عیان است که توده رویارویی شده

نمایندگی  شده و رژیم استبداد مذهبی به گرسنه و سرکوب
صورت  از سوی دو جریان تاریخی متعارض، کامال و به

 .اند آشکارا در برابر یکدیگر صف بسته
مانده برای نجات جریان  در این میان، تنها ابزار باقی

گرایی و ارتجاع، رژیم مستبد آن و دستگاه سرکوب  سنت
و تولید ترس و وحشت است. لیکن با تشدید سرکوب، 

تهاجم به دشمن بدل  مقاومت در نزد طرف مقابل به
داند که بر کوهی از آتشفشان  گردد. دشمن خود می می

های فرودست، تحت سرکوب سیستماتیک و  خشم توده
ورزد تا با  نادیده انگاشته نشسته است، لذا تالش می

داشتن  تشدید فضای وحشت و ارعاب دائمی، با نگه
های فرودست و تحت سلطه در فضای بیم و وحشت  توده

بر مردم استبدادزده کماکان فرمان براند، لیکن در مقطع 
کنونی دیوار ترس شکاف برداشته و سیل خشم متراکم 

رود تا آخرین سنگر  پشت آن در حال فوران است و می
گرایی و ارتجاع  یافته جریان واپس مقاومت سازمان

 اسالمی را در ایران در هم بشکند.

توان انتظار داشت که پس از  با امید فراوان می
سرنگونی جمهوری اسالمی و درهم شکستن 

گرایی  آخرین دژ مقاومت سیستماتیک جریان واپس
و خالصی پیکره جامعه از زنجیر و یوغ تاریخی 
ارتجاع اسالمی، نیروهای مادی و معنوی جامعه در 
پرتو رهایی جریان نوگرایی و تحت فضای نو هور 

های مدرن،  ها و طرح ویهه در پیوند با ایده آزادی به
خواهانه و  دوستانه، دموکراتیک، آزادی انسان
طلبانه سوسیالیستی، چنان شکوفا و  برابری

انکشاف یابد که شاهد پیشرفت و جهش عظیمی در 
 های زندگی باشیم. کلیه عرصه

*** 
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آمد با صدور احکام ارتداد و تکفیر و  جا که الزم می آن
ابزار خشونت و قتل و ترور نمایندگان جریان  توسل به

ها،  متجدد و نوگرا و روشنفکرانی نظیر احمد کسروی
های نوگرایانه و  تالش ورزیدند تا مانع از بالندگی ایده

های زندگی فکری و  های متجدد در حوزه رواج سبک
 عملی مردم و از خالل آن سد پیشرفت جامعه گردند.

در ادامه سیر تکاملی این جدال تاریخی، در پی سرکوب 
دست  خورشیدی و قتل و کشتار متعاقب آن به 1357قیام 

دلیل اشتباهات فاحش و  زمان به ارتجاع اسالمی و هم
های سیاسی رادیکال  ناپختگی سیاسی ما فعالین و سازمان
سو و نیز از سوی  و پیشرو و نیروهای نوگرا از یک

نیروی رخوت «این  »سنت«سختی  دیگر، در پی جان
های  شدگی عمیق توده ویهه در پیوند با تحمیق ، به»تاریخ

مردم از خالل دستگاه مذهبی و تسلط دیرینه نمایندگان آن 
زده، جامعه  های سنتی و مذهب بر افکار و باورهای توده

ایران در مسیر توسعه و تکامل اجتماعی خود بار دیگر با 
گرایی و ارتجاع  سد و مانع کهنه و جدی جریان واپس

 برخورد نمود.
طور  گرایی مقاومت خود را به بار جریان سنت اما این

سیستماتیک و در شکل و شمایل حکومتی یعنی جمهوری 
دنبال  اسالمی سازمان داده بود و قدرت سیاسی را به

طور مستقیم  سرکوب خونین قیام برای نخستین بار به
دست گرفت تا از طرفی مانع از رشد شتابان جریان  به

های مدرن،  نوگرایی و تجددخواهی شامل ترویج ایده
طلبانه گردد و از  خواهانه و برابری دمکراتیک، آزادی

طرف دیگر متقابال از تضعیف روزافزون جریان 
های نفو   گرایی و ارتجاع مذهبی در ایران که حوزه واپس

داد،  و اقتدار خود را یکی پس از دیگری از دست می
 عمل آورد. ممانعت به

گذر این فروکش و گسل تاریخی نه تنها  سان از ره بدین
سبب برخورد با مانع و سد ارتجاع  روند پیشرفت جامعه به

گرایان و  مذهبی متوقف گردید، بلکه مالیان و واپس
معنای دقیق و  جریان حامی سنت و دین، جامعه ایران را به

گذر تجربه دهشتناک  قهقرا بردند و از این ره کامل کلمه به
چه اروپا،  تاریک اندیشی مذهبی قرون وسطی را چنان

بار و در اواخر قرن  ها پیش تجربه کرده بود، این قرن
شکلی  نوعی دیگر برای جامعه ایران به بیستم به

ضرب قتل و کشتار و ترویج جهل و خرافه  آمیز و به فاجعه
 باز آفریدند.

تر گفته بود که آخوندها مانع  احمد کسروی، پیش
جامعه هستند. لیکن اکنون بعد از تجربه چهل  »پیشرفت«

گرا و  ساله حاکمیت مطلق یک رژیم تئوکراتیک و واپس
در راس آن آخوندها بر جان و هستی مردم و کلیه ارکان 
حیات جامعه، روشن است که حتی کسروی نیز کارکرد 

گر مذهب و صنف آخوندها را در قبال  تاریخی ویران
سرنوشت جامعه که وی در مسیر مبارزه با آنان جانش را 

رغم  این دلیل که به گذاشت، عمیقا نفهمیده بود. شاید به
اش لیکن رژیم مذهبی، تجربه  دانش و بینش وسیع تاریخی

 اش نبود. مستقیم زیسته
بهایی بس سنگین و شاید در  هر روی اکنون ما به به

ناپذیر، همانا فراتر از  ابعادی چنان خسارت بار و جبران
دانیم که جریان  روشنی می ها به درک و شناخت کسروی

گرایی، مذهب و صنف آخوندها نه تنها مانع پیشرفت  سنت
معنای دقیق  و انکشاف جامعه ایران گردیدند بلکه آن را به

کشاندند. اینک  »قهقرا«ها، به پس یعنی به  کلمه برای دهه
همراه  های اجتماعی به های مردم و گروه بسیاری از الیه

روشنفکران پیشرو و فعالین سیاسی چپ و رادیکال ایران 
برنده و  بیش از پیش ماهیت قهقرایی و کارکرد عقب

گرایانه ارتجاع اسالمی و صنف آخوندها را با تار و  واپس
کنند و عمیقا  پود هستی و تجربه زیسته خود لمس می

 فهمند. می
گرایی و  روشن است که همانا جریان سنت و دین، واپس

گذر کسب قدرت سیاسی در هیات رژیم  ارتجاع از ره
جمهوری اسالمی جهت خالصی خود از اضمحالل و 

بار مستقیما به استبداد سیاسی  احتضار تاریخی، این
شدت هار و سرکوبگر متوسل گردید تا خود را از  به

نشینی ناگزیر  مخمصه زوال گسترش یابنده تاریخی و عقب
ویهه در پیوند  مداوم در برابر جریان نوگرایی اجتماعی به

رحمانه آن  های پیشرو و چپ از طریق سرکوب بی با ایده
نجات دهد. با این وصف، کلیه شواهد و قرائن حاکی از آن 

ابزار سرکوب  است که تصرف قدرت سیاسی و تبدیل آن به
و کشتار از طریق اعمال حاکمیت رژیم استبدادی جمهوری 

گرایی نیز  اسالمی، برای موجودیت خود جریان سنت
عبارت  چون شمشیری دو لبه نقش ایفا نموده است. به هم

دیگر هر گاه یک نیروی اجتماعی که فاقد پتانسیل و توان 
 نظری و عملی مدیریت دموکراتیک جامعه و مسائل متعدد
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 شعارروزما...

دنبال یک  کارگران گفت که به خطاب به بخشی،
نباشید، شما  دنبال یک خوب«رهبر نباشند: 

وی در نهایت به  »خودتان از همه بهتر هستید.
اعتصاب حق قانونی «کارگران معترض گفت: 

تان را فریاد  شماست. نقاب نزنید. آزاد و رها حق
 »بزنید.

 87تپه از شنبه  اعتصاب کارگران نیشکر هفت
واگذاری  مرداد آغاز شده است. کارگران به

های مختلف،  های مجتمع به شرکت بخش
تعویق دستمزد و سایر مطالبات، راکد ماندن 

کارگر و تغییر نوع  433بازنشستگی حدود 
 قراردادهای کار معترضند.

کارگر  733شهریور نزدیک به  3روز چنین  هم
خطوط ابنیه فنی در نواحی ریلی جلفا، 

شیر در اعتراض به  شهر، مرند و عجب هادی
همراه چندین  ماه دستمزد به 3تعویق پرداخت 

سال حق سنوات و قراردادهای موقت کاری 
 در محوطه کار خود دست به تجمع زدند.

این اعتراضات با فراخوان جدید شورای هماهنگی 
خط و ابنیه فنی  داری کارگران و کارکنان نگه

آهن بر پا شده است. دور نخست اعتراضات  راه

تیر ماه سال جاری  88آهن از  کارگران راه
مرداد ماه با پرداخت یک  17تا   شروع شد و

ماه از حقوق که مربوط به اردیبهشت ماه 
شود، موقتا خاتمه پیدا کرد. کارگران  می

ها  اند که تا وقتی سه ماه طلب آن اعالم کرده
شان ادامه  پرداخت نشود به اعتراضات

خواهند داد. اعتراضات سراسری کارگران 
آهن در یک سال اخیر، الگوی خوبی از  راه

اعتراضات سراسری در برابر همه کارگران 
 قرار داده است.

تاکید نمایندگان کارگری بر تشکیل شوراهای 
مستقل، ناشی از نیاز مبارزاتی و ضرورت عملی 
است که در برابر همه فعالین و پیشروان جنبش 

های سیاسی، اجتماعی و  کارگری و سایر جنبش
فرهنگی ایران قرار گرفته است. با ایجاد این 

های مستقل کارگری و مردمی  شوراها و تشکل
شکست بکشانیم.  توانیم حکومت را به تعرض می

ای که حکومت اسالمی در معرض  هم در دوره آن
فروپاشی قرار گرفته و جامعه ایران نیز در 
معرض خطرات مختلف است. تنها با تشکیل 
شوراها و مجامع عمومی و مشارکت همگانی 

داران و  مان از سرمایه توانیم هم حق و حقوق می
حکومت حامی سرمایه بگیریم و هم حکومت را 

گورستان تاریخ  که در لبه پرتگاه قرار دارد به
تر از همه، خود را برای مدیریت  بفرستیم. مهم

های اقتصادی، سیاسی،  جامعه در همه عرصه
اجتماعی، فرهنگی، دفاع عمومی و دیپلماسی 

 آماده نماییم!
سازمان ادارى شورا از نمایندگانی تشکیل 

 شوند. شود که توسط مجمع عمومى انتخاب می می
همه این نمایندگان کمیته اجرایى شورا، 

مجمع  ها به کنند. آن های شورا را اداره می نشست
دهند. بنابراین شوراى پایه  عمومى گزارش می

گیرى،  یک سازمان است که در آن تصمیم
دهی شده  طور سازمان گذارى و اجراء به سیاست
 است.

باالتر، شوراى نمایندگان شوراها را  در سطح
قرار دارند. این شورا نیز کمیته اجرایى و 

نمایندگان کند.  مسئولین ادارى خود را انتخاب می
شوراى باال، از مجمع عمومى شوراى پایین 

نیز قابل  شوند و توسط همین نهاد انتخاب می
 فراخواندن و تعویض هستند.

هایی که اخیرا حول شوراها توسط  تردید بحث بی
های کارگری داخل ایران راه  فعالین و تشکل
هایی بسیار ارزشمند و قابل  افتاده است بحث

تعمقی هستند و در عین حال کمبودها و 
شود که باید  ها دیده می هایی نیز در آن نقصان

 در فضایی سالم و سازنده مورد نقد قرار گیرند.
اساس جنبش شورایى، متکى بر مجمع عمومى 
را باید در مقیاس سراسرى گسترش داد. سازمان 
سراسرى شورایى اتحاد عملى شوراهاى مختلف 

ها و ادارت و مراکز آموزشی گرفته تا  از کارخانه
گیرد.  محالت شهرها و روستاها را در برمی
هایى از  شوراهاى شرق و شوراهاى گیالن، نمونه

اى شوراها را در  کارخانه یابى فرا این نوع سازمان
گمان در عمل سیر  اند. بی بوده 1357اوایل انقالب 

مبارزه کارگرى، خصوصیات اقتصادى، سیاسى، 
اجتماعی و فرهنگى جامعه و نحوه ارتباط هر 
شورا با کل سازمان سراسرى، موازین این اتحاد 

 سراسرى و غیره را تعیین خواهد کرد.
پنجبه گزارشایسنا، 81شنبه ،8931شهریور

و کار فراکسیون رییس بادامچی محمدرضا
 است: گفته حکومت مجلس اکنون«کارآفرینی

کار ایرانی جامعه در نفر شش از نفر یک
الی81میلیوننفرجوانان02کنند.قریببهمی
سالهکشوربیکارهستند...باتوجهبهکثرت03

 زیر جوانان نرخ92جمعیت کشور، این سال
درصداست.01ساله03تا81بیکاریجوانان

رونق به باید اقتصادی رکود شرایط این در
چراکه شود، توجه خانگی و کوچک مشاغل

 »بسیارضروریهستند.
شوراهایبی تشکیل با جوانان همین گمان

تریدرتحوالتآتیایرانوبرمحالت،نقشمهم
 کناریحکومتاسالمیایفاخواهندکرد.

توانند کنترل محله  شوراها همین امروز می
عهده گیرند و در مجامع عمومی  خود را به

خود بر سر شعارهای پیشنهادی توافق کنند 
 و فراخوان تظاهرات و غیره بدهند. 

تاسیس شوراها را تاکید  واقعا اگر امروز به
نورزیم و در این راستا همه توان خود را 

 کار نیاندازیم شاید فردا دیر باشد! به

*** 

هاى  هاى مجامع عمومى، شبکه شبکه
هاى  گذار هستند و شبکه گیرنده، سیاست تصمیم

، سازمان ادارى جنبش شورایى  کمیته اجرایى
  آورند.  وجود می سراسرى را به

در راس این هرم شوراى سراسرى و کمیته 
 .گیرد اجرایى شوراى سراسرى قرار می

این ترتیب، سیستم شورایى امکانات بسیار  به
ترى را براى ایجاد یک اتحاد سیاسى وسیع  وسیع

های سیاسی،  در درون طبقه کارگر و سایر جنبش
 آورد. وجود می اجتماعی و فرهنگی به

های مهم و شاخص شوراى پایه،  گی از ویهه
اعمال دموکراسى مستقیم است. یکى از 

های  هاى اساسى جنبش شورایى با جنبش تفاوت
دیگر، وجود این دموکراسى مستقیم در سطوح 
مختلف است و همین است که آن را در اساس از 

 دارد. انحرافات بوروکراتیکى مصون نگه می
باال حرکت  جنبش شورایى، اساسا از پایین به

کند. سازمان سراسرى شوراها حاصل اتحاد  می
عملى شوراها است. جنبش شورایى، تنها 

وجود آید و از  تواند به عنوان جنبش شوراها می به
 شود.  باال ساخته می پایین به
ها، و مسایل متعدد دیگر، حاکى از  تمام این

یابى سراسرى کارگران و  ست که سازمان این
سایر اقشار جامعه، باید از سطح محلى شروع 

اکنون خصلت  یابى، باید از هم شود. این سازمان
خود بگیرد. در واقع شوراها و یا  مردمی به

مجالس عمومی خودگردان، خصلت عمومی دارند 
 گردند. و به یک گرایشی محدود نمی

اگر در مرکز کارگری و یا آموزشی و غیره 
کسانی است که در آن مراکز  شوراها محدود به

کنند اما شوراهای محالت اقشار مختلف  کار می
دار، بازنشستگان، بیکاران،  جامعه از زنان خانه

آموزان، دانشجویان،  کارگران، زنان، دانش
نگاران، هنرمندان، نویسندگان، وکال،  روزنامه

های مختلف دموکراتیک،  فعالین تشکل
گیرد و همه  جویان، مهاجرین و... را در برمی پناه

در راستای اهداف شورا کار و کوشش و تالش 
کسی و جریانی  کنند. در شوراها برای هیچ می

جایگاه ویهه وجود ندارد و همه برابرند و آزادانه 
 شوند. رای می دهند و یا کاندید و انتخاب می

در شرایط کنونی تالش برای ایجاد شوراهای 
مستقل کارگری، کارمندی، شورای مدارس، 

ها، شورای قضات، شورای  شورای دانشگاه
نگاران، شورای پزشکان، شورای  روزنامه

پرستاران، شورای مدافعان زیست محیطی، 
شوراهای زنان و...، یک امر ضروری است. 

های خاص  گی بنابراین، شوراهای محالت، ویهه
 خود را دارند. 

یک کار مهم شورای محالت مدیرت منطقه خود و 
های مردم و  نیازها و خواسته رسیدگی به

 دهی مبارزات علیه حکومت است. سازمان
تردید  شوند بی اما شوراهایی که امروز تشکیل می

باید با شوراهای دوران انقالب روسیه و حتی 
عبارتی  مردم ایران متفاوت باشند. به 57انقالب 

دیگر، اعضای شوراها مستقیما خودشان در 
کنند و  گیری می مجامع عمومی خود، تصمیم

برند؛  هایشان پیش می خودشان نیز برنامه
کنند و خودشان نیز جامعه را  خودشان انقالب می

کنند بنابراین، شوراها قدرت سیاسی و  مدیریت می
هیچ فردی، جمعی، حزبی و دولتی  اجتماعی را به

کنند. شوراها در گذشته، سکوی ترقی  واگذار نمی
بار نباید شوراها  اند اما این حاکمیت بوده احزاب به

ها و احزاب  نقش دست دوم داشته باشند. سازمان
سیاسی نیز مجازند در درون شوراها و برای 

توانند  ها فعالیت کنند و حتی می ارتقا و بالندگی آن
اما شورا نباید کاندید نمایندگی شوراها شوند. 

هیچ سازمان و حزب و شخصیتی اجازه دهد که از  به
گیری و امر و نهی کند و دولت  باالی سر آن تصمیم

 تشکیل دهد.
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 گردکشتار...امینسالمناسبتسیبه

های حکومتی و حتی خارج  ای که همه جناح دوره
از  »امام ضدامپریالیست«از آن و طرفداران 

های  فردای انقالب، با سرکوب احزاب و تشکل
ها و روشنفکران و  مستقل مردمی و رسانه

های خشن و سرکوبگر با سر   سازماندهی گروه
یا روسری یا «چون  دادن شعارهایی هم

حزب «، »مرگ برضد والیت فقیه«، »توسری
، »جنگ جنگ تا پیروزی«، »هللا فقط حزب

و ...  »جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم«
دادند، سراسری شد. این عناصر و  سرمی
های ریز و درشت حکومتی نخست در  گروه

جریان سرکوب احزاب و دستگیری نیروهای 
جمعی  مترقی و مردمی، سپس برای کشتار دسته

 این مبارزان، دست به فضاسازی زدند. 
با ادامه جنگ و کشتار و حذف دگراندیشان و 
  مخالفان، حکومت اسالمی برای نابودی بازمانده

، تعرض وحشیانه خود را 57دستاوردهای انقالب 
 تشدید کرد.

ویهه کشتار زندانیان  به 73  کشتارهای دهه
فضای وحشت و بربریت  ،77سیاسی در سال 

حکومت اسالمی و حامیان آن را به اوج رساند. 
حضور   در بستر این فضای امنیتی، زمینه

های گوناگون  کشان در عرصه غارتگران و آدم
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... 

 تر شد. روز بیش به روز
در این سال، خمینی که بنیاد حکومت خویش را 
در میان مردم آزاده، جنبش کارگری، جنبش 
زنان، جنبش دانشجویی لشکر بیکاران، 

زدگان، مخالفین و روشنفکران ضعیف  جنگ
ای خواستار تشکیل یک هیات  دید، طی نامه می

ممعروف به هیات مرگ  برای سرانجام  سه نفره
دادن زندانیان سیاسی شد. کار این هیات پرسش 
سه سئوال کلیدی در خصوص عقیده سیاسی 
زندانیان بود. فعالین سیاسی که بر روی موضع 

کردند به چوبه دار سپرده و یا  خویش پایداری می
 شدند. روانه میدان تیر می

 هللا خمینی، آمده است: در فرمان معروف روح
هاى سراسر نشور بر سر  نسانى نه در زندان«

ننند   نرده و مى موضع نفاق خود پافشارى
باشند و تشخیص   اعدام مى محارب و محكوم به

اندریت آقایان  موضوع نیز در تهران با راى
مقاضى شرع  و  افاضاته  االسالم نیرى دامت   حجه

اى   مدادستان تهران  و نماینده جناب آقاى اشراقى
باشد، اگر چه احتیاط در   از وزارت اطالعات مى

هاى مرانز  طور در زندان است، و همین اجماع
استان نشور راى اندریت آقایان قاضى شرع، 

انقالب و یا دادیار و نماینده وزارت  دادستان
باشد، رحم بر   االتباع مى  اطالعات الزم

اندیشى است، قاطعیت اسالم در  ساده محاربین
برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام 
اسالمى است، امیدوارم با خشم و نینه انقالبى 

دشمنان اسالم رضایت خداوند  خود نسبت به
آقایانى نه تشخیص  متعال را جلب نمائید،

عهده آنان است وسوسه و ش  و  موضوع به
ماشداء على الكفار   نكنند و سعى ننند تردید

مسائل قضائى اسالم انقالبى  باشند. تردید در
باشد.  گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى  نادیده

 »والسالم.
تشخیص بر سر موضع بودن و تعیین سرنوشت 
آنان به یک کمیته سه نفره متشکل از قاضی 
شرع، دادستان و نماینده وزارت اطالعات محول 

 .شد
اکنون سی سال پس از کشتار زندانیان سیاسی در 

 ، ایران آبستن تحوالت بزرگی است.77شهریور 
 تحوالتی که کشتار زندانیان سیاسی در چگونگی 

در گورستان خاوران شمار نامعلومی از قرربرانریران 
در دو  ،1377کشتار زندانیران سریراسری در سرال 

مرترر و بره عررض دو  13طول  جمعی به گور دسته
ایرن نروع گرورهرا  .انرد مترر بره خراک سرپررده شرده

محدود به تهران نیست و در بسیاری از شهرهرای 
 اند. ایران وجود دارند که اغلب ناشناخته مانده
 1377تعداد دقیق زندانیانی که در کشتارهای سال 

گرونره کره  اند هنوز معلوم نیست، امرا آن اعدام شده
فرقریره «هللا حسینعلی منتظری که در آن زمران  آیت
هللا  قردر، امریرد امرام و امرت و جرانشریرن آیرت عالری
شرد، در کرتراب خراطررات خرود  نامیرده مری »خمینی

 233شدگان را با تردید از دو هرزار و  شمار کشته
الربرتره  .تن  کر کررده اسرت 233تن تا سه هزار و 

شرود ایرن آمرار مرورد اشراره مرنرترظرری،  گفت مری
هرا  تهران است وشامل کشتار شرهررسرتران محدود به

 شود. نمی
جررایرری کرره در اسررالم اعرردام دخررتررران برراکررره  از آن

ای کرره برره اعرردام  مررمررنرروع اسررت، دخررتررران برراکررره
کردند و بعد  شدند را سپاهیان صیغه می محکوم می

هرا را اعردام  گری آن از تجاوز و از بین رفتن براکرره
تروانسرترنرد  کردند! بر مبنای قوانیرن اسرالم نرمری می

برهرشرت  دخترر براکرره را اعردام کرنرنرد چرون کره بره
همیرن دلریرل، دخرترران زنردانری را بره  رفت و به می

آرودنرد ترا  زور به صیغه عروامرل حرکرومرتری درمری
گری او را برردارنرد و سرپرس پرس از  نخست باکره

 تجاوز او را اعدام کنند.
هللا منتظری در کتاب خاطررات خرود در برخرش  آیت

، برره اعرردام ایررن 77هررای سررال  مررربرروط برره اعرردام
 دختران اشاره کرده است.

چررنرریررن بسرریرراری از ایررن زنرردانرریرران سرریرراسرری،  هررم
محکومیت زندان مشخصری داشرترنرد و حرتری روز 

هرا هرم مشرخرص برود، ولری  پایان دوران حبس آن
اعردام کرردنرد.  77های  ها را نیز در موج اعدام آن

احرکرامری کره دادگراه  یعرنری حرکرومرت اسرالمری، بره
انررقررالب خررودش هررم صررادر کرررده بررودنررد احررترررام 
نگذاشت و فررزنردان مرردم و کرادرهرای سریراسری 

 دوران انقالب را کشتار کرد.
چررون  هررا، هررم در هررر صررورت پرررونررده ایررن قررتررل

ای و غریرره حرکرومرت  های زنجیره های قتل پرونده
چررنرران برراز اسررت، تررمررام کسررانرری کرره  اسررالمرری، هررم

زندانیان را کشتار کردند و گورهای جمعی درسرت 
کردند و کسانی که مرتکرب ایرن کشرترارهرا شردنرد، 

 توانند از عواقب آن بگریزند. نمی
هرای ایرران،  هرا و خرلرق پالتفرم دمکراتیک جنربرش

ضمن محکوم کردن این جنایت تراریرخری حرکرومرت 
دیرردگرران و  اسررالمرری، خررود را حررامرری هررمرره داغ

دانرد و خرواهران  دیدگان و استدمارشدگان مری آسیب
آزادی همه زندانیران سریراسری و عرقریردتری و لرغرو 

معنای واقعری  هرگونه شکنجه و اعدام است. اما به
ها را باز خواهنرد کررد کره هرمریرن  کسانی در زندان

امررروز در جررهررت سرررنررگررونرری کررلرریررت حررکررومررترری 
امرران و سررخررت و  اسررالمرری، مشررغررول مرربررارزه برری

نابرابری هستنرد. مرردمری کره نره ترنرهرا حرکرومرت 
اسالمی را سرنگون خواهرنرد کررد، برلرکره جرامرعره 

وجود خواهند آورد کره در آن  نوین خود را نیز به
جامعه، نه تنها اثری از زندان سیاسی و عرقریردتری 
و شکنجه و اعدام نخواهد بود، بلرکره هرمرگران در 
فضایی آزاد، برابر، انسانی و اجرترمراعری از کرلریره 
حقوق فردی و جمعی و آزادی بریران و تشرکرل و 

نررام  انرردیشرره برررخرروردارنررد و آقررا برراالسررری هررم برره
ندارند! جامعره شرهررونردان آگراه و آزاد!  »دولت«

بنابراین، برا بررچریرده شردن بسراط خرونریرن کرلریرت 
حکومت اسالمی و حاکم شدن مردم بر سررنروشرت 

هرای  تروانرد مررهرمری برر زخرم مری  خویش و جامعره
باختره و کرل  عمیق مادران و پدران و عزیزان جان

  پیکر جامعه ایران باشد!
 های ایران ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
  8312نوزدهم اوت 

نقشی تاریخی و موثر  گیری و روند آن شکل
داشته است. چرا که در این دوره نسلی از 
انقالبیون با تجربه و کادرهای سیاسی کشور را 
کشتار کردند و خالء بزرگی در جامعه ایران 

وجود آورند. اما بخش آگاه هرگز جامعه  به
مرعوب این فضای رعب و وحشت و اعدام و 

همین دلیل، پس  ترور حکومت اسالمی نشد و به
از سی سال هنوز هم عامالن این کشتار، حتی از 

گان و  باخته های جان یادآوری و پیگیری خانواده
مردم معترض و آزاده ایران در هراسند و در پی 
 نابود کردن گورهای جمعی قربانیان خود هستند. 

گاه در مورد این کشتار  در ابعاد جهانی، هیچ
یک از  گسترده تحقیقات صورت نگرفت، هیچ

عام محاکمه  مقامات مسئول و مجریان این قتل
نشدند و در واقع هنوز هم برخی از همان افراد 
اکنون در سطوح باالی حکومت اسالمی ایران 

 هستند.
یک صد نفر  های نزدیک به اما فیلم و نوشته

شهودی که در دو مرحله دادگاه مردمی ایران 
چنان قوی  تریبونال در لندن و الهه شهادت داند آن

تواند منکر جنایات  کس نمی و محکم است که هیچ
 شود. حکومت اسالمی

مرحله دوم محاکمه حکومت اسالمی ایران، که از 
آبان  4برابر با  8318اکتبر  85شنبه  روز پنج
، کار خود را در سالن صلح، ساختمان 1381

اکتبر رای  87دادگاه الهه آغاز کرده بود در روز 
 .خود را علیه حکومت اسالمی ایران صادر کرد

بیاینه کارزار مردمی ایران تریبونال در رابطه با 
برابر با  1381بهمن  88حکم دادگاه در تاریخ 

سه ماه از تشکیل «، آمده است: 8313فوریه  13
دادگاه الهه می گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق 

المللی و با توسعه  های حقوقی بین قوانین و عرف
جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسالمی 

عنوان یک حکومت، جمهوری اسالمی را  ایران به
در تمامیت آن به ارتکاب جنایت علیه بشریت 

 »محکوم نمود.
اندرکاران کارزار مردمی ایران تریبونال،  دست
های مختلفی چون  مدت پنج سال در عرصه به

تبلیغات، دیدار با وکالی سرشناس و جلب نظر 
ها، تهیه اسناد و مدارک و غیره تالش کردند و  آن

کوشند یک کمپین موفق  هنوز هم در این راستا می
علیه حکومت اسالمی ایران در خارج کشور بوده 

  است.
صورت  ها به این که تمامی این اعدام با توجه به

توان  سختی می اند هنوز هم به مخفی انجام شده
رقم دقیق قربانیان را تعیین کرد. در حقیقت، 

گاه  شدگان هیچ های اعدام بسیاری از خانواده به
اعدام اعضای خانواده خبر داده نشد و حتی به 

ها در کجا دفن  ها گفته نشد که عزیزان آن ن آ
اند. هنوز هم تعدادی از فعالین سیاسی از دهه  شده

اند و خبری از زنده و یا  شصت مفقوداثر شده
 ها نیست. مرده آن

های تهران، در  در زندان 77تر قربانیان سال  بیش
گورستان خاوران، واقع در شرق تهران، دفن 

های آنان تالش  شدند و از آن زمان خانواده
جا برگزار  کنند ساالنه مراسم یادبودی در آن می

کنند که همواره واکنش شدید حکومت اسالمی 
ایران را در پی داشته است. هر سال ماموران 

مراسم یادبودی که خانواده قربانیان در  حکومت به
اولین جمعه شهریورماه در گورستان خاوران 

شوند و تعدادی از  ور می کنند، حمله برگزار می
 کنند. ها را بازداشت می آن

ها نیز از فاصله  یا ماموران پلیس و لباس شخصی
گورستان  دور از رفتن بستگان قربانیان به

 .کنند خاوران جلوگیری می
های قربانیان دهه شصت، هنوز هم مورد  خانواده

سرکوب و آزار و ا یت نیروهای امنیتی حکومت 
 گیرند. اسالمی قرار می

۶صفحه  



1شمارهدانشآموز 13شمارهکمون   

 به 82مناسبت سال روزمرداد،
 تهاجموحشیانه...

ای اعدام کردند. خبر و  گونه محاکمه را بدون هیچ
مرداد در  12گری، در روز  تصویر این وحشی

شب  های داخلی و خارجی درج گردید. نیمه رسانه
ویهه  هواپیماهای جنگی بر فراز شهرهای کردستان، به

مانور زدند و دیوار صوتی را  شهر سنندج، دست به
 شکستند.

 88زمان با یورش وحشیانه به کردستان، روز  هم
روزنامه  88، آ ری قمی در تهران، توقیف 52مرداد 

 دیگر را صادر کرد.
ها، دفاتر  فروشی کتاب در تهران، به 52مرداد  87روز 

فدائیان خلق، مراکز کانون وکال، کانون نویسندگان، 
ها و  جبهه دمکراتیک ملی، دانشگاه، دفاتر روزنامه

های کارگری و غیره  های سیاسی، تشکل سازمان
 یورش بردند و به آتش کشیدند.

عنوان  ، خلخالی از سوی خمینی، به52مرداد  82روز 
عام مردم انقالبی کردستان،  حاکم و قاضی برای قتل

 آن منطقه اعزام شد. به
تیر ماه در شهر  83پاسداران حکومت اسالمی روز 

نفر  84مردم تیراندازی کردند که طی آن،  مریوان، به
نفر نیز زخمی گردیدند. در شهر  43جان باختند و 

سنندج نیز در نتیجه تیراندازی پاسداران مستقر در 
 شهر چند تن جان باختند.

، مردم تمام شهرهای 52تیر ماه  83و  88روزهای 
تظاهرات آرامی زدند، در حالی که  کردستان، دست به

آفرینی و جعل  های دولتی تبلیغات مسموم تشنج رسانه
اخبار را شدت بخشیدند. سرانجام نیروهای سپاه 
پاسداران و قیاده موقت که در شهر مریوان مستقر 
بودند به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. در اثر این 

نفر از مردم  84تیر ماه،  83هجوم وحشیانه، روز 
نفر نیز مجروح گردیدند.  43گناه جان باختند و  بی

هواپیماهای جنگی برای ارعاب مردم، بر فرازهای 
مروزنامه  شهرهای کردستان، دست به مانور زدند.

  52تیر  84کیهان، 
چنین برای تدبیت موقعیت خود در  حکومت اسالمی، هم

زاده  ها و مرتجعین محلی مانند مفتی کردستان، فئودال
ها  را مسلح کرد و امکانات مالی کالنی در اختیار آن

قرار داد تا گرایش چپ جامعه کردستان را در تنگنا و 
انزوا قرار دهند. از سوی دیگر، ناسیونالیسم کرد نیز 
همواره مشغول بند و بست و مذاکرات پنهانی با 

 حکومت اسالمی و نمایندگان آن بود.
زیبا کالم، در آن روزها در سرکوب و کشتار مردم 
کردستان نقش مستقیم داشت. او، برای سرکوب 
اعتراضات مردم مهاباد، از سوی نخست وزیری مدتی 
به مهاباد فرستاده شد. الزم به تاکید است که زیبا 

انداختن جنگ کرد و آ ری در شهر  بعد از راه  کالم،
عنوان نماینده دولت راهی کردستان شده  نقده، بارها به

 بود.
شکست کشاندن  ها، برای به همه این ترفندها و توطئه

شد.  مقاومت مردم انقالبی کردستان طراحی و اجرا می
له و نهادها و نمایندگان دمکراتیک  در حالی که کومه

مردم کردستان، خواهان این بودند که همه مذاکرات 
علنی برگزار شود و هیچ توافق و عدم توافق از مردم 

 پنهان نگاه داشته نشود.
ها و  ها و تشکل اعتراضات زیادی از سوی سازمان

ویهه در  ها مستقل در شهرهای ایران و به رسانه
تهران، در حمله به کردستان صورت گرفت و با مردم 

دردی و همبستگی شد. در خارج  کردستان، اعالم هم
ها و  خانه کشور نیز در چند کشور در مقابل سفارت

های  های حکومت اسالمی، آکسیون کنسولگری
 اعتراضی برگزار گردید.

هللا منتظری، درباره یورش به کردستان، گفت:  آیت
العمل امپریالیسم و صهیونیسم  حوادث کردستان عکس«

 »است.
شهریور تهران،  8هللا طالقانی، در سخنرانی جمعه  آیت

بار دیگر به جنبش انقالبی کردستان، شدیدا حمله کرد. 
او، در سخنرانی قبلی خود گفته بود که همراه امام 

 آید. پشت تانک نشسته و به کردستان می
تن از مردم شهر  7، بار دیگر 52مرداد  88بامداد روز 

آباد به جوخه اعدام سپرده  پاوه، در محوطه زندان دیزل
چنین    هم52مرداد  33مروزنامه کیهان،  شدند.

 مرداد ماه، خبر  33روز روزنامه روزنامه کیهان، 

در پیشاپیش همه اعتراضات انقالبی مردم کردستان و 
ای در مقابل نیروهای  دهی مقاومت توده سازمان

فشانی  روز جان طور شبانه سرکوبگر، با تمام نیرو و به
و فداکاری و مبارزه کردند. همین مقاومت و صداقت 

سرعت  انقالبی سبب شد که جنبش انقالبی کردستان به
خواهان و  یک جنبش محبوب و اجتماعی و سنگر آزادی به

 های سراسر ایران تبدیل شود. سوسیالیست
طور که اشاره شد حکومت اسالمی قبل از حمله  همان
های چنین  جانبه به کردستان، سعی کرد زمینه همه
ای را با هجوم به دستاوردهای انقالب آغاز نماید  حمله

های حمایت و پشتیبانی مردم نقاط دیگر ایران  و زمینه
طلب کردستان را از بین ببرد. بدین سان،  از مردم حق

حکومت اسالمی، هنوز پای خود را در حاکمیت محکم 
نکرده بود، شمشیر خود را از رو بست، حتی قوانین 

المللی که بر  شمول بین سیاسی و حقوقی جهان
حکومت شاه تحمیل شده بود، سریعا کنار گذاشت و به 

ها و کشتارها را نه تنها در  ترین شکنجه اعمال شنیع
ترین و  عام پرداخت. فجیع ها، بلکه در مالء زندان
ها را با اتکا به قوانین اسالمی مانند  ترین روش خشن

فتوای قتل و ترور، قصاص و سنگسار و شکنجه و 
اعدام را در قوانین جزائی خود رسمیت داد و قانونی 

گناه را بدون محاکمه و وکیل  کرد. اعدام هزاران انسان بی
مدافع، با اتکا به این قوانین وحشی، در عرض دو سه دقیقه 

 های اعدام سپردند. صادر کردند و به جوخه
ترین مسئله  مسلما در شرایط موجود، ضروری

های مردم و تبلغی و ترویج اهداف  یابی توده تشکل
کنونی و آتی است. اگر همین امروز زنان، دانشجویان 
و جوانان، کارگران و همه نیروهای آزاده و 
روشنفکران مترقی نتواند در سطح سراسری خود را 

ها و استراتهی خود را  متشکل و متحد کنند و تاکتیک
در مقابل جامعه قرار ندهند، دیر یا زود حکومت 
اسالمی نیز مانند حکومت سلطنتی تغییر یافته، باز هم 

مانده و وضعیت موجود  جهل و جنایت و استدمار باقی
های بورژوازی  تنها با تغییر حاکمیت در دست جناح

هر چند که وضعیت موجود بسیار تداوم خواهد یافت. 
کننده و نویدبخش است. این امید باید به یک انقالب  امیدوار
اجتماعی تبدیل شود تا در آینده هیچ انسانی با  - سیاسی

سرکوب و اختناق و فقر و فالکت و جهل و خرافات ملی و 

ها بدون در  و پنجه نرم نکند. همه انسانمذهبی دست 
نظر گرفتن ملیت، جنسیت، رنگ پوست، و باورهایشان 

عنوان شهروندان آزاد و برابر زندگی شاد داشته و  به
 خودشان مستقیما جامعه را مدیریت کنند.

شکی نیست که در انقالب پیش روی جامعه ایران، 
چنان نقش برجسته و سنگر مهمی برای  کردستان هم

تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی خواهد بود، 
بنابراین، حمایت و پشتیبانی از جنبش انقالبی 

خواه  کردستان، و یفه همه نیروهای انقالبی و آزادی
 سراسر ایران است.

 های ایران ها و خلق بیانیه پالتفرم دموکراتیک جنبش
 8312نوزدهم اوت  - 1387بیست و هشتم مرداد 

*** 
 پلیس ترکیه تجمع مادران کرد را سرکوب کرد!

 
پلیس ترکیه هفتصدمین تجمع مادران کرد داغدار را که به 

اند سرکوب کرد. پلیس به  معروف شده «مادران روز شنبه«
در استانبول  8312این تجمع که روز شنبه بیست و پنجم اوت 

پاش  آور و آب برگزار شد، حمله و با استفاده از گاز اشک
 نفر را بازداشت کرد. 83کم  دست

تاکنون جمعی از مادران کرد برای  1885ماه مه  87از روز 
 1823های  شان در دهه دادخواهی درباره ناپدید شدن فرزندان

این تجمع .کنند هر شنبه تجمع اعتراضی برگزار می 1883و 
صورت سیستماتیک از  به 8338تا  1888های  در فاصله سال

های بعد با  شد، اما در سال سوی پلیس ترکیه سرکوب می
اما  .شد مسامحه پلیس تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می

بار پلیس ترکیه به این  ، برای اولین8312اوت  85روز شنبه 
 .تجمع حمله کرد

این است که اجساد  »مادران شنبه«خواست اصلی 
شان پیدا شود و عدالت درباره عامالن این جنایت اجرا  فرزندان

 .شود

نفر دیگر از تیرباران شدگان شهر پاوه را که در  8
بامداد در محل کشته شدن پاسداران، با حکم  7ساعت 

خلخالی، درج کرده بود. دادستان انقالب سنندج، در 
نفر در سنندج،  7یک گزارش رسمی اعالم کرد که 

 اعدام شدند.
دنبال اعتراض مردم برای  ، به1352مهر ماه  83روز 

روی مردم  آزادی زندانیان در شهر مهاباد، پاسداران به
معترض آتش گشودند که موجب اختالف جمعی از 

ها با نیروهای مسلح شد. در این هنگام زدوخورد  آن
درگرفت و گروهی از مردم و پیشمرگان مسلح به سپاه 
پاسداران و کالنتری حمله کردند. در این درگیری رییس 

نفر دیگر نیز زخمی  7پلیس کشته شدند.  3کالنتری و 
 نفر از زندانیان نیز موفق به فرار شدند. 17گردیدند و 

های شدیدی در  ، درگیری1352روز نهم شهریور 
ها در جاده بانه،  ترین درگیری کردستان روی داد. مهم

دره و بوکان در جریان بود. هلیکوپتر  مریوان، دیوان
چمران، زیر آتش ضدهوایی پیشمرگان قرار گرفت. در 
روستای سوته و پاسگاه بسطام، یک جنگ شدیدی 
روی داد که در این جنگ نابرابر رفیق فواد مصطفی 

های سرشناس و محبوب و از  سلطانی، از کمونیست
باختن کاک  له، جان باخت. جان گذاران کومه بنیان

فواد، شوک و ضایعه بزرگی برای مردم انقالبی 
کردستان و جنبش کمونیستی ایران بود. نیروهای 
حکومتی بر سر جان باختن کاک فواد، تبلیغات گسترده

ای راه انداختند و آن را پیروزی بزرگی برای حکومت 
روز پیش از این واقعه  7جهل و جنایت دانستند. 

برادر فواد  8دستور خلخالی نماینده خمینی،  دردناک، به
  نفر دیگر در مریوان تیرباران کردند. 7را همراه با 

نیروهای حکومت اسالمی، هنگامی که توان مقابله با 
نیروهای پیشمرگ و مردم معترض را نداشتند، 

کردند و دست به  گناه حمله می مردم بی وحشیانه به
، 52شهریور  11زدند. برای مدال، روز  کشتار می

را  »قارنا«نیروهای حکومت اسالمی، مردم روستای 
عام کردند. نمونه چنین جنایات را سربازان  قتل

اسرائیلی در فلسطین و لبنان و سربازان آمریکایی در 
های حکومت  اند. رسانه عراق و افغانستان آفریده

اسالمی، چندین هفته درباره این جنایت هولناک سکوت 
 33کردند، اما سرانجام روزنامه کیهان، در تاریخ 

در پی حادثه فجیع روستای «، نوشت: 52شهریور 
نفر شد، هیئت اعزامی از  72که منجر به قتل  »قارنا«

غربی و حاجی  وزیر، استاندار آ ربایجان سوی نخست
مالصالح رحیمی به این روستا، گزارشی تقدیم مقامات 

 »کرد...
کاران حکومت اسالمی، نمونه چنین جنایاتی را  جنایت

طور  محدود نکردند، بلکه به »قارنا«فقط به روستای 
ها و  دهی شده در بخش سیستماتیک و سازمان

، »قالتان«روستاهای دیگر کردستان، مانند 
 »منطقه چومی مجیدخان«، »ایندرقاش«، »سروکانی«

زندانی سیاسی را  58و غیره، تکرار کردند. یا این که 
های مرگ  جمعی در مهاباد، به جوخه طور دسته به

 سپردند.
، نیروهای سرکوبگر از پادگان 1357اسفند  87روز 
مردم شهر حمله کردند که در اثر این  سنندج، به 82

ها نفر جان باختند و صدها نفر نیز  حمله وحشیانه، ده
زخمی گردیدند. ستاد ارتش در تهران، مردم سنندج را 
ضدانقالب خواند و تهدید کرد. در دومین روز این 
جنگ، رفیق صدیق کمانگر، سخنگوی شورای موقت 

ای خطاب به خمینی، نوشت: شهر سنندج، در نامه
این درگیری مسلحانه از طریق صفدری نماینده دولت «

مردم  »و پادگان سنندج تحمیل شده است.
روز، در مقابل حمالت هوایی و زمینی  84 سنندج

 حکومت اسالمی، مقاومت کردند.
هللا طالقانی، در راس هیئت  برای بررسی اوضاع آیت

رسمی دولتی، از تهران به سنندج آمد و با نمایندگان 
نفری شهر سنندج،  11کردستان برای تشکیل شورای 

مروزنامه  توافق رسید و اوضاع سنندج آرام شد. به
  52فروردین  7و  57اسفند  88کیهان، 

در همین روزها، نیروهای ارتش و سپاه پاسداران به 
شهر گنبد کاووس حمله کردند و دفاتر نیروهای سیاسی 
ترکمن صحرا را تخریب و تسخیر کردند و حمام خون 

 راه انداختند.
هجوم نیروهای سرکوبگر، مردم شهر  در اعتراض به

مریوان، به عنوان اعتراض شهر را ترک کردند که به 
کوچ سیاسی معروف شد. این حرکت مردم مریوان، 
مورد حمایت و پشتیبانی مردم شهرهای دیگر قرار 

 گرفت.

۷صفحه  



روزتهاجموحشیانهمرداد،سال82مناسبتبه
 نیروهایحکومتاسالمیبهکردستان!

 
هللا خمینی بر علیه مردم  روز صدور فرمان جهاد آیت مرداد ماه سال 82

نظیر مردم انقالبی کردستان علیه نیروهای  کردستان و یادآور مقاومت بی
 جهل و جنایت و ترور اسالمی است. 

سی نه سال پیش سال پیش 
 82شنبه  در روز یک

مرداد، خمینی به نیروهای 
ها و  سپاه و ارتش و کمیته

های متجاوز مسلح  گروه
خود فرمان داد تا از زمین 
و هوا به کردستان یورش 
ببرند و مردم کردستان را 

حکومت اسالمی  که به
دادند و مشغول  اهمیتی نمی

دهی خود بودند،  سازمان
سرکوب کنند. اما مردم 
کردستان در برابر این 
تهاجم و تجاوز نیروهای 
جهل و جنایت ایستادند تا 

آوردهای انقالبی  از دست
خود دفاع کنند و بر نوشت 

 خویش حاکم گردند. 
تهاجمات وحشیانه حکومت 

قدرت رسیده، تنها به کردستان محدود نبود، بلکه از همان  اسالمی تازه به
پوش و  روزهای نخست پیروزی انقالب، یورش نیروهای سیاه

اوردهای مردم در سراسر ایران آغاز شده  اندیش و مرتجع، به دست تاریک
ها و  پذیرفتند؛ سازمان حجاب اجباری اسالمی را نمی بود. سرکوب زنانی که 

همه  احزاب چپ و سوسیالیست که مخالف آن بودند و نهایت حمله به
شان قرار  های مردمی و فرهنگی و اجتماعی را در دستور حکومت تشکل

خواهی،  چه رنگ و بوی آزادی کردند هر آن ها سعی می داده بودند. آن
جویی داشت نابود سازند. بنابراین،  طلبی و عدالت طلبی، برابری دمکراسی

مرداد، بلکه از همان فردای  82سیاست سرکوب و ترور حکومتی نه از 
 قدرت رسیدن حکومت اسالمی، آغاز شده بود.  به

هایی که امروز  اسناد فراوانی وجود دارد که بسیاری از شخصیت
اند نگار و استاد دانشگاه شدهطلب و دکتر و مهندس و روزنامه اصالح

پور، حجاریان، عبدی و کسانی  مانند دکتر زیبا کالم، اکبر گنجی، جالیی
شان را در جهت  صدر و غیره در آن روزها تمام هم و غم چون بنی هم

های حکومت جهل و جنایت  کشتار مردم انقالبی کردستان و تحکیم پایه
امام «ها نیز در کنار  اسالمی گذاشته بودند. حتی برخی احزاب و سازمان

قرار گرفته و خواهان مسلح کردن سپاه پاسداران  »ضدامپریالیست
ها مردم انقالبی کردستان را عوامل پالیزبان  های سنگین بودند. آن سالح به

 نامیدند. و بیگانه و ضدانقالب می
مانده از  خمینی، ارتش و ژاندارمری باقی 1352مرداد  82با فرمان حمله 

رژیم سرنگون شده سلطنتی، پاسداران حکومت اسالمی، سیلی از 
، »سیاه جامگان«، »مجاهدین انقالب اسالمی«بندان  چاقوکشان و قداره

سوی  ، به»سپاهیان اسالم«و  »جویان خط امام دانش«، »پوشان کفن«
طلبانه و انقالبی مردم  کردستان سرازیر شدند تا هرگونه صدای حق

اما، در برابر این یورش وحشیانه، مردم انقالبی  . کردستان را خفه کنند
پا خاستند و جنبشی را راه انداختند که اکنون این جنبش زنده  کردستان، به

 دهد. است و به مبارزه انقالبی خود ادامه می
 بخشی از فرمان حمله خمینی به کردستان، چنین است:

های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند  از اطراف ایران گروه«
اند من دستور بدهم به سوی پاوه رفته، غائله را ختم کنند. من  تقاضا کرده

 کنم، اگر کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می از آنان تشکر می

ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه  84ها و قوای مسلح تا  ها و تانک با توپ
های کیهان و اطالعات و...،  مروزنامه »دانم... نشود، من همه را مسئول می

  1352مرداد ماه  87شنبه 
در پی انتشار این فرمان خمینی، عصر همان روز، نمایندگان مجلس خبرگان در 
قم، او را مالقات کردند. خمینی، سخنرانی کرد. او، طی سخنانی، با زبانی زمخت 

طلب کردستان را  خواه و حق شرمانه مردم انقالبی و آزادی و خشن و بی
مرزها را آزاد  «... کار و فاسد نامید. او، در بخشی از سخنرانی خود گفت: خراب

خیال  ها را آزاد کردند، گفتار را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به کردند، قلم
ها یک مردمی  این که این
کارند،  ها خراب هستند... این

دیگر با این اشخاص 
شود با مالیمت رفتار  نمی

ها یک جمعیت  کرد... این
کار هستند، یک  خراب

ها  جمعیت فاسد هستند. این
توانیم که بگذاریم  را ما نمی

شان  هر کاری که دل
خواهد بکنند. حاال هم  می

اند که خود  اعتراض کرده
شماها دارید این کارها را 

ها که  کنید. نظیر آن می
پریروز و چند روز پیش آن 

کاری را کردند...  خراب
خودشان ایجاد غائله 

کنند بعد گردن مردم  می
گذارند... یک چنین  می

ها  مردمی هستند... با این
باید با شدت رفتار کرد و با 

رادیو و تلویزیون  83سخنرانی خمینی را ساعت  »کنیم... شدت رفتار می
نیز متن کامل  1878اوت  17  -  52مرداد  82سراسری کشور پخش کرد و روز 

 های کیهان و اطالعات درج گردید. سخنرانی او، در روزنامه
های دولتی، تبلیغات  در همان ساعات پخش اطالعیه و سخنرانی خمینی، رسانه

ها  آمیز خود را علیه مردم کردستان و سازمان دروغین و غیرواقعی و تحریک
و کلیه نیروهای سرکوبگر نظامی   و احزاب و دیگر نهادهای مردمی آغاز کردند

 های مخرب راهی کردستان شدند. الهی با کلیه تجهیزات و سالح و حزب
بدون فوت وقت به سنندج بروید. کلیه «خمینی، اطالعیه دیگری صادر کرد: 

نیروها و و قوای نظامی به این دستور توجه فرمایند: الساعه خبر رسید که در 
اند و اگر تا نیم ساعت  های آنان را محاصره کرده ها و سازمان سنندج، ارتشی

کلیه قوای انتظامی دستور  برند... اکیدا به ها را می دیگر کمک نرسد، اسلحه
قدر کافی به طرف سنندج  های مراکز ابالغ کنند که به دهم که به پادگان می

حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران انقالب در هر محلی 
طرف سننج و تمام کردستان با پل هوایی بسیج شوند و  مقدار کافی به هستند به

قدر یک ساعت از و یفه  با تمام شدت اشرار را سرکوب نمایند. تاخیر و لو به
خواهم که مراقب باشند هر یک از  شود. از ملت ایران می شدت تعقیب می به

ماموران تخلف کردند فورا اطالع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از 
هللا  والسالم روح »من خبر بسیج عمومی برسد. قوای انتظامی به

  1352مرداد  88مروزنامه کیهان، 1352مرداد  82الخمینی،  الموسوی
کردستان،  جانبه به این وقایع حاکی از آن است که خمینی، برای حمله همه

آوردهای دمکراتیک  دنبال بهانه و فرصت بود تا از این طریق کلیه دست به
ها را ببندد. حکومت خود را با  ها را بشکند. دهان انقالب را سرکوب کند. قلم

 تهدید و ترور و جنگ و کشتار تدبیت کند.
، عوامل حکومت اسالمی در شهر نقده، 52فروردین  31برای مدال، در روز 

جنگ ترک و کرد راه انداختند. این درگیری یک هفته ادامه داشت. صدها تن از 
عام شدند. ارتش و پاسداران به فرماندهی مالحسنی وحشی،  ساکنان شهر قتل

ها را غارت  کشتار مردم کرد در این شهر زدند و منازل و اموال آن دست به
کردند. بسیاری از مردم کرد این شهر را مجبور به ترک شهر کردند و آواره 

 نمودند.
تظاهرات و اعتراض زدند. نیروهای  مردم انقالبی کردستان، در همه جا دست به

 نفر از جوانان شهر پاوه  11، 52مرداد  82دقیقه بامداد روز  43و  8سرکوبگر، ساعت 
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