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همراهی با اعتراض

خط مشی حزب کمونیست کارگری ایران -

گرسنگان کار شما

حکمتیست در کردستان
(مراحل و محورهاى کار ما)

نیست!
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واکسن بخرید!

ملکه عزتی
هرچند صاحبان قدرت در اقلیم کردستان باا
توسل به نیروی سرکوب با کشتار و خاون
پاشیدن به مردم ماتاتارر در خایااباان
توانستند برای مدتی متترضین را به خااناه
هایشان برگردانند اما این بار باا کاوهای ا

خشم و نفرت و دره ای عمیق ا فاصلاه

واکسیناسیون همگان وظیفه دولت است!
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در افشای چهره واقعی احزاب ناسیونالیسم کرد
مصاحبه اکتبربا عبداله دارابی
صفحه ۸

و

دوری ا دستگاه حکومتای کاه نشاان داد
داعیه حکومت کردی دروغ باررگای بایا
نیست .وجود و حضاورجاواناان و ماردم

علیه خشونت نسبت به زنان ،علیه قتلهای ناموسی
سعید یگانه

صفحه ۲۲

خشمگینی که ا فرط فقر و بیکاری و تالش
برای تامین آینده ای بهتربه خیابانها ریختند
و اعترار کردند برای دولت بورژوا ی کارد
قابل تحمل نبود .دروغ بارر

بارادری و

همربانی و همسرنوشتی را روشن تر ا ایان
نمیتوانستند اشکار کنند ،بقول مردم عاادی
کوچه و با ار چاه های نفتی برای شما و ناوه
هایتان و کف

پاره برای ما و نوه هاایاماان

چه در طی رو های پر تن
در طول بی

اعتراضات و چاه

ا دو دهه حاکاومات احاراب

برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی
خاطراتی از چیمن دارابی
بخش دوم

صفحه ۲۲

شوراهای مسلح ،ضامن حاکمیت مردم در
کردستان است!
اسماعیل ویسی

صفحه 16

کردی در اقلیم کردستان فاکتور ثابت و آنچه

به کرات مردم در طول اعتراضات قبلی و این
بار هم تجربه کرده اند این است که طباقاات
حاکم به هر قیمتی ا مناافاخ خاود دفاا
میکنند و برای حفظ قدرت

صفحه ۲

در دفاع از ”ممنوعیت ترمیم پرده بکارت،
ممنوعیت معاینه و گواهی پرده بکارت“
هالله طاهری

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

صفحه ۲9

اکتبر

صفحه ۲

شماره ۲۷۲

همراهی با اعتراض گرسنگان کار شما نیست!
خود به هر جنایتی دست میرند .ا کشتار در

برای برآورده شدن خواسته هایشاان عالایاه

خیابان و در رو روشن تا شلیک با هدف بار

حکومت چه کرد و چه غایار کارد ماباار ه

سر و قلب متترضین تا حذف فیریکی در خفاا

خواهند کرد و نمادهای سارماایاه در ایان

و آشکار .احراب حاکم در کردستان وضتایات

حکومتها را هم به آت

خواهند کشید .نشاان

متیشت و ندگی مردم را به جایی رسانده اند

دادند گردنی برای طناب دار کاردی آمااده

که جمتی در حسرت دوران صدام دیکتاتور آه

نکرده اند ،نشان دادند علیه گردن دن و علیه

بکشند و جمتی بر درگاه کاظمی و حکاومات

بیحقوقی و گرسنگی و نداری با هر وسیله ای

مرکری درعراق دخیل ببانادناد .بایاکااری،

به میدان مبار ه میایند.

اما مشمر کننده ترین موضخ دفا ماموستایان

گرسنگی و بی خانمانی اکثریت جامته نتیجه

در طی این اعتراضات ،بتضی احراب و چاهاره

آیینی( مالیان سنی) ا اعاتاراضاات ماردم

ا بیست سال حاکمیت کردی نشساتاه

های سیاسی آ دیخواه و مبار ا اعاتاراضاات

خشمگین ا استبداد فرعون های حاکاومات

بر دریایی ا ذخایر نفتی و منااباخ ثاروت و

مردم فقیر و محروم و علیه حقوق پاایاماال

اقلیم بود .این نان به نرخ رو خاوران ،ایان

مالیات بر واردات در مر های متتدد اقالایام

شده مردم ستمدیده اقلیام کاردساتاان در

فرصت طلبان وقی و ضد ن در هر برنگاهای

کردستان است .سهم مردم ماحاروم اعامااق

اشکال مختلف حمایت و پشتیبانای کاردناد.

به قصد سوار شدن بر اعتراضات بر حق ماردم

جامته ا درآمدهای سرسام آور و کماکاهاای

تتداد دیگری هم در سکوتی متنی دار خود را

وبه قصد به انحراف کشاندن خواستاه هاا و

نجومی کشورهای اروپایی به این حکومت در

به کری و کوری دند و جارات باه خاهار

توقتات مردم به جان آمده قصد علام کاردن

طول سالها حکومت جر نداری و محارومایات

انداختن منافخ حقیرشان را درخود نادیادناد.

خود به مثابه رهبران متنوی جامته و ماردم

چیر دیگری نبوده .شایخ است کاه در ایان

اینها منافخ خود را با منافخ حاکامایات گاره

ا دو

بی

حکومت و در این محدوده جغرافیایی بی

ا

چند صد نفر میلیاردر وجود دارد و بایا

متترر را دارند .اینها که در طی بی

دند وهمه الدروم و بلدروم شان در دفاا ا

دهه حکومت حافظان سرماایاه و قادرت و

حمتکشان و مردم تحت ستم کرد با همایان

مکنت جر حمایت ا قدرت و تاالش بارای

ا چند میلیون مردم گرسنه که رو انه با فاقار

یک قلم سکوت و نهایتا در ماقاام نصاایا

سهم خواهی بیشتر قدم دیگری برنداشته اناد

دست و پنجه نرم میکنند .ماردم کاارگار و

برادرانه و مشفقانه در جهت آرام کردن اوضا

ا این تحرکات به شکل لفظی با صدور بیانیاه

کارکن با حقوق های متوقه چندین ماهه در

نشان دادند درکدام طرف این جنا

قادرت

ایی اعالم حماایات کاردناد .ایان ا گاور

یک طرف این صف و مردمی کاه ا قابال

ایستاده اند .آنان با سکوت در مقابل ماتااش

برخواستگان تاریخ که خواب باا گشات باه

قراردادهای نفتی با این وآن کشور ماناهاقاه

نشان دادند تا چه حد در ادعااهاای پاو

و

حکومت پیامبرشان محمد را میبینند مانیکه

برحجم ثروتشان رو انه و بشکل نجومی اضافه

توخالی خود صادق هستند و این فرصتی باود

ا  ۰۵۵۵ن کشته و

میشود در آن طرف صف .رو یاکاه خاالاد

برای مردم محروم و ستمدیده تا چهره واقتای

نده بگور شدند نه بیانیه ای صادر کردند و نه

عریری آر و کرد کشتن و اعدام کرد تاوسا

آنان را ببینند و قضاوت کنند .قضاوت کنناد

خاطرشان ا این قتل و کشتار ها مکدر شاد.

کرد را به قیمت برپایی یک حاکمیت کاردی

که سپاه ملی کرد حشدالشتبای آیاناده در

اینها ا ترور شهروندان بیگناه رو نامه نگااران

به جان میخرد به احتاماال قاوی چانایان

کردستان خواهد شد و قانون اساسی تنظایام

آ ادیخواه و فتالین سیاسی و کمونیست خم

مناظری را برای خود تصور کرده بود ،اما ن

شده توس مرکر احراب کردی ماهاماتاریان

به ابرو نیاوردند .در ترور جنایتکارانه سردشات

و مرد متترر در اقلیم کردستان نشان دادناد

وظیفه اش حفظ حاکمیت این احراب و سلب

عثمان خفه شدند و پایه های کتبه یشان هام

با خالد عریری ها همنظرو همسو نیستاناد و

حقوق ا مردم خواهد بود.

هیچ صدمه ایی ندیاد .ایاناهاا در

در حکومت اقلیم بی

مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

صفحه ۳

اکتبر

صفحه ۳

شماره ۶۷۲

همراهی با اعتراض گرسنگان کار شما نیست!
بیشتر ا دو دهه شریک د د و رفیق قافله بوده اند .هرجا سیاست حاکمان در تثبیت خرافه و عقبماندگی و بیحقوقی عمل کرده است اینها مادافاخ
این روند بوده اند .در تصویب قوانین چند همسری اینان شمشیر نان صف اول تثبیت این قانون عصر حجری بودند ،اینها ا بلندگوی مسجاد تاا
تریبون تلویریون دولتی و خصوصی استفاده کردند تا مدعی شوند تغییر در شیوه ندگی و نباره گی محمد را کفر بخوانند و تغییر در قااناون را
عصیان علیه حکم قران اعالم کنند .اینها بر جسد بیجان نان خندیدند و در منابر جهل و خرافه ا قوانین نابرابر و آپارتاید جنسی دفا کاردناد.
نان را شیهان و ناقص التقل خواندند و تالش کردند دفا ا حق ن را به مثابه مظاهر کفر ،بی غیرتی و بی ناموسی به مردم حاقاناه کاناناد.
تتدادی ا هممسلکان اینها در دفا ا داع

و گردن دن مردم بیگناه در مقابل دوربین های خبرنگاران گفتند این شیوه عین حکومت محمادی

است و مردم باید به صدر اسالم برگردند .مالیان آیینی در حجره های جهل و خرافه و ترویرشان در مقابل خرید و فروش ناان ایاردی تاوسا
داع

خفه شده بودند .مفتی اعظم اینها فتوا داد دفا ا داع

و خالفت اسالمی ا اهم وظایف مسلمین است این مغرهای فرتوت و مرتجخ ناه

حقوق عقب افتاده دارند و نه شب با شکم گرسنه سربر بالین نهاده اند .اینها جیره و مواجبشان را مرتب و هر ماهه هم ا دولت و هم ا حامایاان
سرمایه دارشان دریافت میکنند .اینها اختالف طبقاتی و وجود فقیر و غنی در جامته را امری بدیهی و ا قوانین الهی میدانند .اینها نه عقیده ایای
به رفاه عمومی جامته دارند و نه این امر مشغله احدی ا آنهاست .اعالم حمایت ا متترضین آنهم با این مقایسه چندش آور که کشتان ماردم
گناه بررگی است ،بررگتر ا ویران کردن کتبه نشان میدهد ار ش جان انسان های نده و بیدفا برابر است با چند سن

و آجرپاره کتبه یشان

اعالم حمایت این دایناسورهای نسل منقرر شده تنها باعث خشم و نفرت ا منادیان دین و آیینی است که فرصت طلبانه فق در فکار باقاای

ندگی انگل وار خود است .باید به آنها گفت ،دفا و حمایت ا خواست و اعتراضات مردم محروم کار شما تاریک اندیشان و مرتجتین داع

پرور

نیست .حمت نکشید ،مردم با تکیه بر نیروی خودشان و سا ماندهی این نیرو با این حکومت تسویه حساب خواهند کرد .در یاک تاوا ن قاوای
مبار اتی و با رهبری نیروهای آ ادیخواه و برابری طلب حکومت را مجبور میکنند هر آنچه را که در طی نردیک به  ۵۰سال به جیب ده اناد باه
مردم برگردانند .شما نه درد مردم گرسنه را درک میکنید و نه شب را در خیابان و بدون سرپناه بسر برده اید .شما به کوشک و قصارهاایاتاان
برگردید .شما سالهاست مردم محروم را به آن دنیا و بهشت فرضی و جوی های شیر و عسل حواله میدهید .امرو دیگر اجاا ه بادهایاد ماردم
خشمگین و به جان آمده خودشان راه مبار ه و اعتراضشان را انتخاب کنند و در همین دنیا ا شیر و عسل و بقیه نتمات ندگی بهره مند شوناد
و لذت ببرند .باور به بیانیه و اطالعیه حمایتی ا جانب شما یک توهم ساده لوحانه است ،به خودتان حمت صدور این نو بیانیه ها را ندهید
ملکه عرتی  ۵۲دسامبر ۵۵۵۵

ملیت برخالف جنسیت مخلوق طبیعت نیست ،مخلوق جامعه و تاری ااخ انساا اتاتم مالایات ا ا ا
نظر به مذهب شبیه اتتم اما برخالف تعلا ماذها ت  ،تاعالا مار سا رر تاها نارماا ها انا اخاا ت
نیستم بعنوا نرر نمی وا به ملیت خایص گروید و یا ا آ برید!
منصور حکمت

شوراها را همه جا بر پا کنید
ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای را همه جا بر پا کنید! در کارخانه ها در محالت شوراها را بر پا
کنید! امروز شوراها ارکان مبارزه و قیام و فردا ارکان حاکمیت!

نه قومی ،نه مذهبی  ،زنده باد هویت انسانی

اکتبر

صفحه 4

شماره ۶۷۲

خط مشی حزب کمونیست کارگری ایران  -حکمتیست در کردستان
(مراحل و محورهاى کار ما)
مقدمه :

همگانی" و "علیه فقر و فالکت و بیکاری“” ،تامین متیشت و سالمت“

اوضا ایران به شدت متحول است .مبار ه علیه فقر و گرانی و برای

و دیگر شتارهاى کنکرت و بسیج کننده سیاسى و اقتصادى در جنب

تامین متیشت و سالمت مبرمیت عاجل پیدا کرده است .جدال برسر

اعتراضى کارگرى و تودهاى در دستور عاجل کار ما است.

قدرت سیاسی و سرنگونی جمهوری اسالمی در صحنه سیاست ایران و

 -تامين رهبرى جنبش اعتراضى و انقالبى ا طری ق :الف -ناظر

ا جمله در کردستان متناى بسیار مینى و گسترده به خود گرفته

شدن پالتفرم و شتارهاى متحد کننده و رادیکال بر این مبار ات،

است .پایان حاکمیت رژیم اسالمی و خارج شدن ودتر کنترل اوضا ا
دست این حکومت ،مشخصا در کردستان یک احتمال قوی است.

تالش برای عروج دادن حرب به عنوان بخ
کارگری و تودهاى جارى (جنب

الیتجراى مبار ات
اعترار عمومى،

کارگری ،جنب

نان ،جوانان ،متلمان) .ب -تامین رهبرى سراسرى و محلى

سابقه و موقتیت و توانایى نیروی کمونیسم و چپ و آ ادیخواه در

جنب

کردستان یک پایه مهم قدرت کمونیستها و حرب کمونیست کارگرى

این مبار ات .به این متنا  -١عروج رهبران و شخصیتهاى با اتوریته

تتیین کننده اى در پیشروى

حرب در کردستان به عنوان رهبران درگیر در مبار ات اجتماعى-۵ .

کمونیسم و حرب ما در جدال سیاسی و طبقاتی برای تتیین تکلیف

نان،

ایران  -حکمتیست است و میتواند نق

قدرت سیاسی در کردستان و به تبخ آن در سه

سراسر ایران ایفا

کند.

ابرا وجود موثر و اجتماعى فتالین جنب

کارگرى ،جنب

جوانان و متلمان و دیگر جنبشهاى اعتراضى ،تالش برای تامین رهبرى

در همه سهوح محله اى ،شهرى ،جنبشى و عرصه اى براى مبار ات

حرب حکمتیست و تشکیالت کردستان آن همان خ

مشی و هدف

سیاسی را تتقیب میکند که حرب در سراسر ایران براى تحقق آن

مردم و کمک به عروج و تامین هژمونى رهبران در محل در سهوح
مختلف و تبدیل آنها به رهبران سراسری جنب

اعتراضى.

میکوشد .حرب در عین حال با چشمان با اوضا متفاوت در کردستان

-ساختن حزب در داخل :جلب و جذب رهبران و فتالین

را تتقیب میکند .در راستاى جوابگویى به وظایفمان در کردستان نقشه

کمونیست جنب

کارگری و جنبشهای اجتماعی رادیکال و محافل

مرحله بندى شده یر را ،با تتیین محورها و اولویتهاى هر دوره ارائه

آنها به صفوف حرب .بر بهن گسترش شبکه محافل کمونیستى ،ایجاد

میکند.

حو ه های حربی دخیل در مبار ات و تحوالت جارى موجود در

مراحل کار ما

کارخانه و محی

- ١مرحله کنونى :تبديل شدن به حزب قدرتمند و جابجا کننده

نان ،و عرصههاى مختلف بسیار اساسى است .کلید مسئله قرار گرفتن

کارگری و کمونی ستی و حرب ما در

کادرهاى کمونیسم کارگرى در راس شبکه محافل کمونیستی و حو ه

جامته کردستان دارای موقتیت اجتماعی و سیاسی جدی و انکار

های حربی است .ارتباط محکم ما با این کادرها و هم خ و هم تصویر

ناپذیر است .اما این موقتیت و پتانسیل هنو به تمامى به توانایى عملی

بودن آنها با سیاستهاى حرب ،این اقدامات میتواند منشاء سر و سامان

و متشکل و سا مانیافته ،تبدیل نشده است .کل انرژى کمونیسم

گرفتن حرب پرنفوذ و جابجا کننده نیرو در هر محیهى باشد که این

کارگرى و عرصههاى مبار اتى حرب را در کردستان باید در نقشهاى

کادرها و این شبکههاى کمونیستى حضور دارند .ابتاد دیگر سا مانیابى

نيرو در جامعه  :جنب

فورى و هماهن

کار و محالت ،دانشگاه و مدرسه ،در میان جوانان و

حربى و ایجاد کمیته و ارگانها و نهادهاى مناسب دیگر را بنا به تغییر

به کار گرفت .در این راستا:

اوضا و در انهباق با شرای باید در دستور گذاشت.

 محورهاى کار مادر اين دوره:-نمايندگى کردن پالتفرم ”نه“ مردم به کليت جمهوری اسالمی



سازماندهى تودهاى ،دامن زدن به جنبش مجمع عمومی

در اعتراضات جارى .بر این اساس ب سی جگرى اجتماعى و

و شورايی :ن شانه های م ساعد تغییر تناسب قوا به نفخ

تودهاى حول ”سرنگونى جمهورى اسالمى و آ ادى و برابرى و رفاه

گسترش سا مانیابی توده ای و کارگری

زنده باد سوسیالیسم !

صفحه ۵

اکتبر

صفحه ۵

شماره ۶۷۲

خط مشی حزب کمونیست کارگری ایران  -حکمتیست در کردستان
(مراحل و محورهاى کار ما)
ا هم اکنون فکر شده باید برای آن شرای خود را آماده کنند .کسب

مشاهده است.
مجمخ عمومى و شورایی محور اصلى کار ما در

آمادگى ال م براى اوضا اضهرارى و داشتن طرح برچیدن جمهورى

 -دامن دن به جنب

ایندوره است .تدوین و تبلیغ طرح حاکمیت شورایی و اعالم علنی آن.

اسالمى ا اولویتهای مهم حرب حکمتیست و تشکیالت کردستان آن

ما مبتکر جنب

مجمخ عمومى و شورایى هستیم .در عین حال ا

است.

ایجاد کانونها و نهادها و اتحادیه در رشتهها و بخشهاى دیگر بنا به

- ٢مرحله بعدی؛ جابجايى عملى قدرت سياسی :فل ج شدن

ضرورت و توس کارگران ،استقبال میکنیم و مبتکر آن خواهیم شد.

بیشتر جمهورى اسالمى در بتد سراسرى ایران ،موقتیت جدیدى را در

-کنترل محالت :خارج کردن نق شه مند محالت مختلف در

کردستان به وجود میاورد .در شرایهى که توانایى عملى جمهورى

شهرها ا دایره اعمال قوانین و کنترل جمهورى اسالمى ا طریق

یابد ،به نحوى که کارش به

سا مان دادن مبار ه علیه جمهورى اسالمى توس

مردم متشکل و

متحد حول شبکه هم بسته رهبران و فتالین پرنفوذ کمونیست ،ایجاد
شورای محله و تغییر تناسب قوا در شهرها مهابق یک برنامه مان

اسالمى در کنترل اوضا بیشتر کاه

حکومت نظامى و آمادهباشها و اوضا اضهرارى برسد ،دوره اتفاقات
مهم با دخالت فتال خود ما در کردستان فرا میرسد .ا جمله:
 -جنب

اعتراضى و مردم براى برچیدن جمهورى اسالمى و کنترل

با سایر فتالیت هاى حرب.

اوضا خیر برمیدارند - .دخالت احراب سیاسى و مسل براى سهمبرى

-گارد آزادی :احیا و گ سترش ظرفیت و پتان سیل گارد آ ادی.

ا قدرت و تتیین تکلیف قدرت وارد دوره جدیدى میشود - .توطئهها و

تشویق و ترغیب جوانان به ایجاد واحدهای گارد آ ادی .بکار گرفتن

بند و بستهاى جمهورى اسالمى و ارتجا محلى و احراب ناسیونالیست

امکانات جامته براى تامین تجهیرات و امکانات آن.

علیه اراده مردم شرو میشود.

بندى شده و هماهن

-به حاشيه راندن افق و سياست و موقعيت جنبش و احزاب

لذا در ایندوره با درهم آمیختن و هماهن

کردن عرصه های اصلی

ناسيوناليستى در کردستان .خنثى کردن نق شه ها و طرحها و

مبار ه انقالبی (اقتصادی و سیاسی و نظامی) و اتکا به قدرت عملى و

بند و بستهاى سیاسى ضد مردمى احراب ناسیونالیست .نقد مستمر و

سا مانی و اجتماعى و نظامى حرب (گارد آ ادی) و به میدان کشیدن

همه جانبه سیاستهای ناسیونالیستی و جریانات راست و ناسیونالیست

مردم ،براى تتیین تکلیف قدرت سیاسی و خنثى کردن توطئههاى

و قوم پرست در کردستان .تتیین فوکوسهاى سیاسى متین به منظور

ارتجاعى باید دست بکار شد .در این رابهه محورهاى اصلى کار ما

منروى کردن احراب ناسیونالیست .افشا و رسوا کردن طرح سیاه

چنین است :الف  -حرب کمونیست کارگرى  -حکمتیست به شیوه

فدرالیسم و دارندگان آن .خنثی کردن تفرقه افکنی ناسیونالیستی و

علنى ،اجتماعى و نظامى و سا مانى در شهرهاى کردستان ابرا وجود

تالش براى انتگره کردن مبار ات مردم در کردستان با مبار ات

میکند .رهبران و شخصیتهاى با اتوریته در داخل مستقر میشوند .ب-

سراسرى مردم ایران براى تامین آ ادى ،برابرى ،رفاه همگانی.

با به میدان کشیدن جنب

 -در افتادن هدفمند با جريانات سياه سلفی گری ،سنی گری و

جمهورى اسالمى را در تنگنا قرار میدهیم .ج -ابتکار اجتماعى کنترل

ارتجاع مذهبی

کسب آمادگی برای اوضاع اضطراری :با شل شدن و شک ستنبیشتر اقتدار جمهوری اسالمی در سه سراسری ،به دلیل شرای
متفاوت سیاسی و مبار اتی در جامته کردستان ،احتمال تترر ودتر
مردم برای برچیدن حاکمیت رژیم در کردستان وجود دارد .کمونیستها
و حرب حکمتیست به عنوان نیروی فتاله و نه منتظر ،با طرح و نقشه

اعتراضى کارگران ،نان و جوانان و مردم،

محالت و شهرها را باید در دستور گذاشت .سا مانهای تودهاى مرتب با
حرب (سا مان آ ادی ن ،سا مان جوانان و  ) ...را در هر جا که ممکن
است ،مستقر کرد .د -ایجاد کمیتههاى حربى و کمونیستی در کارخانه
و مراکر کار و محالت و در سهوح مختلف را در دستور میگذاریم.
 ایجاد و سا ماندهی مجامخ عمومى و شوراها و دیگر سا مانهاىتودهاى رادیکال را وسیتا باید گسترش داد.

ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

صفحه ۲

اکتبر

صفحه ۲

شماره ۶۷۲

خط مشی حزب کمونیست کارگری ایران  -حکمتیست در کردستان
(مراحل و محورهاى کار ما)
و -خنثى کردن توطئه ها و بند و بستهاى احراب سیاسی ناسیونالیست کرد و جمهورى اسالمى .داشتن سیاست و تاکتیکهاى روشن در تناسب
قواهاى مختلف در مقابل احراب سیاسى مختلف .یک بخ

مهم کار در این دوره تالش براى متتهد کردن سیاسی و عملی احراب به مفاد بیانیه

ای که مانخ وقو سناریوی سیاه در کردستان شود.
- ٣مرحله نهايى :پايان حاکميت جمهورى اسالمى و استقرار حاکميت شورايی مردم در کردستان

 در این مرحله سرنگونی جمهوری اسالمی و به دست گرفتن ابتکار عمل برچیدن همه دم و دستگاه و پیکره رژیم یک سیاست محورى است.براین اساس در هم آمیختن قدرت جنب

اعتراضى کارگران و مردم و توانایی سیاسى و نظامى کمونیسم و حرب براى یکسره کردن کار

جمهورى اسالمى ،و پایان دادن به حاکمیت آن ،محور کار ما است.
 برقراری حاکمیت شورایی مردم ،به مثابه ارگان اعمال اراده و قدرت مستقیم مردم بر سرنوشت خوی  .تدوین و اعالم برنامه حاکمیت شوراییا هم اکنون در دستور کار ما است.
 -اعالم و تتهد به اجرای الیحه حقوق پایه ای مردم حمتک

در کردستان .تدوین و تکمیل آن بر اساس بخ

دوم برنامه دنیای بهتر .اعالم

الیحه های ضروری دیگر ا جمله” :الیحه حقوق نان““قانون کار“ و ...
 ارائه پالتفرم راه حل کارسا حل مساله کرد ،متکی به سیاست مندرج در برنامه دنیای بهتر و قهتنامه مصوب حرب حکمتیست دراین رابهه. سا ماندهی نیروی مسل شوراهای مردم ،متکی بر آمو ش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی ،این نیرو جایگریننیروهای سرکوبگر و مافوق مردم میشود .به عالوه دخالت نیروی مسل احراب در تتیین سرنوشت مردم و تحمیل حاکمیت ا باال به جامته ،قویا
مردود است.
 تالش برای شکل دادن به همکاری موردی و مشخص نیروهای چپ و کمونیست در کردستان حول مفاد پالتفرم سرنگونی انقالبی جمهوریاسالمی ،برنامه حاکمیت شورایی مردم ،الیحه حقوق پایه ای مردم کردستان ،پالتفرم راه حل مساله کرد.
(مصوب دفتر سياسی و کميته کردستان حزب حکمتيست  -اکتبر )٢۲٢۲
***

نه به فقر،گرسنگی  ،بیکاری

اکتبر

صفحه ۷

شماره ۶۷۲

واکسن بخرید!
واکسیناسیون همگان وظیفه دولت است!
تامین واکسن کرونا وظیفه فوری دولت است .این اولویت اورژانس هر دولتی است .هیچ مانتی برسر راهتان نیست .تتلل و بهانه جوئی برای تهیه
واکسن سا ماندهی کشتار جمتی است .حکومتی که عرضه تامین این بدیهی ترین و ساده ترین نیا همگانی را نداشته باشد باید فورا گورش را
گم کند .مقامات آن باید استتفا دهند و محاکمه شوند .برای دستگاه خرافه و ماشین سرکوب و تروریسم پول دارید اما برای میلیونها بیمار و دهها

میلیون انسان در مترر خهر پول ندارید دروغ می گوئید .با جان مردم با ی می کنید .این اقدام یک جنایت آشکار دولتی علیه ساکنین ایران
است.
تامین و ارائه سریخ واکسن رایگان با استاندارد سا مان بهداشت جهانی حق فوری کلیه ساکنین ایران است .واکسیناسیون همگان وظیفه فوری
دولت است این خواست طبقه کارگر است
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
 ۵۰دسامبر ۵۵۵۵

در افشای چهره واقعی احزاب ناسیونالیسم کرد
مصاحبه اکتبربا عبداله دارابی
ایران ،آ ادی ،برابری ،رفاه و خوشبختی است .این بار در کردستان عراق هم مردم برای نان و کار و آ ادی به خیابانها ریختند و ده ها و کشته و
خمی دادند.
آنچه روشن است مردم کردستان ایران آنچه در کردستان عراق گذشته است را به هیچ وجه نمی پذیرند و نخواهند پذیرفت .چون جااماتاه
کردستان ایران ا نظر اجتماعی بسیار قهبی تر و طبقاتی تر و متحرب یافته تر است ،و به آسانی به هر ستم و استثمار و اجحافات ای تان در
نمی دهند.
عبداله دارابی

مرگ بر جمهوری اسالمی

اکتبر

صفحه ۸

شماره ۶۷۲

در افشای چهره واقعی احزاب ناسیونالیسم کرد
مصاحبه اکتبربا عبداله دارابی
اکتبر :ریشه اصلی اعتراضات توده ای در شهر
و شهرک های کردستان عراق که پایاه هاای
احراب حاکم را لر اند چیست؟
عبداله دارابی :دالیل ریشه ای این ماوضاو

یاااد اساات و ا حااوصاالااه ایاان
گفتگوی کوتاه خارج است .ولی با وجود آن
میکوشم کوتاه و مختصر به نکاات اسااسای
پیرامون آن نگاهی بیفکنم تا ماهیات باحاث
برای خواننده قابل رؤیت باشد.
دهها سال است احراب و جریانات ارتاجااعای
ناسیونالیست کرد در سه منهقه ،با سیاست
فریب و تحمیق خود را بر بستر ساتام مالای
آویران کرده و به عنوان ”رها کننده و ناجاات
دهنده“ این ستم ،مردم کار کن و حمتاکا
جامته کردستان را در انقیاد سیااسای خاود
گرفته و به اتکا به آن ،در بارگاه هاماه رژیام
های مرتجخ منهقه انو ده تا بتنوان پشتوانه
سیاسی و دولتی سرمایه و ثروت انادو ی در
کردستان با مرکر شریک شو ناد و ا ایان
طریق به استراتژی خود دست یابند  .اما ایان
شراکت و سهم خواهی بورژواناسیونالیسم کرد،
تا کنون ا نظر قانونی در سه بین الامالال
مورد پذیرش قرار نگرفته و دولت های مرتجخ
منهقه هم به شدت با آن مخالفند .
سرانجام در سال  ١٩٩١مایاالدی ،دوره اول
جن ویرانگر و خانمانسو آمریکا و دول غرب
علیه عراق آغا گردید و نیرو هاای عاراقای
مستقر در کردستان نیر مورد حامالاه ماردم
تشنه آ ادی قرار گرفت که سر انجام آن ،همه
قرارگاه های رژیم بتث در کردستان به تصرف
مردم در آمدند .این رویداد مهم و تاریخی در
ادامه حرکات خاود ،مایاان کال آحاراب
بورژواناسیونالیست کرد در سه ماناهاقاه،
سرنوشت واقتی دو حرب اصلی این جانابا
یتنی حرب دمکارات کاردساتاان عاراق و
اتحادیه میهنی کردستان را رقم د و آنها را ا

موقتیت بسیار ضتیف و پراکنده و پریشان به
احراب مدعی حاکمیت در کردساتاان عاراق
تبدیل کرد .این رویداد هم آغا گر سلهه گری
طبقاتی سرمایاه داراناه جاریااناات باورژوا
ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق بود ،و هم
آغا گر افشای هویت و ماهیت سرمایه دارانه و
ارتجاعی کل این جنب در هر چهار باخا
کردستان .
به یمن جن دوم خلیج در سال  ۵۵۵٢کاه
به سقوط دولت فاشیست صدام حسین منجار
گردید ،احراب ناسیونالیست کرد ا خال قدرت
در سراسرعراق استفاده کرده و به کماک آن،
به فا دوم اقتدار گرایی عریان خود و برقراری
حاکمیت حربی علیه مردم کردستان ارتاقاا
یافتند .و به این صورت با به گروگان گرفاتان
ندگی مردم کردستان عراق ،خود را بر آناهاا
تحمیل کردند .بدنبال آن با رواج و گستارش
ده ها دروا ه ی مر ی به سرعت به غاارت و
چپاول و ایجاد و گسترش یک قشر سرماایاه
دار تا ه به دوران رسیده و تا مغر اساتاخاوان
ضد کارگر و و ضد انسان پرداختند  .که تنهاا
یکی ا نتایج این حاکمیت چاپااولاگار فارار
بخشی ا جوانان و مردم به تانا آماده ا
دست فقرو بیکاری به کشور های اروپاایای و
آمریکا و...بود .
در پرتو این ماحصل تلخ و کشاناده احاراب
بورژواناسیونالیسم کرد ،و برمال شدن سیاسات
های دروغین دهها ساالاه اشاان ،سارماایاه
داران کرد و احراب شان در کردستان ،نه تنها
هیچ ظلم و ستمای را بار ماردم کارد در
کردستان عراق کم نکردند ،خود نیر مااناناد
سرمایه داران و احراب حاکم و مارتاجاخ در
بغداد ،تهران ،آنکارا و دمشق ،و...باه ساد و
موانخ جدی و اساسی بر سر راه مردم تبدیل
شدند و بی وقفه در راه ایجاد نا امنی ،ناباود
رفاه و خوشبختی ،گسترش فرهانا عاقاب

مانده ارتجاعی و ضد ن و آواناس دادن باه
جریانات اسالمی و ، ..علیاه ماردم کاارگارو
کارکن در جامته تالش میکردند.
با توجه به نکات فوق باید این را پادیارفات
که ،مانخ اصلی و جدی پیاشااروی نادگای
امرو جامته کردستان عراق ،خانواده و قبیلاه
نیست ،سیستم سرماایاه داری اسات کاه
سرمایه داران و احراب یغماگر شان با هم کال
ثروت جامته را ا دست مردم در آوردناد و
به یر سلهه خود بردند .که با هیچ خواه
و تمنایی حاضر نیستند آنرا به صااحاباان و
خالقان اصلی شان با پس گردانند.
اعتراضات توده ای مردم شهر و شهرک هاای
کردستان عاراق ،خالاق السااعاه ناباود و
نیست .اولین بار هم نیست .مردم بخاطر ظلام
های تلنبار شده ده ها سال قبل به خیابااناهاا
آمدند ،مردم بخاطر نان و کار و آ ادی جاان
باختند ،بخاطر خیل بیاکااران گارساناه ای
که شب و رو شان یکای شاده ،دسات باه
اعترار دند .بخاطر رنج و حمات بار بااد
رفته شان که یر شتار هاای پاوج و بای
مایه ” وطن ،بان و سر می“ هار شاده ،باه
میدان آمده اند .تداوم مبار ات حق طلبانه این
مردم تشنه آ ادی و برابری ،با شتاار پاو و
ارتجا “فدرالیسم“ ،پاسخ

شوراهای محالت ایجاد باید گردد!
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شماره ۶۷۲

در افشای چهره واقعی احزاب ناسیونالیسم کرد
مصاحبه اکتبربا عبداله دارابی
نگرفت و نمی گیرد .تحقق خواست برحق این
مردم آ ادیخواه با پاسکاری بین احراب حاکام
در کردستان و بغداد پاسخ نمی گیرد .صل و
دعوای این دو نیرو ،ربهی به نادگای ماردم
آ ادیخواه کردستان نادارد .ماردم و حاتای
بتضی ا مقامات حکومتی درست می گویناد
که ،ثروت و پول جامته فراوان است ولی نارد
سرمایه داران کرد و احراب شان انباشت شاده
و رو انه دارند با آن متامله و داد و ستد مای
کنند .تا با گرداندن این ثاروت باه ماردم،
اعترار و ناراضایتی ادامه خواهد داشت
اکتبر :قدمت اعالم وجود احراب ناسونالیسات
کرد در کردستاان ایاران باه ٥۰ساال مای
رسد .نق و تأثیر و دست آوردشان در جامته
چه بوده ،و امرو در چه موقتیتی قرار دارند؟
عبداله دارابیی :باا اجاا ه خاوانانادگاان
عریار ،پااساخ باه ایان سائاوال را ،باا
کالم مشهور خالد عریری دبیار اول حارب
دمکرات کردستاان شارو مای کانام کاه
گفت  “ :من آر و میکاردم کارد حاکاومات
دیکتاتوری خودش داشت ،کرد را کرد اعادام
میکرد اما مر های خودش را داشت“.
آنچه را دیدید و خواندید"،کاالم فصایا و
بدون تفصیر"خالد عریری ،دبیار اول حارب
دمکرات کردستان است کاه ماهار  ٥۰ساال
فتالیت حرب شان را بر خود دارد .و نرسایاده
به قدرت آنرا دراین یک جمله فرم"له کرده تا
مردم کردستان گوش برن باشند که اهاداف
و استراتژی این حرب بورژوا ناسیونالایاسات،
سرمایه داران کرد است نه رفخ ستم ملی بار
مردم کرد بلکاه ایاجااد یاک حاکاومات
سرکوبگری است که اگر در فاردای باتاد ا
جمهوری اسالمی ،به آن دست پیدا کاناناد
بدون هیچ چون و چرایی آنرا علیه مردم تحت
ستم کردستان ایران و جوانان بیاکاار و بای
آینده ایکه بخواهند به ساحت مقدس شاان
اعترار کنند باکاار خاواهاناد گارفات و

مانند احراب حاکم در کاردساتاان عاراق باا
گلوله بمردم پاسخ خواهند داد  .و با افتخاار
به اعدام و ترور کارگران و ناان و جاواناان
مخالف و متترر دست خواهند د .چاون ا
نظر عقیده و انادیشاه قاومای ماورد بااور
آنها خون مردم کرد بدست حااکاماان کارد
مباح و حالل است.
مر ” گهر بار“ و حدود و ثغوری که باه آن
اشاره دارند همان ساحت مقدس ای است کاه
رژیمهای فاشیست منهقه رو انه بخااطار آن
صد ها انسان کارگر و حمتک را قربانی می
کنند .حرب دمکرات هم به عم و خیال واهی
خود به محض دستیابی به قدرت ،بالفاصالاه
همراه سرمایه داران کرد به وارث بی چاون و
چرای آن مر و بوم تبدیل خواهند شاد .در
نتیجه ،عبور ومرور مردم در آن بو"ژه دروا ه
های گمرکی ،بدون اجا ه آنها جرم اش کمتار
ا اعدام نخواهد بود .یتنی تکرار مکرر هاماان
درد و رنج و بال هایی که امرو ه جاماهاوری
اسالمی بر سر مردم کردستاان ماناجامالاه
کولبران ،میآورد .پی کشیدن مر و باوم و
سلهه گری حربی بر آن توس دماکارات و
دیگر احراب بورژواناسیونالیست ،کلیدی تریان
موضوعی است که اکنون همه آناهاا و کال
سرمایداران کرد در کردستان ایران ا همایان
حاال برای کیسه دوخته اند
این تالش احراب بورژوایی کرد ،حامالاه ای
آگاهانه به آلترناتیو شورایی مردم در کردستان
نیر هست.
آلترناتیوی که اکنون بخ پیشارو جااماتاه
تالش دارند بتد ا سقوط رژیام جاماهاوری
اسالمی ،مجدانه آنرا به ارگان حااکامایات و
تصمیم گیری خود برای ندگی کردن تبدیال
کنند و به اتکا به آن اجا ه ندهند باار دیاگار
هیچ شاه و و شیخ و قیمی بتنوان ولی امر و
قیم آنها در قالب هایی چاون سالاهانات و
پارلمان و فدرلیسم و...برایشان نسخه نادگای

کردن بپیچند و کمافی سابق آنها را در باتالق
ماار و نااابااودی هااماایااشااگاای غاارق
سا ند  .یرا عروج طبقه کارگر اناقاالبای و
آ ادیخواه در کردستان که طی چاهاار دهاه
اخیر ،جامته کردستان را به عینه قهبی تر و
طبقاتی کرده و بلحاظ کمی و کایافای نایار
موقتیت و جایگاه اجتماعی خود و کل جامتاه
را نیر تغییر داده است .به نحوی که امرو باا
قامت راسخ و شناخته شده به ماباار ه بارای
کسب مهالبات رفاهی و اقتصادی و اجتماعای
طبقه کارگر و مردم حمتک جامته پاا باه
عرصه وجود گذاشته و در صحنه سایااسات
امرو کردستان باه آساانای قاابال حاذف
نیست  .حمله حرب دمکرات به کاوماه لاه
کمونیست در دهه اول بتد ا انقاالب  ،۰٥ا
همینجا و بهمین خاطر صورت گارفات کاه
طبقه کارگر نوپای کردستان با تمام تاوان ا
سیاست های طبقاتی کمونیست ها ماجاداناه
دفا نمودند و دیگر حاضر نشدند در عارصاه
سیاسی به بندگی و باردگای یاک حارب
بورژوایی ضد کارگر تن در دهند .سکوت بای
شرمانه و وقیحانه احراب دمکرات و شاتاباه
های مختلف سا مان حمتکشان و کومه لاه
که ادعای چپ وکاماونایاسات باودن دارد
 ،نسبت به کشتار اخیر مردم توس احاراب
حاکم درشهر های کردستان عراق نایار ،باار
دیگر آشکارا نشان داد که عمدی و آگااهااناه
است .چون موقتیت و منافخ حربی و طبقاتای
همه این جریانات بورژوا ناسیونالیست مغاایار
است با منافخ و سارناوشات ماردم کاارگار
حمتک در هر چهار بخ کردستان و سار
سااو ناای بااا ماانااافااخ مااردم سااا گاااری
ندارد .چنانچه بار ها گفته ایم ،ناسیونالایاسام
کرد در کردستان ایران ابتدا با اتکا به حارب
اصلی اش حرب دمکرات ،بر مبناای تافاکار
ناسیونالیستی همانا )ایدئولاوژی باورژوا ی (و
آرمان اجتماعی خودمختاری
صفحه ۲۱
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در افشای چهره واقعی احزاب ناسیونالیسم کرد
مصاحبه اکتبربا عبداله دارابی
طلبی برای کردستان ،با رژیم مرکاری روبارو
شد تا در بستر آن در محل به عنوان یاار و
پشتیبان سیاسی و دولتی باا رژیام حااکام
شریک شود .
ولی با مرور مان دیدیم و متوجه شدیام کاه
حرب دمکرات بتد ا  ٥۰سال قادمات قاادر
نشد با شتار خودمختاری برای کردستان ،باه
سا ش با بورژوا ی حاکم در تهران دست یابد
و سرانجام سرشان به سن خورد و ستم بار
مردم کرد هم نه تنها حل نشد ،بلکه بیشتر و
بیشتر گردید .در نتیجه جنب ناسیونالیاسام
در
ا پایا
کرد واحراب آن را نیر بی
تنگنای سیاسی فرو برد.
امرو ه باید به این واقتیت اذعان کارد کاه،
میدان مبار ه و جدل و رویا رویی سایااسای
جدی در جامته کردستان ایران عمال ا کانال
دو طبقه اصلی کارگر و سرمایه دار و احاراب
همسو با آنان میگذرد که ماحصل تا کاناونای
آن به بحران و سردرگمی سیاسی بیشاتار و
آشکارتر حرب دمکرات و کمپ ارتجاعی آناهاا
تبدیل گشته ،و نفس جن و حمله حرب و
دمکرات و مرتجتین کرد به کمونیست هاا و
کارگران نیر یکی ا نمود های بار آن بود که
در باال به آن اشاره شد  .با توجه به نکات فوق
میتوان گفت؛ اکنون شناخت واقتی و عمومی
ا ماهیت و هویت سرمایه دارانه و ارتاجااعای
احراب ناسیونالیست در کردستان ،بیشتار ا
هر مان دیگری وجود دارد .
در نتیجه باید خهاب به سلهه گران ریار و
درشت در همه جا گفته شود که :به یمن خود
 ،در
آگاهی کارگران وماردم حاماتاکا
کردستان هم طبقه کارگار دوشاادوش هام
طبقه ای های خود خواهد توانست در هاماه
عرصه ها و شئونات نادگای اقاتاصاادی،
اجتماعی و فرهنگی و ...نیا مندی های خود را
تأمین نمایند و آنرا جایگرین سیستم ساود و

سودآوری نظم کهن سرمایه داری نمایناد .در
نتیجه ال م نیست و ضارورت هام ایاجااب
نمیکند تا مردم عدالتخواه و آگااه ایاران و
کردستان بی ا این منتظر سقوط رژیام و
جایگرین احتمالای آن باا احاراب دیاگار
بورژوایی باشند تا جامته را بارایشاان اداره
کنند .توان و اراده فوالدین و انسانی طاباقاه
کارگر و مردم آ ادیخواه ایران و کردستان خود
بهترین و مهلوب ترین آلترناتو جایاگاریان و
پاسخگو به جامته ایران بتاد ا جاماهاوری
اسالمی است  .با توجه به آن ،واقتیت حاکام
میکند که ،در مبار ه هماه جااناباه بارای
سرنگونی و تمام و کمال رژیام جاماهاوری
اسالمی باید تتجیل کرد و بر افشای مستامار
ماهیت و هویت سرمایه دارانه اماثاال حارب
دماااکااارات وکااال جاااریااااناااات
ناسیونالیست پای فشرد  .آنهور که مردم باا
اتحاد و همبستگی طبقاتی خود نشان دهاناد
هر جریانی که به قصد تباه کاردن نادگای
مردم بخواهد باالی سر آنها تصمیم باگایارد،
چنان رسوا و منروی خواهد شاد کاه قاادر
نباشند هیچ مانتی بر سر راه پیشروی ماردم
ایجاد کنند .این تنها راهی اسات کاه باایاد
پیمود و آنرا به سرانجام رساند  .چاون بادون
آن مردم به هیچ وجه ا انقیاد سایااسای و
بردگی اقتصادی رها نخاواهاناد شاد .بادون
افشای ماهیت طبقاتی سرمایه دارانه احاراب
بورژواناسیونالیست کرد ،و ایجاد و اساتاقارار
حاکمیت شورایی در محل کار ندگی ماردم
در همه شهر و روستا های کاردساتاان ،ایان
خم چرکین ستم ملی بر پیکر مردم کرد در
کردستان ایران ،برطرف و مداوا نخواهد شد .
اکتبر :تجربه  ۵٩سال حاکمیت احراب کرد در
کردستان عراق و رویارویی های اخایارماردم
علیه آن چه درس و تجربه هایی برای ماردم
کردستان ایاران در ماواجاهاه باا احاراب

ناسونالیست در کردستان ایران دارد؟
عبداله دارابی  :در پاسخ به این سوال باایاد
گفت :کپی برابر اصل است .چون اگر احراب و
جریانات راست و ارتجاعی در کردستان شانس
به قدرت رسیدن را در کردستان ایران پایادا
کنند ،چیری بهتر ا آنچه در کردستان عراق
اتفاق افتاد عاید مردم نخواهد شاد .باایاد باا
اطمینان خاطر گفت کاه آیاناده تایاره و
تاااریااکااتااری پاایااشاااروی مااردم قاارار
خواهد گرفت .چون ا سرمایه داران سودجو،
ضد کارگر و واپسگرا نبایاد اناتاظاار هایاچ
گونه رفاه و خوشبختی و تامین امانایات را
داشت .
با توجه به آن ،بی تردید آنچه در کاردساتاان
عراق گذشت و می گذرد به سرعت روی ذهن
و کارکرد مردم کردستان ایران اثار خاواهاد
گذاشت  .ا جمله رویدادیکه اخایارا اتافااق
افتاد .چون آنچه در کردستان عراق می گاذرد
بلحاظ سیاسی  ،اقتصادی و اجاتامااعای ،باا
کردستان ایران تشابهات یادی دارد .فاقار و
نابسامانی اقتصادی ،مسالاه مالای ودر هام
آمیختگی اجتماعی و ،...در هر دو سوی مار ،
طوری بهم وصل شده اند که اشتراکات آنرا به
عینه نشان می دهد .بنا بار ایان ،ساکاوت
احراب ناسیونالیست کردستاان ایاران هام
عمدتا همینجاست و به خاطر آینده ناروشن و
مبهمی است که پیشاروی آنها قرار گارفاتاه
است .در حال حاضر کار باجاایای رسایاده
است که نمیتوانند آشکارا و سر راست ا آنها
دفا نمایند  .چون سرنوشت حال و آینده هر
دو بخ این احراب ،تیاره و تاار و ماورد
اعترار مردم است .
ولی در مقابل ،همسرنوشتی مردم هر دو ساو
در تقابل و رویارویی با آنها ،به نسبت گذشتاه
بیشتر و ملموس تر است .خواست مردم کارگر
و حمتک کردستان

نه به حکومت ضد زن!
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علیه خشونت نسبت به زنان ،علیه قتلهای ناموسی
سعید یگانه
کشتن نان در خانواده به بهانه های ناموس و شارف مادتی اسات در
شهرهای کردستان دوباره باه شاکل مخاتی خودنماایی مای کناد .
خشونت علیه نان با این درجه ا وحاشیگری و کاشتن آناان توسا
خانواده درجه یک  ،شوهر  ،پدر ،برادردیگار ناشانه درجاه بااالیی ا
نادانی  ،عقب افتاددگی ،فرهن پدر ساالری و مرد ساالری در خاانواده
و رسوخ افکار پوسیده اساالمی در مغار اساتخوان بخاشی ا جامتاه
است “.جنایت ا سرجنون ،همیشه ممکن است وجود داشاته باشاد.اما
آن نو جنونی که قربانانی  ،ا خیابان و خانه تا مدرساه و کارخاناه ،
عمدتا نان هستند  ،دیگر جنون نیست  ،بلکه بیان جناون آمیرگوشاه
ای ا عقل حاکم بر جامتاه اسات ” ن در نادگی و مار (مناصور
حکمت).
دریک ماه گذشته سه ن در شهرهای کردستان توس شوهر وبرادرباه
قتل رسیده اند .آخرین قربانی این جنایت نی  ۵١ساله به اسام آ اده
مروتی ساکن روستای تیلکو ا توابخ شهرستان دهگالن بود کاه توسا
همسرش به قتل رسید .پی ا آن یک ن جوان به ناام وفاا عبدالاه
اده در شهر سردشت به بهانه ”ناموس ” توس برادرش کاشته شاد.و
سرگل حبیبی  ٢١ساله مادر دو فر ناد توسا دوبارادرش باه دلیال
” ناموس و شرف با چاقو به قتل رسید.اگرآمار خودکشی ناان را،کاه
در سال گذشته ١۵۱مورد آن در رسانه ها منتشر شده است ،باه قتال
نان اضافه کنیم ،ابتاد ایان فاجتاه و خاشونت علیاه ن باه مراتاب
بیشترا آن چیری است که ما علناشاهد آن هستیم.
تبتیض و خشونت علیه ن یکی ا مشخصه های بار دنیای امرو است .
در ایران که نفوذ مذهب و سنتهای کهنه و مردساالری برنظام سیاسای
و ادرای و فرهنگی آن حاکم است  ،نان نه تنها ا ابتدایی ترین حقوق
خود محرومند بلکه به شیوه فجیتی نیر به قتل می رسند .درنتیجه در
این شکی نیست که بانی خشونت و یر دستی ناان در جامتاه ایاران
قبل ا هرکسی به موجودیت جمهوری اساالمی و سااختار اجتماعای
ناشی ا حاکمیت سراپا ضد ن این رژیم گره خاورده اسات  ،کاه باه
مردساالری و خشونت علیه نان میدان داده اسات  .ن را ا ابتدایای
ترین حقوق خود محروم کرده وامکان دست درا ی و بی حرماتی باه
آنان را در جامته تا سر حد کشتن آنان باه شایوه ای جناون آمایردر
خانواده رواج داده است .جمهوری اسالمی که باخاشونت و سارکوب و
سلب آ ادی ا نان به قدرت رسید  ،عین این خشونت  ،تبتیض و بای
حرمتی علیه نان را دردامن جامته گذاشته است و به یکی ا مشخصه
های بار و مخت جامته ما تبدیل شده است .

ا فقاار و فالکاات و
بیکاری تاا اعتیااد ،
کااودک خیابااانی و
سااایر مااصیبتهای
اجتماااااعی بااااه
حاکمیااات اساااالم
سیاسی و مناسابات
تبتیاااض آماااایرو
استثمارگرانه سرمایه داری حاکم بر جامته مربوط اسات و نتیجاه آن
است .قبل ا همه باید جمهوری اسالمی را به دلیال تحمیال ندگای
تبتیض آمیربه نان ،موردتترر قراردارد که باه خاشونت علیاه ناان
شکل قانونی داده است  .شرایهی را باه لحااظ اجتمااعی و اقتاصادی
فراهم کرده است که نان رامهیخ مردان کند  . .باید به مبار ه متشکل
و همه جانبه علیه جمهوری اساالمی دامان د و ابرارهاای قاانونی و
فرهنگی سلب آ ادی ا نان را ا دسات حاکماان ساتمگرگرفت .باه
موا ات آن باید به فرهن مرد ساالری در تمام وجوه آن بای رحماناه
حمله کرد و مورد نقد قرار داد.در خانواده ،در محی کار ،مدرساه بایاد
به مبار ه علیه خشونت نسبت به نان دامن د ،و شجاعانه علیاه قتال
های ناموسی و ن کشی به میدان آمد .
جنب عدالتخواهی و سوسیالیستی و سکوالر در ایاران طای ساالیان
طوالنی در دفا ا برابری حقوق ن و مرد  ،علیه هژمونای ماذهب و
فرهن بر خواسته ا آن ،در جنبشهای دانشجویی  ،کارگری و نان در
میدان بوده ومقاومت و پایداری یادی را در مقابله با اعماال تبتیاض
آمیرو نابرابری علیه نان ا خود نشان داده وهرینه سنگینی را در ایان
رابهه متقبل شده است  ،اما برای افسار دن به این جنایاات بایاد در
سه وسیتتری دست به اقدامات عملی علیه ایان پدیاده شاوم د و
تالش همه جانبه ای در این مینه صورت داده شود .
وظیفه همه ما  ،فتالین عرصه هاای مختلاف اجتمااعی  ،اناسانهای
آ ادیخواه و برابری طلب و سوسیالیست اسات کاه باه جنا ایان
جنایات افسار گسیخته رفت و به بیداری سیاسی و فرهنگی در جامتاه
علیه ظلم وستم بر نان دامن د .باید برای ایجاد تشکلها و انجمنهاای
حمایت ا نان تالش کرد و ا امکانات موجود و علنی دراین راه بهاره
جست  .آ ادی جامته  ،در گرو آ ادی ن و خشونت دایای ا ندگای
نان است  .باید به قتل های ناموسی و ن کشی در جامته پایان داد و
این نن را ا دامن جامته پا ک کرد.

چه بايد کرد
به اعتقاد ما نه تنها خشونت علیه ن  ،که همه ماشکالت جامتاه ماا

سعيد يگانه

نه به فقر ،نه به تبعیض  ،مرگ بر جمهوری اسالمی!

اکتبر
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برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی
خاطراتی از چیمن دارابی
بخش دوم
برگی از تاريخ جنايات جمهوری اسالمی
و گوشه ای از مقاومت زندانيان سياسی
چپ و کمونيست در زندانهای حکومت

اسالمی ايران در دهه شصت شمسی
بخ دوم:
قبل ا این که به موضو بردنم پی حاکم
شر بپردا م ،باید به دو نکته اشاره کنم ،اول
این که وقتی ما را ا خانه مان بیرون کردند،
اجا ه ندادند هیچ وسیله ای با خودمان ببریم،
برای دومین بار تمام وسایل خانه ما را مصادره
کردند .بار اول سال  ۰٩و این بار هم ،وقتی
بیرونمان کردند مادرم خیلی ناراحت بود ،هر
چه من و خواهرم سوال کردیم واقتیت را
نگفت که ما ناراحت نشویم .من و خواهرم فکر
میکردیم به خاطر خانه و هر چه که داشته،
این چنین مادرمان ناراحت است .نکته دوم
این که چند رو قبل ا این که مرا به دادگاه
ببرند ،مرا به با جویی بردند ،تقریبا بتد ا دو
ساعت با جویی و پرسیدن همان سوالهای
تکراری ،با جو گفت :حاکم شر آمده ومن
پرونده تو را تحویل ایشان میدهم ،ببینم آنجا
هم می توانی ا یر همه چیر در بروی ،من
هم گفتم چون کاری نکرده ام حرفم همینه
خالصه ا آن رو من میدانستم حاکم شر
آمده و متلوم نیست جان چند نفر دیگر را
میگیرد .همان طور که در نوشته قبلی آمده
بتد ا ش ماه انفرادی مرا و تتداد یادی ا
ندانیان را به نوبت برای دادگاهی کردن
بردند ،قبل ا ورودم به اتاق به اصهالح دادگاه
دلهره و ترس داشتم ،می دانستم تتدادی را
اعدام میکنند ،که شاید شامل من هم بشود
اما تصورم این بود که یک قاضی (یتنی حاکم
شر ) همراه یک الی دو نفر در اتاق باشند و
شرو کنند به سوال ،اما وقتی مرا به داخل
اتاق بردند و چشمبندم را برداشتند ،چیری

که عمال با چشمانم دیدم با تصوراتم مین تا
آسمان فرق داشت .دیدم در یک اتاق کوچک
و خفه ٩نفر نشسته اند .در حالی که من
همچنان سر پا ایستاده بودم ،حاکم شر با
چند نفر پچ پچ میکرد .من هم با توجه به این
که ترس و دلهره داشتم ،وقتی با این صحنه
روبرو شدم ،تمام ترس و دلهره ام به تنفر
تبدیل شد ،مغرم کماکان دقیق کار میکرد به
گونه ای که باعث تتجب خودم هم شده بود،
در دلم به خودم نهیب دم که باید حواسم را
جمخ کنم .من همینهور نردیک در سر پا
بودم ،یک صندلی خالی در مقابلم بود ،با دقت
نگاه کردم ،در طرف چپ و راستم دو آدم
غول پیکر و جانی با دو کابل کلفت و بدون
کوچکترین حرکتی ایستاده بودند ،برای یک
لحظه فکر کردم آیا اینها واقتا انسان هستند؟
واقتیت این بود وقتی کابل ها را دیدم،
خوشحال شدم ،با خود گفتم اگر این وحشی
های غول پیکر با لگد و مشت مرا برنند متلوم
نیست نده بمانم ،همچنین متوجه شدم دو
نفر دیگر جلوی من نشسته اند که دفتر و قلم
در دست دارند ،دو نفر دیگر در سمت چپ و
راست حاکم شر با پرونده و دو نفر دیگر سر
پا پشت حاکم شر ایستاده اند ،بتد ا چند
دقیقه بالخره حاکم شر با تمسخر و توهین
گفت :بنشین روی صندلی ضد انقالب وقتی
نشستم ،حاکم شر سه شناسنامه را ا توی
دفتری بیرون آورد و به یکی ا آنها نگاهی
انداخت و گفت :این کافر ضد اسالم ،سه ماه
است که  ١۲ساله شده ،فورا به یاد مادرم
افتادم که چرا ناراحت بود گفت :میدانید اینها
را ا کجا پیدا کردیم ،من هم گفتم دو بار
وسایل خانه و ندگی ما را بردنده اند .این قدر
ناراحت بودم نگفتم مصادره ،عصبانی شد،
گفت :خفه شو به دو نفری که در کنار من

ایستاده بودند ،اشاره کرد و کابل ها ا چپ و
راست به سر و صورت من باریدن گرفت،
سواالت شرو شد و همرمان چهار ،پنج نفر
سوال میکردند" ،هنو جواب یکی را نداده
بودم ،چند سوال دیگر مهرح میکردند ،با هر
جواب کوتاه و نه و قبول ندارم من ،ا چپ و
راست شالق بر تن من فرود می آمد .ا نظر
روحی و جسمی طوری بر من فشار می
آوردند که حد و حدود نداشت ،لحظه ها و
ثانیه ها به کندی میگذشت ،انگار مان
متوقف شده بود ،پیشمر بودی؟ اسلحه
داشتی؟ (اسم چند اسلحه را بردند که اسم
خیلی ها را تا آن رو نشنیده بودم) برادرانت
در کومله چه مسئولیتی دارند؟ پدرت چه
مسئولیتی دارد؟ جوابها ی کوتاه و مختصر من
تاثیری نداشت .هر آنچه را که خودشان می
خواستند و دوست داشتند ،در پرونده ام
مینوشتند .با هر ضربه ی کابل پشت و کمرم
با درد عجیب و غیر قابل توصیفی کوبیده
میشد ،هوای خفقان آور داخل آن اتاق
کوچک با آن همه آدم نفس کشیدن را برایم
سخت کرده بود .هر چند دقیقه هم یک یا دو
نفر می آمدند با حاکم شر یواشکی صحبت
میکردند و میرفتند ،در وجودم احساس تنفر
شدیدی ا آنها ایجاد شده بود ،برایم مشخص
بود که تتدادی را برای اعدام میبرند ،لحظه
شماری میکردم که این دادگاهی لتنتی تمام
بشود ،اما تمامی نداشت ،تا ه به ماجرای نامه
ها میرسیدند ،حاکم شر نامه ها را نگاه کرد،
گفت :این ضد اسالم بایستی دو بار اعدام بشه،
و گیر داده بودند به نامه ها و اسم های
مستتار .من هم جواب هایی را که قبال به
با جوها داده بودم تحویلشان دادم .با هم
ضربات شالق بود که باال و پایین می رفت به
طوری که برای لحظاتی
صفحه ۲3
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برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی
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بخش دوم
نمی توانستم نفس بکشم .سر گیجه و حالت
تهو داشتم .اما در درونم غوغا بود ،چیمن
تحمل کن ،تحمل کن ،به خودم فشار می
آوردم ،یکی ا آنها قرار بود نامه ها را بخواند،
اما حتی یکی ا این آدمهای بیسواد که جان
و ندگی انسان های شریف و آ اده را مثل آب
خوردن میگرفتند ،نتوانست سه جمله ا این
دو نامه را درست و حسابی بخواند .خالصه هر
چه کردند ،گفتم من ا این نامه ها هیچ
اطالعی ندارم .حاکم شر گفت :چرا شما به
پاسداران مسلمان گفتی جاش؟ گفتم مردم به
اینها اینهور میگویند ،گفت تو و مردم غل
میکنید ،گفت :همه ساکت باشید؟ می توانی
بگویی چه کسانی و کی این حرفها را ده اند؟
فورا متوجه شدم که میخواهند بفهمند من با
چه کسانی ارتباط داشته ام .در جواب گفتم
وقتی آمدند خانه ی ما را مصادر کردند و
حدود دو هفته من و مادر و خواهرم آنجا در
طبقه پایین در یک اتاق بودیم و نمی
خواستیم خانه مان را مصادره کنند ،در طی
این دو هفته این پاسدارهای محلی می آمدند
و میگفتند :مردم به ما میگویند (جاش) ،من
این کلمه را ا آنها شنیدم .تا این را گفتم
شرو کرد به توهین کردن و گفت :فکر
میکنی خیلی رن و با هوشی ،باید اعدام
بشوی ،یکی ا آنها گفت :خواهرش هم مدتی
مهمان ما بوده ،تا این جمله را شنیدم ،دنیا
جلو چشمانم تیره و تار شد ،که اینها چهور او
را دستگیر کرده و چقدر او را شکنجه کرده
اند .تصور کنید ،مادر رنجیده ام در چه
وضتیتی بود .همه چیر را ا دست داده بود،
اوضا به گونه ای بود که حتی مردم می
ترسیدند به خانواده ی من خانه اجاره بدهند.
بالخره دادگاهی من به پایان رسید .اما ذهنم
همچنان درگیر خواهرم و این که امشب چه
کسانی را برای اعدام میبردند ،بود .ا این که

قرار بود مرا پی دوستانم ببرند ،خوشحال
بودم اما در عین حال بیقرار و پریشان بودم.
مرا ا اتاق بیرون آوردند ،سرگیجه ی شدیدی
داشتم ،با چشم بند چند دقیقه مرا در راهرو
نگه داشتند ،و بتدا همان پاسدار محلی که در
سلول برایمان غذا میآورد مرا پی دوستانم
برد ،آنها هم آن شب دادگاهی شده بودند .به
محض این که فهمیدم همراهم همان نگهبان
سلول ماست ،وانمود کردم که با خودم
صحبت میکنم ،گفتم متلوم نیست این همه
رفت و آمد برای چیست؟ امشب چه خبره؟ او
هم متوجه شد منظور من چیست گفت
احتماال چند نفر ا بند مرد ها را ببرند.
مهمئن شدم چند نفر دیگر را برای اعدام
میبرند ،در درونم غوغا بود ،ولی به ظاهر به
روی خودم نمی آوردم .ا بند مردها خیلی ها
را می شناختم ،دوست و آشنا بودند .بتد ا
چند دقیقه مرا پی دختران هم سلولیم
بردند ،همه خوشحال بودیم که بالخره بتد ا
آن همه شکنجه و اذیت و آ ار با موفقیت و
سر بلندی دادگاهی را پشت سر نهاده ایم و ما
را به بند عمومی منتقل کرده اند .اکثر ما
جوان ،نوجوان و محصل بودیم ،و منتظر
حکم ،ا اینکه همدیگر را دوباره میدیدیم
خیلی خوشحال بودیم .تقریبا همگی در انتظار
حکم و بدون مالقات بودیم .به محض این که
ما را به بند بردند ،شرو کردیم به نظافت و
برنامه ریری و صحبت کردن با همدیگر،
صمیمیت ،اعتماد و ا خود گذشتگی به تمام
متنا در بین ما حاکم بود .ا رو اول که ما را
به بند بردند اشتراک عجیبی بینمان صورت
گرفته بود.
در آن دوران در مریوان دو ندان برر وجود
داشت که هردو در محوطه ی بیمارستان
قدیمی مریوان قرار داشتند و بندهای عمومی
و سلول های انفرادی یادی در این ندان

وجود داشت .البته رژیم اسالمی به مرور مان
این ندان ها را وستت داده بود و ساختمان
های دیگری را به آن اضافه کرده بود .انسان
های یادی در این ندان ها بودند .مخصوصا
ندان مردان که تتداد ندانیان در آنجا بسیار
یاد بود .وقتی ما چند دختر ندانی سیاسی
را به بند بردند ،همه منتظر حکم بودیم .در
ضمن برنامه ی رو مره را که شامل نظافت و
غیره بود به صورت تقسیم کار پی میبردیم.
ا نظر روحی خیلی سرحال بودیم ،اما هنو
ممنو المالقات بودیم ،تا این که یکی یکی ما
را میبردند و حکم را ابالغ میکردند ،در عرر
چند رو حکم همه را ابالغ کردند ،ا  ۰سال
تا  ١٥سال حکم داده بودند .اما چند رو ی
می گذشت و هنو مرا صدا نرده بودند .دو
نفرا رفقا مدام میپرسیدند چیمن چرا تا حاال
تو را صدا نکرده اند .در آن شرای انتظار
کشیدن بسیار سخت بود ،در ضمن هر رو
یک یا دو نفر ا ما میرفت دم در غذا را
میگرفت ،در بند هم اکثرا همان بسیجی پیر و
بی تجربه و بی خبر ا کردستان " با همان
پاسدار محلی برایمان غذا می آوردند .آن رو
من و یکی دیگر رفتیم دم در غذا بگیریم،
دیدیم همان بسیجی است یک نگاه به چپ و
راست کرد و با حالت نگران گفت :چیمن
امشب لباس بسیجی برایت بیاورم ،حاضری
فرار کنی؟ من هم با حالت تتجب گفتم چرا؟
گفت قرار است اعدامت کنند .من هم در
جواب فوری گفتم :من فرار نمیکنم کاری
نکرده ام تا فرار کنم و چرا باید مرا اعدام
کنند .دوستم آدم با تجربه و فهمیده ای بود
خواست بیشتر بپرسد ،گفتم سوال نکن بریم
داخل ،اما وقتی رفتیم آشپرخانه هر دو خیلی
ناراحت بودیم و به این فکر میکردیم که قصد
و نیت این بسیجی چیست؟ واقتا قصد فرار
دادن مرا دارد و آیا واقتا

زنده باد آزادی ،برابری و رفاه

صفحه ۲4

اکتبر

صفحه ۲۴

شماره ۶۷۲

برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی
خاطراتی از چیمن دارابی
بخش دوم
اعدامی هستم؟ آیا این ترفند و تاکتیک خود
با جوها نیست؟ که درعین فرار مرا بکشند؟
من و دوستم هر دو نگران بودیم ،اما بخاطر
جو بند به روی خود نمی آوردیم .تصمیم
گرفتیم با دو تن دیگر ا دوستان مشورت
کنیم ،آنها هم مهمئن نبودند که طرف چه
هدفی دارد .دو رو ا این ماجرا می گذشت
که آن پاسدار محلی غذا آورد ،یکی ا
دوستان رفت غذا بگیرد ،من هم خودم را
رساندم ببینم ا بان این بسیجی چیر تا ه
ای می شنوم .به محض این که مرا دید گفت:
چیمن عجب مادر فداکاری دارید ،تو را نجات
داد ،این را گفت و ود رفت .دوستم خیلی
خوشحال شد گفت :تو هم دیگر تکلیفت
روشن میشود .اما من نمی دانستم خوشحال
باشم یا نگران ،چون دلهره عجیبی داشتم که
مبادا مادرم این خبرها را شنیده باشد و
بالیی سر خودش آورده باشد .چون ا این
مهمئن بودم که مادرم به خاطر من هر کاری
میکند ،ما همدیگر را بسیار یاد دوست
داشتیم ،با هم رفیق بودیم ،خواهر بودیم،
دختر و مادر بودیم و تمام را های همدیگر را
می دانستیم ،حتی بتضی وقتها خواهرهایم به
رابهه من و مادرم حسودی می کردند.
بالخره رو بتدش مرا بردند ،دیدم دو نفر
نشسته اند ،یکی ا آنها با جوی قبلیم بود .با
مقدمه چینی شرو کردند که اسالم رحم
یر خاک می
دارد و اال تو باید چند رو پی
بودی اما سرسختی مادرت و نامه ای که به
دست حاکم شر داده کار خودش را کرده
است ،مادرت نوشته است که دخترم بچه
است و هیچ کاری نکرده  ،اگر اعدام کنید،
مردم میدانند که شما به خاطر برادرها ی او
را اعدام کرده اید ،اگر دخترم را اعدام کنید،
من هم جلو در همین ندان خودم را میکشم.
پس ا گفتن این سخنان ،گفت :حاکم شر
لهف کرده و حکم تو را ا اعدام به بیست

سال ندان تخفیف داده است .آنها منتظر
بودند که بگویم چه خوب که اعدام نشدم و
خالصه چیری بگویم .اما نمیدانم چرا نه
خوشحال بودم ا اینکه اعدامم نکردند و نه
ناراحت ،فق با حالت عادی گفتم حکمم
چند سال ا سنم بیشتر است ،و دوباره این
سوال تلخ را تکرار کردم .یکی ا آنها خیلی
عصبی شد گفت :بیایید این را ببرید .وقتی
مرا به بند و پی دوستانم با گرداند ،گفتم به
من بیست سال حکم داده اند و همه دیم
یر خنده ،ما همه جوان و نوجوان بودیم و پر
انرژی و سرحال ،با توجه به آن همه شکنجه و
اذیت و آ ار که تحمل کرده بودیم ،اکثر رو ها
را با رقص و آوا و شوخی و خنده سپری
میکردیم .رقص مریوانی را هم که خودتان
میدانید ،تمامی ندارد .خیلی هوای همدیگر را
داشتیم ،هر امکاناتی که داشتیم مشترک بود،
هم دوست بودیم ،هم رفیق ،هم خواهر ،هر
تا ه واردی که می آوردند این جو و شرای
رفیقانه و صمیمی روی تاثیر میگذاشت .در
ندان اگر این روحیه جمتی و صمیمیت و
فداکاری نباشد ،انسان ود فرسوده و پیر
میشود هر چند اکثر ما به خاطر سختی های
ندگی نسبت به سن و سال خود شکسته تر،
پخته تر و با تجربه تر شده بودیم ،درک و
فهم بتضی ا ما حداقل پانرده سال بیشتر ا
سنمان بود .اکثرا بچه کارگر و حمتک
بودیم و این خود روی آستانه ی تحمل
مشکالت و سختی ها تاثیر داشت.
به هرحال رو مالقاتی فرا رسید ،هیجان
داشتیم ،هیچوقت اولین مالقاتیم را فراموش
نمیکنم .در یک حیاط کوچک که بتدها محل
هواخوری هم بود ،چند دریچهی کوچک
درست کرده بودند ،که ا آنجا با خانواده
مالقات میکردیم .اولین بار وقت بیشتری به ما
دادند ،تا در را با کردند ،دیدم چندین بچه ا
هم محله ایهایمان با عجله وارد شدند و چون

میانه ام با کودکان خوب بود ،هر کدامشان با
شادی ستی میکرد با من حرف برند .دقایقی
بتد بچه ها را به بیرون فرستادند ،مادرم،
خواهرم و خاله و چند نفر ن همسایه آمده
بودند .مادرم که مدام در حال گریه بود ،گفت:
چند بار شایته اعدامت پخ شده ،رفتیم
بیمارستان ،گفتند جسدش اینجا نیست،
گفت :اگر چیری به سرت می آوردند ،خودم
را میکشتم .دیدم به حدی پیر و شکسته
شده که باور کردن برایم سخت بود ،خواهرم
کمی در مورد دستگیری و اذیت و آ اری که
تحمل کرده بود ،برایم گفت ،اما مادرم به
خاطر این که من ناراحت نشوم ،اجا ه نداد که
او بیشتر توضی دهد .خواهرم خیلی نگران
بود ،گفت :وضتمان خوب نیست ،مردم می
ترسند به ما خانه اجاره بدهند .وضتیت مادر
و خواهرم خیلی برایم جرآور بود و میدانستم
به لحاظ مالی هم وضتشان خوب نیست .هر
کسی چیری میگفت ،مادرم گفت :عریرم
وسایل یادی آورده ام بین دوستانت تقسیم
کن ،مخصوصا آنهایی که اهل روستا هستند و
خانواده هایشان نمی توانند به مالقات بیایند.
گفتم چشم حتما و مالقات تمام شد ،من هم
با روحیه دیگری به بندعمومی برگشتم .عصر
دیدیم که یک عالمه وسایل را که خانواده ها
آورده بودند ،به بند انتقال دادند .ا خوردنی
گرفته تا پول ،ما ا همه ی اینها جمتی
استفاده میکردیم ،لباس های اضافه را تقسیم
میکردیم ،این شده بود برنامه ی هر بار
مالقاتی ما
اینک به موضو هواخوری و ارتباط گرفتن با
ندانیانی که در بند بغل دستی ما بودند،
میپردا م.
ندانی که ما در مریوان ندانی بودیم ،االن به
آنجا میگویند ،چهارراه بیمارستان قدیم و
دیگر ندان نیست ،آن ساختمان اکنون اداره
اطالعات شهر مریوان است
صفحه ۲5

زنده باد تشکیل شورا!

اکتبر

صفحه ۲۵

شماره ۶۷۲

برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی
خاطراتی از چیمن دارابی
بخش دوم
و در جای دیگری ندان درست کرده اند.
وقتی به هواخوری رفتیم ،دیدیم حیاط بند
مردها با حیاط ما یک دیوار فاصله دارد ،ما هم
آگاهانه با صدای بلند اسم همدیگر را صدا
میردیم ،آنها هم اسم هم را صدا میکردند.
باری ،چند بار وقت هواخوری ها در یک
ساعت مشخص بود تا این که ما و آنها گوشه
کوچکی ا دیوار را سوراخ کردیم و دو نامه ما
بین ندانیان ردوبدل شد .من و دو سه نفر
دیگر ا هم بند هایم ا موضو نامه ها باخبر
بودیم و می دانستیم تتدادی ا آنها اعدام
شده اند .بتدا نگهبانها شک کردند که ما با
هم صحبت میکنیم ،ساعت های هواخوری را
تغییر دادند و نمیگذاشتند آنها به نردیک
دیوار بیایند .بتد ا چند ماه ندانی بودن در
بند ،ما را به ندان سنندج انتقال دادند.
نکته دیگری که خواستم یاد آور شوم درباره
ی ش ماه ندانی بودنم در سلول انفرادی
است .ما تتدادی دختر که آن همه مدت در
انفرادی بسر میبردیم ا هر گونه امکانات
بهداشتی محروم بودیم ،و حتی برای عادتهای
ماهانه ا پارچه های کهنه و غیر بهداشتی
استفاده میکردیم ،برای نمونه یک بار من که
داشتم با یکی ا ندانیان سلول بغل دستیم
صحبت میکردم ،در حین صحبت کردن
با جویم درب سلول را با شتاب بسیار با کرد
و مرا به اتاق با جویی بردند ،هر چه گفتند
درباره چی با آن ندانی حرف میردی و یا
طرف صحبتت چی میگفت؟ من انکار کردم و
گفتم من با کسی صحبت نکرده ام ،هر چه با
مشت و لگد کتکم دند ،گفتم من با کسی
صحبت نکرده ام ،گفتم داشتم در سلول قدم
میردم و همینهوری غیر ارادی با خودم حرف
میردم .با جو عصبانی شد ،گفت مگر داخل
پارک هستی که میگویی داشتم قدم میردم و
با خودم صحبت میکردم؟ گفت :حالیت میکنم
قدم دن یتنی چه ،مرا برای چهار رو به

سلول دیگری بردند ،بدون آن پتوی کهنه ،در
کف سلول مقداری آب جمخ شده بود ،بدون
کوچکترین امکانات و وسایلی ،با جویم گفته
بود نباید به غذا بدهید ،سلول جدیدم
بسیار سرد بود ،منم عادت ماهانه داشتم و
مجبور شدم یر پیراهنم را پاره و ا آن
استفاده کنم ،موقخ دستشویی هر بار سریخ آن
را میشستم و با همان خیسی استفاده
میکردم ،به خاطر این که به من غذا نمی
دادند ،تتداد یادی ا دوستان که در سلول
های مجاوربودند ا خوردن غذا اجتناب
میکردند .ما در غیاب نگهبانها همچنان با هم
حرف میردیم ،دو نفر ا دوستان سلول کناری
که اهل روستا بودند ،خیلی ناراحت بودند که
به من غذا نمی دادند ،با صدای بلند میگفتند:
ما هر مار بخوریم ،من هم با شوخی می
گفتم غذا خوشمره بود ،ناراحت نباشید
میگذرد ،اما خیلی سخت بود می لر یدم،
خونریری داشتم و خیلی سردم بود .به محض
این که روی کف خیس سلول می نشستم،
سردم میشد و می لر یدم و به همین دلیل
مجبور بودم بیشتر سر پا بایستم و در آن
سلول کوچک قدم برنم ،ولی دیگر رو چهارم
به خاطر همین عادت ماهانه و پارچه ی
خیسی که استفاده کرده بودم ،وضتیتم خیلی
بدتر شد ،به شدت تب داشتم ،بالخره با جویم
آمد ،گفت :برای آخرین بار میپرسم حرف
دید؟ گفتم نه" من با کسی حرف نرده ام.
با جویم رفت و بتد ا یک ساعت مرا به سلول
قبلیم برگرداندند ،اما وضخ جسمیم خیلی بد
بود ،به شدت تب داشتم و گلویم عفونت کرده
بود ،برایم غذا آوردند ،ولی نمی توانستم غذا
بخورم .فق دوست داشتم بخوابم ،نمیدام
خواب بود یا بیهوشی ،ساعتها خواب بودم ،بتد
ا چند رو حالم کمی بهتر شد و میتوانستم
غذا بخورم .ندانی ای که با هم صحبت کرده
بودیم ا فرصت استفاده کرده ،نامه ای را

داخل سلولم انداخته و خیلی اظهار ناراحتی
کرده بود که به خاطر او اینهور مرا اذیت کرده
بودند ،او یک جوان بیست ساله بود .تتجب
کردم که ا کجا کاعذ و خودکار گیر آورده
است ،نوشته بود در جایی ا دستشویی کاغذ
و خودکار برایت میگذارم ،موقخ رفتن به
دستشویی آنجا را نگاه کردم ،دیدم دو بر
کاغذ و یک خودکار آنجاست ،اول کمی ترس
داشتم که بردارم ،اما برداشتم و جواب نامه را
نوشتم ،گفتم ناراحت نباش ،نامه اول را خیلی
کوتاه نوشتم ،و شب موقخ رفتن به دستشویی
نامه و خودکار را همانجا گذاشتم ،رو بتد
دیدم یک نامه ی مفصل دو صفحه ای نوشته
و همراه خودکار آنجا گذاشته بود .ا تمام
به جرم
وضتیت خودش و دستگیری
همکاری با کومه له و اینکه حکم اعدام
است نوشته بود ،اما نوشته بود بهم گفتند
اعدامت نمی کنیم ،باورش سخت است ،در
مورد فتالیت و کارهای قبل ا دستگیری
خیلی نوشته بود ،شبها اکثرا کابوس می دید و
با صدای بلند داد میرد ،من فریادش را در
سلولم می شنیدم .تصمیم داشتم فردا جواب
نامه اش را بنویسم ،اما آن شب بردندش و
دیگر برنگشت ،جنایتکاران جمهوری اسالمی
اعدام کردند ،من آن خودکار را تا موقخ
آ ادیم مخفی کرده بودم و همراهم بود ،به
خودم قول داده بودم ،اگر رو ی آ اد شدم
تحویل خانواده اش می دهم ،چون در مورد
خانواده اش و روستای خیلی نوشته بود.
متاسفانه موفق نشدم آن را تحویل خانواده
اش بدهم .چون بتد ا آ ادیم سریتا ا شهر
خارج شده و به صف پیشمرگان کومه له
پیوستم.
ادامه دارد...

زنده باد سوسیالیسم!

اکتبر

صفحه ۲6

شماره ۶۷۲

شوراهای مسلح ،ضامن حاکمیت مردم در کردستان است!
اسماعیل ویسی
جامته ی ایران بدون شک آبستن تاحاوالت
سیاسی -اجتماعی و اقتصادی اسات .کااماال
ملتهب و در حال غلیان است .اماا ،شارایا
سیاسی -اجتماعی و مباار اتای پایاچاده و
غامضی برای مادیت بخشیدن به تاغایایارات
رو اسات .ایان
مثبت و بنیادین ،در پیا
موقتیت ،وظیفه ی بسیار خهیری را پایا
پای -جنب چپ ،قهب کمونیستی و چاپ-
در سراسر ایران و کردستان ،قرار داده اسات.
جنبشی توده ای -اجتماعی علیه فقر ،فالکات
و گرانی رو افرون ابتدائی ترین ماایاحاتااج
یستی و متیشتی و سالمتی و برای دستیابی
بدان ،علنا جاری و مبرمیت اساسی پیدا کرده
است .وضتیت تحمیل شده بر جامته به یمان
موجویت حکومت اسالمای سارماایاه داران
میباشد .تداوم خیرش و اعترار تاوده ای-
اجتماعی آبانماه  ٩۱و متتاقب آن که سراسار
ایران و ا جمله کردستان را ،فرا گرفته باود،
یر خاکستراست .که هار
همچنان چون آت
آن ،ممکن است میلیتانت تر و رادیاکاالاتار،
چون آتشفشان فوران و ابرا وجود علانای -
اجتماعی کند .یرا سیاساتام و یارباناای
اقتصادی حکومت ،ویران و ا کار افتاده و در
حال فروپاشی است .ادامه چنین موقتایاتای
ممکن نیست و هیچ راه گریری جر سرنگاون
کردن در پی پای جامته ،نمانده و قارار
ندارد .رژیم اسالمی به نوعی خود نیار واقاف
است که هیچگونه راه باا گشاتای باه جار
سرنگون شدن  ،وجود ندارد.
بدون شک ،این روند و پروسه ی مالاماوس،
سرنگونی حکومت اسالمی سرمایه داران در
ایران است که در دستور جامته قرار گارفاتاه
است .سردمداران حکومت اساالمای و کال
دارودسته اصالح طلبان و مدافتین رنگاارنا
بقاء آن و آنهائی که بارای جالاوگایاری ا
سرنگونی انقالبی ،دم ا ” خشونت گاریاری-

جنبش ناسيوناليستی کُرد ،جینیبیش
سياسی بورژوازی کُیرد در تااماااماای

گذار مسالمت آمیر ” میرنند ،کال جنبش های

کشورهای منهقه است و کشتار متترضین به

راست و چیپ و جاانااباا

بااورژوا

ناسیونالیستی کُرد ،دخیل در این پروسه پیاام
عملی اش را ،گرفته اند .ا این مناظار اسات،
جنبشهای موجود تالش میکنند با دخالات و
ارائه آلترناتیو سیاسی -اجتماعی و طبقااتای،
مهر خود را برآن بکوبند و در جهتی که منافخ
طبقاتی شان را تامین کنند ،هدایت و رهبری
کنند ،تامین خالء رهبری در فردای سرنگونی
حکومت اسالمی آنها را به تکاپو انداخته است.
بر این اساس به نوعی عمال جدال بر سر

شرای تحمیل شده متیشتی و یستی در آن
جامته توس نیروهای ” اقلیم کردساتاان –
ارگان حاکمیت سایااسای سارماایاه داران
کردستان ” است .ا این منظر باایاد آن را
بررسی و نتیجه گیری سیاسای طاباقااتای-
اجتماعی کرد .به ویژه در کردستان ایران کاه
تمرکر این نوشته میباشد یرا همچنان کاه
اشاره کرده ام در جامته ی ایران ،تاقاابال و
کشمک جدی اجتماعی -طبقاتی در سراسر
ایران و کردستان ،درقدم اول باا کالایات و
راسات
موجودیت حکومت اسالمی و جنب
هم اکنون در جریان است .تمامای مصاائاب
در
اجتماعی که به اکثریت مردم حمتکا
ایران تحمیل شده است ،در کردستاان نایار
منتکس است یرا:
ایران جامته ایست سرمایه داری ،ا رشاد و
گسترش وسیتی در اباتااد اقاتاصاادی و
اجتماعی و طبقاتی تر شدن جامته برخاوردار
است .این وضتیت در کردستان هم انتاکااس
مستقیم را داشته و به طاباقاات اصالای ”

راسات و

سرمايه دار و کارگر“ به عنوان طبقات اصلی

قدرت سياسی و سرنگونی جیمیهیوری
اسالمی و آلترناتيو جايگزين در صحاانااه
سیاست ایران و ا جمله در کردستان در حال
حاضر متناى مینى -اجتماعی گساتارده و
ملموس تری به خود گرفته است .با آگاهی بر
این روند ،ال م است -قهب کمونیستی و چپ
در کردستان -تصویری دقیق و روشان ،باا
برنامه ،سا مانیافته و هدفمند ،داشته باشد” .

سرنگونی انقالبی مد نظر خود را ،تعريی
و استراتيژی آن را مدون و روشن کنید.
چون بدون برنامه ريزی ،هدفمنید کیه
ستون فقرات اساسی آن طبقه کیارگیر
سازمانيافته و آگاه و متشکل در پيیونید
ناگسستنی با جنبش آزاديخواهیانیه و
برابری طلبی در بعد اجیتیمیاعیی و
سراسری ،بدون رهبری سياسی قیطیب
کمونيستی و چپ ،ممکن نيست ،به داده
اجتماعی مبدل کند“ .تا بتوان ا حاقاناه
کردن سرنگونی مورد نظر جنبا
ناسیونالیسم کُرد ،جلوگیری کرد

کردستان جامعه ای طبقاتی است!

به طور بسیارموجر در رابهه باا رویادادهاای
اخیر کردستان عراق ،تاکید مایاکانام کاه،

اجتماعی در شکل هر چه عریانتر اساتاثاماار
کننده و استثمار شونده ،شکال داده اسات.
بورژوا ی کُرد تالش میکند در لفافه ی حال
مسئله ” ستم ملی  -کُرد ” به منظور ساهام
خواهی ا قدرت سایااسای و شاراکات در
استثمار طبقه کارگر ا ساوی حااکامایات
سیاسای باورژوا ی در اباتااد

زنده باد ،برابری زن و مرد
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شوراهای مسلح ،ضامن حاکمیت مردم در کردستان است!
اسماعیل ویسی
سراسری ،در کردستان به رسمیت شنااخاتاه
شود و اداره ی جامته کردساتاان باه آناان
سپرده شود .چون ،جامته کردستاان باخا
تفکیک ناپذیر و ارگانیکی ا اقتصاد سیااسای
در ابتاد سراسری در ایران میباشد .به تبخ آن
هر فتل و انفتالی ا لحاظ اقتصادی ،سیاسی-
اجتماعی و طبقاتی و مبار اتی انتکاس خاص
خود را در کردستان داشته و خواهد داشات.
در نتیجه مصافهای پایا روی جانابا
کمونیستی و چپ در راستای جهتگیاریاهاای
سیاسی -اجتماعی و ماباار اتای ساراساری
میتواند متنا و مفهومی عملی پیادا کاناد و
نمیتواند جدا ا ”جدال اصلی عرصه هیای
نبرد طبقاتی
” در ابعاد سراسری و تضاد طبقات اصلی
اجتماعی ” طبقه کارگر و طبقه سرمیايیه
دار“ باشد.
تاکید میکنم که ،جنب ناسیونالیاساتای در
کردستان ایران  -جنب سیاسای باورژوا ی
کُرد است ،این جنب با بخ علنی احاراب
سیاسی مستقر در کردستان عاراق ” ،مارکار
همکاری احراب کُرد ،پژاک ،و با خیر برداشتن
اخیر کومه له -سا ماان کاردساتاان حارب
کمونیست ایران برای ملحق شادن باه ایان
جنب ” ،فراکسیون نمایندگان کُرد بان در
مجلس شورای اسالمی ،جبهه متاحاد کُارد،
انستیتوی کُرد ،انجمن کُردهای مقیم مرکر و
غیره در کنار سنت و فارهانا و عاادات

ناسیونالیستی موجود در جااماتاه “ اجیزا
سياسی متشکل جنبش ناسيوناليسیتیی
کُرد” میباشند .جنبشی که باا ریشاه هاای
اجتماعی و فتال در جهت دستیابی به منافاخ
طبقاتی خود تالش میکنند نه تنها در قادرت
سیاسی به با ی گرفته شوند ،بلکه به عاناوان
بخشی ا این سیستم و سهیم در اساتاثاماار
طبقه کارگر در کنار باورژوا ی در ایاران ا
سوی جناح در قدرت “ حاکمیت سیااسای” و

همچنین جنااح هاا و دیاگار گارایشاات
اپو یسیون بورژوائی و راست باه رسامایات
شناخته شوند .تالش عملی و مواضخ سیاسای
جریاناات و احاراب سایااسای جانابا
ناسیونالیستی کُرد در داخل و خارج ایاران و
همگامی با آلترناتیو جنب راسات در ایان
برهه ا مانه ،تاییدی بر این واقتیت است.
در تقابل با جنب بورژوا ناسیونالیسم کُرد "
جنبش کمونيستی ،و چپ ،برابری طلبیی
و آزاديخواهانه زنان و جوانان ومدرنيسم
اجتماعی در جامعه کردستان ،با حضیور
علنی احزاب سياسی مربوطه و فعالیيیت
عملی -اجتماعی ،جنبشی زنده ،فعال و
با پايه اجتماعی ،محسوس و ملمیوس و

مادی" می باشد که در متادالت قاادرت
سیاسی در آن جامته در حال حاضر غیر قابل
حذف است .اما ،نباید غافل باود ،یارا ایان
وضتیت اجتناب ناپذیر نیست و ال م اسات
پایه های اجتماعی آن را باا تاوهام دائای
سیاسی -اجتماعی سنت کُردایه تی ،هر چاه
بیشتر آگاهتر ،محکمتر ،سا مانیافاتاه تار و
وسیتتر کرد تا بتوان در تقابل با جنب بورژوا
ناسیونالیستی کُرد که نهایتا بر سار اداره و
حاکمیت سیاسی جامته کردستان ،ا اویه ی
منافخ طبقاتی قرار خواهد گرفت ،نه تنها غیر
قابل حذف باشد ،بلکه نتوانند ” آ ادی را ا
جامته سلب کنند ،سنت و فرهن ارتجااعای
تبتیض آمیر و ضد آ ادی نان و علیه حاق و
حقوق کودکان ،و فقر و فالکت اقاتاصاادی و
سرکوبگری را تحت لوای کُاردایاه تای ،باه
جامته“ تحمیل کنند .هاماچاناان کاه در
کردستان عراق ،ا سال  ٩١میالدی تااکاناون
تحت عنوان کُردایه تی و با ی با کارت کُارد،
در دفا ا منافخ سارماایاه داران ،چانایان
وضتیتی را تحمیل کرده اند شارایاهای کاه
موجب برو اعتراضات اخیر بر عالایاه وضاخ
موجود و برای دستیابی به اباتادائای تاریان

مایحتاج ندگی شان بود ،احراب ناسیونالیست
حاکم اعتراضات اخیر را ،بدون اما و اگار باه
خون کشیدند .اوضا کاردساتاان عاراق و
حاکمیت ناسیونالیسم کُرد ،عکس برگردانی ا
نسخه حاکمیت جنب بورژوا ناسیونالیساتای
کُرد ،در کردستان ایران است  .با به رسمایات
شناختن این مؤلفه ها میتوان و باید مصافهای
اصلی و پی روی قهب کمونیستی و چپ در
بتد اجتماعی و عملی را ،در ناظار گارفات،
مشکالت و موانخ پیشروی را شناخات ،بارای
عالج واقته قبل ا وقو برنامه ریری کرد .بار
عرصه های اصلی نبرد طبقاتی مابین کار و
سرمایه در کردستان تمرکر و در جهت تامین
منافخ اکثریت مردم ،به پی رفت.
وظاي

قطب کمونيستی و چپ در جامعه

کردستان
اشاره کردم که پروسه ی سارناگاونای رژیام
اسالمی در دستور جامته قرار گرفتاه اسات.
این واقتیت را حکومت اسالمی میداند و دارد
خود را آماده تقابل جدی می کند .تقاابال و
کشمک جدی اجتماعی -طبقاتی هم اکنون
در جریان است .جنبشهای راسات و چاپ
تالش میکنند مهر سیااسای -طاباقااتای و
اجتماعی خود را بر این روند بکوبند و جنب
جاری را در مسیر مورد نظر و برای متاحاقاق
نمودن آلترناتیو سیاسی -طبقاتی و اجتماعای
خود رهنمون ،و رهبری و هادایات کاناناد.
هرچند هنو ” توده وسیتی ا مردم به طاور
خاموش دارند عمل می کنند ولی بدون شاک
خواهان سرنگون شدن این رژیام و خاالص
شدن ا این وضتیت فالکتبار تحمیال شاده،
هستند .بر این اساس گجنب کمونیستای و
چپ وظیفه ای بسیار خهیر دارد .ال م است
آگاهانه و با برنامه ریری دقیق عمل کند .قهتا
در ادامه آن اکثریت خاموش هم پا به میادان
خواهند گذاشت  .باید سا ماندهی این اکثریت
خاموش را در محالت یستاشاان

مرگ بر حکومت ضد زن!
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شوراهای مسلح ،ضامن حاکمیت مردم در کردستان است!
اسماعیل ویسی
در اولويت گذاشت .یرا ماحاالت و ماحال
یست ،همچون محل کار جایگاه تامارکار و
گرد آمدن جمتیت کاثایاری ا کاارگاران،
حمتکشان
و خانواده هایشان هستند که ا طریق مجامخ
عمومی تصمیماتشان را مایاگایارناد .چاون
ساکنین محالت کارگری و فقیر نشین درد و
رنج ندگی شان یکی است .همدیاگاررا مای
شناسند به همدیگر اعتماد میاکاناناد .و ...
ممکن ترین راه و محل برای ساا ماانادهای
اعترار توده ای -اجتماعی و میناه ساا ی
برای ایجاد شوراهای مردمی و کنترل محالت
است .چون اعتراضات توده ای -اجتماعای ا
محالت سرچشمه میگیرد و تالش با برنامه ا
هم اکنون مبرمیت پایاه ای دارد .چانایان
تالشی مبنا و در راستای مینه سا ی کنتارل
محالت و ” ايجاد و سازماندهی شوراهیای
مسلح مردمی و تضمين کننده حاکميیت
شورائی مردم ” است .مکانیرم اعماال اراده
ی مستقیم بر سرنوشت خوی میباشد ،باید
ا هم اکنون برنامه ریری کرد و دست به کاار
شد .بنکه های محالت درقبل و بتد ا انقاالب
 ۰٥در شهرهای سنندج و  ...تجاربای غانای
تاریخی -اجتماعی ،در این رابهه مایابااشاد.
نباید فراموش کرد ارتجا قومی -مذهبی نیار
بر سا ماندهی و کنترل محالت متمرکر است.
به شرای خهیر پی رو و پیچیدگیهای آن و
رو کاه در
همچنین مصافهای جدی پیا
جامته ایران وجود دارد ،و برای تمامی فتالین
کمونیستی کارگری و چپ ملاماوس اسات،
اشاره شد .در کردستان محافل رهبران عملای
کارگری و آ ادیخواه وجود دارد و تاا کاناون
نق سیاسی -اجتماعی خود را به هر شایاوه
ممکن ،در مقاطخ متفاوت ایفاء کرده اند .اماا
شرای پیچیده و مصافهای جدی که پی رو
میباشند ،برای تقابل نیا مند آمادگی قابالای
است .جدا ا به هم بافتاه شادن ،ماحاافال
رهبران عملی کارگری و اجتماعی چون شبکه

ای سراسری باید برای سا ماندهی اکاثاریات
ساکنین محالت و بر اساس آن ،شرایا ال م
را برای فراهم کردن مینه ساا ماانادهای و
تشکیل شوراهای کارگری و ماردمای بارای
کنترل محل های کار و یست را  ،فاراهام
کنند ،تا بتوان با آمادگی کامال در بارناگااه
سیاسی -اجتماعی تتیین کننده تحت هدایت
قهب کمونیستی و چپ ،به موقخ و بدون فوت
وقت اعمال اراده مستقیم مردم را ا طاریاق
مکانیرم شوراها برای حاکمیت ماردم بارای
اداره جامته ،مادیت بخشیاد و اجاا ه ناداد
دستاوردهای مردم حمتک به یغماا بارود.
نباید اجا ه داد ارتجا به شیوه ای دیگر ایان

بار در قبای قومی -و بويژه در کردسیتیان
درقامت کُردايتی خود را تحمیل کاانااد.

تحوالت جامته باید تحت هژمونی سیاسی –
اجتماعی و هدایت گری قهب کمونیستای و
چپ به پی برود .بدون شک ،سارناگاونای
حکومت اسالمی یک امر ماهام و اولاویات
مبار اتی است .در این راستا نباید ا هیچگونه
تالش سا مانیافته و هدفمند ،دریاغ ناماود.
نفرت بی حد و مر ا رژیم اساالمای وجاود

دارد ،اما این نفرت نباید صرفا به سر ن گو نی
حکومت اسالمی ترجمه شود .گام اساسی
بتدی و سیستم حکومتی جایگرین را ناباایاد
فراموش کرد .ا هم اکنون باید باا بارنااماه،
هدفمند ،سا مانیافته و با دورناماای روشان
حرکت کرد .جامته را ا خهرات آگاه و بارای
انتخاب واقتی که منافتشان تامین شود ،آماده
و سا ماندهی کرد.
در خاتمه برای تقابل جدی و اسااسای بارای
سرنگونی انقالبی حکومت اسالمی و تقابل باا
آلترناتیو جنب بورژوا ناسیونالیسم کُرد ،برای

سرنوشت مردم در کردستان بیعید از
حکومت اسالمی  ،سا ماندهی سراسااری
در ابتاد وسیخ درجامته کردستان ضارورتای
مبرم است .وظیفه رهبران عملای کاارگاری،
کمونیست ،و جنبشهای توده ای اجاتامااعای
رنان و جوانان ،این است که بارای مارتابا
شدن و ایجاد شبکه سا ماندهی وسایاخ ایان

محافل حول ” پالتفرمی مشخص بابرنامیه
حاکميت شورائی مردم در کردسیتیان ”
تحت هژمونی سیاسی – اجتماعی و هادایات
گری قهب کمونیستی و چپ ،برای ماادیات
بخشیدن به حاکمیت مستقیم مردم بر اساس
شوراهای مسل مردمی ،که تضمین کاناناده
تداوم حاکمیت مردم و منافخ کال جااماتاه
است ،اقدام کنند .زيرا مصافها و پ ي چ يد گی
سياسی مبارزاتی جدی در تیقیابیل بیا
ارتجاع حاکم و قومی -مذهبی در پيیش
است .تا بتوان از تحميل حیاکیمیيیت
بورژوازی کُرد با زور تیفینیپ سی یاه
کردستان در دستورشان جلوگيری کیرد.
از امروز آگاهانه و با برنامه ،بیايید وارد
عمل شد .فردا دير است ،تا بتوانیيیم از
تحميل حاکميت هر گیونیه ارتیجیاع

اسثتمارگر قومی -مذهبی و مدافع هیر
گونه نابرابری جلوگيری کرده و آن را بیه
عقب رانده و پيروزی را تضمين نمود!
نده باد شوراهای مسل  ،تضمایان کاناناده
حاکمیت مردم
اسماعیل ویسای ۰ -دیامااه ۵۰ – ١٢٩٩
- ۵۵۵۵
دسااااااامااااااباااااار
esmail.waisi@gmai.com
***

تحميل حاکميت مسلحانه خود و تاميین
منافع طبقاتی ،سياسی -اجتماعی شان و
زد و بند از باال با جینیبیش راسیت و
بورژوائی در بعد سراسری و بیازی بیا

آزادی ،برابری،حکومت کارگری!
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شماره ۶۷۲

در دفاع از ”ممنوعیت ترمیم پرده بکارت،
ممنوعیت معاینه و گواهی پرده بکارت“
هالله طاهری

در اوایل سال  ۵۵١٩میالدی دولت انگلایاس
اعالم کرد مانخ ا فتالیات کالایانایاکاهاای
خصوصی که اقدام به جراحی و ترمیام پارده
بکارت میکنند ،میشود .این موضو چاناد
هفتهای مورد توجه رسانهها بود تا اینکاه باه
همهگیری کرونا برخورد و شاید یکی ا دالیل
به عقب انداختن این تصمیم شد .اخیرا دولت
فرانسه در تدارک ممنوعیت گواهی متاایاناه
پرده بکارت است .بار طاباق ایان قااناون
کلینیکهای خصوصی ،والدین دختران جوانای
را که خواستار ارائه گواهینامه پارده باکاارت
میشوند ،مورد پیگرد قانونی قرار میدهد.
جریانات ماذهابای باه ویاژه در دفاا ا
”ممنوعیت ترمیم پرده بکارت ،ماماناوعایات
مااتااایاانااه و گااواهاای پاارده بااکااارت"
به شدت با دخالت دولت در عرف و عاادات
جوامخ مسلمان و دیگر گروههاای ماذهابای
مخالفند و اذعان میکنند که این یک سانات
فرهنگیست و ربهی به دولت ندارد .ا طرفای
دیگر سکوالرها و سا مانهای مدافاخ حاقاوق
نان و کودکان در دفا ا این قااناون اعاالم
پشتیبانی کرده اند .ال م به یادآوریست که در
سال  ۵۵١۱سا مان بهاداشات جاهاانای و
سا مان ملل متحد عمل متاینه پرده بکارت را
خشونت علیه نان و دختران اعالم کردند ولی
هیچکدام ا این دو سا مان متتبر جاهاانای،
پیگرد قانونی علیه نقض ایان عامال را در
دستور کار خود قرار ندادند.
با وستت گرفتن بحث ممنوعیت متاینه پارده
بکارت و ادامه طرح ممنوعیت ترمایام پارده
بکارت جدالهای فکری و ایادئاولاوژیاک در
محافل سیاسی و اجتماعی در جامته انگلیاس
هم براه افتاد مبنی بر اینکه دولت هم ملرم به
ممنوعیت گواهی پرده بکارت میباشد .ویژگی

بحث باکره گی در این است که تنها به نان و
دختران رب داده میشود در حالی که چنین
ضوابهی برای مردان وجود نادارد .داشاتان
پردهی بکارت در جوامخ اسالم ده و خاناواده
های مذهبی و محافظه کار ،ماالکای بارای
ار یابی و سنج ” ناموس خانواده“ است .در
این جوامخ رابهه جنسی نان ،حق انتخاب بر
جسم و ندگی ناشویی به طاور کاامال در
کنترل مردان است.
ا طرفی تحقیقات پرشکای ایان بارداشات
بیمارگونه را ا وجود پرده بکارت غیرعالامای
اعالم کرده است .بدین صورت که این پرده ا
راههای مختلفی همچون دوچرخاه ساواری،
اسب سواری ،ژیمناستیک و یا اساتافااده ا
تامپون آسیب پذیر و یا شکلهای متفاوتی باه
خود میگیرد که لروما ربهی به رابهه جنسی
دختران ندارد .در اینجا به این نکتهی ماهام
هم باید اشاره کرد که بسیاری ا نان بادون
پرده بکارت به دنیا میآیند .ا طرفی هام باا
وجود کنترل شدید و محدود کردن دخاتاران
در جوامخ و خانواده های مذهبی رابهه هاای
جنسی همچنان بخشی ا نیا طبیتای ایان
دختران جوان است .ا آنجایی که کسی ایان
حق را برایشان به رسمیت نمیشناسناد اماا
این اتفاق در رابهه های سربسته و مخفیااناه
اتفاق میافتد .مشکل اینجاست که وقتی ایان
دختران جوان برای ا دواج آماده مایشاوناد
شتاب برای ترمیم این پرده به اوج میرسد.
ترمیم پرده بکارت پدیدهای نو نیاسات .ایان
عمل وسیتا در تمام کشورهای اسالم ده و
در مجامخ و مذاهب دیگر ا جمله بخشای ا
جامته یهودیت و قومیتهای عقب مانده آفریقا
و آسیا هم تجربه میشود .در کشورهایی چون
ایران ،افغانستان ،پاکستان ،بخ وسیتای ا

هند و دیگر کشورهای حو ه خلیج و شاماال
آفریقا بسیاری ا خانواده ها رسما این گواهای
کتبی را بتنوان بخشی ا مهریاه و پاروساه
ا دواج می گنجانند .بسته به عقب ماانادگای
فکری و جو مذهبی جامته آمار این پدیده در
میان خانواده ها متفاوت است .این پدیده در
کردستان هم وجود دارد .حساسیت ناماوسای
به رابهه جنسی دختران قبل ا ا دواج باه
قدمت سالیان درا ی و باه ویاژه در دوران
حاکمیت جمهوری اسالمی قربانی های قاتال
ناموسی برجا گذاشته است .درچند سال اخیر
با توح افسار گسیخته دولت باه نادگای
مردم ،به ویژه نان آماار بااالیای ا قاتال
ناموسی ،خودسو ی و خودکشی دیاده شاده
است که مهمترین دالیل آن را مایاتاوان در
تبلیغات و قوانین دولت در اشاعه این افاکاار
پوسیده و به شک وگمان انداختن خانواده هاا
نسبت به دختران ،کنترل و ماحادود کاردن
جوانان ،ا دواجاهاای ودرس و اجابااری
دختران ،سرخوردگی در رواب نااشاویای و
خشونت خانوادگی جستجو کرد.
در دهه های اخیر با نفوذ اسالم سیاسای در
جوامخ و کامیونیتیهای مقیم اروپا ،ا جمله در
انگلیس ترمیم و درخواست ماتاایاناه پارده
بکارت چند برابر شده ست .این جراحی بدون
مجو قانونی منبخ درآمد هناگافاتای بارای
کلینیکهای خصوصی شده و همرماان آماار
قربانیان دختران جوان با تحمل مخارج باال و
شرای پر مخاطره هر رو باال میرود .در ایان
میان میران یادی ا این قربانیان پولهایشاان
را ا دست داده و در اضهراب و دلهاره بسار
میبرند .بسیاری ا این دختران هرگر ا رابهه
ناشویی لذتای نامایبارناد و
بسیاری دیگر ا اینکه مجبور باه صفحه 20

زنده باد سوسیالیسم!
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شماره ۶۷۲

در دفاع از ”ممنوعیت ترمیم پرده بکارت ،ممنوعیت معاینه و
گواهی پرده بکارت“
هالله طاهری
چنین عملی شده اناد دچاار افساردگای و
پشیمانی شده اند .بر طبق تحقیق باه عامال
آمده توس رو نامهی سانادی تاایامار۵۵ ،
کلینیک خصوصی در لندن وجاود دارد کاه
ترمیم پرده بکارت منبخ درآمد آناهااسات و
تتداد بیشتری در سراسر کشور این جراحی را
یباسا ی اعضای بدن ا جمالاه
تحت پوش
دستگاه تناسلی انجام میدهند .آمار دخاتاران
جوانی که به خاارج ا کشاور ا جامالاه
کشورهایی مانند ایران ،هند ،مصر و ماراکا
اسات.
سفر میکنند هر رو در حال افرایا
این عمل جراحی در کمتر ا یک سااعات و
تنها با بیحسی موضتی صورت میگیارد کاه
گاها" تا  ٢هرار پوند قیمت آن میباشاد کاه
وعده دوباره باکره شدن به دخاتاران جاوان
میدهند .هشتاد درصد این درخاواساتاهاا ا
جانب دخترانیست که پیشینهی اسالمی دارند
و بقیه ا ملیتها و مذاهب دیگرند .به گافاتاه
مدیر بخ کلینیک نان (ام آی اس) تقااضاا
برای ترمیم پرده بکارت رو برو باال مایرود.
بر طبق آمار گوگل در انگلیس در سال ۵۵١٩
حدود  ٩هرار ن جوان در پی ترمایام پارده
بکارت بوده اند.
اساس و پایه این پدیده غیرانسانی ا ماقادس
کردن نهاد خانواده و کنترل رابهه جاناسای
نان توس مردان سرچشمه میگیرد که هام
مذاهب و هم سیستمهای حاکمیتی موجود هر
دو در با تولید و اشاعه این رفتار خشونت ای
اجتماعی نق ویژه ای دارند .مذاهبی چاون
اسالم  ،یهودیت و عادات و رسوم قبایالای در
آفریقا و آسیا این پدیده شنیخ را تاا ساها
احکام اجرایی و تتیین مجا اتهاای مارگاباار
کشانده اند .مثال در اسالم رابهه جنسی خارج
ا ا دواج کفر و نان به اشد ماجاا ات چاون
سنگسار و قتل ناموسی ماحاکاوم مایشاود.
همچنین داشتن رابهه جنسی قبل ا ا دواج و

بدون رضایت مردان خانواده امری نابخشودنای
و گناه به حساب میآید ،کافیست که پادر و
برادر و نردیکان یک دختر جوان به او شاک
کنند تا او را ندانی ،تنبیه یا حتی باکاشاناد.
برخی متتقدند که ترمیم پارده باکاارت باا
رضایت خود دختران صورت میگیرد و اگار
چنین باشد هیچ ایرادی ندارد .من عامایاقاا
باکاشام.
میخواهم این نظریه را به چاالا
صحبت ا یک جراحی ساده نیست ،صحبت ا
ستای و پروبال دادن به ”آبرو“ و تاقادیاس
نهاد خانواده ست ،صحبت ا ارتکااب“گانااه“،
”کفر“ و گنقض فرامین مذهبایاسات و در
نهایت وحشت ا مجا ات ،ا هست و نیاسات،
صحبت ا بخت برگشتگی دختران جوانیسات
که با یک جواب ”آری“ یا ”نه“ یک دکتر و یاا
محو و ظهور چند قهره خون تمام آر وهاای
یک ن جوان ،آینده ،امنیت و در ناهاایات
جان به خهر میافتد .آیا نام چنین عامالای
” انتخابگبرای گرفتن رضایت ا نان و دختران
است؟ این نه ” انتخاب“ بلکه تمکین و تسلیام
به عرف و قوانینی ست که ن را نه تنها نصف
مرد بلکه مرد را مالک ن میبیند .وحشت ا
چنین سناریویی در رواب برده واری که مارد
مامور کنترل دستگاه تناسالای ن و لاذت
جنسای اوسات بسایااری ا دخاتاران را
” داوطلبانه به پای میر متایناه و تارمایام
بکارت میکشاند.
تصور کنید که دختری مقاومات کاناد کاه
نمیخواهد متاینه بشود و یا شاب اول ا دواج
پرده بکارت او اثبات نشود در بهترین حالت ا
طرف خانوادهاش ،شوهرش ،نامرد و خاناوادهی
نامردش و جامتهاش مورد سر ن  ،ساوء ن
دائمی ،توهین و تحقیر قارار مایگایارد .در
بدترین حالت ،ا دواج یا نااماردی او ا هام
پاشیده و تحقیر آمیر به خانواده پادری پاس
فرستاده میشود و در کمال قصااوت و بای

رحمی ممکن است که قربانی قتل نااماوسای
شود.عقاید و باورهای پوسیده در کنترل ناان
و دختران توس مردان خاناواده ،ضاتایافاه
نامیدن و نصف انسان شمردن ناان در ارث،
ناتوان شمردن نان در تصمایام گایاری ،ا
طریق سیستمهای آمو شی مذهبی و موسساه
های وابسته به آنها به دختران و پساران ا
همان دوران کودکی تا بررگسالای تالاقایان
میشود .آلوده سا ی ذهن مردم و برده کاردن
آنها برای تسلیم به آنچه میخواهند با ماردم
انجام دهند ا ترفندهای این ادیان است .آنهاا
مردم را ا آ ادی میترسانند .تصویر ”هارج و
مرج“ و ” ا هم پاشیدگی نهااد خااناواده“ آن
چیریست که مذاهب ا آ ادی تصویر میکنند.
نان و دختران این جوامخ کوچک و تقاسایام
شده به نام ملیتها و ماذاهاب ماتافااوت در
انگلیس سالهاست که فراموش شده اند ،آنها را
به گروههای قومی-مذهبی خود این جامتههاا
واگذار کرده اند .طوری که ما شاهد ”دو دولت
 دو قانون“در انگلیس هستیم .قانون ”شریتاهدر بسیاری ا این جوامخ رسماا ا قاوانایان
انگلیس پیشی گرفته و هیچ ن و کودکای ا
تیغ بی حرمتیها و تهدیدات ”شریته کاانسال
که یکی ا بررگترین گاروهاای ساا ماان
یافته اسالمیست در امان نیست .ایان عایان
جنایت و بی حرمتی به حقوق نان و کودکاان
است .نق افراد آگاه ،فتالین حقوق بشر ،نان
فتال ،متخصصین و کارشناسان پارشاکای و
آمو شی و در صدر آن نق دولت در مقابله با
چنین سنتهای ن ستیر و کاودک آ ار در
با سا ی سالم جامته حیاتی اند .وضخ کاردن
قانون ا جانب دولت ضرورتی عاجل و فاوری
است ،اما هیچ قانونی بادون بارنااماه هاای
آمو شی برای جامته و به ویژه برای ناان و
دختران ،بدون امکانات بهداشتی و امانایاتای
برای حفاظت ا نان و کودکاان،

آزادی زن در گرو آزادی جامعه است!
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در دفاع از ”ممنوعیت ترمیم پرده
بکارت ،ممنوعیت معاینه و گواهی پرده
بکارت“
هالله طاهری
بدون قانون مجا ات اکید خاناواده و
گروههای مذهبی و محاافاظاه کاار
نمیتواند پی برود .همه ما شهروند
برابر این جامته ایم که قانون امنیت
و آسای فردی متتلق به همهماست.
کم ين لغو معاينه و گواهی پرده
بکارت:
در اوایل سال  ۵۵١٩بنایااد ” ن و
جامته“ در لندن اعالم کمیپنی بارای
ممنو شدن ترمیم پرده بکارت و باه
طبخ آن ممنوعیت هاماه اشاکاال
متاینه پرده بکارت نمود .این کمپیان
متتقد است که ممنوعیت بدون چون
و چرای متاینه و گواهی پرده بکاارت
و ممنوعیت ترمیم پرده بکارت اماری
بسیار مهم است .متتقاد اسات کاه
مسببین اجرا و وادار کردن دخاتاران
به چنین عملی را ،چه در ظارفایات
خانوادگی و چه پرشکی و کلینیکهای
خصوصی باید مورد پیگرد قاناونای و
مجا ات قرار داد .کمپین همچانایان
برنامه های آمو شی برای بررگسااالن
در جامتههای مذهبی را شرط مقابله
با این عقب ماندگی میداند.
این همای همچنین آمو ش نان و
دختران جوان به داشتن حق آ ادی
برای انتخاب رواب جنسی و ناشویی
چه در جوامخ و چه در مدارس را ا
ملرومات قانونی و قابل اجرا تاوسا
دولت میداند.
فراهم کاردن سارویساهاای قاابال
دسترس برای نان و دخاتاران در
پیشگیری ا خشاونات و ماجاا ات

والدین و جوامخ ا دیگر مالاروماات
مهم ست که باید یر ناظار دولات
پی برده شود .دولت ،پلیس ،مراکار
پرشکی ،بخ سرویسهای اجتماعای
(سوسیاال سارویاس) ،مادارس و
سا مانهای ذیرب و مدافاخ حاقاوق
نان و کودکان موظف خواهناد شاد
و
که ملرومات امنیات و آساایا
با گرداندن یک ندگی بدون ترس و
با نشاط را برای این بخ ا دختران
و نان تامین کنند .فاراخاوان ایان
همای خهاب باه ساا مااناهاا و
شخصیتهای مترقی و آ ادیاخاواه در
دفا ا حقوق نان و کاودکاان ایان
است که به ایان حارکات انساانای
بپیوندند و با شرکت فتال خود مینه
های یک جامته سالام کاه در آن
ار ش و اعتبار نان را نه ا سر پارده
بکارت بلکه ا نق و جایگاه ن در
جامته ،ندگی و طبیتت انسانای او
ببینند.
لندن سوم دسامبر ۵۵۵۵
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مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

عقب نشینی شورای شهر سنندج
در مقابل اعتراض دستفروشان
بنا به خبر دریاافتی  ،دستفروشاان خیاباان فردوسای شاهر
سنندج در ادامه اعترار خود در ماههای گذشاته باه دسات
درا ی ومراحمت ماموران شهرداری و یگانهای ویژه به کاسب
و کار خود در این محل ،یکاشنبه  ٢۵آذردر مقابال شاورای
شهرسنندج تجمخ کرده و خواهاان پایاان دادن باه ساتم و
مراحمت ماموران شهرداری شده اند.بنا به اخباررسیده درپای
این اعترار ،شورای شهرسنندج با کاسب و کاردستفروشاان
در این محل موافقت کرده است  .بتد ا یک دوره مقاومات و

اعااترار  ،بالخااره شااورای شااهرناچارا تاان بااه خواساات
دستفروشان داده است.ال م باه یاادآوری اسات کاه در پای
تصمیم به ممانتت ا تردد وسایل نقلیه در خیابان فردوسای ،
ا رو اجرایی این تصمیم  ،ماموران شهرداری و یگانهای ویژه
برای دستفروشان در این محل مراحمت به عمل آورده و مانخ
کسب و کارآنان شده اند.
بر اثربحران اقتاصادی و بیکااری وسایخ در ایاران  ،تتاداد
بیشماری ا کارگران وبیکاران شهرهای کردستان ،ناچاارا باه
شغل دستفروشی روی اورده اند که مداوما ا طارف مااموران
شهرداری ونیروهای یگان ویاژه ماورد تترر،مراحمات وبای
حرمتی قرار گرفته و بساط دستفروشی انان را به هم ده اند.
بر خورداری ا متیشت و سالمت ،حق همه شهروندان است و
دولت موظف به اجرای آن است.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری –

حکمتيست
سه سنبه  ٢دی ۹٣۱۱

مرگ بر جمهوری اسالمی!
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اکتبر

دبیر کمیته کردستان  :صالح سرداری
Email:saleh.sardari@gmail.com
روابط عمومی کمیته کردستان :ابوبکر شریف زاده

Abo_sh2008@hotmail.com

سر دبیر نشریه
همایون گدازگز
Homayon_1954@yahoo.de

زنده باد تشکیل شوراها !
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