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تجربه ای که نباید فراموش کرد
هیئت تحریریه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

و  آموزان  دانش  و  جوانان  ودالوریهای  قهرمانیها  یادآور  آبان  سیزدهم 
و  همبستگی  در  روزی  چنین  در  قبل  یکسال  و  سی  که  است  دانشجویانی 
پیوستگی با جنبش آزادیخواهانه و ضد امپریالیستی و ضد سلطنتی توده های 
میلیونی مردم ایران به خیابانها آمدند. و سینه خود را در مقابل  ضرب و شتم 
و چماق و گلوله نیروهای سرکوبگر و پاسداران نظم کهن سپرکردند. دراین 
روز ده ها دانش آموز و دانشجو به امید دست یابی به آزادی و اولیه ترین 
حقوق سیاسی و مدنی خود که توسط رژیم شاه و طبقه حاکم از آنها سلب 
شده بود و برای پایان دادن به ستم و استثمار و سرکوب و زندان و شکنجه 
و اعدام جان باختند. بدون شک رشادت ها و از جان گذشتگیهای جوانان و 
دانش آموز در این روز و روزهای دیگر در تضعیف حکومت استبدادی شاه 
و سرانجام سرنگونی آن نقش بسیار بزرگی بازی کرد بویژه شهامت و از 
جان گذشتگی جوانان و ایستادگی آنها در برابر توپ و تانک و مسلل شور و 
شوق فراوانی را در کالبد جنبش دمید و در تسریع قیام مسلحانه و سرنگونی 
رژیم شاه نقش مهمی بازی کرد که میتواند درسهای بزرگی برای مبارزات 
جوانان و دانش آموزان ایران محسوب شود. درعین حال نباید فراموش کرد 
که در سیزده آبان 57 هفت همچون سایر مراحل جنبش، بدلیل فقدان رهبری 
انقالبی و فقدان احزاب و تشکلهای منسجم و طبقاتی و نیز بدلیل استیالی 
طوالنی مدت استبداد و خفقان و سطح پائین آگاهیهای سیاسی و طبقاتی در 
جامعه، نیروهای مرتجع و تاریک اندیش مذهبی  که توسط طبقه سرمایه دار 
و دول امپریالیستی حمایت میشدند با طرح شعارهای مذهبی توانستند پتانسیل 
مبارزاتی جوانان را نیز در جهت اهداف ضد انسانی خود به کار گیرند و 
حرکت آنها را از مسیر درست دستیابی به خواست ها و مطالبات  انقالبی و 
مترقی منحرف کنند. اما اگر سی و یک سال پیش بنابدالیلی ارتکاب چنین 
اشتباهات مهلکی که منجر به شکست قیام 57 و حاکمیت سیاه ترین ارتجاع 
و استبداد مذهبی بر مقدرات جامعه شد، اجتناب ناپذیر مینمود اما در شرایط 
فعلی که انقالب اطالعات دیوار ضخیم سانسور و اختناق را در هم شکسته 
و تبادل اطالعات و برخوردار و نظرات را ممکن نموده است افتادن دوباره 
فریب  بمنظور  که  آنها  رهنمودهای  و  شعارها  تکرار  و  مرتجعین  دام  در 
استبداد مذهبی مطرح میشوند،  از حاکمیت  نفرت  دوباره و کنترل خشم و 
غیر قابل بخشش خواهد بود. امروز برهمه کس عیان است آنهائیکه که طی 
بیش از سی سال  بر جامعه ما حکم رانده اند آنهائیکه قیام عظیم و مسلحانه 
توده های زحمتکش مردم را به شکست کشاندند و آنها که سی و یکسال دار 
و درفش و زندان و شکنجه و اعدام و نفی ابتدائی ترین حقوق کارگران و 
و  زنان  آموزان،  دانش  و  دانشگاهیان  و  نوجوانان  و  جوانان  زحمتکشان، 
همه اقشار زحمتکش جامعه را پیشه خود ساختند، همانا طبقه سرمایه دار و 
حکومت مذهبی آنها بوده است که با اشاعه مذهب، خرافه پرستی و  و جنبه 
ارتجاعی ترین و وحشتناکترین سنت های سرکوب و  به  قانونیت بخشیدن 

باورهای مذهبی، به سود اندوزی و انباشت ثروت های افسانه ای مشغول 

بقیه در صفحه 2

قلدران دنیا تصمیم گرفتند!
صبا راهی

امروز بیست و پنجم سپتامبر بعد از ظهر اوبامای تازه کار و گوردن براون 
نخست وزیر کهنه کار انگلیس که با سایر هیجده قلدر دیگر جهان در نشست 
بحران   " از  رفت  برون  های  راه  باصطالج  تا  بودند  شده  کشور جمع   20
سرمایه داری" را بررسی کنند، روی صفحات تلویزیونی دنیا ظاهر شدند 
و این پیام را به دنیا اعالم کردند: ایران به طور سری مشغول ساختن سالح 
اتمی ست! و در حالیکه هر دوی این ابلهان سعی داشتند ژشت " عصبانیت" 
از این موضوع بگیرند به جهانیان اعالم کردند که این " خطری" ست که 

دنیا را تهدید میکند!

صدام، طالبان، بن الدن و امروز " ایران"!

چند ثانیه بعد از این خبر تلویزیون تصویر احمقانه احمدی نژاد را نشان داد 
که با بالهت هر چه تمامتر میرفت که آنچه را که اربابان جهانی اش هدف 

دارند " متحقق" کند!

بهر رو جنگ دو جناح مزدور امپریالیستها در ایران نتوانست به داد سرمایه 
داری جهان برسد، گر چه مدتی رسانه های امپریالیستی - حتی تا دو روز 
به  امپریالیسم"  گوشتی  شایسته  ملکه   " رفتن  با  حتی  آن  قبل  روز  و  پیش 
سازمان ملل و تبلیغ برای دیگر جناج جانی رژیم جمهوری اسالمی نمود - در 
اختیار جناح سبز مرتجع قرار داده شد، اما سرمایه داری گندیده وضعیتش 
خوشبختانه اسفناک تر از آنی ست که با بحرانهایی مثل " جنگ دو جناح" 
در ایران و یا کشتار 21 یک روزه فلسطینیانی توسط صهیونستهای جنایت 
پیشه، آنفوالنزای خوکی، و یا سفارش کتابی دیگری به مزدوری مثل سلمان 
رشدی بتواند به فریاد نمایندگان جنایتکاری چون اوباما و آنجال مرکل و شاه 
فهد و سایر فریبکاران و دزدان دنیا برسد. اگر هر چه از این لحظه هر بار 
که اخبار را در هر جای دنیا گوش دهید با این تیتر شروع میشود: ایران در 

حال ساختن بمب اتمی و بخطر انداختن دنیاست!!!

اما مسئله مهم و اصلی این است که سرمایه داری بیش از هر زمان دیگری 

بقیه در صفحه 2

تجربه ای که نباید فراموش کرد...                               صفحه اول

قلدران دنیا تصمیم می گیرند ...                                  صفحه اول

مبارزه انقالبی یا ...                                                صفحه 2

بازخوانی پرونده لباس شخصی ها ...                          صفحه 4

بی سرزمین تر از باد ...                                          صفحه 5

اعالمیه کمیته آذربایجان درباره ...                             صفحه 8
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http://www.youtube.com/watch?v=_xxW6f_
JmTs&feature=player_embedded#t=20

سرمایه  پاسداران  میکنید  مالحظه  فیلم  در  دیگر  لینک  در  که  همانطور  و 
خود  که  قلدرانی  و  جهانی"  نوین  نظم   " به  معترضین  حضور  از  داری 
به  خشونت  اعمال  به  سگهایشان  با  همراه  میدانند  جهان  رهبران"   " را 

تظاهرکنندگان دوچرخه سوار دست میزنند.

http://www.youtube.com/watch?v=lzOG7yghNvQ&featur
e=player_embedded#t=39

نیروهای  از  بدلیل وحشت  لینک زیر  پلیس هار را در  و باالخره خشونت 
ضدسرمایه داری میتوانید در لینک زیر ببینید.

http://www.youtube.com/watch?v=W-
TqMDthnEo&feature=player_embedded#t=58

اگر میخواهیم به نابودی سرمایه داری کمک کنیم، اگر در تظاهرات های 
اخبار،  حداقل  کنیم  شرکت  نمیتوانیم  داری  ضدسرمایه  نیروهای  شجاعانه 
تصاویر و فیلم های آنرا بدست تمامی کسانی که میشناسیم برسانیم، اجازه 
ندهیم نوکران امپریالیسم مثل دو جناح هم جنایت پیشه آن در ایران بیش از 
این به سرمایه داری جهانی با منحرف کردن افکار عمومی کمک کند. دیگر 
هیچ "فرشته ای"، هیچ بند و تبصره از هیچ کتاب " آسمانی" یافت نمیشود تا 
بتواند به یاری سرمایه داری گندیده بشتابد تا خشم و نفرت و محرومان ار از 
طماعی و جنایات سرمایه داری خاموش سازد.! سرمایه داری در ضعیف 
ترین موقعیت قرار دارد فقط  به دانایی ما و استفاده از این موقعیت بستگی 
دارد تا کمک کنیم به زباله دانی تاریخ ریخته شود! در هر کجا که هستیم این 
اخبار را منتقل کنیم! تصاویر و فیلم ها را تنها خودتان نبینید، با دیگران سهیم 
شوید! فیلم زیر عزم جوانان دلیری را نشان میدهد که در قلب سرمایه داری 
جهان با وحشی ترین پلیسهای درنده آن دست و پنجه نرم میکنند! پیروز با 

مبارزه شان با یاری همگی ما!

http://www.youtube.com/watch?v=gNfTI0gOYkc&featur
e=player_embedded

**********************************************

بقیه از صفحه اول

تجربه ای که نباید فراموش کرد ...
انسانهای  و  انقالبی  جریانات  کوشش  و  تالش  نتیجه  در  که  اکنون  بودند. 
آزادیخواه و روشنفکران، کارگران و زنان و جوانان بیداری و رشد گسترش 
جنبشهای اجتماعی در افق مبارزات توده های زحمتکش مردم نمایان شده 
است و اکنون که بعد ازسی سال حاکمیت ارتجاع مذهبی کمترین خواست 
توده های مردم از جمله جوانان جدائی دین از دولت است مرتجعینی براه 
افتاده اند و برآنند تا گسترش اعتراضات و مبارزات توده های مردم بر علیه 
کل حاکمیت جمهوری اسالمی را از مسیر اصلی آن منحرف کرده و چنین 
چهارچوب  در  مردم  های  توده  مطالبات  و  خواستها  گویا  که  کنند  وانمود 
اسالم و حکومت مذهبی ارتجاعی فعلی امکان پذیر است. امروز با پشت سر 
گذاشته شدن این همه تجربه خونبار نباید فریب شعارها و وعده و وعیدهای 
و  مذهب  لباس  در  چه  را  آنها  حامیان  و  مرتجع  طبقات  نمایندگان  فریبنده 
چه در سلک روشنفکر خورد. جنبش انقالبی ایران برای رهائی از ستم و 
استثمار و زور و سرکوب جز با مبارزه برای تحقق خواستهای جنبشهای 
اجتماعی کارگران، زنان، جوانان، خلق های تحت ستم و استثمار و پایان 
دادن  به حیات نظام ارتجاعی مذهبی کنونی راه دیگری در پیش روی ندارد. 
در 13 آبان به پاس فداکاریها و از جان گذشته گیهای دانش آموزان و جوانان 
در 13 آبان 1357 با پشتیبانی از مطالبات و خواستهای کارگران، زنان، 
جوانان و سایر جنبشهای اجتماعی صف خود را از مرتجعین و عوامفریبان 
جدا کرده و سهم خود را در تعمیق خواست ها و مبارزات جاری بر علیه 

نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم  تشدید کنیم.

هیئت تحریریه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

بقیه از صفحه اول******************************************

قلدران دنیا تصمیم گرفتند ...
ضعیف است و باید از این موقعیت حداکثر استفاده را برای نابودی آن داشت. 
با شرکت در تظاهراتهای ضدسرمایه داری، با پخش اخبار این تظاهرات 
به  ست  کافی  اخبار.  این  کردن  دنبال  با  میشناسید،  که  کسانی  تمام  به  ها 
فیلمهای زیر با دقت گوش داد و نگاه کرد تا متوجه وحشت سرمایه داری از 
موقعیت ضعیف آن شد! این سومین نشست در مدت کمتر شش ماه میباشد. 
نشستی که یکی از دستورکارهایشان پیداکردن راههای راه برون رفت از 
آنها بخوبی میدانند که " راهی"  پیدا کنند.  اقتصادی طماع ها را  وضعیت 
وجود ندارد، راه " بشردوستانه" یی البته وجود ندارد، سرمایه داری گندیده 
به آخر خط رسیده است اما قلدرهای جهان میخواهند برای نجات آن فجایع 
دیگری بیافرینند و ایجاد این فجایع نیاز به زمینه چینی دارند! اجازه ندهیم! 
اما در مقابل آنها نیروهای ضدسرمایه داری از سراسر دنیا با خشم و نفرت 
بهانه  با  تا غارتگران و جنایتکارانی که  پیتزبورگ رفتند  به  بیش  از  بیش 
به معنای  آنها  میدانیم نظم  نوین جهانی " – که همه  برنامه " نظم  تشکیل 
چپاولگری و جنایت در حق کارگران و محرومان و سایر اقشار زحمتکش 
است و غارت ثروت و منابع کشورها و " آدم های سربراه جهان" که به این 
غارتگران زمین هیچگونه اعتراضی نشود! اما، همانطور که با مراجعه به 
لینک زیر در فیلم مالحظه میکنید، پیتزبورگ برای " استقبال" از دزدها  و 

جانیان جهان آماده میشود!

مبارزه انقالبی یا مبارزه مدنی ؟
کیومرث منصوری

مرز بندی طبقاتی یک مرز بندی مشخص و غیر ارادی در تمامی عرصه 
های رویارویی طبقاتی در نبرد بین کار و سرمایه بین بورژوازی و طبقه 
انقالب یک  انقالب و ضد  به عنوان دو صف  این مرزبندی  است,  کارگر 

واقعیت عینی با یک نقطه تمایز مشخص است.

در یک صف بورژوازی و تمامی متحدان رنگ و وارنگش قرار دارند که 
با بیگاری کشیدن و استثمار بخش اعظم جامعه و غارت و چپاول ثروت 
تولیدی این بخش, سودبری و ثروت اندوزی حریصانه و لذت جویی و خوش 
گذرانی بی انتها, مرگ و نیستی و عقب ماندگی و واپسگرایی را نمایندگی 
میکنند و برای حفظ مناسبات موجود, برای حفظ حاکمیت خویش که متضمن 
این دور تسلسل باطل و ارتجاعی است میجنگد و بالطبع بر مبنای منافعی که 

بقیه در صفحه 3

لیسم سوسیا د  با ه  زند          
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       نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا

هراسند و برای خنثی کردن آن از هیچ تالشی فروگذار نمیکنند. انقالب بار 
تعریفی خود را به همراه دارد, دگرگون کردن بنیانهای کهنه و برپا کردن 
جهانی نو و این ممکن نیست جز با اقدامات رادیکالی و انقالبی, این نقطه 
تمایز ما کمونیستها با اپورتونیستها عافیت طلب است. باید از رفقایی که در 
صفوف کمونیستها از مبارزه مدنی و قانونمند دفاع میکنند پرسید این تئوری 

چه سنخیتی با انقالب و انقالبیگری دارد؟

**********************************************

بقیه از صفحه 2

مبارزه انقالبی یا ...
برای خود قائلند خود را مجاز میدانند هیچ تاکتیک و روشی را نادیده نگیرند. 
از انسان دوستی و فریبکاری و شارالتانیسم بی پرده و اشکار تا زندان و 
شکنجه و کشتار علنی و عریان, هیچ کدام از قلم نمیافتد با این باور که هر چه 
وحشیانه تر و کثیفتر باشد موثرتر و کاراتر خواهد بود همیشه خیلی سریع 
به سرکوب و کشتار متوسل میشود. تمامی ارگانهای سیاسی و اقتصادی و 
نظامی را به خدمت گرفته, قوانین الزم را تدوین میکند و همه باید مطیع بی 
چون و چرای ان باشند. در صف مقابل طبقه کارگر و توده های شهری و 
روستایی و کمونیستها به عنوان پیشروان این طبقه قرار دارند که با اندیشه 
استثمار طبقاتی  نابودی هر گونه ستم و  ازادی و برابری و عدالت, برای 
و قومی و جنسی, برای بالندگی وشکوفایی و نواوری, برای ویران کردن 
مناسبات موجود و برقراری حاکمیت کارگران و زحمتکشان پیکار میکنند. 
مناسب  تاکتیک  و  مبارزه  اتخاذ روشهای  در  که  انچه  نبرد  این  در جریان 
تعیین کننده است فقط و فقط منافع طبقه است و اینکه تا چه حد در رسیدن 
به مقصود موثر واقع خواهند شد. ما در این کارزار میبایست تاکتیک ها و 
روشهای خود را که بر گرفته از اندیشه های سترگ اموزگاران کمونیسم 
است, به کار بندیم نه انچه را که بورژواها و افکار عمومی بورژوا ساخته 
میپسندد یا دیکته میکند. از حضور در سندیکاها و اتحادیه ها و ان - جی- 
اوهای بورژوا ساخته گرفته تا تظاهراتها و میتینگها و اعتصاب هایی که 
بورژواها از ان هراسانند, از شعار نویسی و پخش اعالمیه  گرفته تا بدست 
گرفتن سالح و کشتن مزدوران و کارگزاران بورژوازی و ویران کردن و 
نابود کردن مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی آن, متناسب با شرایط 
زمانی و مکانی خاص هیچ کدام نباید نادیده گرفته شوند. ایجاد و برپا کردن 
بی شک  است,  فعالیت  گونه  هر  اصلی  افراد شرط  سازماندهی  و  تشکلها 
ساخته  بورژوا  سیاسی  و  تشکلهای صنفی  در  شدن  واقع  موثر  و  حضور 
کارگران, زنان, جوانان و..... ) با توجه به این که این تشکلهای رفرمیست 
سرنگونی  بدنبال  ما  و  هستند  بورژوازی  برای  اطمینانی  سوپاپ  صرفا 
حاکمیت بورژوازی هستیم  ( و هر گونه فعالیت صنفی و سیاسی و نظامی 
سازماندهی و تشکل خاص خود را میطلبد و هنگامی که ما با براه انداختن و 
سازماندهی تیمهای عملیاتی و مسلح کردن این تیمها تشکیالت نظامی را پی 
ریزی میکنیم حتما به این نتیجه رسیده ایم که شرایط عینی و ذهنی جامعه و 
یا حداقل در منطقه ای خاص پذیرای چنین تاکتیکی هست. البته اتخاذ تاکتیک 
نظامی یک مقوله است و بی گدار به آب نزدن و ماجراجویی نکردن مقوله 
ای دیگر که منافاتی با هم ندارند, باید روشن و واضح بگوییم ما با اصل 
حرکت نظامی مشکل داریم یا با بی احتیاطی و ماجراجویی , هنگامی که 
با بحران شدید اقتصادی و سیاسی درگیر است و  رژیم جمهوری اسالمی 
توده ها با حرکتهای اعتراضی گسترده روز به روز اقتدار و قدرت انرا به 
چالش میکشند و انجام عملیات حساب شده نظامی در مناطقی خاص میتواند 
هر چه بیشتر و بهتر بحران موجود را تشدید کند و قدرت پوشالی حاکمیت 
را به زیر سوال ببرد, چرا از انجام آن اجتناب کنیم, فقط به این خاطر که 
ممکن است ضرباتی دریافت کنیم, با این استدالل سخیف مثال رانندگی نباید 
بکنیم چون ممکن است تصادف کنیم و یا حتی از عرض خیابان نباید رد 

شویم چون ممکن است ماشین به ما بزند !!!.

ما کمونیستها نخست باید خود را از چنگال تبلیغات بورژوایی خالص کنیم تا 
بتوانیم در این کارزار به عنوان پیشرو کارگران وزحمتکشان گام برداریم. 
اگر بخشی از بورژوازی علیه بخش دیگر قد علم میکند و ان را به چالش 
میکشد صرفا در این اندیشه است که ضمن حفظ سهم خود از قدرت, مناسبات 
موجود را به روش خود حفظ و حراست کند و طبعا این ستیز ابزار خود را 
میطلبد و ان چیزی نیست جز " مبارزه مدنی ", روشی بی خطر و مسالمت 
نیروی  به عنوان  ما  تقسیم مجدد قدرت.  برای  بهتر بگویم دوستانه  امیز و 
سرنگونی طلب باید باور بیاوریم مبارزه مدنی ان راهی نیست که ما را به 
مقصود برساند. مبارزه مدنی میتواند بستر مناسبی برای فعالیت باشد که با 
حضور ما و رادیکالیزه کردن آن میتوان و میباید ان را ارتقا داد ولی پذیرفتن 
مبارزه مدنی به عنوان تنها روش مبارزه خود مانعی در برابر انقالب است, 
انقالب آن تحول اجتماعی است که تمام بخشهای بورژوازی همیشه از آن در 

بازخوانی پرونده لباس شخصی ها
محمد تهوری

دارند،  ایران  تاریخ سیاسی  در  ای طوالنی  تاریخچه  که  ها  لباس شخصی 
همواره از سوی مقام های مسوول، به گروهی ناشناخته و خودسر معرفی 
می شوند، آنچه دروغ بودنش بر همگان عیان است تا در فاجعه آفرینی آنها، 
رد پایی از حاکمیت بر جای نماند.همانگونه که در تمام این سالها، جنایات 
این گروه، با یک سیاه بازی مضحک به عوامل ناشناخته و گاه وابسته به 

عوامل صهیونیستی نسبت داده شده است.

بازخوانی پرونده لباس شخصی ها با عینک برادران الریجانی

خالصه:
دارند،  ایران  تاریخ سیاسی  در  ای طوالنی  تاریخچه  که  ها  لباس شخصی 
همواره از سوی مقام های مسوول، به گروهی ناشناخته و خودسر معرفی 
می شوند، آنچه دروغ بودنش بر همگان عیان است، تا در فاجعه آفرینی آنها، 
رد پایی از حاکمیت بر جای نماند. همانگونه که در تمام این سالها، جنایات 
این گروه، با یک سیاه بازی مضحک به عوامل ناشناخته و گاه وابسته به 
عوامل صهیونیستی نسبت داده شده است. سخنان آیت هللا خامنه ای در نماز 
جمعه بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، زمانی که حمله کنندگان به 
تکرار  از  ناشی  اتفاقات  وقتی  یا  اراذل خواند  را یک مشت  دانشگاه  کوی 
خواند،  ها  تروریست  فعالیت  برای  فضا  شدن  باز  را  مردمی  اعتراضات 
مصادیق روشنی از فرار مسووالن از عواقب عملکرد نیروهایی است که با 

مزد و مواجب آنها، اقدام به حرکت های خشونت آمیز می کنند.

البته  و  دوباره  بازگشت  )جرس(:  سبز  راه  جنبش  شبکه  تهوری:  محمد 
پررنگ تر نیروهای لباس شخصی و فاجعه آفرینی آنان، با پرده برداری 
پیش روشن  از  بیش  آنچه را  این گروه توسط جواد الریجانی،  از واقعیت 
کرد، ارتباط تشکیالتی و ارگانیکی این گروه با عالیترین مقام کشور است 
که همواره کوشیده است این ارتباط را پنهان و این گروه را بی ارتباط با 
نیروهای رسمی، نظامی و قانونی کشور معرفی کند. لباس شخصی ها که 
تاریخچه ای طوالنی در تاریخ سیاسی ایران دارند، همواره از سوی مقام 
های مسوول، به گروهی ناشناخته و خودسر معرفی می شوند، آنچه دروغ 
بودنش بر همگان عیان است، تا در فاجعه آفرینی آنها، رد پایی از حاکمیت 
بر جای نماند. همانگونه که در تمام این سالها، جنایات این گروه، با یک سیاه 
بازی مضحک به عوامل ناشناخته و گاه وابسته به عوامل صهیونیستی نسبت 
داده شده است. سخنان آیت هللا خامنه ای در نماز جمعه بعد از انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری، زمانی که حمله کنندگان به کوی دانشگاه را یک مشت 
اراذل خواند یا وقتی اتفاقات ناشی از تکرار اعتراضات مردمی را باز شدن 
فضا برای فعالیت تروریست ها خواند، مصادیق روشنی از فرار مسووالن 
از عواقب عملکرد نیروهایی است که با مزد و مواجب آنها، اقدام به حرکت 
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درآمده اند و معترض شکار می کنند. بعبارت دیگر ضابطین قوه قضاییه 
از دو بخش تشکیل شده اند: بخش نخست یعنی بخش قانونی آن عبارتند از 
نیروهای انتظامی که زیر نظر وزارت کشور عمل میکند و پلیس قضایی 
لباس  همان  آن  غیرقانونی  و  غیررسمی  بخش  یعنی  دوم  بخش  و  است؛ 
امنیت موازی و غیرقانونی وارد  شخصی ها هستند، که در کنار سازمان 
عمل شده اند. این لباس شخصی ها عمال کارمندان غیررسمی و غیرقانونی 
قوه قضائیه هستند و از نظر تجهیزات و رده سازمانی به همان شکل سازمان 
دهی شده اند که نیروهای انتظامی. همان ابزارهای نیروی انتظامی، نظیر 
بی سیم و باتوم و گاز اشک آور را در اختیار دارند که در اختیار نیروهای 

انتظامی است.

مبانی فکری لباس شخصی ها
تحلیل مبانی فکری لباس شخصی ها، زمانی معنا پیدا می کند که به عملکرد 
این گروه بعنوان عناصری ایدئولوژیک نگاه شود. بعبارت دیگر، این گروه 
را زمانی می توان به لحاظ فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که فرض 
این باشد که آنها براساس اعتقادات و باورهای مذهبی یا سیاسی عمل می 
کنند، حال آنکه واقعیت غیر از این است. این گروه براساس آنچه بارها از 
زبان افراد مختلف در طبقه حاکمیت اعالم شده بعنوان ضابط دستگاه قضایی 
و سازمانهای امنیتی عمل می کنند. بنابراین آنچه آنها را به این کار تشویق 
می کند حقوق و مزایای مادی و مسولیت شغلی و سازمانی آنهاست. آنها خود 
را مکلف به انجام وظیفه شغلی می دانند، منتهی یک نکته اینجا وجود دارد 
و آن اینکه چون ذات شغلی این افراد اعمال خشونت است و اعمال خشونت 
غیرقانونی، آنهم از نوع قتل و آدم ربایی کاری نیست که انسانها به سادگی 
از عهده آن برآیند، تهیه و تدارک خوراک فکری برای آنها، بعنوان راهی 
برای باال بردن بهره وری شغلی مورد توجه آمران و رهبران این سازمان 
قرار دارد. بر این اساس است که می بینیم، مداحان مشهور و وعاظ نقشی 
کلیدی در این سازمان پیدا می کنند، چراکه آنها می توانند این خوراک فکری 
حامیان  از  ها،  بالگر  نظر  به  که  نویسان،  وبالگ  از  یکی  کنند.  تامین  را 
احمدی نژاد و از تامین کنندگان خوراک فکری لباس شخصی هاست، در 
مطلبی که اخیرا با عنوان "وقتی فهمیدید حق با شماست از کشتن و کشته 
شدن نهراسید" بر روی وبالگ خود نهاده، می نویسد: " جمله کوتاه است اما 
سنگین. کشتن و کشته شدن خیلي آسان نیست. اما اولي با دومي کلي متفاوت 
است. کشته شدن را بیشتر ماها در راه حق راحت تر بر مي تابیم تا کشتن. 
این چنین جا افتاده است که کشته شدن یعني مظلومیت و کشتن یعني ظلم. 
کسي که کتک مي خورد مظلوم است و کسي که کتک مي زند ظالم. شاید این 
موضوع را تاریخ به ما آموخته است که مقتولین عمدتا به دست ظالمین کشته 
مي شدند و شکنجه. از زماني که هابیل به قابیل گفت که اگر بخواهي مرا 
بکشي من نمي خواهم تو را بکشم انگار یک عرف نانوشته اي این موضوع 
را جا انداخته که معموال مظلومین کشته مي شوند چرا که آنها معتقد به اني 
اخاف هللا رب العالمین ) مائده 28( هستند . اما در جمله امام "کشتن" جلوتر 
از "کشته شدن" آمده است. انگار که ورق تاریخ برگشته باشد. وقتي امام 
مي گفت: جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم انگار مي خواست زمانه را با تفسیر 
دیگري از قران مطابقت داده باشد که : و قاتلوهم حتي ال تکون فتنه ) بقره 
193( . فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ) توبه 5 ( امر به کشتن مي دهد."
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چهره های شاخص لباس شخصی ها
در روزها و هفته های پرماجرای گذشته که روزهای شلوغ لباس شخصی 
ها نیز به شمار می رفت نام پنج واعظ و مداح تهران بعنوان سامان دهنده 
نام  افراد  این  از  آنها  شد.  مطرح  ها  رسانه  در  ها  لباس شخصی  سازمان 
بردند: حجت السالم حسن طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج که گفته می 
شود مدتی در زندان اوین بازجو بوده و هم اکنون در هماهنگی با فرزند آیت 
هللا خامنه ای، هدایت لباس شخصی ها را برعهده دارد. غیر از طائب که 
مسوؤلیت بسیج را برعهده دارد از پنج مداح به نامهای حاج منصور ارضی، 
حسین سیب سرخی، حسین سازور، احمد قدمی و روح اله بهمنی نیز بعنوان 
رهبران لباس شخصی ها یاد می شود. اما پرواضح است که آنچه بر عهده 

مداحان گذاشته می شود باالبردن روحیه لباس شخصی ها برای اعمال 
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بازخوانی پرونده لباس شخصی ها ...
های خشونت آمیز می کنند. از این دست نمونه ها بی شمارند. سیاه بازی 
های مجلس هشتم به ریاست علی الریجانی در ارائه گزارش هیات بررسی 
کننده حوادث کوی دانشگاه تهران، و انگشت اتهام را متوجه نیروهای لباس 
شخصی نشانه رفتن، نمونه ای دیگر است. در این ماجرا نمایندگان مجلس 
و شخص نایب رئیس آن، با تاکید براینکه مقصر لباس شخصی ها هستند 
و مجلس و رئیس آن سخت در پی افشای هویت واقعی آنها است. کوشیدند 
وانمود کنند که حتی هویت این افراد مهاجم و متجاوز به حقوق دانشجویان، 
از  برای رئیس مجلسی که سالها در کسوت ریاست سازمان صدا و سیما 
دبیری شورای عالی  بر کرسی  بوده، و سالها  مند  بهره  این گروه  خدمات 
جیب  در  ماجرا  حل  کلید  آنکه  حال  است.  ناشناخته  زده،  تکیه  ملی  امنیت 
برادر بزرگتر علی است و قطعا از استدالل و خبری که جواد دو هفته بعد از 
گزارش مجلس به رسانه ها می دهد مطلع بوده است. جواد الریجانی حدود 
دو هفته بعد از اینکه خبر آمد که رئیس مجلس سخت در پی افشای هویت 
واقعی لباس شخصی هاست، کار برادر را راحت کرد، تا ایشان به دیگر 
امور مملکتی برسد. جواد الریجانی در گفتگو با جام جم آنالین می گوید: 
"این بحثي كه به عنوان لباس شخصي راه انداخته اند یك بحث كامال انحرافي 
است. مثل همه جاي دنیا، ضابطان قانون در ایران هم متعددند. من مثالي 
براي شما مي زنم. چند سال قبل به علت این كه یك سیاهپوست در لس آنجلس 
كشته شد آشوب هایي به وجود آمد. براي مقابله با این آشوب ها، ابتدا پلیس 
محلي آنها كه به آن Local Sheriff مي گویند وارد عمل شدند. وقتي این 
نیروها نتوانستند اوضاع را اداره كنند از پلیس ایالتي استفاده كردند. زماني 
كه این نیروها نیز موفق نشدند از نشنال گارد )National guard( استفاده 
پلیس  امنیتي  نیروهاي  از  نشدند  موفق  هم  نیروها  این  كه  زماني  و  كردند 
فدرال آمریكا )FBI( استفاده كردند. ببینید براي ایجاد امنیت ما هم به همین 
شكل عمل مي كنیم. این كه مساله نیروهاي لباس شخصي را مطرح مي كنند، 
نیروي بسیج ضابط قانوني ماست و در اساسنامه بسیج این نیرو به عنوان 
یكي از ضابطین قانون معرفي شده است. بسیج مثل پلیس مسوولیت دارد. 
این كه حاال یك پلیس لباس شخصي داشته باشد یا خیر مسوولیت حضرات 
نیست كه آن را تعیین كنند. در همه جاي دنیا پلیس به تناسب كار خودش 
گاهي شخصي است و گاهي شخصي نیست. آلوده كردن این مباحث با شكلي 
البته این مسائلي  بسیار سطحي، فقط براي مشوه كردن اذهان مردم است. 
كه در زندان اتفاق مي افتد ربطي به بدنه پلیس و بسیج ندارد. آنها ضابطین 
هستند و متخلفان را دستگیر مي كنند و تحویل زندان مي دهند و این كار بدنه 
نیروهاي امنیتي نیست كه در زندان هم به دنبال اینها باشند، اما همان طور 

كه قبال گفتم سپهر این تخلفات جداست."

اما جواد نگفت که دادن ماموریت به این افراد بدون کارت شناسایی و برگه 
شناسنامه  بدون  فعالیت  کند.  می  ایجاد  مفاسدی  و  مشکالتی  چه  ماموریت 
آنهم با واگذاری اسلحه و دیگر تجهیزات پلیسی، همین خواهد شد که اینها 
هر کاری می توانند انجام دهند و در مواقعی اقدامات آنها حتی برای آمران 
بحران زا می شود. البته این اولین بار نیست که از سوی عضوی از مجموعه 
حکومت، لباس شخصی ها بعنوان یک نیروی قانونی و رسمی معرفی می 
شوند. پیش از این در سال 1382 نیز قاضی مرتضوی که بعنوان دستیار 
این  که  بود  کرده  اعالم  کند،  می  عمل  قضائیه  قوه  در  ای  خامنه  آیت هللا 
او مشغولند. قاضی مرتضوی در سخنانی که در زمان  گروهها زیر نظر 
خود، بازتاب رسانه یی گسترده ای داشت به این مهم اشاره کرده بود که: 
های  ماشین  با  که  اخیر  گسترده روزهای  های  بازداشت  و  ها  "دستگیری 
شخصی و اسپری بیهوش کننده و توسط لباس شخصی ها انجام می شد با 
احکام وی صورت گرفته است." در پی سخنان قاضی مرتضوی و اعتراف 
وی مبنی بر اینکه لباس شخصی ها به دستور وی و بعنوان ضابط دستگاه 

قضایی عمل می کنند، رسانه ها این سخنان را اینگونه تبیین کردند:

آنچه از آن بعنون نیروهای لباس شخصی و خودسر نام برده می شود و در 
واقع بخشی از قوه قضائیه و ضابطان و ماموران غیررسمی و غیرقانونی 
این دستگاه هستند که مسلح به قمه، چاقو، زنجیر، باتوم برقی و کابل، بی 
سیم و باسیم، نارنجک، گاز اشک آور و اسلحه کمری در شهرها به حرکت 
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است. اما او پاسخ نداد که کدام خبرنگار بی سیم بدست و اسلحه به کمر در 
حوزه خبری حاضر می شود و به دیگران امر و نهی می کند. هستند افراد 
دیگری که می توان در این فهرست نام شان را گنجاند مثل برادران دانشجو 
که در حال حاضر یکی در شورای شهر و دیگری مسئول ستاد انتخابات 
تربیت  دانشگاه  رئیس  سومی  و  علوم  وزارت  کاندیدای  و  کشور  وزارت 
مدرس است، مهدی کوچک زاده کسی که با تقلب بر کرسی نمایندگی مردم 
نیروهای  کل  ستاد  معاون  ذوالقدر  سردار  است،  نشسته  مجلس  در  تهران 
امام جعفر صادق، حجت  تیپ  فرمانده سابق  ذوالنور  السالم  مسلح، حجت 
االسالم  و حجت  یزدی  شاگردان خلف مصباح  از  روانبخش  قاسم  االسالم 
را  خود  نام  که  دیگر  بسیاری  و  اسالمی  شورای  مجلس  یافته  راه  رسائی 
دانشجو، طلبه، استاد دانشگاه و سرباز گمنام )بخوانید بدنام( امام زمان می 
و  سرکوب  به  ها  شخصی  لباس  سازمان  در  شان  وقت  همه  ولی  گذاشتند 
ضرب و شتم مردم می گذشت. بعد از علی الریجانی که می گوید شبانه روز 
در حال تحقیق برای کشف هویت لباس شخصی ها و سپردن آنها به محکمه 
است و بعد از جواد الریجانی که زحمت برادر را کم کرده و می گوید اینها 
بخشی از نظام و ضابطان دستگاه قضایی و گروهی قانونی هستند، نوبت 
به برادر سوم صادق الریجانی رسیده است تا موضع خود را در قبال این 
بعنوان  لباس شخصی ها  از  پذیرد که کماکان  او می  آیا  کند.  افراد روشن 
ضابط دستگاه قضایی استفاده کند و با سپردن اسلحه و باتوم و گاز اشک 
آنها بدهد یا  آنها، ماموریت ضرب و شتم مردم و دستگیری را به  آور به 
نه؟ این سوالی است که خیلی برای پاسخش الزم نیست زمان صرف کنیم. 
بزودی موضع این برادر نیز روشن می شود. آن روز خواهیم فهمید آیت هللا 
خامنه ای چه نقشی را به برادر سوم داده و او مامور به چه تکلیفی در حوزه 

"مأموران لباس شخصی" است.

**********************************************

بقیه از صفحه 4

بازخوانی پرونده لباس شخصی ها ...
آمر اصلی نشسته،  آنکه در جایگاه رهبری و  خشونت علیه مردم است و 
کسی نیست جز مقام مافوق مسوالن نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی 
که فرمان همکاری با لباس شخصی ها را صادر می کند. تجربه نشان داده 
است که رده های مدیریتی و ارشد لباس شخصی ها، بعد از اثبات وفاداری 
به سیستم از جایگاه حکومتی باالیی نیز برخوردار می شوند که این خود، 
ایفای بهتر مسوولیت. اگر  پایین تر برای  انگیزه ایی است برای رده های 
به سوابق مسووالن حکومتی با دقت و از منظر آشنایی با جایگاه آنها در 
قابل شناسایی هستند که در  افراد  این  نگاه شود  لباس شخصی ها  سازمان 

اینجا به نام سه نفر از مشهورترین آنها اشاره می کنم.

1. محمود احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد که آیت هللا خامنه ای امروز او را از آیت هللا هاشمی 
داند، پیش از  به خود نزدیکتر می  او دارد  با  پنجاه سال سابقه دوستی  که 
ورود به پاستور و بهشت، از رده های قابل اطمینان سازمان لباس شخصی 
ها بود. محمود احمدی نژاد که متهم به قتل دکتر سامی است، در ماجرای 
سال 78 کوی دانشگاه تهران، حضوری فعال داشت. او از جمله رهبران 
موتور سوارانی بود که عصر دوشنبه بعد از وقوع حادثه کوی دانشگاه به 
تجمع دانشجویانی که به دعوت اساتید دانشگاه تهران در مسجد این دانشگاه 
تجمع کرده بودند، یورش بردند و بعد از آن همزمان با راه اندازی آشوب 
های ساختگی در نقاط مختلف شهر تهران به خبرگزاری ایرنا حمله کرده 
رئیس  مقطع  این  در  نژاد  احمدی  داشتند.  را  سازمان  این  قصد تصرف  و 
نژاد  احمدی  )عکس  بود.  تهران  صنعت  و  علم  دانشگاه  دانشجویی  بسیچ 
سوار بر موتور و حرکت در پیشانی گروه موتور سواران مهاجم در آرشیو 

خبرگزاری ایرنا موجود است.(

2. مرتضی آقاتهرانی
مجلس  در  تهران  مردم  نمایندگی  برکرسی  اینک  که  آقاتهرانی  مرتضی 
با  که  بود  یزدی  مصباح  هللا  آیت  شاگردان  از  و  قم  وعاظ  از  زده،  تکیه 
برگزاری جلساتی با عنوان "درس اخالق" آنچه یاد می داد بی اخالقی بود 
و بس. شاگردان مرتضی آقا تهرانی که اغلب طالب مدرسه معصومیه قم 
را تشکیل می دادند، از فعاالن لباس شخصی در سرکوب تجمعات، حمله به 
بیوت علما و مراجع و ضرب و شتم جوانان بودند. مرتضی آقا تهرانی از 
بنیادگراترین طالب حوزه علمیه است که برای چند سال نیز به بهانه تحصیل 
به دانشگاههای کانادا و امریکا اعزام شد تا به ترویج ایدئولوژی حکومت 

اسالمی بپردازد.

3. حسین هللا کرم
حسین هللا کرم که اینک بعنوان وابسته نظامی در حوزه بالکان، فعال است، 
و  هدایت  در  کلیدی  نقشی  هللا  حزب  انصار  سردسته  بعنوان  این  از  پیش 
رهبری لباس شخصی ها داشت. از دخمه )محلی در شهرری تهران( بعنوان 
پایگاه او یاد می شد، جایی که نامش در پرونده های متعدد از جمله قتل های 
به  کشتار  و  قتل  متعدد  های  پرونده  و  دانشگاه  کوی  ماجرای  یی،  زنجیره 
مطبوعات راه یافت. او اینک جای اش را حجت السالم خرازی برادر همسر 

مسعود خامنه ای، پسر سوم آیت هللا خامنه ای داده است.

4. مسعود ده نمکی
او که امروزه فرصت می یابد بدون سابقه فرهنگی و هنری، با مجوز از 
از جمله  بشکند،  را  ایران  سینمای  فروش  که رکورد  سازد  به  فیلمی  باال، 
مشهور ترین چهر ه های لباس شخصی است که متهم به قتل عزت ابراهیم 
لباس  فعاالن  جمله  از  و  تهران  دانشگاه  کوی   78 سال  حادثه  شهید  نژاد، 
شخصی در حوادث یک دهه گذشته است که توسط لباس شخصی ها آفریده 
شده است. گفتنی است وقتی در سال 78 در جریان کوی دانشگاه شخصا 
شاهد فعالیت او بودم، در گزارشی که روزنامه ایران آن را چاپ کرد او را 
یکی از عامالن اصلی حادثه کوی معرفی کردم. ده نمکی با ارسال پاسخی 

به روزنامه ایران اعالم کرد که بعنوان خبرنگار در این ماجرا فعال بوده

بی سرزمین تر از باد برای احسان فتاحیان
شهاب الدین شیخی

از  ها  خبر  آخرین  گزارش  نوشتن  مشغول  شب  ساعات  آخرین  تا  دیشب 
وضعیت پرونده ی احسان بودم.با همان نیمچه خبر مجعول »احسان اعدام 
نمی شود« گریه کردم. با این همه هنوز آن ته های دلم خوشحال بودم که 
هنوز آن قدر شاعرم که برای زندگی گریه می کنم. اما این سرزمین هر روز 
به من یاد می دهد برای مرگ گریه کنم. درست مثل بامدادی که خبر اعدام 
»بهنود« را دادند. در مورد بهنود اندک بهانه ای بود. مادری داغ دیده و دل 
شکسته بود که بگوییم بر اثر غلبه ی خشم و داغ فرزند صندلی از زیر پای 
بهنود کشیده..در مورد احسان کشیدن صندلی داغ کدام تان را تسکین بخشید؟

دیشب تا ساعت 5 با کسانی که در خانه ی احسان جمع شده بودند در تماس 
بودم. هی آخرین خبرها را چک می کردم اما دیگر حال جسمی ام به من 
کمک نمی کرد. من زیاد از فشار خون باال و فشار خون پایین سر در نمی 
آورم با توجه به چیزهایی که از این و آن شنیده بودم احساس می کردم فشارم 
افتاده است. اول رفتم آبلیمو خوردم. بعد فکر کردم آب لیمو برای افت فشار 
خوب نیست حتما باید یک چیز شیرین بخورم. چای نبات درست کردم. اما 
با هیچ کدام خوب نشدم. ما خوب نمی شویم در این سرزمین. من به روی 
خودم نمی آورم و از این ادعاهای مکش مرگ من زیاد نمی کنم اما من می 
توانم قسم بخورم که هنوز بارها با دیدن هزاران بار صحنه ی کودکانی که 
در خیابان آویزان آدم می شوند و آدم را به روح جد و آبادش قسم می دهند 
که یا چیزی از آن ها بخری یا پولی به آن ها بدهی شب ها به تنهایی خانه 
ام بر می گردم و گریه می کنم. حاال چگونه می توانم از مرگ و اعدام یک 
نفر آرام بنشینم. من اهل سرزمینی هستم که هنوز به مدرسه نرفته بودم که 
صحنه ی اعدام در مال عام را تجربه کردم و کودکانه از این که فرد اعدامی 

به خودش شاشید و شلوارش آن باال خیس شد شاید اندکی خندیدم.

بقیه در صفحه 6
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جایی باال گرفت که تعداد دیگری از ماموران وی را از زیر دست آن چند 
ماموری که کتکش می زدند در آوردند. صحنه هایی از این دست زیاد دیدم 
و ته دلم به ویرانه ای تبدیل شد. اما یک نکته ی خوب این حوادث برای من 
داشت. 30 سال بود که فریاد بر می آوردیم که به خدا هرچه که حاکمیت در 
مورد متهمان ما می گوید درست نیست. پاسخی که می شنیدیم این بود که 
خوب حتما باالخره یک چیزی هست حاال ممکن است که کمی اغراق شده 
باشد اما بی خود که نمی شود. این حوادث به مرکز نشینان عزیز )حاال خودم 
یاد داد که بله می شود حتا هیچ چیز وجود  مدت هاست که مرکز نشینم(. 
نداشته باشد و اتهامی را نیز متوجه کسی کرد. می شود دختری فرانسوی 
را به بعد از مدت ها بازداشت تنها به این متهم کرد که ایمیلی به دوست اش 
فرستاده و در آن عکسی از اتفاقاتی که در ایران روی می دهد ارسال کرده 
است. می توان ابطحی را در تلویزیون دید که عین متهمان حرفه ای درباره 
ی خودش گزارش اتهامی می دهد. می توان عطریان فر، حجاریان و.. را 
دید که در همین حاکمیت به اتهاماتشان اعتراف می کنند و ما می بینیم و 
بار نمی کنیم. این اتفاقات باعث شده که اکنون دوستان من گاه به همه ی آن 
چه در سال های گذشته شنیده اند در مورد دوزخ نشینان حاشیه، کمی تامل 
و شک کنند و گاهی دوباره به آسمان نگاه کنند و ببینند که ما نیز مردمانی 
هستیم عین خودشان. نه آدم کشیم و نه آدم خوار، نه این که بالذات تجزیه 
اینکه چیزی به نام »رگ کوردی« وجود داشته باشد که  طلب باشیم و نه 
در آن رگ تنها »خون« خشونت جاری باشد. من در سرزمینی زندگی می 
کنم که می گویند رنگین کمان اقوام و ملت هاست. اما هر بار که بر زبان 
می آورم که »کوردم" می گویند: اههههههاااا حاال نمی شود روی این کورد 
بودنت تاکید نکنی؟ نمی دانم وقتی از خود آن ها بپرسند که شما چه زبانی 
صحبت می کنی؟ چه جوابی می دهند؟ من در سرزمین صحبت می کنم که 
بارها پیش آمده که دوستان ام با تعجب می پرسند یعنی شما توی خانواده تان 
با زبان کوردی صحبت می کنید؟!! و من نمی دانم این جا تعجب حق کدام 
مان است؟ وقتی می پرسم مگر شما در خانواده تان با زبان انگلیسی حرف 

می زنید یا با زبان فرانسه؟

جواب می دهند خوب فارسی فرق می کند و من نمی دانم که فارسی چه فرقی 
می کند. تو داری با زبان خودت حرف می زنی و من با زبان خودم. من در 
سرزمینی زندگی می کنم که وقتی دوستان نویسنده و روزنامه نگارم به خانه 
ام می آیند و دو ردیف از کتاب خانه ام را می بیینند که کتاب کوردی در آن 
قرار گرفته است با تعجب می گویند مگر به زبان کوردی هم کتاب چاپ 
می شود؟و گاه مرا به همین جرم متعصب می نامند. در حالی که مجموعه 
ی ردیف های کتاب خانه های من 15 ردیف است و از آن 15ردیف تنها 
2 ردیف ش کوردی است و من نمی دانم باید شماتت شوم که چرا این قدر 
کم به زبان خودم کتاب می خوانم یا تشویق شوم؟ هنوز هم نمی دانم آیا من 
متعصب ام که به زبان خودم بنویسم و بخوانم و هم چنان هم میهن هم باشیم، 
یا شما متعصبی دوست من، که تعصب ات اجازه نمی دهد ببینی که کسی به 

زبانی غیر از زبان شما چیزی بنویسد و بخواند؟

این چنین تصویر هایی آن قدر دیدم در کودکی و جوانی ام که شاید به شوق 
ثبت چنین تصاویری دوربین خریدم و در کنار نوشتن، عکاسی هم می کنم. 
اما باز تا آن جا که توانسته ام سعی کرده ام »از عشق، از مادرم و دیگر 
شادی های زندگی که نداشته ام عکس بگیرم«. احسان این گونه زیسته و 
شاید تلخ تر از من. برای همین در انتهای نامه اش می نویسد »مرگ من 
موجب حذف مسئله ی کردستان نمی شود.« زیرا او مرگ خود و اتهام خود 
و زندگی خود را حاصل مسئله ای به نام کردستان می داند.او خود در نامه 
اش نوشته که هزار راه دیگر را دوست داشت بپیماید و همه ی راه ره بر او 

بستند. به گفته ی شاملو:

بی سرزمین تر از باد

در سرزمین زیستم

که هیچ گیاهی در آن نمی روید.

ای تیز خرامان

لنگی پای من از ناهمواری راه شما بود.
بقیه در صفحه 7
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بی سرزمین تر از باد ...
من اهل سر زمینی هستم که به خشونت ورزی توسط رسانه های حکومتی 
همین  در  ام  زبان  هم  غیر  اهالی  خوشبختانه  معروف.  و  ام  شده  محکوم 
سرزمین که اکثریت قریب به اتفاق شان تنها منبع دانایی شان همین رسانه 
هاست معموال از من سوال می کنند که آیا واقعا شما سر می برید؟ همه ی 
مدرک شان هم 4تا عکس است که می گویند کوردها به بیمارستان پاوه حمله 
کرده اند و در آن جا پاسداران را سر بریده اند. کسی هم یک بار از خودش 
نپرسید یعنی این بیمارستان 4نگه بان نداشت؟ یعنی آن قدر راحت بود ورود 
بیمارستان نظامی و مابقی عزیزان رزمنده همین جوری صاف صاف  به 
در چشم کوردهای آدم خوار نگاه می کردند و آن ها عین مهمان آمدند و به 
آرامی و به این تمیزی سر بریده اند و بر سینه شان هم گذاشته اند؟ کسی 
فکر نکرد که ممکن است این عکس ها و کل این ماجرا کمی ساختگی باشد 
؟ مهم نبود زیرا در همه این را می دانستند که در این که در جنگ پارتیزانی 
تو باید از کم ترین ابزرا و کوتاه ترین راه و کمترین صرف هزینه بیشترین 
دستاور را برای خود و بیشترین ضربه را طرف مقابلت بزنی شکی نیست. 
همان گونه که بارها در فیلم های دفاع مقدس می دیدیم که سربازن و کماندو 
های ایرانی با نوارهای باریک فلزی و یا با سر نیزه سر بعثی ها را می 
بریدند.این امر برای خیلی ها عادی بود اما کشتن،اعدام و خشونت در این 
جامعه هرگز برایم طبیعی نشد و همیشه و هنوز زندگی را دوست تر داشته 
کنار  که  بود  نرفته  مدرسه  هنوز  که  و  بودم  زمینی  سر  اهل  من  دارم.  و 
رودخانه ی سقز چند نفر از همین پیش مرگه های کورد را دیدم که با بیل 
سرشان را بریده بودند و بیل را در گلوی یکی از آن آن ها فرو کرده بودند 
همانند کشاورزی که بعد از اتمام کارش بیل را در زمین فرو می کند. دوستم 
منصور تیفوری داستان دارد به اسم» دوباره بر خاستن« در آن داستان که 
به سبک ریالیسم جادویی نوشته شده است بعد از همه ی اتفاقات عجیب و 
غریبی که در شهر روی می دهد نهایتا گوری قدیمی را باز می بایند وقتی 
گور را می گشایند جنازه ای می بینند که چشم های اش هنوز سالم است و باز 
و قتی به چشم های جنازه نگاه می کنی تصویر یک تیرباران را می بینند. 
هنوز هم فکر می کنم اگر سال ها از مرگ من بگذرد و گور من را بگشایند 
یقینا چشم های من آن صحنه ی جنازه های با بیل در گلو فرو رفته را نمایش 
خواهد داد. من در سرزمینی زندگی می کنم که وقتی به عنوان دانشجوی 
جامعه شناسی در معتبرترین دانشگاه علوم انسانی)عالمه طباطبایی( درس 
می خواندم یکی از معتبرترین دانشجویان آن دانشکده آرام من را به کناری 
کشید و پرسید اقای شیخی شما به عنوان فردی که دیدگاهی علمی دارید و 
بفرمایید.  داشتم. می گویم  تعارفات یک سوال  این  ...از  نیستید و  متعصب 
می پرسد شما کوردها واقعا آدم سر می برید؟ این که یک دانشجوی جامعه 
تعجب  جای  بپرسد  آدم  از  سوالی  چنین   78 سال  در  و  تهران  در  شناسی 
دارد. در جواب ش گفتم بله متاسفانه این یک رسم فرهنگی و قبیله ای بین 
با تعجب بیشتر پرسید واقعا؟ گفتم خوب درست است کار  ما کوردهاست. 
نا پسندی است اما خوب چه کار می شود کرد رسمی است بین ما. باز هم 
پرسید خود شما هم آدم سر بریده اید؟ گفتم بلی اصوال بین ما کوردها یک 
جوان برای این که لقب »مرد« بگیرد باید 4 نفر را سربریده باشد. پرسید 
شما چند نفر را سر بریده اید گفتم: من 3 نفر را و باید به زودی چهارمین 
نفر را نیز سر ببرم چون دیگر دارد سن و سالم می گذرد. آن دوست محترم 
ام. سال ها  بعد از مدت زمان طوالنی فهمید که من سر به سرش گذاشته 
اتهامی که دل شان می خواست به  این سرزمین هر حکمی و هر  بود در 
فرزندان هم زبان من می زدند. سال ها بود که بسیاری از مثال روشنفکران 
و نویسندگان و .. این مملکت دقیقا از زاویه دید همین حاکمیت به ما نگاه 
می کردند. می دانید اتفاقاتی که در حوادث بعد از انتخابات در تهران شاهد 
اش بودیم، اتفاقات تلخی بود. کشتن، تجاوز، شکنجه، اعتراف، دیدن صحنه 
های به خون کشیده شدن مردم اولین کسی که در روز 25 خرداد کشته شد 
در چند قدمی من بود برای هیمن توانستم عکسش را بگیرم. دیدن صحنه ی 
کتک خوردن و صورت خونی شده ی زنان، دختران، پسران جوان بیست و 

چند ساله، دیدن صحنه ی کتک خوردن و 

اوردنگی خوردن پیر مردی که قدرت دویدن نداشت و ماموران به بدترین 
شکل او را کتک می زدند که وقتی می گوییم برو خوب بدو دیگه و کار تا 
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فدائیان  اتحاد  سازمان  نشریات  دریافت  برای 
نمائید مراجعه  سازمان  سایت  به  کمونیست 

www.fedayi.org
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بی سرزمین تر از باد ...
حاال همه ی ما در کنار هم ایم. حاال همه هم اتهام شده ایم. ما خیلی تالش 
کردیم که نزدیک تر باشیم اما یا ما خیلی راه را بلد نبودیم و یا شما خیلی اهل 
اما ظاهرا حاکمیت زحمت هردو طرف مارا کم کرده است.  نبودید.  آمدن 
امروز بهترین فرصت را داریم در کنار هم باشیم چون به زور هم اتهام مان 
کرده اند.حاال همه می دانیم که هر دوی ما قربانی نا آگاهی و نظام تبعیضیم. 
حاال هر دو طرف می دانیم که کوچک ترین فعالیت های ادبی فرهنگی و 
اجتماعی در کوردستان با همان دید سیاسی نگریسته می شود. نویسنده ی 
بشر  ماند. سازمان حقوق  در زندان می  ها  ماه  لغت کوردی  فرهنگ  یک 
7سال  کنی  فعالیت  زنان  جنبش  در  روی.  می  زندان  کنی 10سال  تاسیس 
زندان. دانشجوی سیاسی و یا حتا فعالیت صنفی دانشجویی انجام بدهی 15 

سال زندان. روزنامه نگاران محکوم به اعدام داریم. فعال محیط زیست!

این شعر برشت قدیمی شده و همه آن را شنیده اند که ابتدا سراغ کمونیست 
ها آمدند و ... اما یک نکته را دقت کرده اید حاکمیت معموال رفتارهای اش 
را در استان های مرزی و حاشیه ای امتحان می کند. اگر یادتان باشد ابتدا 
اجکام بسیار سنگین در استان هایی مثل کردستان و خوزستان و بلوچستان 
صادر می شد. احکامی چون اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و امثال این ها. 
ما سا کت ماندیم و پیش خودمان فکر کردیم که خوب حتما این عرب ها و 
کوردها تجزیه طلب اند و علیه امنیت ملی واقعا اقدام کرده اند. اما حتا به 
فرض درست بودن اتهام به این فکر نکردیم که روزی ممکن است همین 
اتهام ها دامن فعاالن سیاسی مرکز را نیز بگیرد. و االن چند سالی است که 
همین اتهام ها در دادگاه های تهران و عیله فعاالن سیاسی مرکز نشین نیز 
مطرح می شود. اتهام اقدام علیه امنیت ملی که دیگر در دادگاه های تهران 
اتهامی عادی شده اما به عنوان نمونه شبنم مددزاده از فعاالن دانشجویی نیز 
با حکم محاربه رو به رو است و یکی از مجازات های محاربه اعدام است. 
اکنون همان طور که احسان در آخرین نامه ی زندگی اش نوشته بود مرگ 
او قرار است اشارتی باشد به حیاتی دیگر باید به فکر این باشیم که در این 
سرزمین اعدامی های دیگری هم هستند. در همین کردستان اکنون حدود 14 
نفر زیر حکم اعدام هستند. در همین احکام اعالم شده برای متهمان حوادث 
بعد از انتخابات چندین حکم اعدام به چشم می خورد. نباید ساکت بنشینیم و 
در روزهای آخر که خبر اجرایی شدن حکم را می شنویم شروع به فعالیت 
کنیم. از سوی دیگر موارد بسیای از احکام اعدام را در پرونده های غیر 
فعاالن  شاید دست  فتاحیان  احسان  اعدام  از مورد  تاقبل  داریم.  نیز  سیاسی 
حقوق بشر، برای اعتراض به احکام اعدام، زیاد باز نبود. زیرا معموال به 
احکام دین مبین اسالم و قصاص و شاکی خصوصی استناد می شد. اما با 
همه ی توان نباید اجازه بدهیم که اعدام زندانیان سیاسی به یک روند تبدیل 
شود و مثل همه ی امور دیگر که به آن عادت می کنیم، به اعدام زندانیان 

سیاسی نیز عادت کنیم.

بقیه از صفحه 8

اعالمیه کمیته آذربایجان درباره ...
زود  مرگ  و  بیماری  گی  خورده  سر  و  فحشا  و  اعتیاد  گشترش  ملیونی، 
و  آذربایجان  در  ایهایمان  طبقه  هم  برای  و  فرزندانمان  و  ما  برای  رس، 
ایران و جهان به ارمغان نیاورده اند زمانی که کودکان ما بر اثر یک سرما 
خوردگی و بخاطر گرانی پزشک و دارو روی دستانمان کنار بیمارستانها 
جان میسپارند زالوهای سرمایه دار در کاخهای افسانه ای زندگی میکنند و 
بهترین غذاها و درمانها را در اختیار دارند. همه اینها را از قبل غارت ما 
بدست آورده اند. و به همین دلیل است که کوچکترین اعتراض ما را به خاک 
و خون میکشند به همین دلیل است که موجی از عناصر ضد کمونیستی و 
ضد کارگری در تالشند معضل واقعی جامعه سرمایه داری را پنهان نموده و 
جنگ ترک و فارس کرد و عرب و ارمنی و غیره بیافرینند تا بتوانند با ایجاد 
اختالف و درگیری بین زحمتکشان ملل تحت ستم وضع موجود را حفظ کنند 
و با تحمیل فقر و فالکت به ما زحمتکشان، خود در کاخها و ما در خانه های 
تنگ و تاریک زندگی کنیم که بهترین درمانها بهداشت و تغذیه مال ایشان و 

ما در لجنزاری به وسعت فقر زندگی کنیم.

رفقای کارگر و زحمتکش!
نه کارگر ارمنی دشمن ماست نه کارگر کرد نه زحمتکش فارس و... اینها 
برادران و خواهران هم طبقه ای ما هستند که چون خود ما غارت میشوند 
دشمن ما رژیم جمهوری اسالمی و حامیان مستقیم و غیر مستقیم داخلی و 
خارجی انها است و در نبرد مشترکمان بر علیه سرمایداری داخلی و جهانی 
است که دنیایی فاقد استثمار و فقر ایجاد میکنیم و اگر در این نبرد نابرابر 

جان ببازیم بجز فقر و فالکت گرسنگی و شکنجه چپزی از دست نداده ایم.

کارگران و کمو نیستهای آذربایجان بر این امر واقفند که در فردای انقالب 
سوسیالیستی، آذربایجان نه تنها وطن کارگران و زحمتکشان اذری خواهد 
شد بلکه وطن همه کارگران ارمنی کرد، فارس، بلوچ، کرد، عرب و همه 

آزادیخواهان جهان خواهد شد.

امپریالیسم  این نظر است که در دوره  بر  فدائیان کمونیست  اتحاد  سازمان 
بورژوائی  راه حل  جامعه  این  از معضالت  بسیاری  ملی چون  مسئله  حل 
ندارد. فقط با انقالب سوسیالیستی و ایجاد جمهوری فدراتیو شورایی است 
که میتوان و باید مسئله ملی و ستم در تمامی اشکالش بدست توده های مسلح 

کارگر و زحمتکش در شوراهایشان حل گردد.

توده های زحمتکش
کارانه حل معظالت  داری در تالش است که دغل  تمامی دستگاه سرمایه 
جامعه را با سناریوهای» انتخاباتی« و تبلیغات کور ناسیونالیستی به گردن 
جناههای دیگر بیندازد. همه اینها از احمدی نژاد گرفته تا موسوی از نوکران 
دست راستی به اصطالح اپوزسیونشان تا اربابان امپرالیستشان سر و ته یک 
کرباسند. و در مبارزه متحد ما است که این جانیان تبدیل به بره های آرام 

میگردند.

تشکالت  و گسترش  ایجاد  به  مبارزه سوسیالیستی  این  به  دامن زدن  برای 
کارگری بپردازپم.

زنده باد مبارزات انترنسیونالیستی طبقه کارگر برای ایجاد جامعه شورایی
مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی و اپوزسیون ضد کمونیست 

همرنگ ان 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست - کمیته ایالتی آذربایجان



 برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر

بگیرید تماس 

آنالین کمونیستی  کار 
info@kare-online.org

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org

کردستان کمیته 
kurdistan@fedayi.org

تهران  کمیته 
tehran@fedayi.org 

کرج  کمیته 
karaj@fedayi.org

آذربایجان  کمیته 
azer@fedayi.org

پال تاک مسئولین 
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کمیته ایالتی آذربایجان

کارگران و توده های زحمتکش! 
رژیم جنایتکار و ددمنش جمهوری اسالمی با دست 
انتخابات«  از»  بعد  و سرکوب  جنایت  به  یازیدن 
قالبی بار دیگر چهره کریه و جنایتکارانه اش را 
در معرض دید همگان قرار داد و به همه سرمایه 
از  جدیدی  دوره  نوید  خارجی  و  داخلی  داران 
استثمار و غارت ملیونها توده فالکت زده در ایران 

را داد و در عین حال نشان داد که حتی تحمل محا فل خودی را هم ندارد. 
عوامل سرکوبگر رژیم درحالی به قلع و قمع معترضین به تقلب در انتخابات 
سال  سی  که  است  مشغول  آنها  شکنجه  و  زندان  و  دستگیری  و  کشتار  و 
سنگسار، کشتار خلق های کرد، ترکمن، آذری و عرب، قتل عام زندانیان 
سیاسی، کشتار و سرکوب کارگران، دانشجویان و زنان و جوانان و غیره را 
درکارنامه خود دارد و حتی اقلیتهای مذهبی نیز از دست ارگانهای سرکوب 
رژیم در امان نماندند و در تمام این دوران بجز کمونیستها کسی این حقیقت 
را برای توده های زحمتکش مردم توضیح نداده است که دولت جمهوری 
اسالمی بعنوان دولت سرمایه داری و هر دولت سرمایه داری دیگر نمودار» 
و  فرد  از  فرد  استثمار  بر  مبتنی  است  دولتی  بلکه  نیست  جامعه  اخالق« 
حاصل تضادهای اشتی ناپذیر طبقاتی است و تا زمانی که کل مناسبات با 
انقالبا ت کارگری در هم کوفته نشوند، با تغییرات اخالقی در این مناسبات 
معضل جامعه حل نخواهد شد. معضل واقعی در جامعه نه جابجایی احمدی 
نژاد با موسوی بلکه جابجایی حکومت سرمایه داران غارتگر با حکومت 
کارگران است و برای اجرای این هدف پیروی کردن از نیروهای راست 
پاسخی معکوس به روند تحوالت اجتمایی است. تنها با سازماندهی کارگری 

و کمونیستی میتوان و باید به مصاف این دزدان سر گردنه رفت.

کارگران و زحمتکشان آذربایجان
متعاقب گسترش اعتراضات وتظاهرات توده های مردم در روزهای اخیر، 
دستگیری فعالین سیاسی و فرهنگی در آذربایجان نیز ابعاد گسترده ای بخود 
گرفته است. عوامل رژیم درهراس از قیام توده های زحمتکش آذربایجان 
دست به دستگیریهای گسترده زده است. باید با سازماندهی خود در تشکلهای 
بدست  برای  و  ایستاد  رژیم  تعرضات  درمقابل  مبارزه  گسترش  و  مختلف 
آوردن مطالبات اقتصادی و سیاسی و برای رفع ستم ملی و بمنظور بدست 
گرفتن حق تعیین سرنوشت اتحاد با مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر 
برخورداراست. ناپذیر  انکار  ازضرورتی  حاکم  رژیم  با  مقابله  در  ایران 
از عوامل مستقیم  اعم  آذربایجان  در  کارگری  محافل دستی راستی و ضد 
رژیم جمهوری اسالمی وابستگان به حکومت عیلیف و حکومت ترکیه و 
واخوردگان توده ای اکثریتی و در عین حال تمامی تمامیت ارضی طلبان 
درون و برون حکومتی هر کدام بشیوه خاص خود در تالشند نسخه های 
تبلیغات بر علیه  با  ارتجایی خود را برای حل مسئله ملی ارئه دهند. یکی 
تبلیغات  با  دیگری  و...و  بلوچ  و  عرب  ارمنی،  کرد،  فارس،  زحمتکشان 
برعلیه ترکها، کردها و ... در تالشند معضل اصلی جامعه را پنهان و برای 
ایجاد  مجددی  و  نوین  شرایط  زحمتکش  و  کارگر  های  توده  غارت  ادامه 
نمایند. سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در عین حالی که تمامی این نیروهای 
ضد کارگری و ضد کمونیستی را افشا میکند در عین حال به تمای کارگران 
و زحمتکشان آذربایجان این شعار تاریخی زحمتکشان جهان را یاد آوری 

میکند که: چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است.

کارگران و دهقانان آذربایجان
در دنیای کنونی حاکمان نظام سرمایه داری بجز استثمار و فقر و فالکت 
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