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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ فبروری ١٧
  

  له کومه روز گراميداشت در
 !روژاوا در اکنون و ٥٧ انقالب در ھا بنکه ۀتجرب به تأکيد و 

  

يک جنبش سياسی، اجتماعی و انقالبی  گذاری به روز قدردانی و ارج له، کومه داشت گرامی روز ]دلو[بھمن ششم و بيست

 . سرافرازی پشت سر گذاشته است افتخار ودوران سخت و پر تحولی را با ھايش قوت و ضعف نقاط ھمه با است که

نقالبی کردستان، در داشت ياد ھزاران مبارز انقالبی و کمونيست است که در سنگرھای جنبش ا اين روز، روز گرامی

ای ھايشان با  ھای واالی انسانی، اجتماعی، سياسی خود و ھم طبقه ھای حکومت اسالمی، در راه آزادی و آرمان زندان

 .سربلندی جان باختند

 آغاز ١٣۴٨ سال از را سلطنتی حکومت و داری سرمايه عليه بر خود مخفی و متشکل طبقاتی - سياسی فعاليت له، کومه

 انمأمور با درگيری در کريمی حسين محمد رفيق باختن جان با ،١٣۵٧ سال بھمن ششم و بيست روز در بود؛ کرده

 شھربانی سالح خلع جريان در ،٥٧ بھمن  ٢٦  در کريمی، حسين محمد .کرد اعالم را خود علنی فعاليت شاه، حکومت

  !باد گرامی يادش باخت؛ جان سقز
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 سرعت به آن، راس در کردستان سياسی سرشناس و نام خوش ھای چھره ودوج و طوالنی سياسی تجارب با له کومه

 مرد، و زن جوانان کارگران، .بود سابقه بی ايران جامعه در تاريخ آن تا که شد تبديل مردمی و اجتماعی جنبش يک به

 حزب و سازمان يک در صرفا نه را مردم ھای توده نيز له کومه و پيوستند له کومه به گروه گروه جامعه محرومان

 مختلفی ھای عرصه در و کرد دھی سازمان )شوراھا( »ھا بنکه« مانند مردمی دموکراتيک ھای تشکل در بلکه سياسی،

 جامعه، و خود از دفاع عادالنه و حق بر مسلحانه مبارزه ھدف با نظامی آموزش زبان، آموزش زنان، آموزش چون ھم

  .کرد متشکل و متحد

ھای سراسر ايران  خواھان و کمونيست يک سنگر و دژ محکم آزادی  و پس از آن، به٥٧ب کردستان در تحوالت انقال

ھايش جای داده  رو، اين منطقه ھزاران خاطره تلخ و شيرين را در دل شھرھا و روستاھا و کوه و دشت از اين. تبديل شد

 .است

ای را به کمک عوامل  ، جنگ ناخواستهھنوز يک ماه از انقالب نگذشته بود که حکومت اسالمی به سردمداری خمينی

مرکز اين تھاجم نيز شھر سنندج بود که به نوروز خونين سنندج . مرتجع محلی خود به مردم کردستان تحميل کرد

اما با وجود وحشت و ترور و کشتاری که ارتش و ديگر نيروھای مرتجع حکومتی در اين شھر به راه . معروف گرديد

. جويانه مردم و نيروھای سياسی را بشکنند خواھانه و عدالت نستند عزم و اراده و مقاومت آزادیانداختند، اما ھرگز نتوا

ھمين حمالت سبب شد که مردم با مبارزه متحدانه خود در سراسر کردستان و مقاومت در مقابل نيروھای سرکوبگر 

 خمينی ۵٨ ماه فروردين در جنگ، اين از پس. نشينی نمايند ھای مذھبی بزنند و حکومت را وادار به عقب ارتش و گروه

 حل مذاکره و آميز مسالمت طريق از را کردستان مسايل دارند قصد که کنند وانمود طور اين شدند مجبور موقتش دولت و

کننده حکومتی بين تھران و کردستان در حال رفت و  ھای مذاکره ھيأتدر اين راستا، مدت دو الی سه ماه  .کنند فصل و

 فروھر، صدر، بنی رفسنجانی، بھشتی، طالقانی،  چونئیھا ھای حکومتی، از جمله چھره ھيأتدر ميان اين . دآمد بودن

له، حزب دمکرات  کننده در کردستان، عبارت بود از نمايندگان کومه طرف مذاکره. رکت داشتندش ...و بازرگان سنجابی،

 …چنين شيخ عزالدين حسينی و کردستان ايران و ھم

 رو، اين از .بود کرد داران سرمايه و مالکان گوی سخن و نماينده  طبقاتی، ماھيت دليل به ايران، کردستان تدمکرا حزب

 رفتند خمينی ديدار به بارھا آن، رھبران .داشت اسالمی رسيده قدرت به تازه حکومت با ای سازشکارانه و متناقض نقش

 .ناميدند انقالب رھبر را او و

ای نداد حمالت تبليغی و  ھا و حکومت اسالمی در کردستان، نتيجه نی بين احزاب و سازمانھنگامی که مذاکرات طوال

خواه و انقالبی و  مردم آزادی اين ترتيب، حکومت اسالمی، جنگ نابرابری را به به. نظامی حکومت به کردستان آغاز شد

 .کردند، تحميل کرد شان دفاع می طلب کردستان که از دستاوردھای انقالب حق

 .بود تشکيل شوراھا تشکيل سياست و فکر پيگيرتر، البته ايران، ديگر نقاط ھمانند کردستان دستاوردھای از يکی

 شھر شورای انقالب، و آزادی از دفاع جمعيت .گرفتند عھده به را روستاھا و شھرھا محالت از بسياری کنترول ، ھا بنکه

 شده تشکيل محل جوانان از عمدتا که شوراھا …و کرد خلق از دفاع جمعيت روستاھا، شورای محالت، شورای سنندج،

 اسالمی، حکومت سرانجام .داشتند عھده به را مردم نيازھای تأمين و شھرھا تدارکات و محالت از حفاظت نقش بودند،

 و زانهرو ئیغذا مواد تأمين از حتی جھت، ھر از مردم و گرفتند قرار خود اقتصادی و نظامی محاصره در را کردستان

 .بود باال بسيار مردم مبارزاتی و انقالبی روحيه وجود، اين با .بودند مضيقه در سخت خود غيره و سوخت
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وی در . کردستان بود ھای اعزامی حکومت به ھيأتکننده با  ھای سرشناس و جسور مذاکره يکی از چھره کمانگر، صديق

ی زندانيان سياسی در زندان شھر سنندج اولين تحصن در ، در حمايت و پشتيبانی از اعتصاب غذا١٣٥٧تير ماه سال 

 .ساختمان دادگستری اين شھر را سازمان داد

دانان ايران در آمد و در تشکيل کانون  ، به عضويت ھيات مرکزی کانون وکال و جمعيت حقوق١٣٥٧وی در سال 

عيت دفاع از آزادی و انقالب در ين اصلی جممؤسسوی، يکی از . معلمان شھر سنندج نيز نقش فعالی بر عھده داشت

 . آن بودمسؤولگو و  شھر سنندج و سخن

از مرکز تلويزيون سنندج خطاب به مردم مبارز منطقه پيام فرستاد و پيروزی  کمانگر صديق ،١٣٥٧ بھمن سال ٢٢

ر سنندج تشکيل شد له شورای موقت انقالب شھ  اسفند ماه ھمان سال، به ابتکار کومه٢٨در . انقالب را به مردم نويد داد

 . اين شورا شدمسؤولگو و  و صديق سخن

 از و مردمی برجسته، وری سخن و آژيتاتور کمونيستی، جنبش ای سابقه با مبارز و درخشان چھره کمانگر، صديق رفيق

 .بود ايران کمونيست حزب گذار بنيان کادرھای

 روز ٣٥، يعنی حدود ١٣٥٧ اسفند ماه ٢٧ روز گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، با فرمان خمينی، بينان

در اين . پس از پيروزی انقالب، ارتش و ديگر نيروھای سرکوبگر و مذھبی، از ھوا و زمين به کردستان حمله کردند

ھای خود قرار دادند كه در اثر اين حمله صدھا  روز نيروھاى مستقر در پادگان سنندج، شھر را مورد حمله تانک و توپ

 اسالمى  کش ديروزی حکومت شاه و امروزی حکومت در دومين روز حمله ارتش آدم. باختند و يا زخمى شدند تن جان 

اى به خمينى ھشدار داد   گوى شورای موقت سنندج، با ارسال نامه  سخن كمانگر صديق بر عليه مردم شھر سنندج،

  ».است شده تحميل دجسنن پادگان و دولت نماينده صفدرى طريق از مسلحانه درگيرى اين« که

  
  سنندج

 مذاکره به كردستان مردم نمايندگان با و آمد سنندج به دولتى ھيأت يك  راس در طالقانى، هللا آيت واقعه اين پی در

 از ترکيبی کرد، مردم نمايندگان .دادند می تشکيل را ھيأت اعضاء بھشتی و رفسنجانی طالقانی، صدر، بنی .پرداخت

 .داشتند نشستی سنندج رازی  دانشگاه در اسالمی انقالب شورای ھيأت با  که بود چپ نيروی و یاسالم ملی، نيروھای

 مصطفی فواد کمانگر، صديق وزيری، صادق صارم حسينی، عزالدين شيخ کرد، مردم مقاومت جنبش نمايندگان

 احمد نيز اسالمی تگرايشا سوی از و بودند … و اردالن يوسف االسالمی، شيخ فاتح زکريائی، شعيب سلطانی،

  .داشت حضور  زاده مفتی

  به شروع بھشتی او از بعد است؟  کرده صادر را پادگان  به  حمله دستور  که کيست کمانگر صديق :گفت طالقانی

   .شد است،  بوده پادگان و ژاندامری  به مردم  حمله اصلی مسبب  که کمانگر صديق تيرباران خواستار و کرد رانی سخن
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 را ھا آن صالحيت کمانگر صديق .داد را بھشتی و طالقانی جواب محکم، و تعرضی و رسا صدای با انگر،کم صديق

  .کشاند سکوت  به را  نشست وی، انقالبی گيری موضع و نپذيرفت

 رازی در مورد   اعزامی از تھران و نمايندگان کردستان در نشست دانشگاهھيأتاما با وجود تنش در جلسه، سرانجام 

مسلم است که .  و اين يک دستاورد بزرگی برای جنبش کردستان بود  توافق رسيدند اب شورای شھر سنندج بهانتخ

 اعزامی حکومت، يکی از فاکتورھای موثر در ھيأتدر برابر  کمانگر صديق گيری و ايستادگی قاطع و محکم موضع

مکراتيک برگزار گرديد و شورای شھر  دئیانتخابات شورا، در فضا. برگزاری انتخابات شورای شھر سنندج بود

 .انتخاب شدند

ای تبديل شد که ھم حکومت و ھم نيروھای  تر از شش ماه، به يک نيروی عظيم توده له در طول کم در اين ميان، کومه

دليل اين که از موضع طبقاتی کارگران و مردم محروم و  ھا، به آن. ناسيوناليست و بورژوازی کرد، به وحشت افتادند

 .رو شده بودند ھا روبه نظير آن کردند با استقبال بی کشيده حرکت می نجر

 عليه مردم ئیحمالت زمينی و ھوا. کرد صادر را کردستان به حمله فرمان خمينی ،١٣۵٨ مرداد ٢٨ روز در سرانجام

د و تعدادی از جوانان ابتدا نيروھای ارش و سپاه از راه زمين و ھوا وارد پاوه شدن. شھر و روستاھای کردستان آغاز شد

بعد از پاوه، شھر به شھر از مريوان و سنندج گرفته تا سقز، . کش خمينی اعدام کردند اين نماينده آدم خلخالی را به فرمان

کشان حکومتی به ھر کدام از اين شھرھا  پای آدم. نقده، بانه و مھاباد را يکی پس از ديگری مورد تھاجم قرار دادند

ھای مرگ  دست جوخه به خلخالی، ای دقيقه چند ھای دادگاه کردند بالفاصله در  را دستگير میرسيد و ھر کسی می

  . سپردند می

  
کارانی که دور خودش جمع کرده بود جنگ داخلی در نقده راه انداخت و  معروف امام جمعه اروميه با جنايت مالحسنی

... ھا مردم قارنا و ايندرقاش و آن. جانيانه خود را پيش برندھا و اھداف  مردم کرد و ترک به جان ھم انداختند تا سياست

  . در شھر نقده نيز جنگ خونين کرد و ترک راه انداختند.عام کردند را قتل

 ماه شھرھا و روستاھای ٥مدت   اتفاق افتاد به،١٣۵٩ روزه سنندج که در فروردين ماه ٢۴ تا جنگ ١٣۵٨از مھر ماه 

بار ديگر، حمالت وحشيانه نيروھای حکومتی به .  مردم و نيروھای سياسی مسلح درآمدکنترول کردستان، بار ديگر به

 .نشينی شدند گام مجبور به عقب به ، آغاز شد و نيروھای مردمی و سياسی گام۵٩کردستان از فروردين 

 مقابل در مسلح پيشمرگان ،٥٨ سال در کردستان به حکومتی بندان قداره و مذھبی مرتجع ھای گروه ارتش، لشکرکشی با

 يا و له کومه به عمدتا که پيشمرگ ھزاران .پيوستند پيشمرگ نيروھای به دسته دسته نيز مردم و ايستادند ھا يورش اين

 .زدند نظيری بی مقاومت و مبارزه به دست حکومتی مھاجمان مقابل در داشتند تعلق دمکرات حزب

ريوان و در جنوب و مرکز کردستان مستقر بودند و از نفوذ له در شھرھای سنندج، سقز، م بخش عمده نيروھای کومه

نقده و  حزب دمکرات نيز در شمال کردستان و عمدتا در شھرھای مھاباد،. مندی نيز برخوردار بودند ای قدرت توده

 سازمان پيکار، سازمان چون ھای سياسی سراسری ھم ديگر احزاب و سازمان. تری بودند اطراف آن دارای نفوذ بيش
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 توان حد در وجود، اين با اما نبودند کننده تعيين چندان البته که داشتند پيشمرگ نيروھای نيز …و خلق ئیفدا ھای ريکچ

 .داشتند حضور روزمره مبارزات در خود ظرفيت و

وسيعی از   طيف.  شدتأسيسدر شھر سنندج  »انقالب و آزادی از دفاع جمعيت« ھای مردمی ترين ارگان يکی از مھم

ين سياسی سنندجی و ساير نقاط کردستان در اين ارگان حضور داشتند و در راستای تحقق آزادی و برابری و عدالت فعال

 محبوب ھای چھره.  در اين ارگان مردمی فعاليت داشتند له  کادرھای سرشناسی از سوی کومه. کردند  می اجتماعی مبارزه

 جمعيت گوی سخن عنوان به صديق، رفيق ...و کمانگر صديق ،نبوی سيدايوب مردوخ، ناصح چون ھم ای شده شناخته و

 حکومت اعزامی ھای ھيأت با و زد می آژيتاتوری به دست حرارت با شد؛ می ظاھر مردم ھای توده و ھا  رسانه برابر در

 .نشست می مذاکره به پايتخت، از

ھای  ھا، اتحاديه ھای زنان، جمعيت شکلخواه در شوراھای شھری و دھقانی، ت طلب و آزادی دھی مردم برابری سازمان

ھای سياسی اعتراضی اجتماعی چون تحصن مردم شھر سنندج عليه حضور  ھای کارگری، حرکت دھقانی، تشکل

 مريوان و بانه و سقز به طرف مريوان - طوالنی سنندج ئیپيما نيروھای حکومت اسالمی، کوچ مردم شھر مريوان، راه

 .اسی کردستان را بيش از پيش متحول و دگرگون کردھای سي له، واقعيت توسط کومه

ی از انقالبيون و فعالين سياسی سنندج را برای کمک ھيأت، ١٣٥٨جمعيت دفاع از آزادی و انقالب روز ھشتم فروردين 

 دکتر يتمسؤولی با ھيأت. بود کمانگر صديق ده اصلی اين ھيات نيز سازمان. فرستاد صحرا ترکمن  مردم به

  ھا در نزديکی بيجار به رودخانه عازم ترکمن صحرا شدند اما ماشين آن  جمعی از انقالبيون سنندج  ھمراه به ، هللا فتح

 ئیپيما بيش از صد ھزار نفر با راه. ھا جان باخت و ھفت نفر نيز زخمی شدند  نفر از آن٩٩سقوط کرد و »  کمر زرده«

 .سابقه بود مت اسالمی در ترکمن صحرا نيز بیجنايات حکو. گان خود را بدرقه کردند و اعتراض، باخته

  استفاده با ضارب .شد ترور گلوله ضرب با عراق، کردستان در ١٣٦٨ سال شھريور  سيزده روز کمانگر، صديق رفيق

 .رساند اسالمی حکومت ھای پايگاه  به را خود و کرد فرار شب تاريکی از

 تنھا نه فواد، کاک .است برجسته بسيار کردستان تحوالت در هھموار سلطانی، فواد کاک تأثيردر اين ميان نقش و 

 جامعه سراسری سوسياليست و چپ سياسی نيروھای بين در بلکه کردستان، جامعه در محبوب و برجسته ای چھره

 کرده تبديل برجسته و شاخص شخصيت يک به را او فواد، کاک شھامت و آگاھی و سوزی دل .بود سرشناس نيز ايران

  .بود

 و محروم مردم و کارگر طبقه ئیرھا راه در که بود دستی چيره ده سازمان و آگاه و ناپذير خستگی کمونيستی فواد، اکک

 قتل به اسالمی داری سرمايه حکومت نيروھای سوی از نيز، خاطر ھمين به و کرد مبارزه حياتش لحظه آخرين تا ديده ستم

 .ان کاک فواد برای ھميشه از تپش افتاد، قلب تپنده و مھرب١٣٥٨روز نھم شھريور . رسيد

 از ١٣۵٧ توسط ساواک شاه دستگير شد و با تعميق و گسترش انقالب، در مرداد ماه ١٣۵٣تر در سال   پيش فواد، رفيق

ويژه در مبارزات مردم شھرھای  دھی مردمی را آغاز کرد، به وی، بالفاصله فعاليت سياسی و سازمان. زندان آزاد شد

 دھقانی، شوراھای و ھا اتحاديه تشکيل شوراھا، ئیبرپا. ای را ايفا کرد  وان عليه حکومت شاه نقش برجستهسنندج و مري

  .بود فواد کاک برجسته و موثر مبارزات از بخشی له، کومه پيشمرگ ھای دسته اولين تشکيل

رزه مسلحانه مردمی ھای سياسی و اجتماعی و عرصه مبا برد ھمه حرکت دھی و پيش در سازمان فواد، کاک حضور

از اعتصاب زندانيان . داد ای می العاده ھای مردمی شور و شوق فوق اين حرکت حدی برجسته بود که با حضور خود، به به

دھی نيروی پيشمرگ و  سياسی در زندان سنندج تا کوچ مريوان، از مذاکره با نمايندگان حکومت اسالمی تا سازمان

دھی چندان ھم  ھا برای ھر رھبر و سازمان زمان آن  بودند که اتخاذ ھمئیھا تاکتيکجنبش مقاومت مردمی در کردستان، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 فواد، رفيق اما.  مرگ و زندگی در ميان استمسألهای بسيار حساس و متحولی که ھر لحظه  آن ھم در دوره. ساده نيست

 جنبش استراتژی خدمت در که کرد می طرح طوری به را تاکتيکی شعارھای و اھداف کامل، ھوشياری و دقت با

 .باشد کموينستی کارگری

 مصطفی ماجد« نامه آخرين از بخشی در .اند کرده اعدام را فواد کاک برادران از تن پنج اسالمی، حکومت کاران جنايت

 :خوانيم می تبريز، زندان از »سلطانی

 دور از نيآتش و گرم سالم با !گرامی دوستان و رفقا ».مردن ديببا وار كيبلشو ر؟يت آتش من، آتش چون قلب بر كند چه«

 .فشارم می را تان دست مانهيصم

... 

 !…مادرم اما و

 اگر نيستم تو فرزند كنی، ياد مردن چون من اعدام بر و زنی زار من مردن از اگر مادر، كنمت حاشا نيستم، تو فرزند«

 تو تن بر رھم رفقاى اگر مادر كنمت حاشا زنی، زار دشمن كار بر و دھی، راه دل به غم را، خونم به آغشته تن ديدى

 من حجله چلچراغ خونم به آغشته پيرھن است، من عروسی كارگر طبقه آرمان راه در تيرباران مادر .ببينند عزا رخت

 را فشنگدانم و تفنگ خواھرم، سينه بر بياذين سرخ گل كن تن به سرخ جامه !پاخيز هب من مادر و مادرى اگر .است

 من نام نگھدار سرخ و كن تن به سرخ جامه و خيز بر .دارد خود با مرا »آئين« ھاست سال كه بگذار خواھر دوش بر

 ».من زنام بلرزد خصم تا

 .باشيد پيروز فراوان درود با

 داخلی ارتجاع و امپرياليسم بر مرگ

 !سوسياليسم باد زنده

   ماجد تبريز دادگاه بی

 قرائت الھه در تريبونال ايران دادگاه در خواھرش، ،»سلطانی صطفیم ملکه« توسط ماجد، شعرگونه نامه وصيت اين

  .داد قرار عيمق تأثير تحت عميقا را حضار و قضات و گرديد

 اکتبر ٢٥در تاريخ  سلطانی، مصطفی ملکه خانم از جمله درباره شھادت الھه، دادگاه در گزارشات مستقيم خود از

 لطفا :دادستانی. ، سومين شاھد بود که به سئواالت دادگاه جواب دادیسلطان مصطفی ملکه خانم« :، نوشته بودم٢٠١٢

چند نفر از خواھر و يا : دادستانی. بوديم خواھر سه و برادر ١٢ ما :ملکه د چند خواھر و بردار بوديد؟ئيبرای من بگو

 چھار .است برده بين از را من برادر پنج اسالمی جمھوری. دست جمھوری اسالمی از بين رفتند برادرھای شما به

ھا مدافع  آن: ملکه ھا را توضيح دھيد؟ لطفا تعلق سياسی آن :دادستانی .کشتند راه در نيز را يکی و کردند اعدام را برادرم

را  خلخالی پدرم. به مريوان آمد خلخالی ھنگامی که. حقوق زنان و محرومان و مردم تحت ستم از جمله مردم کرد بودند

اما . آن ھا، در پادگان شھر زندانی بودند. پدرم گفته بود مطمئن باشيد بچه ھايتان را آزاد می کنيمبه   او،. مالقات کرد

.  نفر آوردند٩را ھمراه با  حسين و امين روز دوم، جنازه دو برادرم. فردا، برادران مرا با پنج نفر ديگر اعدام کردند

او، در کردستان . رھای کردستان عده زيادی را اعدام کرد مرداد به کردستان آمد و در ھمه شھ٢٨پس از حمله  خلخالی

له بود که با حمله نيروھای  سازمان کومه  گذاران يکی از بينان سلطانی، فواد برادرم. معروف است قصاب مردم کرد به

درم از اين برا امجد و ماجد. دو برادر ديگرم نيز در تبريز دستگير شدند. جمھوری اسالمی جان خود را از دست داد

شان به  من از شاھدانی که با برادرانم در زندان بودند پس آزادی. شدند  له بودند که در زندان تبريز اعدام کادرھای کومه
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 جعفر ھمسرم. ھا را صادر کرده بود موسوی تبريزی، اعدام آن. ما گفتند که برادران مرا بدون ھيچ دادگاھی اعدام کردند

 ». کردستان عراق کشتندرا نيز با يک تصادف در شفيعی

له بود که در کردستان  ھای محبوب کومه نيز يکی از چھره شفيعی جعفر دکتر  در پيشاپيش جنبش انقالبی کردستان،

 حزب سرشناس کادرھای از ،»جوادی بھمن« کشاورز غالمچنين  ھم. عراق، ظاھرا در يک تصادف جان باخت

ھزاران پيشمرگ . ھای اعزامی حکومت اسالمی ترور شد تروريست، توسط )قبرس( نيز در الرناکا ايران کمونيست

ھا  ھمه اين. ھا اعدام شدند ھا جان باختند و يا در زندان له و عضو و طرفدار حزب کمونيست ايران در درگيری کومه

  .طور کلی جنبش کارگری کمونيستی وارد ساخت له و حزب کمونيست ايران و به ھای سنگينی بر کومه ضربه

  
در سراسر ايران، تبعيض و ستم ملی يک واقعيت  .است ملی ستم و تبعيض با مبارزه له، کومه دايمی ھای عرصه از کیي

زنند، نه تنھا گرھی از  بينند و يا آگاھانه خود را به نديدن آن می کسانی که چنين معضلی را نمی. غيرقابل انکار است

  .زنند که به پيچيده شدن و حاد شدن آن نيز دامن میکنند، بل ستم باز نمی ھای پيچيده مردم تحت گره

 بدون شھروندان ھمه واقعی برابری سر بر آينده، در ايران جامعه حاد مشکالت و معضالت از يکی که نيست ترديدی

 که است اين انسانی واقعی ھمبستگی و دوستانه انسان سياست .شد خواھد ھا آن باورھای و جنسيت مليت، گرفتن نظر در

 .گردند تدريس فارسی زبان با ھمراه و شوند شناخته رسميت به ايران ساکنان ھمه مادری ھای زبان بايد گام نخستين در

 اين حل برای .گردند برخوردار برابری و سان يک حقوق از شھروندان ھمه و برود بين از ملی و زبانی برتری بايد

 در گيرند می پيش در را ستم تحت ملل سرکوب و حقيرت و سرکوب راه ئیبورژوا مختلف گرايشات مشکل، و معضل

 در آميز مسالمت زيستی ھم و ھمبستگی :دھند می ارائه را ھا حل راه بھاترين کم و ترين انسانی ھا کمونيست که حالی

 !توھين و تحقير و سرکوب و زور طريق از نه باشد آزادانه و داوطلبانه و آگاھانه بايد کشور، يک چارچوب

 عرصه در نه که سياستی .دارم خود مقابل در را روژاوا شده اثبات تازه سياست ملی، ستم حل با رابط در ناکنو ما

  .است کرده اثبات را خود بودن انسانی و عادالنه و حقانيت خود پراتيکی عرصه در بلکه نظری،

ن مسائل سياسی است اما يتر هديچيکی از پيدھی دموکراتيک مردمی،  ان خودمديريت و خودسازمانيترديد رابطه م بی

ھم نه تنھا در عرصه نظری، بلکه در ميدان عمل سياسی و در ميان محاصره  اکنون پيکارگران قھرمان روژاوا، آن
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گذاری و  هين امر مھم و پيچيده را پايھای تروريستی اسالمی چون داعش و جنگ خونين، ا ھا و گروه اقتصادی و دولت

  . کرده استتر  تر و عملی برای ما سھل

 ٩٩ما «؛ »وال استريت را اشغال کنيد«المللی غنی گذشته و دوره اخير مانند  نيت و تجارب بين از مزيچن ما ھم

 راه افتاده امريکا ايران، اعتراضات ترکيه و اکنون اعتراضاتی که در ٨٨، اعتراضات سال »بھار عربی«، »درصديم

  .است نيز برخوداريم

 و ھم در جھان، امريکاداران جھان، ھم در  به قدرت رسيدن ترامپ اين نماينده مستقيم سرمايهچنين در حال حاضر با  ھم

سم و راسيسم و ين فاشيھای نو دهيما اکنون با پد. ھای گرايشات ناسيوناليستی و فاشيستی رسانده است رگ ای به خون تازه

کنند تا به    نيز خودشان را جمع و جور میھای اجتماعی و اعتراضی در اين وضعيت جنبش. نژاپرستی مواجه ھستيم

در چنين . شرايط موجود جواب مناسب سياسی و اجتماعی خود را بدھند و آلترتاتو خود را در مقابل خود قرار دھند

تر از گذشته حرکت کنيم و بدون اين که منتظر حوادث باشيم  تر و سريع موقعيتی، ما ھم بايد درباره جامعه ايران، فعال

ھا   وسيعی از انسان برای اين کار، نخست بايد شبکه.  خود را در مقابل جامعه قرار دھيمئی آلترناتيو شوراطرح و

نظر  کار موثر با ھمديگر تبادليدھی پ طلب دست به دست ھم دھند و در رابطه با سازمان خواه و برابری  و آزادیمسؤول

است روزمره و ييک س ن روش بايد بهيا. پيش روشنگری کنند، بيش از ئیو درباره مناسبات شورا. نديفکری نما و ھم

ھا را در ھمه  »د کرديچه با« و ئیشمول شورا تزھای جھان. پيگير در عرصه جامعه داخلی و خارجی ايران تبديل گردد

 . خی و مشخص فعلی تدين و تبليغ و ترويج کرديھای تار نهيزم

ات خود يح رانقالبی بهيتوانند در دوران غ چرا که شوراھا می. شودشورا، نبايد تنھا ارگان انقالب پرولتری محسوب 

روسيه نقش ١٩٠٥ شدند و در انقالب تأسيس در روسيه ١٩٠٢ھای  دھد که شوراھا در سال خ گواھی میيتار. ادامه دھند

ر تزھای آوريل شعار اصلی لنين د.  روسيه به بقای خود ادامه دادند١٩١٧مھم خود را به اثبات رساندند و تا انقالب 

افت شايد جھان امروز با يک فضای سياسی ئيبود واقعا اگر اين شعار در انقالب اکتبر تحقق م» ھمه قدرت به شوراھا«

انه اين شعار پس از پيروزی انقالب اکتبر توسط حزب بلشويک کنار گذاشته متأسفاما . رو بود به و اقتصادی ديگری رو

اين دولت، . حزبی گرفت ی حاکميت کارگری و مردمی را در شوروی، دولت تکشد و حتی شوراھا سرکوب شدند و جا

گذاران  سياستی که معاير با افکار و آرای بنيان. حدود ھفت دھه حاکميت آھنين داشت و سرانجام شکست خورد

  . سوسياليسم علمی، يعنی مارکس و انگلس بوده است

ای يف پرولتاريرامون وظاين و تروتسکی نقطه نظرات مشابھی پي، لن١٩١٧ه يورشدن انقالب فور بالفاصله پس از شعله

 نظر تغييرن يلن» ليتزھای آور«. ان آمديبه ب» ھمه قدرت شوراھا«ن نقطه نظرات در شعار يه اتخاذ کردند که ايروس

ھای  کيشوبل«اما جالب توجه است که . رو شد روبه» میيھای قد کيبلشو«دھد که در آغاز با مخالفت  مھمی را نشان می

. بانی کردندين پشتيچ حزبی نبودند، از لنيشگام از جمله آنان که عضو ھيعنی کادرھای پرولتر، و کارگران پي» کارگر

ه به يان انقالب فوريزمان تروتسکی در جر ھم. ره شودين کمک کرد تا بر مقاومت کادرھای حزبی چين امر به لنيا

  .  صحه گذاشتئینگرش شورا

ت ي، فعال١٩١٧ش از سال ي، حتا ب١٩١٩ و ١٩١٨ھای   که حتا در اتحاد شوروی مطرح، سالیئھا برخالف سياست

توان در مدارک مستند و  ن را میيو ا. ه در جريان بوديمستقل طبقه کارگر و خودسازماندھی مردم آزاده روس

قالب اکتبر است، در کتاب ن که اتفاقا دشمن سرسخت انيتسيالکساندر سولژن. شماری مشاھده کرد مطبوعاتی و ادبی بی

ک سرباز فراری را به ناحق به مرگ يک دادگاه انقالبی يکه  ، نوشته است که پس از آن»ر گوالکيمجمع الجزا«خود 
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ن يواقعا چن. د نظر کردنديانی کرده آن را وادار به تجدينفع متھم پا در م محکوم نمود، شورای نگھبانان زندان به

  ده شده است؟ ي در کدام دولت مدرن غربی دای و مستقيم هيدموکراسی پا

مه يمه جدی و نيون کارگری بود، روزی با لحنی نيسيک که زمانی رھبر اپوزيکوف، کارگر بلشوياپنيحتا الکساندر اشل

د به شما يکن ا اعمال میيکتاتوری پرولتاري که وجود ندارد دئیاينام پرولتار ن که بهين از ايق لنيرف«: ن گفتيشوخی به لن

  )١٣٧٧بھشت و خرداد ي ، ارد٦٧شماره » آرش«ن جوان؛ مجله يرام: برگردان( ».ميگو ک میيتبر

توانند  می... ای و ھای دموکراتيک توده ھا، تشکل ھا، تعاونی ه کارگری، غيرکارگری، شوراھا، کميتهيامروز اتحاد

در واقع اسم مھم نيست مضمون و محتوا .  و دموکراتيک را بنيان بگذارندئیھای خودمديريتی و يا خودگرانی شورا پايه

ھا با برگزاری مجامع عمومی خود، مستقيما خودشان تصميم بگيرند و خودشان نيز  يعنی ھمه اين تشکل. مھم است

 نه يعنی برای تحقق دمکراسی مستقيم در جامعه تالش شود. تصميمات و مصوبات خود را در جامعه پيش ببرند

. ابنديداری نيز رشد و گسترش  هيتوانند در دوران ثبات سرما بنابراين شوراھا، می! ئیدموکراسی نيابتی بورژوا

ر کردند، ھر نوع يديدگان و استثمارشدگان قدرت دولتی را تسخ طور ھم زمانی که کارگران و  محرومان و ستم نيھم

ا يم مردمی را کم و يھای قدرت مستق عنوان ارگان قش شوراھا بهتواند ن طلب می تی مردم مساواتينقصانی در خود فعال

  .ن ببرديحتا از ب

مثابه ابزار خود  توانند به  معمولی و مرسوم نيست، بلکه می ن شورا در خود و به خودی خود يک تشکليبنابرا

بقا و دوام . رابری ھستند و خودمديريتی اقشار مختلف مردمی باشد که ھمواره تشنه آزادی و بئیسازماندھی و خود رھا

ان خود سازماندھی مردمی که ھمواره با نوسانات نيز ھمراه است اما يکی ضروری ميالکتيک رابطه ديشورا، 

  .گيری بستگی به تالش پيشگامان آن دارد جھت

يابی،  اندر رابطه با آگاھی اجتماعی و طبقاتی، رابطه عين و ذھن يا نظری و پراتيکی، رابطه آگاھی و جنبش و سازم

کنند که خود بحث به مبارزه  تر می حدی پيچيده ھا را به ، آن»ھا تئوريسين«ھای گوناگونی وجود دارد اما برخی  روايت

 ھر شکل ئیھرگونه کوشش برای برپا. ماند گردد و از پراتيک و عمل سياسی و اجتماعی خبری دور می اصلی تبديل می

ھا بايد طوری تنظيم گردد که   نظر و ھم عمل دارد و در عين حال رابطه آنھای مردمی ھم نياز به يابی توده سازمان

  . يکی به نفع ديگر حذف نشود

گانه روژاوا در مرزھای ترکيه، سنت و راھکار  ھای سه مقاومتی که حدود چھار ماه در کاتنون کوبانی، يک از کانتون

ھای  ھا و تشکل مبارزان اين منطقه که در بنکهخصوص  ھا، به  را در خاطره١٣٥٨ روز سنندج در سال ٢٤مقاومت 

داری و  شدن سرمايه و نشان داد که در عصر جھانی. له، دخيل بودند عميقا زنده کرد مردمی با ھدايت و پيشگامی کومه

نيروی خود متکی شد و بسياری از  شود به ای می ھای جھانی و منطقه جنگ و تروريسم دولتی و غيردولتی قدرت

ھا نيز وادار شوند که ضمن  المللی آن ھای منطقه و حاميان بين طوری که قدرت ھم زد، به ھا را به ن قدرتمعادالت اي

دار و مريض برخورد کنند تا مسير آن را به راه خود   شان با اين جنبش و مقاومت مردمی، کج حمايت رياکارانه و دوگانه

 جديد برای مبارزات ئیو کوبانی که به سمبل و الگودر حالی که تاکنون سنت انقالبی روژاوا . منحرف سازند

جويانه مردم اين منطقه بدون توجه به مليت و جنسيت و باورھای  طلبانه و عدالت طلبانه، حق خواھانه، برابری آزادی

ست اما دشمنان مختلفی و در پيشاپيش ھمه دولت نژادپر. مذھبی و سياسی تيديل شده و تقريبا ريشه محکومی دوانده است

ھای مردم  ايشان در جھت تخريب و نابودی اھداف و سياست المللی و منطقه و فاشيست ارتش و ترکيه با حاميان بين

  . اند روژاوا سنگر گرفته
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ھای انسانی وجود دارد و مسير  در ھر صورت مقاومت کوبانی نشان داد که راه ديگری نيز برای تحقق اھداف و آرمان

ای که مقاومت کوبانی نزد افکار چپ، سوسياليست، کمونيست،  جايگاه و اھميت ويژه. ست داده اتغييررويدادھا را 

فشانی  خاطر مقاومت و جان خواه در جھان پيدا کرده است صرفا به آنارشيست و ھمه نيروھای پيشرو و راديکال و آزادی

گذاری، اداره جامعه با مناسبات   قانونھای مختلفی چون ھا در ھمه عرصه زنان و مردان مسلح تا پای جان نبود، بلکه آن

دور از ھر رنگ و بوی ناسيوناليستی و مذھبی  ای مصمم و به ھای مختلف با چھره زبان ، آموزش در مدارس بهئیشورا

، با قامتی استوار و )داعش( »دولت اسالمی«ويژه گروه تروريستی اسالمی  ھای مختلف مسلح به در مقابل تھاجم گروه

ھای روژاوا و  بنابراين تجربه و درس. ا ايستادگی کردند، بلکه اين جريان مخوف را شکست سختی دادندقاطع، نه تنھ

دفاع برخاست و به نقد جرياناتی پرداخت که  ھا با تمام قدرت به  ھستند که برای حفظ آنئیھا مقاومت کوبانی، ارزش

  . اند تهھای قابل لمس انسانی و سياسی پيشرو بس شان را به اين ارزش چشم

  
              نيروھای روژاوا                له                          نيروھای کومه                     

ھای ارتجاعی و  مردم ساکن در مناطق کردستان سوريه، در اين شرايط امکان يافتند که خود را از زير سلطه قدرت

 و پوليس و به جای ئیو با آلترناتيوی شورا»  دولت-ملت «ره با رد قاطع بار جنگ ملی و مذھبی و غي پيامدھای فاجعه

ای نيروی دفاعی مردمی و تسليح عمومی، نيروھای ارتجاعی دولتی و غيردولتی و جبھه ارتجاعی نيروی  ارتش حرفه

يستم ای خالء قدرت را با يک س اپوزيسيون حکومت مرکزی سوريه را کنار بزنند و با خود سازماندھی توده

ھای مختلف  ھا و سيستم خودمديريتی مردمی، که به تشکل در اين کانتون. خودمديريتی دموکراتيک جايگزين کنند

 و انجمنی منتخب محلی در شھر و روستا متکی ھستند زنان و مردان دوش به دوش ھم حضور ئیتعاونی، شورا

دم جنگ مقاومت عليه تھاجم نيروھای مرتجع اسالمی در واقع زنان روژاوا نه تنھا در خط مق. سان و برابری دارند يک

اين نھادھا در . ای دارند ھای حاکميت مردمی نيز نقش برجسته ای، بلکه در ارگان و غيراسالمی تا دندان مسلح و حرفه

ھای مختلف زندگی  ھمه سطوح محلی و سراسری، قوانين و مقرراتی را در زمينه برابری حقوقی زن و مرد در عرصه

  . اند اند و در پراتيک اجتماعی نيز قرار داده اعی و سياسی تصويب کردهاجتم

اجتماعی و جنبش دفاع -يابی مردمی و مشارکت توده ھای کارگر و محروم و آزاده در جنبش سياسی اين خود سازمان

 .کنند  که برای آن پيکار میئیھا ھا و ارزش مسلحانه از اھداف و آرمان

چه طی  به جنبش مقاومت کوبانی و سيستم خودمديريتی دموکراتيک مردمی در روژاوا، با آندر يک نگاه کلی بين تجر

ھا و دستاوردھای جنبش خودمديريتی مردمی در  ايم، ارزش دو دھه و نيم گذشته در کردستان عراق شاھد آن بوده

رقابت و کشمکش احزاب  ن، بهدولت اقليم کردستا. دھد را به طور ملموس و روشن نشان می) کردستان سوريه(  روژاوا

ھا تبديل شده و در عين حال مردم ھيچ حق و حقوقی ندارند و موظفند قوانين ارتجاعی  سياسی حاکم و منافع طبقاتی آن
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نه تنھا احزاب حاکم دولت .  نداردئیدر اين منطقه اراده مردمی، ھيچ جا. پارلمان کردستان را بدون چون و چرا بپذيرند

ھای  ھای منطقه و دولت راق با ھمديگر دعوا و رقابت دارند، بلکه ھر کدام وابسته به يکی از دولتاقليم کردستان ع

پارلمان کردستان عراق، قانون اساسی ارتجاعی حکومت مذھبی عراق و .  ھستندامريکاقدرتمند جھانی و در راس ھمه 

حقوقی زنان را نھادينه  تصويب رسانده و بی بهمانده مردساالرانه در جامعه، قوانينی ارتجاعی عليه زنان  فرھنگ عقب

  . کرده است

دوست در دفاع از قوانين و مقاومت روژاوا، امری  ھای چپ و انسان خواھان، کمونيست ھا، نيروھای موضع آزادی

ای و  ھرچند که رھبری اين جنبش، با معضالت عديده داخلی و منطقه. درست و سياستی اصولی و به غايت انسانی است

توان در  ھا را می ترديد کمبودھا و اشکاالتی نيز دارند اما اين کمبودھا و نقصان المللی دست به گريبان است و بی ينب

  .  رفيقانه و صميمانه مورد نقد قرار داد و در عين حال دستاوردھای آن را برجسته کرد و دفاع نمودئیفضا

ھا و شوراھای محالت  ھا، انجمن ھا، کمون چون تعاونی جنبش مقاومت کوبانی و پديده تشکيل نھادھای مردمی ھم

 در اين شھر و ١٣٥٨ھای محالت در سال   روزه سنندج و تجربه تشکيل بنکه٢٤ھای زيادی به مقاومت توده ای  شباھت

  . سراسر شھرھا و روستاھای کردستان و يا ترکمن صحرا و کل شوراھای کارگری در سراسر ايران دارد

 مشی و سياست نوين که در روژاوا تجربه شده و نتايج بسيار مثبت سياسی و حاکميت مردمی نيز به بر اساس اين خط و

توان از طريق ايجاد نھادھای مجامع خودمديريتی دمکراتيک در محالت مختلف شھرھا و روستاھای  دست داده است می

ش با جوامع ديگر و روژاوا، تالش کرد و در ھاي ھای ايران و تفاوت گی کردستان و سراسر ايران با در نظر گرفتن ويژه

ای که تجربه حاکميت مردمی  مسلما، ھر درجه. ای گسترش داد سطح سراسری و منطقه ھای بعدی اين تجربه را به قدم

گردد  ھمان نسبت نيز ابتکارات مردمی شکوفاتر می  قرار گيرد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کند بهتأکيدمورد 

انداز  افق و چشم. شود تر می تر و بيش و بدون تبعيض و استثمار بيش»  دولت-ملت «ساختن جامعه نوين بدون  هو اميد ب

  . آيد  آزادی ھای سياسی و دمکراتيک در جامعه پديد میتأمينروشنی نيز در راستای 

ھا،  ھای آن ان و خواستهھای زن سازمان ھای وحشيانه به کردستان، تھاجم خود به زمان با يورش حکومت اسالمی، ھم

ھای  ھا، تشکل نگاران، رسانه ھای سياسی، نھادھای دمکراتيک نويسندگان و ھنرمندان و روزنامه احزاب و سازمان

  .آموزان و غيره را آغاز کرد جويان، دانش کارگران، دانش

ھای سياسی   سنتامری مردمی و يکی از دستاوردھا و، ١٣۶٠ تا ١٣۵٧ھای  سنت شورا و شوراھای کارگری سال

  .ھای سياسی ايران گذاشت ھا در کردستان، پا به ميدان سنت موازات اين شوراھا، بنکه جامعه ايران بود و به

ھای شھر و روستا در کردستان، شکلی از ارگان و حاکميت مردمی در سطح اين   مردم ايران، بنکه٥٧در مقطع انقالب 

ه در سنندج و مريوان عملی و تجربه شد و توسط مرکزيت سراسری ويژ ، به۵٩ و ۵٨ھای  منطقه بود که در سال

ھای محل ھم ابزار مبارزاتی و ھم  در واقع بنکه.  امنيتی تشکيل شدند-  و دفاع نظامی ئی بازوی اجرا شوراھای محل، به

 توده مردم را ويژه نيروی جوان و حاکميت دموکراتيک مردمی بودند که توجه ھمه مبارزان راه آزادی و سوسياليسم به

. گردد  بر می۵٧ھای محل، يکی از نيازھای واقعی مبارزاتی سال  سرآغاز فعاليت و تکاملی بنکه. خود جلب کرده بود به

شکلی سازمان يافته و دريک فاصله و مقطع کوتاه در سنندج شکل  ھای محل مختص شرايط کردستان نبود اما به بنکه

ناپذير جنبش  ئی در تاريخ و بخش جدائیھای مناسبات شورا کل مردمی، به ريشهدر واقع اشکال اوليه اين تش. گرفتند

  . بود۶٠ تا ۵٧ھای  ھای کارگری در سال عظيم شوراھا و کميته

ھای  يتمسؤولطور داوطلبانه نيز امور و امنيت محل و  ھا آزادانه و داوطلبانه بود و افراد به در بنکه حضور و فعاليت

در يک طرف :  روزه مردم سنندج تجربه کرديم، جنگی دوطرفه بود٢٤چه که در جنگ  آن. دندش دار می ديگر را عھده
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، انگليس، امريکاكوپترھای ساخت ي جنگی و ھلیھا حکومت تا دندان مسلح با توپ و تانک ارتش شاھنشاھی و جت

ھای سبک و يا با دست  با سالحافته و حرفه ای بود و در طرف ديگر مردم رزمنده و انقالبی که ي روسيه و غيره سازمان

ويژه  در نتيجه مردم کردستان و به. نظيری را آفريدند ای قوی و مصمم و ھمبستگی انسانی، مقاومت بی خالی، اما با اراده

ك دوره كوتاه چند ماھه دخالت در زندگی خود و خودمديريتی را تجربه كردند و رفاقت يشھرھای سنندج و مريوان، در 

ان خود ارتقا دادند و باعث شدند كه در اين مدت کوتاه، مردم از ھرگونه خشونت و ي و ھمكاری را در مدوستی و انسان

ھای  ای از دستاوردھای انقالبی و بنكه ب و اخالل حاکميت و عوامل محلی آن در امان باشند و با ابتكارات تودهيتخر

  . ره خود دفاع کننديمحالت و غ

ری ھم توسط پيکارگران انقالبی و ينظ ھای كم ادالنه و بر حق انسانی، فداكارین مقاومت و دفاع عيان ايدر جر

ن مبارزه و مقاومت نشان داد که يھم. عمل آمد و در تاريخ ثبت شد ھا به طلبان و کمونيست خواھان و برابری آزادی

ن يتيجه درس و تجربه مھم ادر ن.  برای حاکميت و يا خودگرانی دموکراتيک مردمی وجود داردئیانگيزه و پتانسل باال

دوران نيز در ھمين واقعيت تاريخی نھفته است اکنون نيز بايد اين تجربه را زنده کرد و در تحقق آن با تمام وجود 

  .کوشيد

ھا در   شھرھا و روستاھای کردستان در دست مردم بود، مردم برای برقراری امنيت در محلهکنترولدر دورانی که 

روھای مسلح ين نيا. ويژه اقدام به ايجاد نيروھای مسلح انقالبی نمودند  نيازھای مردم، بهتأميندد در ھای متع کنار فعاليت

خصوص در  ھای محل به ايجاد بنکه شوند پس از مدتی به ناميده می» نيروھای مدافع خلق«مردمی که امروز در روژاوا 

فه يوظ. ز بودنديودند که دارای نيروی مسلح مردمی نھای انقالبی محلی ب ھا، تشکل بنکه. سنندج و مريوان دست زدند

ھای ديگر نيز با توجه به نيازھای مردم محل  ھا، فعاليت اما در اين تشکل.  امنيت محله بودکنترولشان نيز  ه و اصلیياول

رگزاری ا بي. قی و برای کودکان محليھای مختلف زبان، نقاشی، موس ر کردن کالسيگرفت مانند آموزش و دا انجام می

ه و امداد يھای اول ازھای پزشکی و کمکيھای آموزشی در رابطه با ن اسی و کالسيھای مختلف س نی سمينارھا و سخنرا

در مورد ھمه اين مسايل با حضور اھالی محل بحث و تبادل ... جاد امکاناتی برای ترک مواد مخدر ويرسانی، و يا ا

حضور دختران و پسران با سواد و تحصيل کرده و پرانرژی در اين . دگردي شد و تصميمات الزم نيز اتخاذ می نظر می

  .گير و موثر بود جلسات بسيار چشم

ھای نظامی  ده بودند، در دستهيله آموزش نظامی د ويژه در صفوف کومه ھای انقالبی به حضور زنانی که در سازمان

پزشکان و . انه به دفاع از مردم پرداختند روزه سنندج، مسلح٢۴اری از دخترھا در زمان جنگ يبس .ر بوديگ چشم

ل داده بودند و نقش مھمی در مداوای نيروھا و مردم يھا فعال بودند و گروه امداد محله تشک پرستاران زيادی در بنکه

  . عادی که زخمی شده بودند داشتند

آن دوره نيز بپردازيم و ھا و تجارب   تشکيالتی گذشته، بر درس- ضروت دارد که ما امروز با نقد خطاھای سياسی 

. مئيپوشی و توجيه نما ھا را پرده د آنيم و نبايد اشتباھات و خطاھايمان را خودمان نقد کنيبا. ھا زنده کنيم دوباره در خاطره

  .ھای سالم و سازنده و واقعی نياز دارد گرانه به اين نقد و بررسی چرا که روند مبارزات انقالبی و آگاه

گر يماندگی اقليم کردستان عراق، بار د ھای امروز روژاوا و ترکيه و عقب ن ايران و پيشرویتجربه ديروز کردستا

مبارزه برای درھم شکستن  ھا در صف مقدم   آزاد شود و آن ھا زش تودهيروی زنان در بستر خينشان داد که اگر ن

گی فداکاری و جسارت در ھمه  از رزمندئیھا زند چه نمونهيرھای اسارت و گرايش ارتجاعی مردساالری برخيزنج

مبارزات  چون ن مبارزان ھميا. دھند ھمگان نشان می ھای مبارزه مسلحانه و عرصه سياسی و مديريت جامعه، به عرصه

چون گرايشات ناسيوناليستی،  داری ھم ران و منطقه و جھان تحت سلطه سياه گرايشات رنگارنگ سرمايهيزنان سراسر ا
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تری برای  شيی، نشان داد که زنان دالئل و اراده و اشتھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی بفاشيستی، اسالمی و ليبرال

برانگيز سياسی،  انگيز و تحسين ھاست که اقدامات با شکوه و رشک سال. دارند ه حاکمانالماننابودی سيستم نابرابر و ظ

نبش مقاومت روژاوا و ھمه ساکنان ج! نظامی و امنيتی زنان روژاوا در مقابل چشمان ھمه مردم آزاده جھان است

  . خواه جھان نياز دارد ھای آزادی جنبش ھمبستگی انسان کردستان سوريه و سراسر سوريه، به

ھای بوکچين و  ای که از تئوری اين ترتيب، خوشبختانه اکنون تجربه بيش از پنج سال روژاوا، در مقابل ماست؛ تجربه به

 از تبعيض و ئی از جمله برای رھائیبھا ھای گران ديل گشته و دستاوردھا و درسپراتيک بسيار ارزشمند تب اوجاالن به

 اشغال خاورميانه، ھای بحران در متحدانش و امريکا نظامی دخالت کم در ده دھه اخير، دست. ستم جنسی و ملی دارد

 اين شھروند ھيچ که حدی به است بوده ويرانگر و بار فاجعه بسيار سوريه داخلی جنگ اکنون و ليبی عراق، افغانستان،

 ھا مذھبی ھا، ناسيوناليست از ئیبورژوا راست گرايشات وجود، اين با اما .کنند نمی امنيت احساس ای لحظه کشورھا،

 فکر به فقط و دھند نمی اجتماعی و انسانی فجايع و ھا گری وحشی ھمه اين به اھميتی ھا، ليبرال و ھا شوونيست تا گرفته

 و امريکا سوی به روز يک را خود بار خفت و حقيرانه دست جايگاه، اين به رسيدن برای و .ھستند پول و مقام و پست

 دارند سعی ھمواره ھا، آن .کنند می دراز ...و انگليس اسرائيل، ترکيه، عربستان، به ديگر روز و ھا آن متحدان و ناتو

 گر ويران نظامی مداخله با شايد تا سازند منطبق غربی مند قدرت ھای دولت ھای سياست با را خود اھداف و ھا سياست

 و احزاب استراتژی بنابراين، .برسند قدرت به ايران، جامعه ويرانی و کشتار و جنگ ميان در و متحدانش و امريکا

 و ھا سياست با ئیگرا ھم مسير از عمدتا غيره، و عرب بلوچ، فارس، ترک، کرد، ناسيوناليست و ئیبورژوا جريانات

 منافع خود، مستقل موضع از طلبان برابری و ھا کمونيست که حالی در .گذرد می امريکا ھمه راس در و غرب راتژیاست

 ارائه ملی مسأله حل با رابطه در جمله از را خود ھای حل راه جامعه استثمارشدگان و ديدگان ستم اکثريت مصالح و

 جامعه و کردستان در ای برجسته جايگاه تواند می ملی ستم رفع با رابطه در له کومه حل راه و نقش ميان اين در .دھند می

 .کند پيدا ايران

 طريق از نه و خودمختاری و فدراليسم اھداف و ھا سياست طريق از نه ايران، جامعه در ملی مسأله حل که است روشن

 ھای راه طريق از هبلک ،»دولت -  ملت« طريق از نه مرکزی، حکومت و ھا شوونيست توسط ستم تحت ملل سرکوب

 .ھستيم شاھدش روژاوا در امروز که گذرد می سياسی و اجتماعی و انسانی

 موضع از غيرحزبی و حزبی سازمانی، و تشکيالتی غيرتشکيالتی، افراد ست که در چنين شرايطی، طبيعی

 مادی امکانات ،ئیگرا فرقه و سکتاريستی ھای سياست و داشت چشم گونه ھيچ بدون البته خواھانه، آزادی و طلبانه برابری

 با و مردمی ھمبستگی با تا اندازند کار به طلب، برابری ھای انسان ھمه شدن متشکل و متحد جھت در را خود معنوی و

 امنيتی، موازين ھمه گرفتن نظر در با و ايران سياسی صحنه در داری سرمايه عليه جانبه ھمه مبارزه انداز چشم و افق

 اين غير در .دھند قرار عمومی افکار مقابل در را خود فرھنگی اجتماعی، سياسی، بديل و کنند پيدا فعالی حضور

 محال امری داری سرمايه استثمار و ستم و تبعيض از ايران جامعه ئیرھا و اجتماعی - سياسی انقالب تحقق صورت

 .است

 آن انقالب روسيه و کمون پاريس و غيره،  و قبل از٥٧ھای نخست انقالب   تجربه روژوا و تجربه سال در اين ميان،

 گردند و تأسيس... ھا، ادارات، ارتش، محالت و ھا، مدارس، دانشگاه يعنی شوراھا در کارخانه.  استئیای شورا تجربه

ھر کس با ھر ديدگاه و فکری اما در جھت ساختن يک جامعه نوين بدون دولت و پيش کشيدن فلسفه ملت، جنسيت و 

يعنی با صدای بلند . ھايش مبارزه کنند داری و دولت ه و استثمار سرمايهالمان سياسی، عليه مناسبات ظباورھای دينی و

 تأکيدرا رد کنند و به ھمبستگی انسانی بدون توجه به مليت، جنسيت و باورھای مذھبی و سياسی »  دولت- ملت «فلسفه 
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گذار تأثيرمنطقه نيز نقش حساس و    سراسر ايران ودر ايران، کمونيست حزب و له کومه  نقشدر اين ميان، . ورزند

 و با اتکا به تجارب مثبت ئیدھی شورا رود که بيش از پيش به سازمان له می رو، اين انتظار از کومه از اين. است

يابی کارگران،  روژاوا اولويت دھد و در حد توان و ظرفيت خود، برای برداشتن موانع پيش روی خودسازمان

  .ھای جدی بردارد طلبان، گام خواھان و برابری ا، آزادیھ کمونيست

  
  له ديدار ھيأتی از زنان روژاوا و کومه

له و عضو کميته   با رفيق ابراھيم عليزاده دبير اول کومهئی، گفتگو)٣٦٧شماره ( »جھان امروز«آخرين شماره نشريه 

يکی از  داشته که رفيق ابراھيم از جمله به»  ديگرای مسائل اوضاع منطقه و پاره« حزب کمونيست ايران درباره ئیاجرا

  :درستی چنين جواب داده است سئواالت جھان امروز، به

ای  طوريکه شما ھم اشاره کرديد، در دل اين بحران و ھرج و مرج، تجربه کردستان سوريه جايگاه و اھميت ويژه ھمان«

جای آن   بشار اسد از مناطق کردنشين را کوتاه کنند و بهاند دست رژيم ضدمردمی جای کار توانسته ھا تا اين آن. دارد

اند ھمه مردم ساکن اين مناطق  اند و توانسته ھای ملی و مذھبی فائق آمده بر تفرقه. نھادھای حاکميت مردم را برقرار کنند

 را از ھمه اين ،»ھای مدافع زنان يگان«و » ھای مدافع خلق يگان«. شان دور ھم جمع کنند را مستقل از مليت و مذھب

جمله در در  ھای مختلف و از آن اند و نبرد پيروزمندانه بر نيروھای فوق ارتجاعی داعش در جبھه مردم سازمان داده

 حقوق برابر زنان و مردان و فراھم کردن امکان تأميندر زمينه . اند دفاع قھرمانانه و تاريخی از کوبانی، به پيش برده

ھا  اين. اند دست آورده گيری به ھای چشم ھای مختلف مبارزه و زندگی اجتماعی موفقيت مشارکت گسترده زنان در عرصه

طلب منطقه بسيار  ای ھستند که وزن و اعتبار جنبش روژاوا را در نزد مردم جھان و مردم حق ھمه دستاوردھای ارزنده

ار بگيرند، در عين حال دشمنان بسياری توانند الگوی مردم منطقه قر  که میئیدليل ھمين دستاوردھا به. باال برده است

تر ايجاد تفرقه  اندرکار تعرض نظامی به اين جنبش و از آن مھم دولت ترکيه مستقيما دست. در مقابل آنان صف کشيده اند

خاری در چشم دولت بشار اسد و جمھوری . اند از ھر سو در محاصره اقتصادی قرار گرفته. در صفوف آن است

ای تسليحات   که امروز از لحاظ پارهامريکادولت . ھا قرار دارند تند و در معرض توطئه مشترک آناسالمی متحد او ھس

که داعش در منطقه سرزمينی در اختيار دارد، به وجود نيروھای مسلح اين  رساند، تا زمانی ھا ياری می نظامی به آن

 در منطقه است بر امريکادين استراتژيک جنبش احتياج دارد، پس از آن روشن است که دولت ترکيه را که از متح
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در سطح اخالقی ھم دموکراسی و حقوق بشر در ھيچ جای دنيا معيار . دھد آوردھايش ترجيح می جنبش روژاوا و دست

 که در پنجاه شصت سال اخير مورد ئیھا به صف ديکتاتوری.  برای انتخاب دوستان و متحدينش نبوده استامريکادولت 

 نسبت به جنبش امريکا سياست تعيينگونه معيارھا ھم جائی در  اند نگاه کنيد، تا معلوم شود اين ه بودامريکاحمايت 

  .روژاوا ندارد

آوردھای  که ھشيارانه دست تواند مثبت باشد، در صورتی نظر من جواب می توان بر اين مخاطرات فايق آمد؟ به آيا می

در . اند، مستقيما مشارکت داشته باشند جا آورده را تا به اين که آنمردم در رھبری جنبشی . اجتماعی اين جنبش حفظ شوند

ھا  اين. طلب در ترکيه و کل منطقه، پشتيبانی افکار عمومی جھان را حفظ خواھند کرد اين صورت پشتيبانی مردم حق

ای بخواھند   منطقهھای ھا و قدرت ھر چقدر ھم ابرقدرت. ای است که در پيش دارند ھا در مبارزه ھای آن ھمه نقطه قوت

ھا را از مذاکرات صلح کنار بگذارند در ميدان عمل آينده سياسی سوريه بدون در نظر گرفتن سھم جنبش روژاوا در  آن

  ».آن رقم نخواھد خورد

  
وقفه و  له که در بيش از چھار دھه و حزب کمونيست ايران بيش از سه دھه گذشته، مبارزه سياسی و اجتماعی بی کومه

اند اکنون بايد بيش از ھر زمان ديگری، خود  ناپذيری را ھم در جنبش کردستان و ھم در سراسر ايران پيش برده  گیخست

چرا که حکومت اسالمی ايران، در ھمه . آماده کند پيش از بيش مسلحانه مبارزه عرصه در ھم و سياسی لحاظ به ھم را

 اکثريت برد و سر می ای در بحران به المللی و منطقه ين بينچن ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگ و ھم عرصه

 به را آن دودمان تا گردند می مناسبی فرصت دنبال به ھمواره و دارند جانی حکومت اين از پايانی بی تنفر نيز ايران مردم

 ويژه به منطقه طلبانه مساوات و عادالنه و طلب حق ھای جنبش با له کومه تنگاتنگ ارتباط موقعيتی، چنين در .بکشند آتش

 نظر در با ،...و )پژاک( آزادی حيات حزب ترکيه، سوسياليست احزاب ،)ک.ک.پ( کردستان کارگران سازمان روژاوا،

 جريان يک عنوان به له کومه ميان، اين در .کنند قرار بر تری نزديک روابط دارند ھمديگر به که انتقاداتی ھمه گرفتن

 برای را ئیشورا مناسبات و دھد ارتقا باالتری سطح به را خود دوستانه روابط تواند می اجتماعی و سياسی گذارتأثير

 ھمانند که نيست بعيد صورت اين غير در .دھد قرار ھايش فعاليت اولويت در ايران، جامعه آتی ساز سرنوشت تحوالت

 خواست و تاريخی - ياسیس ضرورت يک اين .بدھند دست از نيز را ديگری تاريخی فرصت ايران، ١٣٥٧ انقالب

   .است منطقه شدگان استثمار و محرومان و ديدگان ستم اکثريت

 شان سرنوشت نوعی به و دارند زيادی ھای نزديکی فرھنگی و اجتماعی تاريخی، لحاظ به ھای شباھت خاورميانه مردم

 برسند؛ آزادی به فلسطين مردم که سطحی ھر و  درجه ھر در مثال، برای رو، اين از .است مشترک و خورده گره ھم به

 که ای درجه ھر به برسند؛ واقعی آزادی و صلح به ،...و افغانستان يمن، لبنان، سوريه، عراق، مردم که ای درجه ھر

 تاريخ بر کنند پيدا شان سرنوشت تعيين حق راستای در پيشرفتی ايران و عراق سوريه، ترکيه، در کرد مردم و کارگران
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 بايد تنھا نه دليل، ھمين به و است ای منطقه تأثير يک روژاوا تأثير اکنون رو، اين از .گذارند می تأثير همنطق تمام آينده و

 کرد، دفاع آن سکوالر و ضدجنگ و طلبانه برابری ھای سياست و قوانين و روژاوا قھرمان مرد و زن پيکارگران از

   .داد گسترش ايران لهجم از منطقه، به و کرد برجسته را آن مثبت تجارب بايد بلکه

طلب  خواه و برابری ھا و مردم انقالبی و آزادی کارگران و کمونيست له را به  بھمن، روز کومه٢٦بار ديگر  در خاتمه يک

باختگان راه  ھای جان له و حزب کمونيست ايران و خانواده ويژه رفقايم در صفوف کومه کردستان و سراسر ايران، به

  !گويم مانه تبريک میسوساليسم و آزادی، صمي

  ٢٠١٧ بروری ف-  ١٣٩۵ ]دلو[بھمن ماه

 

 


