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بــه دنــبــال تــحــرکــات وســيــع و         
راديــکــال دانشــجــويــان در ديــگــر           
دانشـگـاهـاي کشــور، دانشـجـويــان          
دانشگاه آزاد سـنـنـدج هـم بـه ايـن                

ــيــوســتــنــد      صــبــح روز    .     حــرکــت پ

 آذر به دنبال فـراخـوان       ٢٣پنجشنبه  
به تجمع در دانشگاه آزاد سنندج در       

 آذر مراسمـي    ١٦گرامي داشت روز    
 .برگزار شد

نـيـروهـاي سـرکــوبـگـر رژيـم از              

همان ساعات اوليه تـدابـيـر شـديـد            
امنيـتـي ديـده بـودنـد و نـيـروهـاي                 
اطالعات و لباس شخصي و گـارد         
ويژه اطراف دانشگـاه را مـحـاصـره            

دانشجويان قبأل بـارهـا     .   کرده بودند 
 آذر  ١٦تالش کرده بودند که مراسم      

را در اين دانشگاه برگزار کنند، اما       
مرتب با ممانعت نيروهاي امنيتـي      

در ايـن روز      .   رژيم روبرو شده بـودنـد     
نيروهاي امـنـيـتـي رژيـم بـه قصـد                
ســرکــوب دانشــجــويــان در مــحــل          
حضور پيدا کردند و  تـالش کـردنـد           
با ايجاد تـنـش مـانـع ايـن تـجـمـع                  

اما دانشجـويـان مصـمـم بـه           .   شوند
برگزاري تجمع بودند و ايـن حـرکـت          

 . اعتراضي را برگزار کردند
 صـبـح مـراسـم بـا            ١١ساعت   

دانشجويان سنندج با بلند کردن پرچم آزادي و برابري                                   
  آذر را گرامي داشتند               ١٦

  

 ١٣٨٥ آذرماه      ٢٣بيانيه تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد سنندج                            

 يک روزنامه نگار به اسم آکو کرد نسب در سنندج دستگير شد                                

 ۳صفحه  

 ۳صفحه  

 ۳صفحه 

 چند گزارش از شهرهاي کردستان                
 ۴صفحه  

mansoorfarzad@yahoo.se 
 

شــکــســت بــوش در انــتــخــابــات         
آمريکا ، عمدتا بـه دلـيـل شـکـسـت               
ــکــا در                  ــه آمــري ــود ک ــاســتــي ب ســي
خاورميانه و بويژه در عراق در پـيـش           

ايـن شـکـسـت تـاثـيـرات            .   گرفته بـود  
زيادي در فضا و همچنين مـوقـعـيـت          
احزاب در خاورميانه برجاي گـذاشـت        
، از جــملــه  ســازمــانــهــا و احــزاب                
ناسيونالـيـسـت در ايـران و عـراق را                

تاريخ اين تحـوالت    .   دچار بحران کرد    
به  حمله نظامي آمريکا به عراق  در           

 و حاکم شدن  اتحـاديـه        ۹۰اوائل دهه   
ميهني و حزب دمـکـرات کـردسـتـان           
عراق در کـردسـتـان بـا پشـتـيـبـانـي                  

در آن   .   نيروهاي نـاتـو  بـر مـيـگـردد             
ــزاب                  ــاتـــي در  احـ ــرکـ ــحـ دوران تـ

ناسيوناليست کرد در ايران دامـن زده        
گرايش ساکت ناسيوناليست در   .   شد  

حزب کمونيست ايران نيز به جـنـب و           
جوش افتـاد و انـتـقـاد از رهـبـري ،                   
شايعه پراکني ، تهمت و افترا را بـاب         

نفرت پراکني ملي که در حـزب       .   کرد  
کمونيست ايران امکان بـروز نـداشـت         

. را رفـتـه رفـتـه مشـروعـيـت دادنـد                  
تالش براي جامعه اي سوسياليسـتـي       
را عبث دانستند  و کـلـيـه افـکـار و                 
برنامه و سياستهاي آندوره را بکنـاري     
نهادند و خود را با سيـاسـت جـهـانـي             

آزاديبـخـش   "   بازار آزاد  و سياستهاي      
. آمريکا و انگليس منطبق کـردنـد         "   

سياستي کـه در آن، مـردم جـهـان را                
مــنــتــســب بــه مــلــيــتــهــا و مــذاهــب          
گوناگون ميکردند که نتيجه آن را در         
جنگهاي يوگسالوي و رواندا و عـراق        

در جريان مباحثـات    .   مشاهده کرديم   
درون حزب کمونيست ايران ، جـريـان          
راست عليرغم ايـنـکـه بـا  شـکـسـت               
روبرو شد اما سـانـتـر درون حـزب را               

گرايش کمونيسـم   .   بدنبال خود کشيد    
کارگري که اکثريت کادرها و اعضاي      
حــزب را در بــر مــيــگــرفــت ، حــزب             

 
 
 
 
 
 
 

 منصور فرزاد    

 شکست آمريکا در عراق                  
 و بحران ناسيوناليسم کرد                 

 اطالعيه فعاالن حقوق بشر در ايران                   
 ۲صفحه  

 ۲صفحه  

 
 مروري بر رويدادها             

 
 عبدل گلپريان     

 ۴صفحه  
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کــمــونــيــســت کــارگــري را تشــکــيــل         
عالقمندان ميتواننـد بـراي      .   (   دادند  

اطالع از رويـدادهـاي درونـي حـزب             
کمونيست ايران به  مباحثات آنـدوره        
مندرج در سايت روزنه و سايت بنيـاد    

)   . منصور حکمت  مراجعه کـنـنـد           
اما بعدها گرايش راست درون حـزب         
کمونيست ايران که از طرف عـبـدالـه          
مهتدي  رهبري ميشد با پشتيـبـانـي         
سياسي و مالي اتحاديـه مـيـهـنـي و             
همکاري بـي دريـغ سـيـاسـي صـالح              
مهتـدي ، تـالش  شـد بـا تـوطـئـه،                     
اکثريت کميته مرکزي کومه له را از        

اما تالش آنها به نتيجـه    .   آن خود کند  
نرسيد و توطـئـه آنـهـا بـرمـال شـد و                  
ناچارا سازمان ديـگـري را تشـکـيـل             

 . دادند 
فلسفه و پايه هاي اصلي تشکيل       
اين جريان تماما به حضـور آمـريـکـا            
در منطقه و سياستهاي آن گره خـورده     

برنامه سياسي آمريکـا بـر ايـن          .   بود  
استوار بود که رهبران مرتجع ملي و         
مذهبي را تـقـويـت کـنـد و بـعـنـوان                   

مردم در صـحـنـه       "   نمايندگان فاصيل 
فـعـال کـردن و        .   سياسي فعـال کـنـد         

بــمــيــدان آوردن گــرايشــات مــلــي و            
مذهبي چند خاصيت براي بـورژوازي      

اوال اينکه  خـواسـتـه       .   درجهان داشت 
هاي رفاهي و انسـانـي تـوده وسـيـع                
مردم در رابطه با افزايش دسـتـمـزد ،           
مسـکــن مـنــاســب ، بــرخــورداري از           
زندگي ايمن و رفاهيات ديگر را  بـه            
حاشيه ميراند ، توقع مردم را پـائـيـن          
مي آورد و از طرف ديگر نفرت مـلـي          

و مذهبي را در مـيـان مـردمـي کـه                
موقعيت و خواست مشترکي داشتند     
را دامــن مــيــزد و عــمــال اتــحــاد و              
مبارزه  آنهارا با موانع بزرگـي روبـرو          

شعار فدراليسم انعکـاس    .   ميساخت  
و فشرده اين سياست و مـنـطـبـق بـا               

 . برنامه هاي راست جهاني بود 
سازمان موسوم به زحـمـتـکـشـان         
کــه  بــه طــرف ايــن ســيــاســت خــيــز              
برداشته بود ، فدراليسم  را بـعـنـوان             
آلترناتيـو حـکـومـتـي خـود در نـظـر                 

برخي از سازمانهاي سياسـي     .   گرفت  
ايران هم به اين سيـاسـت روي خـوش            

حـــزب دمـــکـــرات    .   نشـــان دادنـــد       
 ۱۳کردستان ايـران نـيـز در کـنـگـره                

خود فدراليسم را بـعـنـوان سـيـاسـت              
امـا ايـن     .   رسمي خود در پيش گرفت    

خواست در ميان مردم ايران با تـوجـه         
به اينکه از هيچ زمينه اي تـاريـخـي            
برخوردار نبود و از طرف ديگر روشـن   
گــريــهــاي مــدام حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري ايران ،  هيچگـاه  بـا اقـبـال                

اشغال نظـامـي عـراق و         .   مواجه نشد 
عملي شدن سـيـاسـتـهـاي راسـت در              
عراق  که منجـر بـه  تـقـويـت و سـر                    
برآوردن  کانگـسـتـرهـاي مـذهـبـي و              
گرايشات متعصب و ملي ، کشـت و       
کشتار هر روزه و نـا امـنـي مـطـلـق                 
گرديد ، همگي دال بـر ضـد انسـانـي             
بودن سياستهائي است کـه در پـيـش           

شکست بوش در آمريکـا     .   گرفته شد   
انعکاسي از شـکـسـت  آمـريـکـا در               

 .عراق بود
بحران در احزاب ناسيـونـالـيـسـت         

کرد با مشـاهـده  نـتـايـج و عـواقـب                   
آنچه در عراق گذشت  شروع شد و بـا           

 . شکست بوش به اوج خود رسيد 
بحراني   که هم اکنون دامنـگـيـر          
حزب دمکرات کردستـان ايـران شـده          
است ، همچنان ادامه خواهـد داشـت         
زيراکه جناحهاي گوناگون ايـن حـزب        
راه حلي سياسي بـراي بـرون رفـت از              

جــنــاح .   بــحــران را ارائــه نــداده انــد            
مصطفي هجري که اکثريـت رهـبـري          
اين حزب را در دست دارد  همـچـنـان           
بر ادامه سياستهـائـي کـه درکـنـگـره             

.  اتخاذ کرده انـد ، مصـر اسـت             ۱۳
اين جناح  که تمام و کمال خود را بـه          
سياستهاي آمريکا گره زده بـود و در          
کمين  ورود بـه ايـران پـس از حـملـه                 
نظامي آمريکا  نشسته بود ، حـاضـر         
به قبول واقعيات سرسختي نيست که      

ايـن  .   در هر قدم خود را نشان ميدهـد       
جناح دالئـل بـحـران اخـيـر را ادامـه                

 و غـيـر حـزبـي           ۸اختالفات کنـگـره      
. عمل کردن جـنـاح مـقـابـل مـيـدانـد              

جناح ديگـر شـکـسـت سـيـاسـتـهـاي               
حزب را لمس کرده و تالش مـيـکـنـد            
که حزب را از مخمصه اي کـه در آن             
گرفتار ساخـتـه رهـا سـازد امـا ايـن                
جناح  هنوز اين جـرائـت رانـدارد کـه              
تنشها و تقابلهاي امروز درون حـزب         
را نتيجه شـکـسـت سـيـاسـتـهـايشـان              

 . اعالم کند
به اين دليل بحران ايجاد شـده را          
درشــيــوه غــيــردمــراتــيــک رهــبــري و          

 .اختالفات ديرينه جستجو ميکند
گفته ميشود برون رفت بـراي هـر         
يک از جناحهـاي حـزب دمـکـرات و              
بمثابه يک حزب سياسي عـمـل کـردن          
اين است که فـدرالـيـسـم را بـکـنـاري               

بگذارند و دعواها را از سـيـاسـتـهـاي           
اتخاذ شده  اي که هردو در آن نـقـش              

اما مسـئلـه     .   داشته اند  شروع کنند      
پايه اي تري، اين حـزب و هـريـک از               
جناحهايش را با موانع جدي در رفـع        

ايـن حـزب     .   بحران روبرو خواهد کرد      
با دنياي امروز و جامعه امروز ايـران         

در هـيـچـيـک از        .   بسيار بيگانه است    
مبارزات و حرکاتـي کـه سـالـهـاسـت              
براي رفاهيات ، برابري زن و مـرد ،             
مسائل جوانان و کـال نسـل جـديـد ،              
مبارزه بر عليه بيـکـاري ، بـهـداشـت            
مــنــاســب بــراي مــردم ، فســتــيــوال            
کــودکــان و غــيــره اتــفــاق افــتــاده ،              
کوچکترين تاثيري نداشـتـه  اسـت و            
طبق ماهيت طبقاتي و سياسي خـود       
بعنوان نماينده سياسي بورژوازي کرد     

امـا  .   نميتوانسـت هـم داشـتـه بـاشـد            
مسئله اينجاست که حتـي در تـالش          
دروغيـن بـراي هـم صـدايـي بـا ايـن                  
مبارزات راديکال و چپ و بـا هـدف            

ايـن  .   موج سواري نـيـز نـبـوده اسـت             
حزب تماما و تنها بر نيـروي سـنـتـي            
پيش مرگايه تي و تقويـت  تـعـصـب             
ملي و بدست گرفـتـن قـدرت از بـاال              

 .تکيه کرده است 
اصوال يکي از داليل بروز بـحـران    
در ميان جريانات ناسيوناليست کـرد       
در ايــران را در هــژمــونــي چــپ در                
مــبــارزات مــردم و خــواســتــه هــا و             
روشهاي مبارزاتي آنان بايد جستـجـو       

 .کرد
سازمان عبداله مهتدي امـا بـا          

حــزب دمــکــرات  قــابــل مــقــايســه             
حـزب دمـکـرات کـردسـتـان           .   نيست  

ايران از پيشيـنـه تـاريـخـي مـعـيـنـي                
برخوردار و داراي سنتهاي جا افـتـاده       

اين حزب زمينه و ظرفيت اين      .     است
را داشــتــه اســت کــه بــا جــريــانــات               
اپــوزيســيــون راســت ايــرانــي خــود را         
بمثابه يک نيروي دخيل در حـکـومـت         

اما سازمان زحمتکـشـان     .   ارتقا دهد   
داراي هيچ سنت مبارزاتـي تـثـبـيـت           
شده اي نيست  و پايـگـاهـي در بـيـن               

ربودن اسم کومه لـه بـه       .   مردم  ندارد    
آنها کمک ميکرد که از خـوشـنـامـي            
ايــن ســازمــان  بــراي عــمــلــي کــردن            

ايــن .   اهــدافشــان اســتــفــاده کــنــنــد          
سازمان بـا حـملـه راسـت در سـطـح                 
جهان به سطح معـيـشـت مـردم و بـا               
شروع نظم نوين آمريکا پـايـه گـزاري           

جرياني باند سـيـاهـي اسـت  و             .   شد  
اساس فعاليتهايش تنها و تـنـهـا بـر             
دامــن زدن بــه عــرق مــلــي اســتــوار             

شکست آمريکا در عراق و بـر       .   است  
باد رفتن نـقـشـي کـه بـراي خـود در                  
فرداي  پس  از حمله نظامي آمريـکـا           
به ايران  در سر پرورانده بودنـد ، ايـن             
سازمان را بشدت حـاشـيـه اي تـر از              

افرادي که به دليل    .   امروز خواهد کرد  
عدم آگاهي نسبـت بـه سـيـاسـتـهـاي               
واقعي اين سازمان ، به آن پـيـوسـتـه             
انــد بــا روشــن شــدن واقــعــيــات ايــن            

اگـر  .   سازمان را تـرک خـواهـنـد کـرد            
حزب دمکرات شانس اين را دارد کـه        
با تکيه بـر سـنـتـهـا و سـيـاسـتـهـاي                   
پيشين خود ، طرح شعار فـدرالـيـسـم         
را کنار بگذارد و راه حـلـي سـيـاسـي              
براي بحـران خـود بـيـابـد ، سـازمـان                 
زحمتکشان  هيـچ راهـي در مـقـابـل              
خود ندارد و در بـهـتـريـن حـالـت بـه                  

تـبـديـل    "     حسـک    "   گروههائي شبيـه     
 . خواهد شد 

 
 ۲۰۰۶ دسامبر     ۱۷

 

 . . .شکست آمريکا در عراق  

 
 به نام آزادي         

 
بنا بر گزارشـات رسـيـده از بـنـد              

 زنــدان اويــن آقــاي مــنــصــور            ۲۰۹
اسـانـلــو از ســوي مـامــوريـن وزارت             
اطالعات تحت فشار مسـتـمـر قـرار           
گرفته است تا از مسئوليت خـود در          
ــکــاي شــرکــت واحــد اعــالم             ســنــدي

 . انصراف نمايد
آقاي اسانلو توسط کـارگـران بـه          

عنوان ريس هيئت مديره سنـديـکـاي        
کارکنان شرکت واحد و اتوبوس رانـي       

تهران انتخاب گرديـد ايشـان در پـي            
اعــتــصــاب کــارکــنــان ايــن شــرکــت          

 مـاه در بـنـد          ۵دستگير و بـيـش از          
 زندان اوين بازداشت شـد و در           ۲۰۹

طي اين مدت تحت انـواع شـکـنـجـه            
هاي روحي و جسمي قرار گرفت و در        
پي فشار هاي سـازمـان هـاي حـقـوق             

 ۱۵۰بشري و کارگري با قرار وثيـقـه          
   .ميليون توماني آزاد گشت 

ــلــو روز يــکــشــنــبــه            آقــاي اســان
 صبح توسـط   ۹ ساعت   ۲۸/۸/۸۵

 تن از مامورين وزارت اطـالعـات         ۹
با ضرب و شتم دستـگـيـر و بـه بـنـد                 

 زندان اوين منتقل شـد الزم بـه         ۲۰۹
ذکر است آقاي اسانلو سه روز قبل از         
دستگيري جراحي چشـم انـجـام داده           
بود و در حين دسـتـگـيـري بـه شـدت               
مورد ضرب و شتـم قـرار گـرفـت کـه               
باعث آسيب ديدگي چشمان او گرديد      

خواستار ادامه     ، پزشکان معالج وي   
درمان او هستند و در صـورت عـدم            
انتقال به بيمارستان ، بـيـنـايـي او بـا              

 . خطر جدي مواجه است 
ــري هــاي              ــگــي ــي ــواده وي پ خــان
پزشکـان مـعـالـج را بـه مسـئـولـيـن                  
قضايي و زندان اعالم نموده انـد ولـي          
تا کنون پاسخي بـه آنـهـا داده نشـده               

 .است

آنها در پيگيري هـاي مـکـرر در           
مورد علـت بـازداشـت او از قـاضـي               
پرونده با جواب هاي مبهمي مـواجـه         

شما نيازي  "   گرديدند که از جمله آنها      
نيست بدانيد ما به خـودش خـواهـيـم           

مامورين وزارت اطالعات در      "   گفت
 آقاي اسانلو را تحت فشـار        ۲۰۹بند  

هاي مختلف قرار داده انـد کـه او از             
رياست هيات مديره سنديـکـا اعـالم         

 . کناره گيري نمايد 

فعاالن حقـوق بشـر در ايـران از              
تمام سازمـان هـاي حـقـوق بشـري و               
کارگري مي خواهد که خواهان آزادي      

 . فوري و بي قيد و شرط او شوند
 

 فعاالن حقوق بشر           
 در ايران    

 
 ۲۴/۹/۸۵:  تاريخ 

 ٨٥ _  ١٩٤شماره    

 
 اطالعيه فعاالن حقوق بشر در ايران                   

 ۱از صفحه  

 به  ايسکرا   
 کمک مالي کنيد  
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برنامه هاي راديو   
 انترناسيونال

 به وقت       ۹ساعت  هر شب       
 متر ۴۹موج تهران روي طول             

  کيلوهرتز ۶۲۲۵برابر با 
  !آغاز خواهد شد

خواندن بيانيه از طرف الياس کريـمـي    
يکي از  فعاليـن دانشـجـوئـي شـروع             

نـيـروهـاي امـنـيـتـي کـه تـالش                .   شد
داشتند فضاي وحشت ايـجـاد کـنـنـد           
در مــقــابــل ارده مــتــحــد و مصــمــم            
ــده و              ــرعـــوب شـ ــان مـ ــويـ دانشـــجـ
نتوانستند مانع برگزاري اين مـراسـم        

ــد  ــراســم ســوران            .   شــون در ادامــه م
 آذر روز  ١٦حسيني به مناسبت روز       

دانشجـو و اوضـاع سـيـاسـي امـروز               
به دنـبـال ايـن        .   جامعه سخنراني کرد  

سخنراني پيـمـان نـعـمـتـي در مـورد               
موقعيت دانشجويان مقاله اي خوانـد    
و سپس احسان احـمـدي نـيـز مـقـالـه               
ديگري به مناسبت ايـن روز قـرائـت            

ــراضــي            .   کــرد ــجــمــع اعــت ــن ت در اي
دانشجويان بـا شـعـارهـاي زنـده بـاد               
آزادي و برابري، مرگ بر ديـکـتـاتـور،          

دانشجو اتحاد اتحاد، و بـا در دسـت         
داشتـن پـالکـاردهـاي مـتـعـددي کـه               
حاوي مـطـالـبـات دانشـجـويـان بـود               

 . مراسم را به پايان بردند
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         

کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران ضــمــن        
حمايت قاطع از اين حرکت اعتراضي      
و مطالبات راديکـال آن دسـت هـمـه             
فعالين و دست اندرکاران اين حـرکـت        
را مــيــفــشــارد و خســتــه نــبــاشــيــد             

جنـبـش اعـتـراضـي مـردم           .   ميگويد
 آذر   ١٦ايران با تحرکات اخيـر حـول          

ــاز تـــازه اي شـــده اســـت                   . وارد فـ
مراسمهاي پر قدرت و راديکـال و بـا           
ــتـــي         ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ ــاي سـ ــارهـ ــعـ شـ
دانشگاههاي تبريز، تهران و به دنبـال       

نشـان  . . . .   آن يزد، کرمان و سننـدج و       
بـا بـه     .   از يک تعادل قـواي تـازه دارد          

آتش کشيدن عکـس احـمـدي نـژاد و             
هــو کــردن ايــن رئــيــس جــمــهــوري              
اسـالمـي ايـران و وزيـرانـش در ايــن                
روزها اين لولوخرخره رژيـم اسـالمـي          

هم شکست خورد و مردم نشان دادند       
که مرعـوب ايـن تـيـر خـالص زنـهـا                 

 . نميشوند
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کرگري ايران          

   ١٣٨٥آذر ٢٣
 ٢٠٠٦دسامبر    ١٤

امســال در   .  آذر فــرا رســيــد         ١٦
حالي اين روز را گرامي مي داريم کـه         
سرکوب و استبداد به تمامي قد عـلـم         
کرده و در برابـر تـمـام خـواسـت هـاي                

 انساني جامعه قرار گرفته است 
امروز بار ديـگـر شـاهـد هـجـوم             . 

سرکوبها و دستگيري ها که با تفسيـر   
غلط برخي از مسئولـيـن نـا آگـاه بـه               
وقايع امروز مي باشيم ،که همـچـنـان         
در گذشته نيز اين امر مـعـمـول بـوده             
است ،شاهد اعتراضـات گسـتـرده ي          
فريادهاي هميشه زنده ي دانشجـويـان       
هستيم که هيچ گاه از مـبـارزه در راه            

 .آزادي و برابري باز نخواهد ايستاد 
امروز دانشگاه زنـده اسـت و در            

تاريخ مبارزاتي خود به نقطـه عـطـف          
ديـگـر   .   تعين کننده اي رسيده اسـت         

زمان آن رسيده است که سرکوب گران       
حقوق بشربايد بـه ايـن واقـعـيـت پـي               

ببرند که فريادهاي در گلو خفـتـه ايـن           
قشر بيـدار جـامـعـه هـيـچ گـاه خـفـه                   
نخواهد شد و همواره براي جامعه اي        

ما نيزبـا   . آزاد و برابر مبارزه مي کند       
نــام و تشــکــل دانشــجــويــي هــاوري           
دانشگاه آزاد سننـدج خـواسـتـه هـاي            
خود را نه از طريق متـوسـل شـدن بـه              
ــي و                  ــل ــع قــدرت داخ ــاه مــراج درگ
خارجي،بلکه بـا اصـرار قـاطـعـانـه و              

 اتکا به نيرو 
نيرو و اراده آگاهانه خود به شـرح         

 : زير اعالم مي داريم
  
ـ جامعه اي آزاد و برابر و بـدون         ١

هرگونـه تـبـعـيـض قـومـي ،نـژادي ،                 
 طبقاتي و جنسي 

ـ پا فشاري به حق بديهي آزادي        ٢
 بيان ، انديشه و مطبوعات

  

ـ آزادي فـعـالـيـت تشـکـلـهـا و                ٣
نشريات مستقل دانشجويـي مصـون       

 از هر گونه تيغ سانسور و سرکوب
ـ حمايت از دانشجويـان سـتـاره         ٤

دار و خواستار لغو احکام صادر شـده         
 براي آنها 

  
خواستـار آزادي بـي قـيـد و               -٥
 تمامي زندانيان سياسي  شرط
ـ محکوم کردن قتل دانشـجـوي       ٦

دانشگاه سبزوار و محاکمـه عـامـالن         
 آن

ــردن اخــراج و               ٧ ــ مــحــکــوم ک ـ
 بازداشت فعالين کارگري

  
محکوم کردن و لـغـو احـکـام           -٨

صادره براي فـعـالـيـن دانشـجـويـي و              
 حمايت از آنان

 *  * * 

 . . .دانشجويان سنندج    

 

 ١٣٨٥ آذرماه ٢٣بيانيه تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد سنندج  

 در جريـان  ۱۳۸۵ آذر ۲۴روز   
" انتخابات شوراهاي شهر و روستا    " 

آکو کرد نسب در حالـي         در سنندج 
که از محل صندوقهاي انتخابـاتـي       
کــه خــالــي از مــردم بــود و فــقــط             
تعـدادي از نـيـروهـاي رژيـم آنـجـا                
بودند گزارش تهيه ميکرد، بوسيله     
نيروهاي امنيتي و لباس شخـصـي       

 . دستگير شد
 دقــيــقــه    ۴۵ و     ۱۱ســاعــت     

هنگاميکه آکو کرد نسب در حـال         
تهيه گزارش بـود در مـحـل حـوزه             
انتخاباتي خيابان شلـمـان سـنـنـدج         
دستگير و به محل نامعلومي برده      

آکو کرد نسب خبرنگار نشريـه      .   شد
او با وجود داشتـن  .   بود"   که ره فتو  " 

کارت خـبـرنـگـاري مـورد تـعـرض             
نيروهاي لباس شخصي قرار گرفت     

طـبـق گـزارشـات       .   و بازداشت شـد    
رسيده به کميـتـه کـردسـتـان حـزب             
کمونيـسـت کـارگـري ايـران ديـروز             
حوزه هاي انتخاباتي در شـهـرهـاي         
کردستان خالي بود و فقط تعـدادي       
از نــيــروهــاي وابســتــه بــه رژيــم و            

بـا     تعدادي از کـارمـنـدان دولـتـي          
تهديد و فشار به پـاي صـنـدقـهـاي            

 . راي آورده شده بودند
چند روز قبل نـيـز بـهـاالـديـن              

ادب نماينده قبلي مجلـس شـوراي        
اسالمـي تـالش کـرد در سـنـنـدج               
مردم را به شـرکـت در انـتـخـابـات              
تشويق کند که با بي توجهي مـردم        
روبرو شد و به بهانه تاخير هواپيمـا        
از تهران به سـنـنـدج نـخـواسـت در              
مــيــان تــعــداد انــدک افــرادي کــه             

مـا  .   منتظر او بودند حـاضـر شـود         
ضمن محکوم کردن دستگيري اين     
خبرنگـار خـواهـان آزادي فـوري و             

مـا  .   بدون قيد وشـرط او هسـتـيـم           
همه جـوانـان، فـعـالـيـن، روزنـامـه              
نگاران و مردم را فراميخوانـيـم بـه          
بازداشت اين خبر نـگـار اعـتـراض           
کننـد و خـواهـان آزادي فـوري او               

   .شوند
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران
 سازمان جوانان کمونيست

 ١٣٨٥آذر٢٥
 ۲۰۰۶دسامبر۱۶

 يک روزنامه نگار به اسم آکو کرد نسب 
  در سنندج دستگير شد

 ۱از صفحه  

 تلويزيون انترناسيونال                
 

 تا   ٩: ٣٠هر شب ساعت           
١١: ٣٠ 

 Satellite: Telstar 12  به وقت تهران           
 
Frequency: 11494 

 
Symbol Rate: 17469 

 
FEC: ¾ 

 مشخصات فنی ماهواره
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 مهاباد 
مردم مهاباد با نيروهاي مسـلـح        
 .رژيم جمهوري اسالمي درگير شدند

در جريان نمايش انتخاباتي رژيـم      
 آذر در شــهــر مــهــابــاد           ۲۴در روز     

نيروهاي مسلح براي ايجاد جو رعـب       
و وحشت و حفاظت از صـنـدوقـهـاي            
انتخاباتي در همه خيابانهاي اصـلـي         

. و ميدانهاي شهر مستقر شده بـودنـد       
عصر اين روز نيروهاي مسلح به چند       
نفر تعرض کردند و قصد دسـتـگـيـري          

جــوانــان و مــردم     .   آنــهــا را داشــتــنــد     
ــپ و           " مــحــالت      شــورش، پشــت ت

در اعتراض با اذيـت و آزار         "   شايگان

نيروهاي مسلح به آنها حمله کردند و        
 ايـن شـهـر بـه           ۱۳آنها را تا کالنتري     

مــردم مــعــتــرض بــا      .   عــقــب رانــدنــد  
تعرض به ساختمان کالنتري تمـام در        

 .و پنجره آنرا در هم شکستند
نيروهاي مسلح کالنتري به مردم     
شــلــيــک کــردنــد و نــيــروي کــمــکــي             

با رسـيـدن نـيـروي         .   درخواست کردند 
کمکي و تيراندازي به مردم معـتـرض    
تــعــدادي از مــردم زخــمــي و تــعــداد           

تـا رسـيـدن      .   بيشتري دستگير شـدنـد    
اين خبر از سرنوشت دستگير شدگـان       

 .خبري در دست نيست
کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              

حمايـت از ايـن اعـتـراض جسـورانـه               
مردم از همه مردم مهاباد ميخـواهـد        
که براي آزادي دستـگـيـر شـدگـان در             
مقابل ادارات دولتي تـجـمـع کـرده و            
خواهان آزادي فـوري و بـدون قـيـد و               

بـر  .   شرط همه دستگير شدگان شـونـد     
اساس همين گزارش همه صندوقهاي     
راي گيري سوت و کور بـوده و مـردم            
مهاباد نه تـنـهـا راي نـدادنـد بـلـکـه                  
مترصد فرصتي بودند که صندقـهـاي    
مستقر در حوزه هاي انتخـابـي را بـه            

اين گزارش مي افـزايـد     .   آتش بکشند 
که تعداد نيروهاي مسلح در اطـراف         
صندقها بسيار بيشتر از کساني بـود        
که از ادارات و مراکز نـظـامـي بـراي             
راي دادن بـه ايـن مـراکـز آورده شـده                

 . بودند

 کامياران
ــه اســم شــهــال               يــک دانشــجــو ب

 .حامدي در کامياران دستگير شد
بر اساس گزارش رسيده به کميتـه      
کــردســتــان حــزب، شــهــال حــامــدي          
دانشجوي سـاکـن کـامـيـاران کـه در              
کرمانشاه مشغول تـحـصـيـل اسـت،           

 آذر مـاه بـه قصـد مـالقـات              ۲۳روز  
. خانواده اش به کـامـيـاران مـي آيـد             

نامبرده به محـض رسـيـدن بـه خـانـه              
بوسيلـه نـيـروهـاي لـبـاس شـخـصـي                
دستگيـر مـيـشـود و کـامـپـيـوتـر و                  

را هـمـراه خـود           وسايل شـخـصـي او      
بر اساس همين منبع خـبـري   .   ميبرند

يک روز بعد از دستگيري، خانواده او        
مطلع ميشوند کـه شـهـال در مـرکـز              
اطالعـات سـپـاه در بـازداشـت بسـر               

 . ميبرد
در چند ماه اخيـر دسـتـگـيـري و             
بازداشت و تعـرض بـه دانشـجـويـان،            
فعالين کارگري و فـعـالـيـن سـيـاسـي             
شـدت بــيـشــتـري يــافـتــه و در هـمــه                
شهرهاي کردستان تـعـداد زيـادي از           
مـردم مـعـتـرض بـازداشـت و مـورد                
اذيت و آزار نيروهاي سرکوبگـر رژيـم         

ــد              ــه ان ــت ــرف ــرار گ ــن .   اســالمــي ق اي
. تعرضات بايد در هم شکسـتـه شـود         

مردم بايد براي آزادي همـه زنـدانـيـان           
سياسي و دستگير شـدگـان اخـيـر بـه             

 . ميدان بيايند
  

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۵آذر ۲۵
 ۲۰۰۶دسامبر   ۱۶ 

 
 چند گزارش از شهرهاي کردستان

  آذر ۱۶
 امسال، اتفـاقـات      ۸۵در آذر ماه    

قابل  توجهي در دانشگاههاي کشـور   
به وقوع پيوست که مـرور و بـررسـي             
 .  آنها از اهميت زيادي برخوردار است

برگزاري مراسـم و بـرنـامـه هـاي             
 آذر چه قبل و چه بـعـد از آن، بـا                ۱۶

شعارها و پالکارتهاي يکدست و يـک      
شکل و حتي در يک انـدازه، بـا رنـگ           
ســرخ و مضــامــيــن آزادي بــرابــري،           

ــوان چــپ  در                     ــدرت و ت ــاي ق ــوي گ
دانشــگــاه و انــعــکــاس خــواســت و             

ايـن حـرکـت      .   مطالبات جامـعـه بـود      
مصمم و آگاهانه تـوانسـت امـيـد بـه              

 ۱۶.   آينده بهتر را بيشتر ترسيم کـنـد       
آذر امســـال انـــعـــکـــاس تـــالش و              
مبارزات روزمره جـامـعـه، تـالش و            
فعاليتهاي چپ در جامعه و در راس          
آن حزب کمونيست کارگري براي بزيـر   
کشيدن رژيم اسالمي و سازمان دادن       

 .يک جامعه آزاد و مرفه است
 آذر فضــاي       ۱۶تــعــرض ســرخ       

وحشت و پـلـيـسـي دانشـگـاهـهـا را                 
 آذر امسال اين واقعيـت  ۱۶.  شکست

را اثبات کرد که تنـهـا روي آوري بـه              
سوسياليسم  پاسخ بجا و درسـت بـه            
تـوحـش و بـربـريـب  رژيـم اسـالمــي                  

 آذر بسياري از سدها را در       ۱۶.   است
قدم پيش گـذاشـتـن بـراي تـعـرضـات              
بيشتر عليه رژيـم در نـورديـد و آنـرا               

 .وارد فاز جديدي کرد
همزمان و در کنار اين حرکتهـاي       
ــدن                ــردن و ســوزان ــو ک درخشــان، ه
عکسهاي احمدي نژاد، آبرو باختگـي      
هر چه بـيـشـتـر سـران حـکـومـت در                  

دانشگاهها،  شکستن فضاي رعب و      
ايــن .   وحشــت را بــخــوبــي نشــان داد         

تالشها و اين جسارت ها مي تواند و        
در پـرتـو     .   بايد تداوم و گسترش يـابـد      

وسعت بخشيدن به چنين تـعـرضـاتـي         
است که ميتوان  فضـاي جـامـعـه و               
محيط دانشگاه  را اندکي امن تـر و           

اما اين تنـهـا قـدم      .   قابل تحملتر کرد  
 .اول است

 آذر   ۱۶تصوير و سيماي چپ در      
را ميتوان و بايد برجسته  تر و قـدرت     

 ۸مندتر در هـر مـنـاسـبـتـي نـظـيـر                  
مارس، اول مه، روز جهاني کـودک و          
ديگر حرکات اعتراضي در جـامـعـه           

تقويت و گسـتـرش فضـاي        .   نشان داد 
سرخ و سوسياليستي در جنـبـشـهـاي          
ــارگــري،               ــبــش ک ــن ــي، ج ــاع ــم ــت اج
دانشجويي، زنان و کودکان نـه تـنـهـا           
رژيم را قدم به قدم به طرف سرنگونـي         
سوق خواهد داد بـلـکـه ايـن تـوان را                
خــواهــد داشــت کــه جــامــعــه تشــنــه          
انقالب را در مقابل سناريوي سيـاه و     
خطر ناسيونـالسـتـي و قـوم پـرسـتـي               

 . واکسينه کند
 
 بحران ناسيوناليسم کرد 
حزب دمکرات کردسـتـان ايـران         

بعد از مدتها دست و پنجه نرم کـردن          
با اختالفات دروني اش، سـر انـجـام            

بخشي از   . دچار انشعابي مرگبار شد 
 رسما جـدايـي خـود        ۸۵ آذر ۱۵آن در   

 .  را از اين حزب اعالم کرد
روايات مختلـفـي از عـلـت ايـن             
انشعاب وجود دارد از جمله رقابـت و      
ــل درون               ــائـ ــدرت، مسـ ــنـــگ قـ جـ
تشکيالتي و غيره که الـبـتـه چـنـيـن              
دالئــلــي يــکــي از خصــوصــيــات و             
ــزاب                ــر روزه احـ ــاي هـ ــهـ ــتـ ــلـ خصـ

امـا اکـنـون      .   ناسيوناليست کرد است  
که گرد وخاکها اندکي فـروکـش کـرده          
است، برخي از سخنگويـان هـر کـدام         
از جناحهاي انشعابي  عـلـت اصـلـي          
اين بحران را هـمـان دالئـلـي کـه مـا                 

. بارها عنوان کرده ايم بر شـمـرده انـد         
آنچه که زمينه هاي اصلي اين بحـران        
و ايــن انشــعــاب را شــکــل مــيــداد،            
شکـسـت سـيـاسـتـهـاي آمـريـکـا در                 
منطقه و قدرتگيري چپ در جـامـعـه          

حـزب دمـکـرات بـا امـيـد بـه                .  است
روزي که همچون هم مسلـکـانـش در          
کردستان عـراق، افـتـخـار بـه فـقـر و                 
تباهي کشانيدن مردم کردستان ايـران     
را بدست بياورد، در انتظار عـراقـيـزه          
کردن ايران لحظه شماري مي کرد تـا         
در پرتو به سيه روزي کشانيدن مـردم         
و در زيـر سـايـه نـيـروهـاي نـظـامـي                   

 .آمريکا به نان و نوايي برسد
اين حزب که تمام افق و امـيـدش         
را به تهاجم نظامي آمريـکـا گـره زده            
بــود، بــدنــبــال انــتــخــابــات اخــيــر در          
آمريکا و فروکش کردن حمله نظامـي       
به ايـران، غـده اش تـرکـيـد و تـمـام                    

آخـر  .   آرزوهاي ديرينه اش بر باد رفـت      
و عاقبت احزاب ناسيونـالـيـسـم کـرد           

ما بارها گفتـه بـوديـم و        .  همين است 
تاکيد کرديم که احزاب ناسيوناليـسـم       
کرد از آنجا که به اهداف و آرزوهـاي            
جامعه امروز کردستـان نـامـربـوط و           
بــيــگــانــه هســتــنــد، لــذا افــق و                    
استراتيژيشان تـنـهـا و تـنـهـا امـيـد                 
بستن به سياست آمريکا و دولـتـهـاي         

 . منطقه است
شرکـاي ديـگـر حـزب دمـکـرات             
نظير باند زحمتکشان که مدتي اسـت       
با پادوي اتحاديه مـيـهـنـي و کـمـک               
مالي آن نفس مي کشـد نـيـز از ايـن               

اين دسـتـه     .     اتفاق جان سالم بدر نبرد  
از جريانات ناسوناليسم کـرد، اکـنـون        
که تا حدودي سايـه حـملـه و تـهـديـد                
نظامي آمريـکـا کـاهـش پـيـدا کـرده               
است، بشدت عصبـانـي هسـتـنـد تـا             
جاييکه اميدها را در ميـان آنـهـا بـه             
ياس تبديل کرده و حزب دمکرات را        

اما بايد اين   .   به اين روز انداخته است    
را در نــظــر داشــت کــه ايــن احــزاب              
ناسيـونـالـيـسـت و قـومـپـرسـت اگـر                 
بيـشـتـر از ايـن هـم دچـار بـحـران و                     
متالشي شدن گردند، همچنان ماننـد      
ويروس و در شرايط ديگري يک خـطـر         
جدي براي مدنيت جامعه هستند کـه       
بايد جامعه را در مقابل اينهـا بـيـش           

 .از اين واکيسنه کرد

 

 مروري بر رويدادها             

 

 

 

 عبدل گلپريان     


