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زنان و مردان برابری 
طلب شھر مريوان و 
 !روستای کانی دينار

به همه شما کسـانـي کـه در يـک              
صف وسيع عليه قتل فرشته نـجـاتـي         
به خيابان آمـديـد و شـعـار مـرگ بـر                 
ارتجاع، محکوميت قتل ناموسي و       
ــيــن و ســنــتــهــاي اســالمــي و               قــوان
ــد درود                 ــر داديـ ــاالر را سـ ــردسـ مـ
ميفرستم و احتـرام عـمـيـق خـودم را              
تقديم هـمـه جـوانـان، زنـان و مـردان                
آزاديخـواه مـريـوان، روسـتـاي کـانـي              
دينار و روسـتـاهـاي حـومـه مـريـوان              
ميکنم کـه در ايـن هـمـايـش بـزرگ                 

 !سياسي شرکت و نقش ايفاء کردند
شهر مريـوان، سـنـنـدج، سـقـز و              

کامياران و ساير شهرهاي کـردسـتـان         

 ! پيام به مردم برابری طلب و شجاع شھر مريوان 
 مھرنوش موسوی

طبق خبري كـه بـه كـمـيـتـه              
كـردســتــان حــزب رســيــده اســت        

و "   كـانـي ديـنـار      " مردم روستاي   
آزاديخواهان شهـر مـريـوان روز         

 مــرداد در      ۳۰چــهــار شــنــبــه       
اعتراض به تصـمـيـم مـقـامـات           
دولــتــي و قضــايــي جــمــهــوري          

اسالمي مبني بر آزادي قـريـب         
 ٢۵الوقوع علي نجاتي كه روز        

ــه اي              ــان ــطــرز وحشــي ــرداد ب م
دخترش فرشته نجاتي را به قتل      
رسانده بود تجمع كرده و ضـمـن         
اعتراض به سيسـتـم نـاعـادالنـه          

 

 :در صفحات ديگر
 ۲ روبروی دادگستری بازداشت هستند       صفحه ١١دستگير شدگان مريوان در پاسگاه 

                                                                                                          
 ۲      بيانيه جمعی ازفعالين اجتماعی شهر مريوان                                                              صفحه 

                                                                                                           
 ۴در مورد احکام زندان و شالق براي فعالين اول مه سنندج                                      صفحه      

 
      مصاحبه اختصاصي آژانس ايران خبر با آقاي جعفر عظيم زاده       

 ۵     رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران                                                        صفحه 
  

 ۷      مردم مريوان عليه قتل ناموسی به خيابان آمدند                                                      صفحه 
            

 ۸     در مورد استمداد محمد صالح حسيني براي آزادي از زندان                               صفحه 
 

  !                            مردم آزاديخواه   
 ۸صفحه !                                        از زندان آزاد شود       کمک کنيد تا محمد صالح حسينى

 

تجمع مردم مريوان با يورش نيروهای 
 رژيم مواجه شد

جــريــان اســالمــي بــه رهــبــري          
خميني با سرنگوني رژيم سلـطـنـت        

حكومت تازه  .   قدرت را قبضه كرد   
بـه قـدرت رسـيـده بـدون شـكـسـت                 
انقالب مردم نميتـوانسـت خـود را          

بــه هــمــيــن دلــيــل      .   تــثــبــيــت كــنــد   
بالفاصله بعد از قبضه قـدرت، بـه          
قلع و قمع هـمـه مـخـالـفـيـن خـود                 

اولين اقدام براي شكست . دست زد
انـــقـــالب بـــازســـازي نـــيـــروهـــاي         

در .   سركوبگر رژيم سلـطـنـتـي بـود         
كنار اين بـازسـازي سـازمـان دادن           
نيروهاي مسلح ويژه مـانـنـد سـپـاه          

. . . . پاسداران، بسيج، كميته ها و       
براي تثبيت رژيم اسالمي ضـروري      

 . شد
قمه كشان حـزب اهللا و اسـيـد             
ــدن در               پــاشــي و زنــجــيــر چــرخــان
خيابانها وجه مكمل جريـانـي بـود         

در .   كه تازه به قـدرت رسـيـده بـود            

تمام شهرهاي ايران بجز كـردسـتـان        
جمهوري اسالمي تـوانسـت قـدرت        
را از مردم سلب كند و تنها جريـان        

اگر چه قـلـب انـقـالب         .   حاكم بشود 
در ايران هنوز از تـپـش نـايسـتـاده             
بود اما در كـردسـتـان اوضـاع بـه               

 . شكل ديگري بود
 ۲۲از همان دوران قبل از قيام    

 ، كــردســتــان مســيــر         ۵۷بــهــمــن    
در تمـام شـهـرهـاي        .   ديگري پيمود 

كردستان رهبران مردم شخصيتـهـا      
و گرايشات سياسي معتبر جامعـه      
جــدا از حــاكــمــان تــازه بــه قــدرت            
رسيده و با اهداف و سـيـاسـتـهـاي             

 ۲۸فرمان خميني در 
 براي قتل ۱۳۵۸مرداد 

 عام مردم كردستان

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران
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مردم متدن و آزادي خواه مـريـوان و          
 حومه 

متاسفانه فـرشـتـه نـجـاتـي سـاکـن               
ــخ                   ـاري ـار در تـ ـنـ ــي ديـ ـان ـتــاي کـ روسـ

 در يک تـعـرض فـجـيـع و            ۲۵/۵/۸۷
تکان دهنده ، به ضـرب چـاقـو ،تـوسـط              
ـتـل                 ـه ق يکي از اعضائ خـانـواده اش ب

 .رسيد 
جناياتي از ايـن دسـت تـحـت هـر                

ـر هـر              عنوان و بهانه اي محکوم بوده و ب
وجدان آگاهي است موضع انساني خـود        

 .را عليه اينگونه پديده ها اعالم دارد 
ـات                ـاسـب بي گمان فـرهـنـگ و مـن

ـه فـجـايـع              ـنـگـون موجود آبستن تکرار اي
بوده و سکوت و بي تفاوتي در برابر قتـل          

فرشته ها معنايي جز تمکين و تسـلـيـم            
ـيـد تـوحـش و بـربـريـت                    در برابر باز تـول

 . نخواهد داشت
ـاز گـردانـدن            شکي نيست که براي ب
امنيت به جامعه ، اولين قـدم تشـکـيـل            
ـيـه خشـونـت و ايـجـاد                سازمان هاي عل
ـرقـي و               انسجام و اتحاد انسان هـاي مـت
ـا فـرهـنـگ                     ـيـکـار ب اگاه اسـت وبـراي پ
ـه          خشونت و توحش ضروري ترين اقدام ب
ـري           ـراب اهتزاز در آوردن پرچم انسانيت و ب

 . است 
ـه        بشريت متمدن هيچ گونه تعرض ب
ـان              ـاي ـا پ حريم انسان ها را بر نمي تابد وت
هر گونه خشـونـت و تـهـديـد جـانـي در                  
ـا             افشاي ريشه ها و عوامل نا بـرابـري ون

 . امني لحظه اي از پاي نخواهد ايستاد 
بـــا عـــزمـــي راســـخ و اراده اي                 
استوارازمقامات قضايي مي خـواهـيـم        
ـا               ـن ـايـات راعـل که عامالن اين گونه جـن
دادگاهي کرده و نتيجه را ازطريق رسـانـه       
هــا ي مــخــتــلــف بــه اطــالع جــامــعــه             

 .برسانند 
 مردم بيدار و داغديده

ــکــاربــا           ــوف خــويــش رادرپــي صــف
ـاشـد     تبعيض و خشونت منسجم کنيم، ب
که اين همبستگي پاياني بر پـرپـر شـدن            
فرشته ها و نويد بخش دنيايي شـايسـتـه          

 .ي انسان امروزباشد
جمعي از فعالين اجتماعي               

 مريوان     

 
د ر   ا طـال عـيـه   قـبــلــي   بــه   ا طــال ع   
ر سـا نـد يـم   كـه   ر و ز   چــهــا ر شــنــبــه   

ــم    ۰ ۳ ــا ي   ر ژ يـ ــر و هـ ــيـ ــر د ا د   نـ   مـ
ــر د م    ــع   مـ ــمـ ــجـ ــه   تـ ــي   بـ ــال مـ ا سـ
مـعـتـر ض   حـم لـه   كـر د ه   و   د هــهــا   

. نـفــر   ر ا   بــا ز د ا شــت   كــر د ه   ا نــد 
طـــبـــق   آ خـــر يـــن   خـــبـــر ي   كـــه   بـــه   
كـمـيـتـه   كـر د سـتـا ن   حـز ب   ر ســيــد ه   
ــا ن   د ر    ــر   شـــد گـ ــيـ ــتـــگـ ا ســـت   د سـ

  مــر يــو ا ن   ر و بــر و ي    ۱ ۱پ اـسـگـا ه   
د ا د گـســــتــــر ي   هــــمــــچــــنــــا ن   د ر   

 .بـا ز د ا شـت   بـسـر   مـيـبـر نـد 
ا ســـــا مـــــي   شـــــش   نـــــفـــــر ا ز   

 د سـتـگـيـر   شـد گـا ن   شـهـر   مـر يـو ا ن 

 د ا نـا   عـلـي   نـژ ا د  :١
 چـكـو   قـا د ر ي  :٢
 شـيـر كـو   ر ضـا ي  :٣
 ح سـيـن   مـحـمـد ي  :٤
 پ يـمـا ن   ا خـشـيـد  :۵
 جـبـا ر   عـز يـز ي  :٦

مـــا   ا ز   .   ا عـــال م   شـــد ه   ا ســـت 
هـــــمـــــه   جـــــو ا نـــــا ن   و   مـــــر د م   
آ ز ا د يـخـو ا ه   مـر يـو ا ن   مـيـخـو ا هـيــم   
د ر   ا عـتـر ا ض   بـه   د سـتـگـيـر يـهـا ي   
ا مـر و ز   و   بــر ا ي   آ ز ا د ي   فــو ر ي   و   
بـــد و ن   قـــيـــد   و   شـــر ط   هـــمـــه   
عـز يـز ا نـي   كــه   د ســتــگــيــر   شــد ه   
ا نـــد   د ر   مـــقـــا بـــل   د ا د گـســـتـــر ي   

 روبروی ١١دستگير شدگان مريوان در پاسگاه 
 دادگستری بازداشت هستند

مدتهاست کـه مـرکـز مـبـارزه بـراي               
احقـاق حـقـوق زن، حـقـوق کـودک و                 
مــطــالــبــات حــقــه کــارگــران و مــردم         

مـدتـهـاسـت کـه در          .   زحمتکش است 
صــحــنــه مــبــارزه جــنــبــش مــا در              
کردستان، ادعانامه عليه بي حقوقـي      
زن، نهادها، شخصيـتـهـا و حـرکـات            
اجتماعي و سياسي را به جلو صحنـه        

الگوهايي کـه   .   اعتراض کشانده است  
شاخص آزاديخواهي و برابري طـلـبـي        

حـرکـاتـي    .   در کل جامعه ايـران اسـت       
کــه بــه يــک قــطــب قــوي چـــپ،                      
عدالتخواهانه و برابري طلبانه شـکـل       

در پيوند و همبستگـي بـا        .   داده است 
کــل مــبــارزه مــردم ايــران، امــيــد و             
اعتـمـاد بـه پـيـشـروي را تـقـويـت و                    

 .مستحکم کرده است
 !همسنگران عزيز

شما در شرايطي فاجعه بـه قـتـل           
رساندن فرشته را به يک موضوع ابراز       
وجود سياسي خودتان بدل کرديـد کـه         
رژيم جمهوري اسالمي بـراي تشـديـد         
فشار عليه زنان، عليه سکوالريسم و       
برابري طلبـي در جـامـعـه ايـران، بـا                
پــيــش کشــيــدن اليــحــه ارتــجــاعــي           
خانواده تعرض جديدي را تدارک ديـده       

تعرضي که خشونت عليـه زن،       .   است
به قتل رساندن و نفلـه کـردن زنـان را              

. بيش از پيش شدت خواهد بـخـشـيـد         
به ميدان آمدن شما در ايـن اوضـاع،           
يک اقدام سياسي و اجتمـاعـي بـزرگ          

ابراز وجود سياسـي قـطـب چـپ           .   بود
جامعه کردستـان و ايـران عـلـيـه زن               

نشـان داديـد کـه چـپ           .   ستـيـزي بـود     

جامعه ايران عليه ارتجاع به خـيـابـان         
! مي آيد، صدايش را بلـنـد مـيـکـنـد            

در !   فريادش را بر سـر نـظـام مـيـزنـد              
مقابل کساني که نقش داللي صيـغـه        
و تعدد زوجات و مهريه و شيربـهـا را       
حرفه سياسـي خـود کـرده انـد نشـان               
داديد که ما مردم بـر خـالف راسـت،          
بر سر طول و عرض اين ارتجاع سـيـاه     

ميجنگيـم و در      .   چک و چانه نميزنيم   
سايه اين جنگ عقبـشـان مـيـرانـيـم،            
شکستشان ميدهيم و جـامـعـه ايـي            
ــجــاد               ــدن اي ــم ــت مــت درخــور بشــري

 ! ميکنيم
نه شما مردم مريوان بـه ارتـجـاع          

به بي حقوقي   !   به قتل ناموسي  !   حاکم
زن، بـــلـــنـــد کـــردن پـــرچـــم چـــپ،               

. آزاديخواهانه و برابري طـلـبـانـه بـود          
هم در مقابل ارتـجـاع حـاکـم هـم در               

مـا  !     مقابل دالالن ارتجاع در پايـيـن      
هــم مــدتــهــاســت از هــمــيــن دفــاع              

ما هم مدتهاست ميگوييـم  .  ميکنيم
و نشان ميدهيم که در مقابل ارتجـاع       
حاکم، فقط و تنها يک راه باقي مانده        
اســت، راهــي کــه شــمــا در مــريــوان            

. پيموديد، آن را جلو جامعه گذاشتيد     
حرکت شما مردم مـريـوان، هـمـچـون           
مبارزه مردم در سراسر ايـران، راه را           
بر سر سازش خيليها سر سفره حـقـوق         
مردم ايران، حقوق زن و شان و حرمت        

تو دهني محکمي بـه   !   مردم ميبندد   
زن ستيزان حاکم ميزند کـه خشـونـت           
به زن را در چـهـارچـوب خـانـواده، بـه               
ــد،                 ــدازن ــردم مــي ان ــود م ــردن خ گ
فرهنگ خـود مـردم ايـران مـعـرفـي               

تو دهني محکمي بر دهـان      !   ميکنند
کساني اسـت کـه بـراي تـوجـيـه ايـن                 
جهنمي که در ايران حـاکـم اسـت، بـه             
جاي تسليم شدن در مقابـل خـواسـت          
مردم براي سرنگون کردن اين نظـام و          
لغو کـلـيـه قـوانـيـن تـبـعـيـض آلـود،                   
ارتــجــاع اســالمــي را نــاز و نــوازش            
ميکنند و به عوض، مردم را مقـصـر         

مـردم را    !   اوضاع معرفي مـيـکـنـنـد        
دم از   !   عقب مانده معرفي ميـکـنـنـد       

اعتقاد و باور خود مردم به حـجـاب،          
به سنگسـار، بـه تـعـدد زوجـات، بـه                

. صيغه، به قوانين اسالمي مـيـزنـنـد         
شما نشان داديد کـه پـوچ اسـت ايـن               

نشـان  !   تبليـغـات سـيـاسـي مـجـانـي            
داديد که علت اينکه رژيـم اسـالمـي           
ميزند و نـوکـرانـش ايـن خشـونـت را               
توجيه ميکنند، ترس از شـمـا مـردم           

ميدانند مردم ايران هيچگاه و      .   است
! هرگز به قوانين اسالمي تن نداده اند      

ميدانـنـد مـردم ايـران هـيـچـگـاه در                 
فــرهــنــگ خــود بــي حــقــوقــي زن را             

تـرس از شـمـا مـردم           .   نگنجانده انـد   
باعث شده است براي نجات اسـالم و          
حکومتش کـفـش و کـاله کـرده ايـن               
هيوالي سياه را از زير ضـرب بـيـرون            

 ! بکشند

مبارزه شما مردم در مريوان خط      
بطالني بـود بـر تـقـالهـا و حـرکـات                  
مخملي که دارد به عـنـوان اعـتـراض        

نشــان داديــد کــه      !   جــا زده مــيــشــود     
مخالفت شما بر عليه قتل ناموسـي،       
ــه زن، ربــط                  ــيــه خشــونــت ب ــر عــل ب
مستقيمي به مبارزه کل جنـبـش مـا          
بــراي پــايــيــن کشــيــدن ايــن نــظــام و            
برچيدن بساط مـذهـب و خـرافـات و             
سنن مردساالر با زبان و تصوير چـپ         

 .دارد
 !دوستان عزيز

امـا  .   مريوان شهر کوچکي اسـت     
اعتراض شما، صداي مردم اين شـهـر       
کوچک را در يک مقياس بزرگ طنيـن        

از اين پس، مـبـارزه مـردم      .   انداز کرد 
مريوان آزين بند تعرض سيـاسـي مـا          
به ارتجاع حاکم و نسخه هـاي راسـت          
براي مرمت کردن اين قوانين خـواهـد        

ــود ــاي درون              !   ب ــه ــازي ــس و ب ــجــل م
حکومت را عليه اليحه خانواده نشان      
مردم بدهـنـد، مـريـوان را نشـانشـان              

آريــا شــهــر را نشــانشــان        !   مــيــدهــيــم
اگر جرئت کنند دم از عقـب       !   ميدهيم

ماندگي مردم ايران و اسالمـي بـودن         
مردم براي دربردن خـودشـان بـزنـنـد،            
ــرقشــان                 ــوان را در ف ــري ــارزه م ــب م

اين ارتفـاع بـلـنـد مـبـارزه            !   ميکوبيم
شما عليه زن ستيـزي حـاکـم در ايـن              

اين مبارزه قابـل ارج و      !   اوضاع است 
دست تـک تـک شـمـا را            !   احترام است 

ميفشارم و احتـرام عـمـيـق خـودم را              
 .تقديمتان ميکنم

ــزان                  ــزي ــا ع ــم ــه ش ــم مــن از ه
ميخواهم که پيشروي سـيـاسـي خـود          
در شهر مريوان را به زمينه ايي بـراي         

. تثبيت اين دستاورد بزرگ بدل کنيـد      

از جوانان، زنان و مردان آزاديـخـواه و          
شجاع مريوان ميخواهم تا اعـتـراض       
به قتل ناموسي فرشته نجاتي را بـدل         
به نزديکي دستها و دلـهـاي خـود بـه             
پرچمدار مبـارزه راديـکـال و عـمـيـق              
عليه نـظـام حـاکـم، عـلـيـه اسـالم و                   
قوانينش، عليه مردسـاالري، يـعـنـي         

. حزب کمونيست کارگري ايران کننـد     
حزب کمونيست کارگري مدافع بـدون      
چون و چراي مبارزه مردم عليه نـظـام         

يک ذره در ايـن مـبـارزه            .   حاکم است 
سـر سـوزنـي از        .   تخـفـيـف نـمـيـدهـد         

. خواستهاي حقه مردم کوتاه نمي آيـد      
اين حزب سرپناه همه فعاليـن حـقـوق          
زن، سکوالريستها و مـردمـي اسـت           
کــه حــق دارنــد يــک دنــيــاي بــهــتــري            

ستاد مبارزه همـه کسـانـي      .   بخواهند
است که به اين جهنم رضايت نـداده و       

از !   به ما ملحق شـويـد     .   نخواهند داد 
شمـا مـيـخـواهـم بـه صـفـوف حـزب                  

از شما مـيـخـواهـم     .   خودتان بپيونديد 
با ايجاد تشکل فرشـتـه را فـرامـوش            
نکن در شهـر مـريـوان، تصـويـر ايـن               
حرکتي را که برپا کـرديـد در تـاريـخ               

کاري کنـيـد   .   گرد هم آئيد.   ثبت کنيد 
که فرشته هاي بعدي قربـانـي قـتـل و             

از چــپ   .   خشــونــت خــانــگــي نشــونــد     
مـــريـــوان، از کـــمـــونـــيـــســـتـــهـــا و           
ــيــســتــهــاي ايــن شــهــر و              ســوســيــال
روستاهاي حومـه آن مـيـخـواهـم در             
ــن                   ــجــاد اي ــارزه و اي ــب ــن م راس اي

 !تشکالت قرار بگيرند
 !بژي خلکي برابري طلبي مريوان

 !بژي سوسياليسم
 !بژي آزادي و حقوق زن

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مھرنوش موسوی

 ...   پيام به مردم برابری طلب و دامها

 بيانيه جمعی ازفعالين اجتماعی شھر مريوان

 ۶         ادامه    در  صفحه 
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. حاكمان در تضاد عميـقـي بـودنـد         
همه جريانات با نفوذ در كردسـتـان       
خــود را در تــقــابــل و يــا جــدا از                
جـــريـــانـــات اســـالمـــي تـــعـــريـــف        

تنها نيروي اسالمي در     .   ميكردند
كردستان جريان مفتي زاده بود كـه       
نتوانست جايگاه جدي و اجتماعـي    

بعد از قيام   .   در كردستان پيدا كند   
اين جريان اسالمي اگر چه خـود را         
دوست خـمـيـنـي مـيـدانسـت، امـا              
بعدها حاكمان تهران روي خـوشـي         

الـبـتـه    .   به اين جريان نشـان نـدانـد         
سرنوشت جريان مفتـي زاده تـنـهـا           
هنگامي اين چنين ورق خـورد كـه         
كمونيستها و چپ جامعه كردستان 
قبال و در جريان قيام و بعد از قيام    
اين جريان را افشا و مـنـزوي كـرده         

يکي از رهبران سـر شـنـاس      .  بودند
آن دوره صديق كمانگر کمونـيـسـت        
معروف ،محبوبـتـريـن شـخـصـيـت           
ســيــاســي آن دوره در ســنــنــدج و              
جنوب کردستان رهبري مـبـارزات       
مردم را بعهده داشت و چپ جامعه    

مردم  مفتي . را نمايندگي ميکرد 
زاده رهبر اسالميهـا را کـه تـالش           
ميکرد نفوذ جمهوري اسـالمـي را        
ــود               ــد، دشــمــن خ ــده ــرش ب گســت

كشــمـكــش ايــن دو      .   مـيــدانسـتــنـد   
جـــريـــان بـــا پـــيـــروزي قـــطـــعـــي            

بـه هـمـيـن       .   كمونيستها همراه بـود   
دليل نميتوانست كمكـي بـه رژيـم           
تازه به قدرت رسيده هـم بـكـنـد و              

بنابر اين نه در     .   تحويلش نگرفتند 
جامعه امكان رشد و نيرو گـرفـتـن         
داشتند و نه در تهران و قم آنهـا را           

بـه هـمـيـن       .   خودي قلمـداد كـردنـد      
دليل خيلي زود حاشيه اي و منفور 

 .مردم شدند
  ۵۷كــردســتــان بــعــد از قــيــام          

تماما تحت حـاكـمـيـت دو جـريـان             
كومله و حزب دمكرات قرار گرفته 

در جنوب كردستان بـه دلـيـل         .   بود
چپ بودن كومله مردم  به درجاتـي        
در تشكلهاي خود مـتـشـكـل شـده           

جمعيتهاي متعـدد مـانـنـد        .   بودند
جمعيت معلمان، جمعيت دفـاع از       
آزادي و انقالب ، جـمـعـيـت دانـش            

شوراي شهر سننـدج،    . . . .   آموزان و 
بنكه هاي محالت،داير شدن دفاتر     
سازمانهـا و گـروه هـاي سـيـاسـي               

هـمـگـي اشـكـالـي از           ....   فراگير و 
سازمانيـابـي ابـتـدايـي بـودنـد كـه               
تالش ميكردند مـردم را سـازمـان          

اما در شمال كردسـتـان بـه         .   بدهند

دليل نفوذ سنتي حـزب دمـكـرات          
كردستـان ايـران ايـن حـزب داراي             

دمكرات در روستـاهـا   .  قدرت بود  
كدخداها و مالها و ريش سـفـيـدان         
طرفدار حزب دمـكـرات را حـاكـم            

در شهر ها بجز مقامات . كرده بود
حزبـي كـه در مـحـالت مـخـتـلـف                 
حاكميت را به دست گرفتـه بـودنـد          
تشكل قابل توجهي از مردم شكـل      

حـزب دمـكـرات در ايـن           .   نگرفـت 
دوره هنوز به اميد سازش بـا رژيـم          

اما به هر حال كردستان     .   حاكم بود 
 ۵۷اگر در ابتداي انـقـالب بـهـمـن           

تفاوت چنداني با ديگـر شـهـرهـاي          
ــدريــج               ــه ت ــداشــت، امــا ب ــران ن اي
حاكمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي در              
ايران تفـاوت كـردسـتـان بـا ديـگـر               
مــنــاطــق ايــران را بــرجســتــه تــر              

به همين دلـيـل آزاديـهـاي         .   ميكرد
بدست آمده بعد از انقالب  در سال        

  در كردستان گسـتـرش يـافـتـه        ۵۸
اما به دليل قدرتگيري اسالمـيـهـا        
در شـهـرهـاي خـارج از كـردسـتـان               
حاكميت رژيم اسـالمـي آزاديـهـاي         
بدست آمده را هـر روز مـحـدودتـر            

 . ميكرد
 

سير اين رويدادهـا و اخـتـالف          
فضاي سياسي كردستان بـا ديـگـر          
شهـرهـاي ايـران آن چـنـان زيـاد و                 
برجسته شد كه دو حاكميت بـا دو          
اهداف متفاوت را ميشد در هـمـه         
گوشه و زواياي جـامـعـه مشـاهـده            

در ايــن زمــان بــود كــه واژه           .   كــرد
و .   عمومي تـر شـد     "   خودمختاري" 

هويت كومله چـپ و كـمـونـيـسـت              
ــيــروي                ــه عــنــوان يــك ن اســاســا ب
خـودمــخـتــاري طـلــب بــه جـامــعــه           

 .معرفي شد
به يك معني كردستان آزاد از       

رژيــم اســالمــي و ايــران اســيــر در           
چــنــگ رژيــم اســالمــي از هــمــان            

 ۵۷روزهاي اول بـعـد از انـقـالب               
 . قابل روئيت بود

جمهوري اسالمـي ايـن فضـاي         
آزاد را نميتوانست تحـمـل كـنـد و            
براي تثبيت و گستـرش حـاكـمـيـت           
خود، خميني فرمان كشتـار مـردم        

 . را طي پيامي كوتاه صادر كرد
پيام خميني براي قتل و كشتار 

 مردم كردستان
پيام خـمـيـنـي بـراي حـملـه بـه                

 مـرداد روز     ۲۷كردستان در تاريخ    
 مرداد با حملـه بـه پـاوه آغـاز              ۲۸

کفن پوشان مجري پيـام امـام         .   شد
و ســپــاهــيــان اســالم، ارتــش و                 
ژاندارمري و سپاه و بسيج و كميته      
چي و حزب اللهي و تير خالص زن         
يكـي پـس از ديـگـري بـه فـرمـان                  
خميني بسـوي کـردسـتـان حـركـت             

مردم كردستان از زمـيـن و        .   كردند
هوا در زير بمب و توپ و خمپاره و         

مــردم و   .   گــلــوــلــه قــرار گــرفــتــنــد       
كومله و   ( نيروهاي سياسي مسلح    

دمكرات و تا مدتي هـم سـازمـان           
چريكها هر چند با اكـراه و ديـگـر             
سازمانهـاي چـپ آن دوره مـانـنـد              

اگـر چـه     . . . )   پيكار و رزمندگـان و     
كــم تــجــربــه و پــراكــنــده امــا بــه                

نيروهاي .   مقاومت جدي پرداختند  
رژيم اسالمي در نهايت تـوحـش و          
بيرحمي هر جنبنده اي را به گلوـلـه    
ميبستند و هر جواني را دستگـيـر        
و بدون محاكمه بـه جـوخـه اعـدام              

اعــدامــهــاي دســتــه    .   مــيــســپــردنــد 
جمعي بدون محاكمه، كشتار مردم 
از زميـن و هـوا كـردسـتـان را بـه                  
ميدان جنگي تمـام عـيـار تـبـديـل             

با اين حمله  پـيـشـمـرگـان و              .   كرد
مردم مسلح مجبور به ترک شهرها      
و عقب نشيني تا نوار مرزي عراق       

 . شدند
خــلــخــالــي جــالد بــه دســتــور           
خميني به کردستان آمد و  صـدهـا         
نفر از جوانان و انقالبيون آنزمان را   
ــقــالب در               تــحــت عــنــوان ضــد ان
محاكمات چند دقيقه اي و حـتـي           
بدون مـحـاكـمـه بـه جـوخـه اعـدام                 

از جمله اعدامـيـهـاي سـري         .   سپرد
اول در پاوه بهمـن عـزتـي و دكـتـر               
رشــونــد ســرداري و چــنــد نــفــر از             
همراهانشان كه از كرمانشاه بـراي       
كمك به مـردم  پـاوه آمـده بـودنـد                

. دستگير و بالفاصله اعدام كردنـد      
به دنبال حمله به پاوه همه شهرهاي 

 .کردستان مورد حمله قرار گرفت
 

نيروهاي مسلح و بخـش قـابـل         
توجهي از مـردم  بـه مـقـاومـت و                
مقابله بـا ايـن يـورش بـيـرحـمـانـه                

جنگ و درگيري سـخـت      .   پرداختند
بين مردم و نـيـروهـاي مسـلـح در               
كردستان بـاعـث شـد كـه رژيـم بـا                

حاكمان .   تلفات زيادي مواجه شود   
تــازه بــه قــدرت رســيــده بــه دلــيــل            
پراكندگي نيروهايشان و بـه دلـيـل         
عدم استحكام سازماني دولـتـشـان     
تاب اين تلفات را نـيـاورده و بـعـد             
باز دو مـاه و چـنـد روز جـنـگ و                   

. درگيري ناچار به عقب نشيني شد  

در پي اين شكست بود كه خميـنـي      
 پـيـام     ۱۳۵۸ آبـان      ۲٦در تـاريـخ      

. صلح به مردم كردستان ارسال كرد
اما همان موقع هم جريـانـات چـپ          
بخوبي ميدانستند كـه ايـن عـقـب           
نشيني تاكتيكي است و رژيم بـعـد        
از ســازمــان دادن بــه خــود حــملــه            

 .  نهايي را آغاز ميكند
بعد از اين پيام خمـيـنـي آتـش           
بس بين طرفين بـرقـرار شـد و راه              
مذاكره به جاي جـنـگ بـراي چـنـد             
ماهي فضاي سياسي كردستـان را       

 . عميقا متحول كرد
از جــانـب نـيــروهـاي سـيــاســي           
كردستان براي پيشبرد مذاكره يـك     

هيـئـت نـمـايـنـدگـي          "هيئت به اسم  
هيئـتـي از     .   شكل گرفت "   خلق كرد 

جانب دولت هم مامور شـد كـه بـه           
در . مشكل كردستان رسيدگي كند

اين زمان بود كه مقامات دولتي و 
هيـئـتـهـاي دولـتـي يـكـي پـس از                  

. ديگري به كردسـتـان مـي آمـدنـد           
مذاكرات غير رسمي و پنهانـي بـا         
حزب دمكرات و افراد مرتجـع كـه         
مدعي ميانجيگري و يا هماهنگ     
بــا ســيــاســت رژيــم بــودنــد بســيــار         
بيشتر از مذاكرات رسمي با هيئت  

امــا هــمــه ايــن     .   نــمــايــنــدگــي بــود   
مذاكرات و رفت آمدها براي رژيـم        
اسالمي به هـدف خـريـدن وقـت و              
آمـادگـي بـيـشـتـر دولـت حـاكـم و                  
ســازمــانــدهــي مــجــدد نــيــروهــاي        

 . مسلحشان براي جنگ آخر بود
حزب دمکرات كردستان ايـران     
در خصــوص پــيــام خــمــيــنــي طــي          

 آذر  ۴اطالعيه اي رسمي در تاريخ      
حضـرت امـام     "    چنـيـن نـوشـت       ۵۸

خميني رهبر عاليقدر انقالب ايران 
يــکــبــار ديــگــر حضــرت امــام را             

ايــنــک ,   مــخــاطــب قــرار مــيــدهــم        
بــدخــواهــانــي در صــددنــد جــنــگ         
بــرادرکشــي ديــگــري بــه مــردم                

 .کردستان تحميل نمايند
 ََابانماه  ٢٦پيام  !   حضرت امام   

 حضــرتــعــالــي مــا را بــه حــل            ٥٨
مساله کردستان از طريـق مـذاکـره         
اميدوار ساخـت و مـا بـالفـاصـلـه              
لبيک گفـتـيـم و اعـالن اتـش بـس                
داديم اکنون ديگر تصميم با بـنـيـا          

" نگذار جـمـهـوري اسـالمـي اسـت            
حزب توده و بـخـشـي از سـازمـان               
چريكها كه بعدا سازمان اكـثـريـت         
مــعــرفــي شــد تــمــامــا در ركــاب             
خميني قلم مـيـزدنـد و نـيـروهـاي              
مــقــاومــت در كــردســتــان را ضــد           
انــقــالب و عــامــالن پــالــيــزبــان و           

طرفداران رژيم سلطـنـتـي مـعـرفـي           
 . ميكردند

سازمان مجاهدين خلـق در آن        
زمــان خــمــيــنــي را رهــبــر خــود               

 أبان خميـنـي     ٢٦ميدانست و پيام    
اين سازمان را كامال در كنار رژيم  
و در مقابل مردم كـردسـتـان قـرار            

 در   ٥٩مجاهدين در اسـفـنـد      .   داد
: نامه اي به خميني اعـالم كـردنـد          

ــت اهللا          ”  ــه    !   حضــرت أي ــچ ــان ــن چ
ميدانيد سازمان مجاهـديـن خـلـق         
در هيچ درگـيـري داخـلـي شـرکـت              
نداشته و نه تنها راه حل نظامي در 
قبال اينگونه قضايـا را از اسـاس           

به يـقـيـن     ،  غيرعادالنه ميداندبلکه 
ميداند که هيچ پايان خداپسنـدانـه       
اي بر اين درگيريها جز تهـديـد هـر           
چه بيشتر وحدت و تماميت ارضي      

از ايـن رو      .   کشور مترتب نـيـسـت      
موافقـت نـمـايـيـد مـجـاهـديـن بـر                 

 أبان خودتـان    ٢٦اساس همان پيام    
مساله کردستان و ساير ملتـهـا را          

بديهي است که پـس      .   فيصله دهند 
از اعــاده حــقــوق عــادالنــه مــردم            
کردستان و مشخص شدن مرزهاي     

مـا بـا هـر گـروه           ،   خلق و ضد خلق  
ضد مردمي و هـرکـس کـه عـلـيـه               
استقالل و تماميت کشـور نـظـم و            
آرامــش آن ســامــان کــوچــکــتــريــن         
خدشه اي وارد سـازد وارد جـنـگ            

 . “شويم
بــنــا بــر ايــن مــيــبــيــنــيــم كــه            
سازمانهاي سياسـي آن دوره بـجـز           

، جــريــانــات چــپ مــانــنــد كــوملــه         
پيكـار، رزمـنـدگـان و بـخـشـي از                
سازمان چريكها بقيه يـا در كـنـار           
رژيم اسالمي و خميني بودند و يـا        
همانند حزب دمكـرات كـردسـتـان         
ايران چشم انتظار شـريـك شـدن در          

جـمـهـوري    .   قدرت بسـر مـيـبـردنـد         
اسالمي اين فـرصـت را غـنـيـمـت              
شمرد و بعد از يك بار مذاكـره بـي            

هيئت نمايـنـدگـي خـلـق         ” نتيجه با   
اعــالم كــرد ايــن هــيــئــت را          “   كــرد

 .برسميت نميشناسد
با اين تصميم رژيـم عـمـال راه            
هر نوع مذاكـره و تـوافـق مسـدود             
ــراي                    شــد و دو طــرف خــود را ب
ــاده              ــدي آمـ ــعـ ــاي بـ ــاروي هـ رويـ

جمهوري اسالمي تـمـام      .   ميكردند
پادگانها و نقاطي كه در كردسـتـان        
ــت                  ــوي ــق ــه ت ــط داشــت ب در تســل

احـــزاب .   نـــيـــروهـــايـــش پـــرداخـــت   
ســيــاســي بــويــژه چــپ كــه كــوملــه          

 ...   فرمان خمينی در ادامه  

 ۷                  ادامه در صفحه 
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جلسات گفتگو با حميد تقوائي در 
چت روم اينسپيک و پالتالک،هر 

 شب اروپاي ۷جمعه ساعت 
 مرکزي

 
 عبدل گلپريان

 
نــهــادهــاي قضــايــي حــکــومــت        
اسالمي به خود جرئت  داده انـد در              
برابر خواستهاي کارگـران، مـجـازات         
شالق زدن فعالين اول مه سـنـنـدج را           

 .دوباره به ميدان بياورند
 يازده نفر از کـارگـران     ۸۶در سال   

شرکت کننده در مراسم اول مـاه مـه            
به احکام شالق توسط رژيم اسـالمـي        
حافظ سرمايه داران محـکـوم شـدنـد          
که با اعتراضات گسترده اي از جانب       
اتــحــاديــه هــاي کــارگــري و افــکــار            
عمومي مردم در داخل و خارج روبرو       
شد وبا پيگيري اتحاديه آزاد كارگران       
ايران،سرانجام شاهـرودي نـاچـار شـد          

 .اين احکام را لغو نمايد
دستگـاه قضـايـي حـکـومـت در             
ادامه همين سياست يك بار ديـگـر و          

 اقدام به صدور اين گـونـه         ۸۷در سال   
احکام دوران بربريت بر عليـه شـرکـت         
کنندگان اول ماه مـه سـنـنـدج کـرده               

رژيم اسالمي شيوا خيرآبادي و     .   است
 مـاه    ۴سوسـن رازانـي، هـرکـدام بـه              

 ضــربــه شــالق، غــالــب       ۱۵زنــدان و     
 ضـربـه     ۵۰ ماه زندان و     ۶حسيني به   

 روز   ۹۱شالق و عبداهللا خانب را بـه         

 ضــربــه شــالق بــه جــرم         ۴۰زنــدان و     
شركت در مراسم روز جهانـي كـارگـر           

 .محکوم کرده است
جــمــهــوري اســالمــي و ابــزار               
قضائيش هميشه کوشـيـده اسـت کـه           
زشت ترين اعـمـال دوران بـربـريـت و               
قرون وسطايي خود عليه کـارگـران و          
مـردم آزاديـخـواه و مـعـتـرض را بــه                 

براي ايـن    .   نرمي متعارف تبديل کند   
از گور برخواستگان، شان و مـنـزلـت          
کارگر، حرمت و شخصيت انسانها و       
در کــل انســانــيــت، هــيــچ مــعــنــا و             

آنـچـه کـه نـزد ايـن            .   مفهومي نـدارد   
جانيان موضوعيت دارد آماده كـردن       
شرايط برده وار بـراي مـردم و شـالق             
زدن شريفترين انسانهايي است کـه از        
قبل دسترنج آنان دارند به حـيـات پـر            
از نکبت و کثافـت خـود ادامـه مـي              

 .دهند
 

اسالم، حکومت اسالمي حـافـظ      
سرمايه، سـود، دزدي، چـپـاول و بـا               
اتکا به اوباشان مسلحش، نـيـروهـاي        
اطالعاتي، زندانها و عـوامـل جـيـره           
خوارش تنها بر بسـتـر اهـانـت و بـي               
حرمتي به شان و منزلت کـارگـران و           
زنداني کردن آنان و تـحـمـيـل فـقـر و                 
خفقان به کل شهروندان جامعـه اسـت        

که تا کنون قادر گشـتـه اسـت سـرپـا              
 . بماند

جمهوري اسـالمـي و نـهـادهـاي            
سرکوبگرش به خود اجازه مي دهـنـد         
که روز جـهـانـي کـارگـر را مـمـنـوع                  
کنند، به خود جرئت مـي دهـنـد کـه              
کارگران و شرکت کنندگان اول مـه را         
روانه زندانها کـنـنـد، کـارگـران را بـا               
همکاري کارفرمايان استـثـمـارگـر از         
کار بيکار نمايند، دستـمـزدهـاي زيـر          
خط فـقـر آنـان را مـاهـهـا پـرداخـت                   
نکنند و در کـنـار ايـنـهـا بـا ايـجـاد                   
فضاي رعب و وحشت و اعـدامـهـاي          
دسته جمعي در مال عام مي خواهند       
جامعه را به تمکين در مـقـايـل ايـن              

امـا  .   توحش و بربريت وادار نـمـايـنـد         
اين تالشهـا و ايـن اهـانـتـهـا عـلـيـه                   
صداي حق طلبانه مردم بـايـد جـواب          

بـا شـالق     .   سخت و درخـوري بـگـيـرد        
زدن و زنـدانـي کـردن کـارگـران، ايـن                
حـکـومـت تـوان خـفـه کـردن صــداي                
اعتراض ميليونها کارگري را که هـر        
روزه  در مـقـابـل نـهـادهـاي دولـتـي،                
اداره کار و در خيابانها بلـنـد تـر سـر              

 .مي دهند ندارد
براي کارگران، فعالين کارگري و      

مردم آزاديخواه نـبـايـد ذره اي قـابـل              
قبول باشد که به همين سادگـي رژيـم          

اسالمي اين همه تحقير و اهانـت هـا          
را به کارگران و فعاليـن کـارگـري روا            

 .دارد
 
در اوايل خرداد ماه مـردم آزادي      

خواه و مـبـارز سـنـنـدج هـمـگـام بـا                   
کارگران اين شهر و خانواده زنـدانـيـان         
در پشتيباني از کـارگـرانـي کـه سـال             
گذشته از طـرف قـوه قضـائـيـه رژيـم               
اسالمـي بـه احـکـام شـالق و زنـدان                 
محکوم شده بـودنـد، تـوانسـتـنـد بـا               
اعتراض و مبارزه خـود، لـغـو حـکـم             
شالق و زندان کارگران بازداشتـي اول        

 را بــه شــاهــرودي يــکــي از            ۸٦مــه   
سرکرده هاي قاتليـن مـردم تـحـمـيـل             

اين تالش و اين مبـارزه يـکـي          .   کنند
. از تجارب بسيار مهم و موفقي بـود        

مي توان با اتکا به هـمـيـن اتـحـاد و               
اين نوع از اعتراض، فعالين محكـوم       
به زندان و شالق را يك بـار ديـگـر از               

هـمـان مـوقـع       .   زير اين احكام رهانيد   
خطاب به مردم گفتيم که اين حـرکـت         
مي توانـد و بـايـد سـرآغـاز تـعـرض                 
مردم و کارگران به رژيم اسالمي براي       
آزادي زندانيان سـيـاسـي و از جـملـه               
کارگران و فعالين بازداشتـي اول مـه          

تـجـارب مـبـارزه و اعـتـراض             .   باشد
کارگران و مردم در سنندج در مقابـل        
اذيت و آزار دم و دستـگـاه حـکـومـت             
اسالمي اين بار هم بخوبي قادر است       
که لغو احـکـام ضـد بشـري شـالق و                
زندان را که به جرم شرکت در اول مـه            

ــهــاد                  ــه ايــن ن صــادر کــرده اســت ب
سرکوبگر دستگاه قضائـيـه تـحـمـيـل           

 .  کند
اين صحنه حاکـم و مـحـکـوم را             

بانيـان و عـامـلـيـن          .   بايد عوض کرد  
خانه خرابي مردم با زندان، شکنجه و    
شالق، سنگسار و اعدام، تحميل فقر      
و تنگدستي، اعتياد و دهـهـا درد و            
محنت ديگر به مردم بايد پشت ميـز        

سـران ايـن     .   محاکمـه قـرار بـگـيـرنـد          
حکومت مـدتـهـاسـت صـداي زنـگ             

ايـن بـي     .   سرنگوني خود را شنيده اند    
حرمتي ها و افسارگسيختگي دوران      
بربريت  تنها تالشهايي بي ثمـر بـراي      

 .تداوم بقاي آن است
مي توانيـم و بـايـد ايـن احـکـام                
ماقبل قرون وسطايي را با مـبـارزه و          
اتحادي وسيع و قدرتمند به شکستـي       

مــردم و   .   بــراي رژيــم تــبــديــل کــنــيــم      
کــارگــران در ســنــنــدج نــمــونــه هــاي           
ارزشمندي از تـالش و مـبـارزه بـراي             
آزادي کارگران زنداني را از خـود بـه             
نمايش گذاشته اند که قطعا ايـن بـار           
نيز با اتحاد و همبستگي و اعتـراض        
وسيع و قدرتمند در مـقـابـل زنـدان،             
دادگســتــري و ديــگــر نــهــادهــاي                
سرکوبگر آن بـايـد خـواسـتـار تـبـرئـه                
فعالين اول مـه شـده و ايـن احـكـام                  
شالق و زندان بايد بدون قيـد و شـرط          

 . لغو شوند
 

 در مورد احکام زندان و شالق برای فعالين اول مه سنندج
 
 
 

 اين سياست ضد انسانی رژيم را با اعتراض گسترده بايد در هم کوبيد

ــوري اســالمــي            ــه ــم قضــاي ج
خواهان محاكمه عـلـنـي عـلـي           

 .نجاتي شده بودند
 
اعتراض مردم برابري طلب     

شهر مريوان و روسـتـاي كـانـي            
ــم قضــاي               ــســت ــه ســي ــار ب ــن دي
جمهوري اسـالمـي در مـقـابـل            
دادگستري شهر مريوان با حمله     
وحشيانه نـيـروهـاي سـركـوبـگـر           
رژيم مواجه شده و دهها نـفـر از          

 .مردم دستگير شدند
مردم معترض راس سـاعـت      

 مرداد دسـتـه   ۳۰ صبح روز ١١
دسته به محل تجمع آمدنـد كـه         
در همان لحظات اوليه، با مانـع       
و حـملـه نـيـروهـاي سـركـوبـگــر               

جمهوري اسالمي روبرو شدند و     
قبل از اينكه پالكاردهـا را بـاز          
كنند نيروهاي سركوبگر رژيم به     
طور وحشيانه اي بـا بـاطـوم بـه            
جان مردم معتـرض افـتـادنـد و           

 نفر از مردم معتـرض      ٤٠حدود  
صدها نفر از   .   را دستگير كردند  

ــم              ــگــر رژي ــوب ــروهــاي ســرك ــي ن
خيابـانـهـاي مـنـتـهـي بـه جـلـو                 
دادگســتــري را بســتــه و عــمــال         
مانع برگزاري اعـتـراض امـروز         

 .مردم شدند
 

كــمــيــتــه كــردســتــان حــزب        
كمونسيت كارگري ايـران مـردم        
آزاديخـواه مـريـوان و روسـتـاي            
ــاررا بـــه ادامـــه              كـــانـــي ديـــنـ

اعــتــراضــات خــود در مــقــابــل        
قتلهاي ناموسـي و بـخـصـوص          
قتل فجيع فرشـتـه نـجـاتـي فـرا             
مي خواند و از همه مـردم مـي           
خــواهــد كــه بــا بــرپــا داشــتــن             
اعتراضات خود خواهـان ازادي      
فوري هـمـه دسـتـگـيـر شـدگـان               
امــروز شــونــد و جــمــهـــوري               

 سـال    ٣٠اسالمـي را بـخـاطـر           
سركوب سيسـتـمـاتـيـك زنـان و            
تحمـيـل آپـارتـايـد جـنـسـي بـه                
جامعه خواهان بـرچـيـدن كـلـيـه           
قــوانــيــن ارتــجــاعــي و ضــد زن         

 .جمهوري اسالمي شوند
 مرگ بر جمهوري اسالمي     

 زنده باد آزادي برابري       
 كميته كردستان حزب      
 كمونسيت كارگري ايران  

 ۱۳۸۷ مرداد  ٣٠
 ۲۰۰۸ اوت ۲۰ 

 

 ...   تجمع مردم مريوان با يورش دامها
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آقاي عظيم زاده خيـلـي مـمـنـون از             
اينـكـه دعـوت مـا را بـراي مصـاحـبـه                   
پذيرفتيد و از فرصتي كه به ما داديد تـا          
بتوانيم گوشه هايي از دردهاي كـارگـران         
زحمتكش ميهنمان را براي خـوانـنـدگـان         
سايت بازگو كـنـيـم بـي نـهـايـت تشـكـر                  

 ميكنيم 
در ابتدا مـيـخـواسـتـم كـمـي از             -۱

اهداف و فعاليتهايي كه در اين اتحـاديـه         
  .پيش مي بريد برايمان بگوييد

هدف ما از ايجاد اين اتـحـاديـه در            
واقع همان هدفي است که هر کارگري بـا         
ايجـاد تشـکـل دنـبـال آن اسـت يـعـنـي                    
متشکل و متحدن شدن براي دسـتـيـابـي          

اين آن هدفي است  .به يک زندگي انساني   
که آنجا که خود کارگران اقدام به ايـجـاد           

. تشکل ميـکـنـنـد بـدنـبـال آن هسـتـنـد                 
اتــحــاديــه مــا هــم بــا تــوجــه بــه شــکــل              
دهندگان و اعضا آن، خارج از اين مقوله      

ــت  ــســــــــــــــــــــ ــيــــــــــــــــــــ .نــــــــــــــــــــ   
بــبــيــنــيــد، کــارگــران هــمــيــشــه در يــک            
کشمکش دائمي با صـاحـبـان سـرمـايـه              
بسر مي برند و تـالش بـراي بـردن سـهـم              
بيشتر از توليد ثروت براي برخورداري از       
يک زندگي مرفه، بخشي از تالش دائمي       
آنان در اين کشمکش اسـت و طـبـيـعـي               
است هر چـه در ايـن کشـمـکـش قـدرت                 
بيشتري داشته باشند به همان اندازه نـيـز         
قـادر خــواهــنــد شــد بــه خــواســت هــا و              

  .مـطــالــبــات خــود دســت پــيــدا کــنــنــد         
در جامعه سرمايه داري کارگران تـولـيـد        
کننـدگـان تـمـامـي ثـروتـهـا و نـعـمـات                    
موجود هستند اما آنان به مثابه تـولـيـد          
کنندگان اين ثروت و بـمـثـابـه اکـثـريـت                
عظيم انسانها، از اين نـعـمـات مـحـروم             
هستند چرا که صاحبان سرمايه و طبـقـه     
اي که کل ثـروت اجـتـمـاعـي در دسـت                 
آنهاست به دليل قدرت اقتـصـادي شـان،          
قدرت دولـتـي را نـيـز در دسـتـان خـود                   
متمرکز کرده و ايـن وضـعـيـت بـه آنـان                  

  .قــدرتــي صــد چــنــان بــخــشــيــده اســت          
به عبارتي طبقه سرمايه دار خـود را در           
قالب دولت متشکل کرده و با اتـکـا بـه             
اين قدرت متشکل خود، قادر شده است       
بــرده وارتــريــن شــرايــط را بــر کــارگــران            

دولـت در نـظـام سـرمـايـه             .   تحميل کنـد  
داري در قالب سه قوه مجريه و مقننـه و           
قضائيه با داشـتـن سـازمـان زنـدانـهـا و                

اساسـا ابـزار اعـمـال قـدرت            . . .   پليس و  
صاحبان سرمايه و طـبـقـه سـرمـايـه دار              

اين امر و فهم آن چيز پيـچـيـده اي       .   است
نيست چرا که همين امروز مـا شـاهـديـم         
هــر جــا کــارگــري اعــتــراضــي مــيــکــنــد         
بالفاصـلـه بـا نـيـروي سـرکـوب دولـتـي                  

کارفرماي نيشکر هـفـت   .   مواجه ميشود 

تپه و الستيک البرز و نساجي کـردسـتـان          
و صدها و هزاران کارفرما دستمـزد زيـر           
خط فقر کـارگـران را مـاهـهـا پـرداخـت                 
نميکنند و تمام هست و نيست و زندگـي     
آنان و خـانـواده هـايشـان را بـه تـبـاهـي                   
ميکشانند و آن وقت کارگر هر وقـت بـه            
اين وضعيت اعتراض ميکند بالفاصـلـه       
نه مستقيم با کارفرما بـلـکـه بـا نـيـروي               
سرکوب دولتي و زندان و غـيـره مـواجـه             

  .ميشود
بنا بر اين در مواجه با اين وضعيـت         
کارگر نيز بايد خود را متشکل کـنـد تـا         
قادر شود با اتکا به قدرت سازمانيافـتـه       
اش از حق حيات انساني خود به دفاع بر         

ما کـه ثـروت و دولـت و قـدرت                 .   خيزد
ــا در عــوض                 ــم، ام ــداري ــصــادي ن ــت اق
ميليونها نفر هستيم در مقابل اقـلـيـتـي          
ناچيز، که اگر خود را متشکـل کـنـيـم و           
آنرا ظرفي براي متحـد شـدن خـود قـرار              
دهيم آنوقت خواهيم توانسـت وضـعـيـت          
تحميل شده بـر خـود را عـقـب بـزنـيـم،                   
فعاليتهـاي روزمـره مـا هـم بـر هـمـيـن                   
مبناست و تابعي است از ايـن نـگـرش،             
که در فعاليتهاي روزمره ما در دفـاع از       

بـه  .   حقوق کارگران قابل مشـاهـده اسـت        
عنوان حسن ختام پـاسـخ بـه ايـن سـوال                
شما، اهداف اتحاديه ما در اسـاسـنـامـه           

در "   اتـحـاديـه   " منـظـور از    : (   چنين است 
اساسنامه، اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران          

(اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   
اتحاديه خود را ظـرفـي بـراي رسـيـدن              "   

تمامي کارگران ايران به خواسته هايشان      
ميداند و هـدف آن حصـول يـک زنـدگـي                
انســانــي مــطــابــق بــا اســتــانــداردهــا و            
پيشرفتهاي امـروزي بشـر بـراي طـبـقـه               

در اين راستا اتحاديه تالش .   کارگر است 
خواهد کرد با متشـکـل کـردن کـارگـران             
رشته هاي مختـلـف تـولـيـدي در خـود،               
مبارزات جاري آنان را بـراي رسـيـدن بـه             
مطالباتشان در يک بعد سراسري متـحـد        

ــد                  ــنــــ ــه کــــ ــارچــــ ــپــــ ــکــــ   ."و يــــ
عمده ترين معضالت و مشـكـالتـي         -۲

كه گـريـبـانـگـيـر كـارگـران ايـرا ن اسـت                    
چيست؟ چرا بـا مـوج اعـتـصـاب هـا و                 
اعتراضات كارگري پي در پـي در ايـران           

ــيـــــــــــم             ــتـــــــــ   .روبـــــــــــرو هســـــــــ
کل زندگي کارگـران در ايـران مـمـلـو از                

در .   مشکالت و معضالت عـمـده اسـت        
اين زمينه اگر بخواهي راجع به دستـمـزد    
صحبت کـنـي خـود بـه تـنـهـايـي بـراي                    
نابودي و تباهي زنـدگـي کـارگـر کـافـي               
است، اگـر بـخـواهـي راجـع بـه امـنـيـت                   
شغلي صحبت کني باز هم وضعـيـت بـه           
همين منوال است، اگر بخواهي راجع بـه        
بيمه و تامين اجتماعي صـحـبـت کـنـي             

اگــر راجــع بــه       .   بــاز هــم چــنــيــن اســت         
قراردادهاي کار صحبـت کـنـي بـاز هـم              

، بطور خالصه بايد بـگـويـم    . . . .   وضعيت
مشــکــالت و مــعــضــالتــي کــه امــروزه           
کارگران در ايران با آنها مواجه هسـتـنـد           
هر کدام به تنهايي براي بدبـخـتـي و بـي              
حقوقي مطلق کارگر و تـبـاهـي زنـدگـي             

  .اش کافي است
حاال شما تصور کن، کـارگـران يـک            
کشور همه اين معضالت و مشکالت را       
يکجا داشته باشند که در مورد کارگـران       
ايران وضعيت به هميـن مـنـوال اسـت و              
دقيقا به همين دليل است کـه مـا روزي             
را در ايران شاهد نيستيم کـه در آن روز              
دهها اعتصاب و اعتراض کـارگـري رخ          

کافي است شمـا سـري بـه اخـبـار            .   ندهد
بزنيد تازه همين اخـبـار مـوجـود تـنـهـا                
منـعـکـس کـنـنـده بـخـش کـوچـکـي از                    

  .اعتراضات کارگران است
در کشوري که بر عليـه کـارگـر، کـه          
تالش کرده روز خـود را گـرامـي بـدارد                
حکم شالق صادر ميکنند و هر کارگـري    
صدايش از گرسنگي و فـالکـت در مـي             
آيد با باتوم بر سرش ميـزنـنـد و و تـمـام              
هست و نيسـت وي را بـدسـت صـاحـب                
سرمايه سپرده اند کامال طبـيـعـي اسـت         

  .که هر روزه دهها اعتراض رخ بدهد
االن ديگر دوران برده داري نـيـسـت،         
در عين حال ايران افغانستان و اتـيـوپـي          

ايران کشوري است کـه طـي يـک           .   نيست
قــرن دو انــقــالب بــزرگ را پشــت ســر                 

طبيعي است که در چنيـن      .   گذاشته است 
کشوري تحميل بردگي مطلق بـر کـارگـر          
نميتواند ممکن شود و اگر چنين تالشي       

کـه دارد صـورت مـي          ( صورت بگيرد،    
با عکس العمل کارگـران مـواجـه         )   گيرد

خواهد شد، که دارد مواجه ميشود و ما        
هر روزه شاهد دهها اعـتـراض کـارگـري            

  .هستيم
موج اخراج كـارگـران قـراردادي         -۳

فـكـر   ,   در حال حاضر بي سـابـقـه اسـت              
ميكنيـد عـلـل اصـلـي ايـن اخـراج هـا                   

 كـارگـر     ۱۵۰چيست؟ بطور مثال ما با       
كارخـانـه كـاشـي رويـال سـمـنـان روبـرو                  

 كارگر اخراجي صـنـدوق      ۷۰هستيم و يا    
انبوهي مثال هاي ديگـر     . . . نسوز كاوه و    

اگر بتوانيد نمونـه هـاي ديـگـري را هـم                 
ــد              ــيـــ ــزنـــ ــال بـــ ــثـــ ــان مـــ ــودتـــ   .خـــ

ببيند به نظر من در پايه اي ترين سـطـح            
علت اصلي اين اخراجها تالش سـرمـايـه         
داري ايران براي تضمين حداکثر سـود و          

در .   به اين معنا تالشي اسـت بـراي بـقـا            
سيستم سرمايه داري بقا و مـانـدگـاري،          
بــقــاي کــارگــر و انســان نــيــســت وقــتــي            
صحبت از بـقـاسـت، بـقـاي سـود آوري                 

در نـظـام سـرمـايـه داري            .   سرمايه است 
حاکميت سود تعيين کنـنـده هـمـه چـيـز              

. است و سرنوشت انسانها را رقم مـيـزنـد         
به همين دليل هر وقـت ايـن سـود افـت                

کند سرمايه دار تالش ميکند افت سـود        
خود را بر روي گرده کارگر سر ريز کند و          
چه ابزاري در اين ميـان بـهـتـر از اخـراج                
براي تضمين سود آوري سرمـايـه اسـت؟          
چه ابزاري براي تامين بـقـاي سـود آوري            
سرمايه بهتـر از ايـجـاد لشـکـر عـظـيـم                  
بيکاران از طريق اخراج سازي هاسـت، و     
آيا در نبود لشکر عظيم بيکاران سرمايه   
داران قادر هسـتـنـد دسـتـمـزدهـا را در                 
پايين ترين حد ممکن بپردازند و يـا هـر            
طوري که دلشان خواست با کـارگـر قـرار          

  .داد ببندد
در واقع اخـراج و بـيـکـار سـازي و                 
ايـجـاد لشـکـر هـر چـه عـظـيـم تـري از                       
بيکاران، متضمن دست باال پيـدا کـردن         
صاحبان سرمايه براي تحميل قـرارداد و        

طبـيـعـي    .   دستمزد دلخواه بر کارگر است  
است که در غياب لشـکـر عـظـيـمـي از                
بيکاران صـاحـب سـرمـايـه قـادر نشـود               
شرايط دلخواهش را بر کارگـر تـحـمـيـل            

به اين معنا بيکار سـازي و اخـراج       .   کند
نه نتيجه وجود مديران نااليق آنطوريـکـه        
بعضا گفته ميشود بلکه نتيـجـه بـحـران            
ذاتي سرمايه داري و افت سـود آن اسـت        
که از طريق اخراج و بيکـار سـازي قـادر             
ميشود شرايط مناسـب تضـمـيـن سـود            

  .خــود را بــر کــارگــر تــحــمــيــل کــنــد                
از طرف ديگر و در ارتباط با ايـن بـحـث          
پايه اي که خدمتتان عرض کردم از آنجـا   
که سيستم سرمايه داري در ايـران سـود            
آوري اش تماما متکـي بـر نـيـروي کـار               
ارزان است، همين امر مسـئلـه اخـراج و            
بيکار سازي را به اصلـي تـريـن اولـويـت              
براي پايين نگه داشتن ارزش نيروي کـار         
تبديل ميکند و از اينـجـاسـت کـه قـادر              
ميشود همچنانکه شاهديم برده وارتريـن      

  .شـرايـط را بـر کــارگـر تــحـمـيــل کـنـد                  
کارگران ايران خودرو و صدهـا کـارخـانـه           

 ساعت  ۱۲ديگر بصورت اجباري روزانه     
کار ميکنند اگر از اينجا به مسئله نگاه        
کني مي بيني که مسـئلـه بـيـکـاري در             
ايران آنطور که از تريبونهاي رسمي بـيـان         

نيروي کار نـيـاز اسـت،        .   ميشود، نيست 
ايران خودرو و صدها مـرکـز تـولـيـدي و              

 ۸صنعتي به جاي استخدام کارگر بـراي         
 سـاعـت آنـهـا را          ۱۲ساعت کار روزانه،    

وادار به کار ميکنند تـا لشـکـر هـر چـه                
عظيم تري از بيکاران را بـراي تـحـمـيـل              
شرايط مناسب تر تضمين سود خـود در         

  .اختيار داشته باشند
البته در رابطه با علل افزايش اخراج    
سازيها نکات مهم ديگري نيز از قـبـيـل           
سياست تعطيلي کارخانه هاي کم سـو د         
ده که از برنـامـه هـاي ارائـه شـده بـانـک                   
جهاني براي تمـامـي کشـورهـاي جـهـان             
است و امروزه در ايران در حال اجـراسـت           
نيز وجود دارد که در اينجا به دليل ذيـق       
وقت به اين مسئله و ساير داليل افزايش        
اخراج سازيها مانند پيشرفت تکنولوژي     
توليد که نيروي کار کمتري را نيـاز دارد          
و امروزه در ايران اين پروسه تحت عنوان        

تغيير ساختار و نوسازي صنايع در حـال         
  .انجام شدن است، نمي پردازم

اما يک نکته را تاکيد مي کنم و آن          
اين است که تمامـي داليـل مـوجـود در              
رابطه با اخراج و بيکـار سـازي در واقـع              
تابـعـي اسـت از نـکـاتـي کـه در مـورد                     

ــعــنــي   .ســرمــايــه داري عــرض کــردم          ي
حاکميت سود بـر سـرنـوشـت انسـانـهـا،               
يعني توليد براي سود، يعني پـيـشـرفـت           
تکنولوژي براي سود، يعنـي هـمـه چـيـز             
براي تضمين سود سرمايـه و نـه رفـاه و               

ــايــــــــش انســــــــانــــــــهــــــــا                .آســــــ
كمي برايمان از مشكـالت كـارگـران       -۴

روزمزد بگوييد و اينكه بـا ايـن وسـعـت             
آيا تا بحال با اين پديده مواجه بـوده ايـم          
براي مثال با كارگران روزمـزد كـارخـانـه           
ايران تابلو مواجه هستيم كه از اين بابت        
مشكالت زيادي دارند كـه تـعـداد آنـهـا             
خيلـي زيـاد شـده، ايـن مشـكـالت چـه                  
پيامدهايي را به دنبال خواهند داشـت و         
چه تـاثـيـراتـي در زنـدگـي و وضـعـيـت                    

  .معشيتي كـارگـران بـاقـي مـي گـذارد             
از مشکالت کارگران ايران علي العـمـوم         
صحبت کرديم امـا طـرح مـعـضـالت و              
مشکالت کارگران لزوما به ايـن مـعـنـا            
نيست که در همه رشته هاي تـولـيـدي و            
همه جـا ايـن مشـکـالت بـه يـک انـدازه                   

اينکه تمامـي کـارگـران ايـران در            .   است
شرايط برده واري مشغول کـار و زيسـت           
هستند يک واقعيت انکار نـاپـذيـر اسـت            
اما در دل همين شرايط بـخـشـهـايـي از              
کارگران وجود دارند کـه شـرايـط کـار و               
زيست به مراتب بـدتـر و بـرده وار تـري                 
دارند از جمله اين کـارگـران مـيـتـوان بـه               
کارگران روز مزد در بـخـش خـدمـات و              

، کـارگـران زن، کـارگـران           . . . ساختمان و  
  .اشـاره کـرد    . . .   مهاجر و کودکان کار و     

کارگران روزمزد تماما در بـي حـقـوقـي             
مطلقي مشغول به کـار هسـتـنـد، هـيـچ              
گونه تامين اجتماعي مشمول حال آنـان        
نيست و فقط در روزي کـه کـار بـکـنـنـد              
دستمزد ميگيرند، اين کارگران در سـال         

 ماه کار نداشته باشند و       ۶شايد بيش از    
در ايــام بــيــکــاري دســتــمــزدي دريــافــت          

در رابـطـه بـا ايـن بـخـش از                 .   نميکنـنـد  
کارگران، زنان شاغل در فروشگـاهـهـا و          
شرکتهاي خصوصي حتي شرايط بدتـري      
دارند اينان با نصف دسـتـمـزد تصـويـب             
شــده تــوســط شــوراي عــالــي کــار، کــار           
ميکنند و کسي نيست بگويد چرا چنين       

وضعيت کارگران مهاجر نـيـز کـه          .   است
در ايران کار ميکنند به هـمـيـن مـنـوال              

 در   ۵۰به جرات مـيـتـوان گـفـت            .   است  
صد نيروي کار در ايـران ايـن دسـتـه از                 
کارگران هستند که هيـچـگـونـه تـامـيـن             

  .مشمول حال آنان نيست... اجتماعي و 
کارفرمايان هر زمان دلشان بخواهد    
اين کارگران را از کار بيرون ميـکـنـنـد و         

هـر چـنـد      .   دست آنان هيچ جا بند نيسـت  
که ساير کارگران در ايران نيـز وضـعـيـت            
مشابهي دارند اما با اينهمه تفاوتهـايـي        

مصاحبه اختصاصی آژانس ايران خبر با آقای جعفر عظيم زاده 
 رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران
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برنامه حزب را يک دنيای بھتر 
 بخوانيد 

 و در سطح وسيع توزيع کنيد

. ميان کارگران روزمزد و آنان وجود دارد      
مثال کارگران حقوق بگـيـر کـه بصـورت            
ماهيانه دستمزد دريافت ميکنـنـد بـهـر          
حال ميتـوانـنـد در صـورت بـيـکـاري و                 
اخراج، بمـدت يـکـي دوسـال، بسـتـه بـه                 
سابقه کارشان به بـيـمـه بـيـکـاري وصـل               
شوند و يـا در ادارات کـار و از طـريـق                   
اعتراضات جمعي، کارفرمايان را تـحـت      
فشار بگذارند اما در رابطه بـا کـارگـران            

الـبـتـه    .   روزمزد چنين چيزي وجود نـدارد     
ايــن بــه ايــن مــعــنــا نــيــســت کــه گــويــا              
کــارگــرانــي کــه بصــورت روزمــزد کــار            
نميکنند کـمـتـر بـدبـخـت انـد و کـمـتـر                     
بدبخت بودن بهتر از بيشتر بدبخت بـودن        
است و بايد اين دسته از کـارگـران نـمـاز              
شکر بـه جـاي آورنـد، بـدبـخـتـي و بـي                      
حقوقي هر اندازه هم کـه کـم بـاشـد ضـد              

  .انساني است و بايد با آن مقابله کرد
تبعات و پيامدهـاي وجـود چـنـيـن             
وضعيتي نيز در يک جامعه کامال روشن     

شما فکر ميکـنـيـد تـن فـروشـي،             .   است
سرقت، قاچاق مواد مخدر، اعـتـيـاد بـه           
مواد مخدر و قتل و آدمکشي و دهـهـا            
معضل ديگر دون شان انسـان نـاشـي از            
چيست؟ وجود اضـطـراب و اسـتـرس در            

 درصد مردم ايران ناشي از چيـسـت؟         ۹۰
دعواهاي منجر بـه قـتـل و اخـتـالفـات                
شديد خانوادگي و طالق و کـودکـان کـار          

آيا به جز ناشي    .   محصول چه چيزي است   
 درصـد    ۸۰از فقر و فالکت و بي حقوقي  

در جامعه اي که رفاه     .   آحاد جامعه است  
و حداقلي از تامين يک زنـدگـي انسـانـي            
وجود نداشته باشد آيا مـيـتـوان انـتـظـار             
داشت انسانها داراي سالمت جسـمـي و          
روحي باشـنـد و پـديـده هـاي دون شـان                  

  .انسان در آن گسترش پيدا نکنند
شما اگر آمـار طـالق، آدمـکـشـي،             
اعتياد به مواد مخدر، سـرقـت و بـويـژه             
سرقتهاي منجر به قتـل، آمـار کـودکـان            
کار و زنان تـن فـروش را تـوام بـا آمـار                    
مربوط بـه سـطـح زنـدگـي کـارگـران در                  
بيست سال پيش با امروز را در کنار هـم          
بگذاريد و مقايسه کنيد کامال به عـمـق          
تبعات بي حقوقي کارگران و تاثير آن بـر        
زندگي طبقه کارگر که اکـثـريـت عـظـيـم             
مردم را تشکيل ميدهنـد پـي خـواهـيـد             

  .برد
اتحاديه شما چه نقشي در رونـد        -۵

ــن ســنــخ از مشــكــالت و                   ــود اي ــهــب ب
 معضالت ايفا مي كند؟ 

نه تنها اتـحـاديـه مـا بـلـکـه هـيـچ                   
تشــکــل کــارگــري ديــگــري نــيــز اســاســا         
نميتواند بطور مستقيم تاثيري در بهبود      
تبعات و پيامدهاي اجتماعي نـاشـي از         
بي حقوقـي کـارگـران مـانـنـد قـاچـاق و                  
اعتياد به مواد مخدر، تن فـروشـي، بـي           
خانماني، پديده کودکان کار و مصائـبـي        

چرا که وجـود ايـن     . از اين دست ايفا کند 
مسائل در يک جامعه قبـل از هـر چـيـز               
ناشي از مناسبات نابرابري است کـه بـر           
اساس آن، ثروت جامعه در دست اقليتي       
ناچيز متمرکز شـده و اکـثـريـت عـظـيـم                 
مــردم در فــقــر و فــالکــت دســت و پــا                  
ــکــه اســتــيــصــال و               ــطــوري ــنــد، ب مــيــزن
درماندگي دائمي براي گذران زندگـي بـا          
هستي اکثريت عظـيـم کـارگـران در هـم              

  .تنيده شده است
به عبارتي نـظـام سـرمـايـه داري و               
مناسبات حاکم بـر آن خـود مـولـد ايـن                
مصائب و معضالت در جامعه اسـت و          
بطور دائمي و خارج از اراده من و شـمـا             

به اين مـعـنـي       .   آنها را باز توليد ميکند    
اتحاديه ما فقط از طريـق مـبـارزه بـراي          
رسيدن کارگران به حـقـوق انسـانـي شـان             
است که ميتواند در بهبود و خاتمه دادن        
به اين مصائب و معضالت نـقـش ايـفـا             

  .کند
از اين منظر مـيـتـوان مـدعـي شـد              
وجود تشکلهاي کارگري از آنـجـا کـه از            
حقوق صنفي و اجتماعي کارگران دفـاع        
ميکنند و تـالش دارنـد بـمـثـابـه ظـرف                 
سازمـانـيـافـتـه کـارگـران سـهـم هـر چـه                    
بيشتري از تـولـيـد ثـروت و نـعـمـت را                    
نصيب طبقه کارگر کنند، ميتوانـنـد در         
عقب راندن اين معضالت به طـور غـيـر          

  .مستقيم نقش ايفا کنند
به طور خالصه بايد بگويـم تـامـيـن           
رفاه و شادي انسانها تنها سد قابل اتکـا         
در برابر گسترش و تـعـمـيـق مصـائـبـي                
است که امروزه در اشـکـال گـونـاگـون از           
قبيل قاچاق و اعتياد بـه مـواد مـخـدر،             
تن فروشي، بي خانماني، پديده کـودکـان       

گريبانگير جامعه ما شده اسـت       . .   کار و 
و فلسفه وجودي اتحاديه ما نيـز اسـاسـا           
تــالش و مــبــارزه بــراي بــدســت آوردن              
باالترين استاندارد تامين و آسايش براي      

ــر اســــــت                ــارگــــ ــه کــــ ــقــــ ــبــــ   .طــــ
از سوي ديگر اتحاديه ما به هر درجه اي         
که به نقطه اميدي براي کـارگـران جـهـت          
دفاع از حقوق انساني شان تبـديـل شـود           
ــه هــمــان مــيــزان هــم اســتــيــصــال و                  ب
درماندگي موجود در مـيـان آنـان بـراي             
داشتن يـک زنـدگـي انسـانـي، رخـت بـر                 

داشتن اميد بـراي تـغـيـيـر        .   خواهد بست 
وضعيت موجود که به درجه بـااليـي در           
ميان اعضاي اتـحـاديـه مـا وجـود دارد              
براي کارگران عضو اتحاديه سـدي اسـت         
در برابر غرق شـدن بـه ايـن مصـائـب و                  

به اين معنـي مـا در عـقـب             .   معضالت
راندن اين معضالت هر روزه داريم نـقـش         

  .ايفا مي کنيم
وقتي پاي صـحـبـت خـيـلـي از               -۶

كارگران مي نشينيم عمده آنـهـا بـه بـي              
پاسخي دولـت نسـبـت بـه اعـتـراضـات                
خودشان گله مندند بنظـر شـمـا در ايـن              
شرايط چگونه يك كارگر بايـد از حـق و              
حقوق خـودش دفـاع كـنـد؟ بـه عـنـوان                  
آخرين سوال آيا در حال حاضر از فعاليـن         
كارگري كسي در زندان وبازداشت به سـر        

 ميبرد ؟ 
ببـيـنـيـد بـه نـظـر مـن و اکـثـريـت                      
ــر                   ــراب ــهــا در ب ــن ــه ت کــارگــران دولــت ن
اعتراضات کارگران و خـواسـتـهـاي آنـان           
بي پاسخ و بي تفاوت اسـت بـلـکـه خـود               
ــع                    ــاف ــن ــاع از م اهــرمــي اســت در دف

ــان   ــايــــــــــــ ــرمــــــــــــ ــارفــــــــــــ   .کــــــــــــ
در اين زمينه و نـقـش دولـت در پـاسـخ                 

. سوال اول شما توضيحـات الزم را دادم          
خـارج از    "   دولت" در کشور ما نيز مقوله      

نه تنها خـارج از ايـن         .   اين مقوله نيست 
مقوله نيست بـلـکـه در ايـران دولـت بـه                 
عريان ترين شکلي، نقش اعـمـال قـدرت          
سازمانيافته طبقه اي را ايفا ميکند کـه     
تمامي ثروتهاي جـامـعـه را در دسـتـان              

ايـن مسـئلـه و        .   خود متمرکز کرده است   
توضيح و نشان دادن آن براي ما کارگران        
کار سختي نيست چرا که ما هر روزه آن           
را با گوشت و پـوسـت خـود لـمـس مـي                  

  .کنيم
دولت هر جا اعتراض کارگر شـديـد         
نيست، توجهي به خواست وي نميکند و        
آنجا نيز که کارگر از اين بـي تـوجـهـي و           
عــدم پــاســخــگــويــي دولــت، کــارد بــه              
استخوانش مـيـرسـد و نـاچـار مـيـشـود                
اعتراض خود را از طـريـق تـجـمـع و در                
خيابان بيان کنـد بـالفـاصـلـه بـا نـيـروي                 
امنيتي و پليس به داد صاحب سـرمـايـه          
و کارفرما ميرسد و اعتـراض کـارگـر را         

در اين زميـنـه   .  مورد يورش قرار ميدهد 
مثال فراوان است نمونه هاي اخير چنـيـن     
برخوردي از سـوي دولـت بـه کـارگـران،                
يــورش بــه کــارگــران الســتــيــک الــبــرز و           
نيشکر هفت تپه است که هـمـگـان از آن           

کارفرماي الستيک البرز با    .   اطالع دارند 
ميلياردها ثروت و در حالي که محصول       
توليدي کارخانه اش در بـازار هـمـچـون              

طال نقد است، حقوق کـارگـر را مـاهـهـا            
نمي پردازد و راست راسـت مـيـگـردد و             
آنوقت وقتي کارگر از شدت درماندگي و      
بدبختي فـريـاد اعـتـراضـش را بـلـنـدتـر                 
ميکند بالفاصله امکانات انتـظـامـي و         
امنيتي دولت براي نشاندن کـارگـران بـر           
سر جـايشـان در خـدمـت کـارفـرمـا در                  
مـيـايــد و صـدهــا کــارگـر تـوســط آنــان                

ــشــود               ــدان مــي ــه زن ــازداشــت و روان   .ب
با توجه به اين وضعيت و در پـاسـخ بـه                

پس چگونه کـارگـران بـايـد       " اين سوال که  
، بـه    " از حقوق خودشان دفاع بـنـمـايـنـد؟         

" اتـحـاد و تشـکـل        " نظر من تنها پاسـخ       
تجربه نه تنها در ايـران بـلـکـه در              .   است

تمامي نقاط دنيا ثابت کرده است که هر        
وقت کارگر با نيروي متشکل و مـتـحـد         
خود براي دفاع از حقوق انسانـي اش بـه            
ميدان آمده، کارفرما و دولت به خواست       

بنا بر اين بـايـد رفـت و            .   وي تن داده اند   
  .ابزارهاي متحد شدن را پيدا کرد

مجمع عمومـي و تشـکـلـهـايـي از              
قبيل شورا و سنديکا و اتحاديه در واقـع         

در .   ابزار متحد شدن کـارگـران هسـتـنـد           
اين زمينه تا آنجا که بـه تـجـربـيـات تـا                 
کنوني، بويژه تجربيات کارگران معترض     
مربوط ميشود برگزاري مجمع عمومـي      
در مــحــل کــار پــايـه اصــلــي هــر اقــدام              
متحدانه اي از سوي کارگران بـوده اسـت          
حتي ايجاد شورا و سنديکا و اتـحـاديـه            
زماني ميسر است و زماني ميتوانـد در        
خدمت کارگر قرار بگيرد که متـکـي بـر           

  .مجمع عمومي کارگري باشد
مجمع عمومي در واقـع آن پـايـه و             
ستوني است که با اتکـا بـر آن مـيـتـوان                
دست به اتخاذ تصميم جمعي زد و خوب        
کامال روشن است کـه تصـمـيـم جـمـعـي               
تـرجـمـه عـمـلـي اش بـهـم فشـرده شــدن                    
صفـوف کـارگـران اسـت و هـيـچ نـقـطـه                    
اتکايـي بـراي کـارگـر بـاالتـر از قـدرت                  

  .متحدش نيست
کارگر نه پول دارد، نـه دولـت ابـزار              
اعمال خواست و مـطـالـبـه اش اسـت و                
براي ايستادگي در برابر کارفرما نـيـروي        

تـا کـنـون      .   پليس و امنيتي هم که نـدارد      
هيچ کارفرمايي بويژه کارفرمايان بـزرگ      
آنجا که کارفرما حتي اظهر من الشمس        
حقوق کارگر را پايمال کـرده، حـتـي يـک             
توهين از پليس و نيروي امنيتي نشنيده       
است نه تنها نشنيده است بلـکـه پـلـيـس             

محافظ وي در برابر کارگراني بوده      . . .   و  
اند که کارفرما مـاهـهـا حـقـوق آنـان را                 

  .نپرداخته است
پس کارگران بـايـد در وهلـه اول بـه               

قدرتي مـتـکـي شـونـد کـه مـتـعـلـق بـه                     
خودشان است و اين قدرت و نيرو چـيـزي          

تشکل و مجمـع    .   آنان"   اتحاد" نيست جز   
عمومي، کار آمدترين ابزار عملي شـدن        
اتحاد کارگران يک کارخانه و يا دهـهـا و           

  .صدها کارخانه است
در شـرايـط حـاضـر و بـا تـوجـه بـه                    
سختي ها و موانعي که در برابـر ايـجـاد            
يک تشکل از قبيل سنديکـا و شـورا در             
محيط کـار وجـود دارد، بـه نـظـر مـن                   
مجمع عمومي کارآمد تـريـن ايـن ابـزار            
است که ميتوان حرفها و خواستها را بـا          

از طـرف ديـگـر        .   برگزاري آن يـکـي کـرد       
چون در مجمع عمومي کارگران يـکـجـا          
جــمــع مــيــشــونــد احســاس قــدرت هــم            

کارگر وقتي يک نفـره و يـا در            .   ميکنند
تعداد کمتري بخواهد تصميم گيري کنـد       
و حــرف و خــواســت خــود را در بــرابــر                 
کارفرما مطرح کند و بخـواهـد بـراي آن            
مبارزه کند چه بسا کـه مـقـهـور قـدرت               
کارفرما نيز بشـود و آنـچـنـانـکـه بـايـد                  
نتواند حتي حرف و خواست خود را بيـان         

امــا اگــر تــمــامــي کــارگــران يــک          .   کــنــد
کارخانـه بـراي تصـمـيـم گـيـري و طـرح                   

که ايـن  ( خواست خود دور هم جمع شوند  
در واقع همان مجمع عمومـي اسـت کـه            

آنـوقـت   )   من راجع به آن صحبت ميکنـم      
وضعيت فرق ميکند و کارگر براحـتـي و       
با اتکا به اينکـه خـواسـت مـورد نـظـر،                 
خواست تمامي کارگران است با قدرت و       
جسارت و پر شورتر به ميدان مي آيـد و           
خواست و مطالبه خود را مطرح و بـراي       

ــد                ــنــــ ــکــــ ــيــــ ــارزه مــــ ــبــــ   .آن مــــ
در رابطه با سوال آخرتان نيز بايد بـگـويـم       
که در حال حاضرآقايان مـنـصـور اسـالـو            
رئــيــس هــيــئــت مــديــره و غــالمــرضــا            
غالمحسـيـنـي از اعضـاي سـنـديـکـاي               
کارگران شرکت واحد تهران و هـمـچـنـيـن       
افشين شمس قهفرخي از اعضاي کميتـه      
هماهنگي و مـهـدي شـانـديـز در زنـدان               
هستند و اخيرا احکام زندان و شالق نيـز          
براي چهار نفر از شـرکـت کـنـنـدگـان در                
مراسم اول ماه مه امسال در سننـدج بـه           
نامهاي سوسن رازاني، شيوا خير آبادي،      
عبداهللا خاني و سـيـد غـالـب حسـيـنـي                
صــادر شــده اســت و مــن بــنــوبــه خــود               
اميدوارم با همبستگي هـاي جـهـانـي و            
مبارزه کارگران و تـمـامـي تشـکـلـهـا و                
نهادهاي کارگـري، دوسـتـان زنـدانـي از             
زندان آزاد و احکام صادره براي دوسـتـان         

  .سنندج ملغي گردد
 آژانس ايران خبر , با تشکر از شما 

   مصاحبه اختصاصی ادامه
 ...آژانس 

تـجـمـع   كـنـنـد   و   خــو ا هــا ن   آ ز ا د ي   
. هـمـه   د سـتـگـيـر   شـد گــا ن   شــو نــد 

مـا   بـه   هـمـه   آ ز ا د يـخـو ا هـا نـي   كــه   
ــا ي    ــهـ ــلـ ــتـ ــه   قـ ــر ا ض   بـ ــتـ د ر   ا عـ
نـا مـوـسـي   و   عــلــيــه   قــو ا نــيــن   و   

فـر هـنــگ   ضــد   ز ن   بــه   مــيــد ا ن   
آ مـد نـد   و   ا ز   حـقـو ق   بـر ا بـر   ز ن   و   
مــــر د   د فــــا ع   كــــر د نــــد   د ر و د   
مـيـفـرـسـتـيـم   و   هـمـه   مـر د م   شـهــر   
مـر يـو ا ن   ر ا   بـه   پـيـو ا سـتـن   بـه   ا يـن   

 .ا عـتـر ا ضـا ت   فـر ا مـيـخـو ا نـيـم 
كـم يـتـه   كــر د سـتــا ن   حـز ب   

 كـمـو نـسـت   كــا ر گـر ي   ا يـر ا ن 
  ۷ ۸ ۳ ۱مـر د ا د  ۰ ۳
  ۸ ۰ ۰ ۲ا و ت  ۰ ۲
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هـزاران  ۱۳۸۷ مرداد    ۲٦روز شنبه   
نفر از مردم برابري طلب مـريـوان بـا در              
دست داشتن جنازه فرشته نجاتي دخـتـر         

 ساله اي كه دو روز قبل بدسـت   ١٨جوان  
. پدرش سر بريده شد به خـيـابـان آمـدنـد             

تظاهرات با تحويل گرفتن جنازه فرشـتـه        
.  از پزشكي قـانـونـي مـريـوان آغـاز شـد               

هزاران نفر با شعار مرگ بر ارتـجـاع، زن        
كشي محكوم است و سخنـرانـيـهـاي پـر            
شوراز طرف فعالين مدافع حقوق زنان و        
مردم آزاديخواه مريوان نفـرت و انـزجـار           

 .خــود را از ايــن جــنــايــت نشــان دادنــد            
تظاهر كنندگان در مسـيـر تـظـاهـرات،             
جاده اصلي سنندج مريوان را بسـتـنـد و           
توجه صدهها نفر از مسافرين بـيـن ايـن            
دوشهر را به اين جنايت هـولـنـاك جـلـب             

نــيــروهــاي جــمــهــوري اســالمــي     .   كــردنــد
جرئت هيـچ گـونـه عـكـس الـعـمـلـي را                   
نداشته و از دور نظاره گر تظاهرات مردم      
خشمگين عليـه ايـن جـنـايـت هـولـنـاك                

 .بودند
 مـرداد فـرشـتـه        ۲۴روز پنجشنبه     

 سـالـه بـه دسـت           ۱۸نجاتي دختر جوان     
. پدرش به نحو فجيعـي بـه قـتـل رسـيـد               

 سالگي مجبور به ۱۴فرشته جوان كه از     
ازدواج اجباري شده و سپس از همـسـرش     
جدا شده و با پدر و خانواده اش زنـدگـي             
ميكرد، بدنبال يك نـزاع در خـانـواه، بـه              

ميرود و پـدرش او را بـه              خانه عمويش 

منزل آورده و با وحشيانه ترين نحو او را          
اين قتل چنان فجيـع و       .   به قتل ميرساند  

. تكان دهنده بود كه مردم را متحير كرد   
پدر جاني سر دخترش را از تن جدا كـرده          

اما مـردم مـعـتـرض و آزاديـخـواه               .   بود
 هـزاران    ۱۳۸۷ مـرداد      ۲٦مريوان روز    

نفر در اعتراض به اين جنـايـت و عـلـيـه               
فرهنگ و قوانين ضد زن در جـامـعـه بـه        

 . خيابان آمدند
اعــتــراض مــردم بــه ايــن جــنــايــت،          
بيانگر خشم و نفرت مردم از قتل زنان و          

هزاران زن و .   دختران، به اسم ناموس بود    
دختر در ايران و در كشورهاي اسالم زده         
، قرباني جهل و تعصب و مـرد سـاالري            

در ايــران تــحــت حــاكــمــيــت       .   مــيــشــونــد
جمهوري اسالمي كـه دولـت و قـوانـيـن               
عمال از قتل ناموسي دفاع كرده و حتـي          

اين نوع جنايـت را تـبـلـيـغ مـيـكـنـنـد،                   
مريوان را بـر        اعتراض هزاران نفره مردم   

اعـتـراض بـه ايـن جـنـايـت،              .   انگـيـخـت   
بيانگر رشد آزاديخواهي و برابري طلـبـي        

    .و انزجار عمومي از اين قتلها بود
در مــراســمــي كــه در مــقــابـــل                   
بيمارستان محل نگهداري جسد فـرشـتـه        
و در مسير راهپيمايي به سوي روسـتـاي         
كاني دينار، برپا شد، هزاران نفر حضـور         

در اين مراسـم و گـرد هـمـايـي              .   داشتند
سخنرانيهايي مـتـعـددي شـد و زنـان و                
مردان معترض عليه قتلهـاي نـامـوسـي          
اين جنايت را محكوم كرده و از آزادي و          

در .   حـقـوق انسـانـي زنــان دفـاع كـردنـد               
تـعـدادي از      بخشي از اين مراسم بيانيه       

فعالين اجتماعي شهـر مـريـوان خـوانـده            
شد و يكـي از زنـان فـعـال ايـن مـراسـم                    

 :اعالم كرد
ما در ايـنـجـا جـمـع شـده ايـم كـه                   " 

جناياتي كه همه روزه بـه اسـم نـامـوس               
مـا  .   اتفاق مي افتد شديدا محكوم كنيم     

احترام خود را به فرشته نـجـاتـي و هـمـه               
قــربــانــيــان قــتــلــهــاي نــامــوســي اعــالم          

متاسفانه فرشته نجاتي ساكـن     .   ميكنيم
روستاي كـانـي ديـنـار دو روز قـبـل بـه                   
ضرب چاقو توسط يكي از افراد خانـواده   

اين نـوع رفـتـار غـيـر           .   اش به قتل رسيد   
انساني كه پديده اي رايج نـيـز هسـت از              

قـتـل نـامـوسـي        .   سوي ما محكوم است   
بدليل فرهنگ و قـوانـيـن و مـنـاسـبـات               
موجود است و سكوت و مـمـاشـات در             
مقابل آن به معني تمكين در بـرابـر بـاز             

شـكـي   .   توليد تـوحـش و بـربـريـت اسـت             
نيست كه بسياري از ما عليه اين رفـتـار          
هستيـم و راه مـبـارزه بـا آن تشـكـل و                     
انســجــام در نــهــادهــاي مــخــالــف قــتــل          
ناموسي و مـبـارزه بـا ايـن خشـونـت و                  

بـايـد پـرچـم انسـانـيـت و              .   توحش اسـت   
تهديد .   برابري طلبي را به اهتزاز در آورد      

خشونـت و نـاامـنـي عـلـيـه زنـان و در                     
مـا از    .   جامعه و خانواده محكـوم اسـت       

اين طريق به اطالع عمومي مـيـرسـانـيـم        
كه بايد جامعه و مردم مترقي در مقابل        

  .... و." اين جنايات بايستند
بدنبال اين بخش از مراسم جمعـيـت        
به طرف كاني دينارحركت كـرده و جـاده           

 .هاي محل حركت مردم بسته شد
مردم با شعار مرگ بر ارتجاع، زنده       

باد مساوات، زن كشـي مـحـكـوم اسـت             
در حال راهپيمايـي از مـريـوان بـه           . . . .   و

كـانـي   .   سمت كاني دينار حركـت كـردنـد        
دينار روستايي در نزديك مـريـوان اسـت         
كه قتل ناموسي درآنـجـا اتـفـاق افـتـاده               

مردم مدتي جاده اصـلـي مـريـوان          .   است
سنـنـدج را بسـتـنـد و در اعـتـراض بـه                     

 . فرهنگ و قوانين ضد زن شعار دادند
پـــالكـــاردهـــاي مـــتـــعـــددي در              
گراميداشت فرشـتـه و عـلـيـه قـتـلـهـاي                 
ناموسي و عليه قوانين ارتجاعي و ضـد        
زن در دست مردم آزاديخـواه خـواسـت و            
اهداف اين تـجـمـع اعـتـراضـي را بـيـان                 

 . ميكرد
حركت اعـتـراضـي مـردم مـريـوان              

نمونه اي از احساس و همدلي هزاران نفر        
مـا  .   بود كه از قتلهاي ناموسي بـيـزارنـد        

به همه سازماندهندگان و فـعـالـيـن ايـن             
حركت انساني درود ميفرستيم و از همـه        
مردم كردستان ميخواهيم عليـه چـنـيـن           

 . جناياتي به ميدان بيايند
بــر اســاس آخــريــن اخــبــاري كــه               

منتشر شده است، در جريان اين تـجـمـع           
اعتراضي و بعد از آن تعدادي از رسـانـه            
هاي فارسي زبان با فعالين ايـن حـركـت            
مصاحبه ها و گزارشهايي تهيه و پـخـش      

 . كرده اند
كميته كردستان حزب كمونيست    

 كارگري ايران 
 ۱۳۸۷ مرداد ۲۶
 ۲۰۰۸ اوت ۱۶

 مردم مريوان عليه قتل ناموسی به خيابان آمدند 

قويترين نيروي آن بود مـردم را از           
تالش و هدف رژيم اسالمي مطـلـع        
ميكرد و حزب دمكرات به دنـبـال         

بـرعـكـس    .   راه سازش با رژيـم بـود       
اين اوضاع در كردستان جبهه رژيم      
اسالمي و احزاب مدافعش متـحـد       

امــا جــبــهــه   .   و يــكــپــارچــه بــودنــد     
سازمانهاي اصلي در كردستـان بـه      
دلــيــل ســازشــكــاريــهــاي حــزب             

كومله در   .   دمكرات يكدست نبود  
آن دوره هر روز بيشتر از روز قـبـل           
احساس خطر بيشـتـري مـيـكـرد و            
حزب دمكرات كردستان كومله را      
جنگ طلب ، ماجراجو و سرگـردان       
مي نامـيـد و خـود بـه دنـبـال راه                   

اين روند .     سازش با رژيم ميگشت   
 ١۳۵٩و سير حوادث تا بهار سال        

 . ادامه داشت
 بـه فـرمـان بـنـي            ٥٩در بهـار     

صدر رئـيـس جـمـهـور وقـت و بـه                  
عنوان فرمانده کل قـوا جـمـهـوري           
اسالمي، حمله به مراتب وحشيانـه     
تري عليه جنبش آزاديـخـواهـي در         

بـنـي صـدر در        .   کردستان اغاز شد  

 بـا صـدور       ٥٩ فروردين   ١٢تاريخ  
فرماني به ارتش و تمـام نـيـروهـاي        
مسلح دستـور داد تـا سـرکـوب و              

و “   ضد انـقـالب    ” خلع سالح کامل    
گــروهــهــاي مســلــح در کــردســتــان        

 .پوتينهايشان را از پا درنياورند
به دنبال اين اقـدام حـملـه بـه              

شهـر  .   شهر هاي كردستان آغاز شد    
ستونهـاي  .   سنندج اولين هدف بود   

ارتش هـمـراه بـا تـانـك و تـوپ از                  
ــدج               ــن ــن ــه دروازه س ــانشــاه ب ــرم ك

مردم در جنـوب سـنـنـدج         .   رسيدند
در فاصله فرودگاه و شهـر جـاده را           
مســدود و وچــنــد شــبــانــه روز در            
مقابل ستونهاي ارتش به تـحـصـن         

در اين هنگام كومله بـه       .   نشستند
فكر آمادگي خود و سـازمـان دادن      

. مردم براي مقابلـه بـا ارتـش بـود            
رژيم از ابتدا اعالم كـرده بـود ايـن            
ستون ارتشي نه براي حمله به شهـر        

. بـلـكـه مـيـخـواهـد بـه مـرز بـرود                  
كومله و مردم ميدانستند كـه ايـن        
فقط يك تـرفـنـد اسـت امـا حـزب                

رژيـم    دمكرات با تكـرار حـرفـهـاي        

اعالم كرد كه اين ستون ميخـواهـد     
به مرز برود و نبايد جـلـو آنـرا سـد             
كــردو قصــدداشــت کــه ســتــون را            
محافظـت و تـاپـادگـان هـمـراهـي               

حتي بديـن مـنـظـور چـنـد            . ! ! !   کند
گروه از نـيـروهـايـش را بـه مـحـل                 

. استقرار ارتـش مـهـاجـم فـرسـتـاد            
پخش اين خبر كه حـزب دمـكـرات         
چنين قصدي دارد، نفرت و انزجـار       
شديدي را از طرف  مردم سـنـنـدج           
نسبت به حزب دمـکـرات مـوجـب           
شد و حزب دمكرات ناچار به عقب 

. نشيني از اين سيـاسـت خـود شـد           
بعد از چند روز كشمكش يك شـب         
ستون ارتش از مسير غربي سنندج 

. براي محاصره شـهـر حـركـت كـرد           
نيروهاي مسلح مردمي و كومله و      
ديگر سازمـانـهـاي چـپ بـا ارتـش              

حـزب دمـكـرات در        .   درگير شدنـد  
مردم .   مقر خود حركتي انجام نداد    

در مـقـابـل مـقـر حـزب دمـكـرات                
تــظــاهــراتــي را ســازمــان دادنــد و          
اعالم كردند اگر نـمـيـخـواهـيـد بـه              
كمك مردم شهر بياييد و نظاره گـر        
كشتار مـردم هسـتـيـد بـايـد خـلـع                
سالح شويد و مردم با اين اسـلـحـه           

ها ميروند و از خـود و شـهـرشـان               
حـزب دمـكـرات      .   دفاع مـيـكـنـنـد      

ناچارا از مقرهايشان بيرون آمـدنـد       
و چند گـروه کـوچـک را بـه جـبـهـه                  

 . جنگ فرستادند
 روز   ٢۴اين جنگ در سننـدج       

، هـزاران نـفـر كشـتـه         .   طول كشـيـد   
در .   زخمي، و خـانـه خـراب شـدنـد            

 مين شب كومله تصميم گرفت ٢۴
نيروهاي مسلحش را از شهر خارج      

در اين مدت از زمين و هـوا      .   كند
شهر سنندج تمام وقت زير بمبـاران       

. و خمپاره باران و توپ بـاران بـود           
شهر به محاصره در آمـد و آمـد و           
رفت به خارج شـهـر مشـكـل شـده              

بسياري از جانباخته گـان در        .   بود
خانه ها دفن شدند زيرا امكان دفن 

 . آنها در گورستانها ممكن نبود
بعد از اين حمله وحشيانه بـود        
ــاي                  ــروه ــي ــه دســت ن ــر ب ــه شــه ك

حـزب دمـكـرات      .   سركوبگر افـتـاد    
عليرغم فشار مردم در اين جـنـگ         

تـمـام   .   نقش چـنـدانـي ايـفـا نـكـرد             
 روزه ســنــنــدج بــه        ٢۴مــقــاومــت    

رهبري كومله و نـيـروهـاي مسـلـح           
 . مردمي پيش رفت

اما بعـد از تسـخـيـر سـنـنـدج               
حمله به شهرهاي ديگر يـكـي پـس          
از ديگر آغاز شد و بـعـد از حـدود           
يك سال جـنـگ و درگـيـري تـمـام                
شــهــرهــاي و مــراكــز مــهــم و پــر              

بــه تصــرف نــيــروهــاي       جــمــعــيــت    
. سركوبگر رژيم اسـالمـي در آمـد          

جنگ رژيم عليه مـردم هـمـچـنـان            
ــه دارد    ــنـــگ         .   ادامـ ــه جـ ــر چـ اگـ

حـوالت  تـ مسلـحـانـه بـعـد از ايـن               
، امـا بـه اشـكـال           حاشيـه اي شـده      

ديگري اين جنگ همچـنـان ادامـه         
جمهوري اسالمي هيچ وقـت      .   دارد

نتوانسته در كردسـتـان جـايـگـاه و            
پايگـاهـي در مـيـان مـردم كسـب               

اكنون جنبشهاي اجتماعي و   .   كند
چپ در جامـعـه بـا افـق و اهـداف                
بسيار روشن وشفافـتـر و گسـتـرده           
ــف                ــل ــخــت ــاي م ــردن عــرصــه ه ک
مــبــارزات اجــتــمــاعــي، بــيــش از          
هميشه رژيم اسالمي را به چـالـش         
ميطلبـنـد و جـنـگ مـردم عـلـيـه                 
سركوبگريهاي رژيم اسالمـي بـراي       
بزير كشـيـد حـاكـمـان خـونـريـز بـا                 

 . قدرت ادامه دارد
  

 ...  فرمان خمينی در ادامه 
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!   مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

 
مــحــمــد صــالــح حســيــنــي اهــل        

در بـخـش سـارال        )   گه زان (   روستاي  
بنا به نامه اي کـه        .   سنندج مي باشد  

در آن براي آزادي از زنـدان اسـتـمـداد             
طلبيده است، دو فرزند خود را در راه         

. آزادي و برابري از دسـت داده اسـت            
يکي از فرزنـدان او هـمـانـنـد پـدرش               
صالح، چهره آشـنـا و مـحـبـوبـي در                
ميان مـردم سـنـنـدج و روسـتـاهـاي                

انـور حسـيـنـي       .   منطـقـه سـارال بـود        
از چهره  )   شهاب گه زان    (   معروف به   

هاي شاخص و انـقـالبـي بـود کـه در               
صف نيروهاي کومه له فعاليـت مـي        

 و در جـريـان         ۶۲انور در سـال       .   کرد
برپله (   عمليات پايگاه تينال واقع در      

توسط گلوله مـزدوران رژيـم        )   سارال  
تازه بقدرت رسيـده اسـالمـي و بـراي             

گفـتـن   .   تحقق سوسياليسم جان باخت   

و نوشتن از شخصيت کسي چون انور       
شايد موضوع مفصل و جداگـانـه اي         

رژيـم اسـالمـي      .   را الزم داشته بـاشـد      
 سـال    ۸صالح حسيني پـدر انـور را            

. اســت در زنــدان نــگــهــداشــتــه اســت        
صالح حسيني انسان بسيار شريف و       
محبوبـي در مـيـان مـردم مـنـطـقـه                 

او و هـزاران      .   سارال و سنـنـدج اسـت       
انسان ديگر که سالهاست در اسـارت        
حکومت اسالمي هستند يک ثـانـيـه         

. هم نبايد در زندان نگهداشتـه شـونـد         
 .اين انسانها محبوب مردم هستند

همه مردم کردستان مي دانند که      
اگر کسي مخالف اين رژيم و عليه آن        
دســت بــه مــبــارزه زده بــاشــد، پــدر،            
مادر، خواهر و برادر و کـال خـانـواده            

اين شخص مـورد اذيـت و آزار قـرار             
اين سياست ضـد بشـري       .   گرفته است 

. و هميشگي اين حکومت بوده اسـت      
براي حکومت اسالمي سن و سـال و          
يا ابعاد عاطفي، انسـانـي نـه تـنـهـا               
معيار نيست بلکه کامال بـرعـکـس،         
چهره هاي محبـوب در مـيـان مـردم             
همانند خاري در چشم اين حـکـومـت         

وحشت رژيم از انساني بـا       .   بوده است 
 سال سن و نگه داشتنش به مدت        ۷۱
 سال در زندان و در شـرايـط بسـيـار           ۸

بد جسمي کـه در زنـدان بـدان دچـار                
گشته است را بايد جزو جنايت علـيـه         

 .بشريت محسوب کرد
 
ــور                    ــه ان ــي را ک ــان و راه آرم

انتخـاب کـرده بـود بـراي           )   شهاب  (   
اميد .   پدرش هم عزيز و ارزشمند يود     

به آزادي تالش براي رهايي از اسارت       
اين حکومت و تحقق سوسـيـالـيـسـم،         
آرمان انور بود و صالح حسيني خـود        
ــم                      ــي ــه ــک و س ــري ــن راه ش را در اي

ماهيت و موجوديت رژيم    .   ميدانست
اسالمـي مـعـنـايـي جـز ضـديـت بـا                  

انسانيت، آزاديخواهي، برابري طلبـي     
صالح حسـيـنـي دو فـرزنـدش            .   ندارد

بدست جـانـيـان رژيـم اسـالمـي جـان               
 سال اسـت در      ۸باختند و خودش هم     

 .در زندان نگه داشته شده است
 

صالح حسـيـنـي بشـدت بـيـمـار              
در زنــدان بــه انــواع امــراض           .   اســت

در حاليـکـه    .   گوناگون دچار شده است   
پــزشــکــي قــانــونــي وضــعــيــت وخــيــم       
جسمي او را تاييد کرده است قاعدتـا        
بايد امکان مداوا داشـتـه بـاشـد کـه              
مسئولين زندان به اين امـر تـوجـهـي           

قطـعـا بـايـد بـه کـمـک او                .   نکرده اند 
شتافت و نـبـايـد گـذاشـت در زنـدان                

 .بماند
پيام و درخواست مـن بـه مـردم             

ــدج و                  ــن ــن ــارز س ــب ــواه و م ــخ آزادي
روستاهاي اطراف سنندج ايـن اسـت         
کــه بــراي آزادي او از زنــدان تــالش              

کـافـيـسـت مـردم روسـتـاهـاي             .   کنند
منطقه سارال در مقابل زندان سنندج      
تجمع اعتراضي را براي آزادي صالـح       
حسيني براه اندازند، بي گـمـان مـردم          

سنندج نيز که تا کـنـون جسـارتـهـاي            
بــي نــظــيــري را بــراي اعــتــراض بــه             
نهادهاي رژيم از خود نشان داده انـد،         

در يـک    .   در کنار آنـان خـواهـنـد بـود           
کالم بايد مردم شهر سنندج متحدانه      
و دســت در دســت هــم بــه يــاري او                

بايد شرح حال و عـکـس او          .   بشتابند
را در اندازه هاي بـزرگ و بـه تـعـداد                
زيــادي بــر در و ديــوار زد و افــکــار               
عمومي و کال مردم را هرچه بـيـشـتـر        

مي تواننـد   .   از وضعيت او مطلع کرد    
طــومــار اعــتــراضــي بــا امضــاهــاي         
زيادي براي آزادي او از زنـدان را نـيـز          

صالح حسـيـنـي      .     در دستور بگذارند  
. را مي توان و بايد از زندان آزاد کـرد          

او شايسته بيشترين کـمـکـهـا و گـرم             
امـيـدوارم کـه      .   ترين محبـتـهـا اسـت       

اقدامات اعتراضي از جـانـب مـردم           
آزاده سنـنـدج و روسـتـاهـاي اطـراف              
بـراي آزادي او از زنـدان ايـن انســان                
شريف را از اين شرايط سخت نـجـات         

 . دهد
 ۲۰۰۸ اوت ۱۹

م ح م د   صـا لـح   ح ســيــنــي ،   د ر   
  ۸  س ا ل گـي ،   هــم   ا کــنــو ن    ۱ ۷س ن   

ســـا ل   ا ســـت   د ر   ز نـــد ا ن   ا ســـت   و   
ب ي م ا ر ه ا ي   م خ ت ل ف   ن ا ش ي   ا ز   ف شـا ر   
ز ن د ا ن   و   ا ع م ا ل   جـا نـيـا ن   جـمـهـو ر ي   
ا س ال م ي   ح ت ي   ن ش سـتـن   و   حــر کــت   

نـا مـه   .   ر ا   ا ز   و ي   س لـب   کـر د ه   ا ســت 
ا ي ن   ا ن س ا ن   ش ر ي ف   کــه   بــر ا ي   آ ز ا د ي   
خــو د   بــه   مــر د م   و   ســا ز مـــا نـــهـــا ي   
م د ا فـع   حـقـو ق   ا نـســا ن   ر و ي   آ و ر د ه   

نـا مـه   مـحـمـد   .   ا س ت   ر ا   ب خ و ا نــيــد 
ص ا ل ح   ح س ي ن ي   ب ا ن د ا ز ه   ك ا ف ي   د ر بـا ر ه   
ــو ر ي    عــمــق   جــنــا يــتــکــا ر ي   جــمــهـ

ــت  ــا   ا سـ ــو يـ ــح   .   ا ســال مــي   گ صــا ل
ح س ي ن ي   ب ر ا ي   آ ز ا د ي   خـو د   بــد ر ســت   
ــع   آ ز ا د ي   و    ــد ا فـ ــا ي   مـ ــيــر و هـ ــه   ن ب

. ح قــو ق   ا نـســا ن   ر و ي   آ و ر د ه   ا ســت 
  .ب ا يـد   ا و   ر ا   ا ز   ز نـد ا ن   آ ز ا د   کـنـيـم 
 !م ر د م   ش ر يـف   و   آ ز ا د يـخـو ا ه 

ب ه ر   ش ک ل ي   ک ه   م م ک ن   ا سـت   بـه   
ــر ا ض    ــتـ ــو ر ي   ا ســال مــي   ا ع ــه ــم ج

م ا   ا ن س ا ن ه ا ي   مـد ا فـع   آ ز ا د ي   .   ک ن ي د 
و   ح ق و ق   ا ن س ا ن ي   م ي ت و ا ن ي م   مـحــمــد   
ص ا ل ح   ح س يـنــي   ر ا   ا ز   ز نــد ا ن   آ ز ا د   

نـا مـه   و   عـکـس   و ي   ر ا   د ر   .   ک ن ي م 
ب ر   د ر   و   .   س ط ح   و س ي ع   پ خ ش   کـنـيـد 

د ي و ا ر   ش ع ا ر   ب ن و ي سـيـد   و   خــو ا هــا ن   
آ ز ا د ي   فـــو ر ي   مـــحـــمـــد   صـــا لـــح   

ک م ي ت ه   کـر د سـتـا ن   . ح س ي ن ي   ب شـو يـد 
ح ز ب ،   ش م ا   م ر د م   آ ز ا د يـخـو ا ه   ر ا   فـر ا   
م يـخـو ا نـد   کـه   بـر ا ي   آ ز ا د ي   فـو ر ي   
مـحــمــد   صــا لــح   ح ســيــنــي   و   بــر ا ي   
پ ا سـخ   بـه   د ر خـو ا سـت   ا يـن   ا ن ســا ن   

  .ش ر ي ف   د س ت   ب کـا ر   شـو يـد 
 !م ر گ   ب ر   ج م هـو ر ي   ا س ال مـي 

ز ن د ه   ب ا د   ج م ه و ر ي   
 !س و س ي ا ل ي س تـي 

ک م ي ت ه   ک ر د س ت ا ن   ح ز ب   
 ک م و ن ي س ت   کـا ر گـر ي   ا يـر ا ن 

   ۷ ۸ ۳ ۱  مـر د ا د    ۸ ۲
  ۸ ۰ ۰ ۲  ا و ت    ۸ ۱ 

 

  مردم آزاديخواه                        

  کمک کنيد تا محمد صالح حسينى
 !از زندان آزاد شود

در مورد استمداد محمد 
صالح حسينی برای 
 آزادی از زندان

 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان

  نامه محمد صالح حسينی
 
 

مردم آزاديخواه، سازمانھای مدافع حقوق بشر، احزاب و 
 سازمانھا ی سياسی

سال سن در حال حاضر در زنـدان مـركـزي            ۷۱اينجانب صالح حسيني داراي     
 سـال    ۱۰صدايم به جايي نرسيده است تا به حـکـم             .   سنندج در بند ميباشم     

از شـمـا هـمـه          .  سال آنرا گذرانده ام۸ سال زندان که تا کنون ۱۰   . اسالمي اعتراض کنم     بيدادگاههاي نظام    زندان
طـلـب کـمـک دارم            ياران و رفقاي من که ساليان طوالني در رنج و مصيبت ها و سختي هـا در کـنـارتـان بـوده ام                   

خواستارم كه اين احكام ظالمانه جمهوري اسالمي را به گوش جهانيان و آزادي خواهان برسانيد، به اين وضعيت                     و
 .شما ميتوانيد من را کمک کنيد. من اعتراض کنيد و موجب ازادي من شويد

سال است كه در زندان ميباشم ودر حال حاضر با كهولت سني كـه دارم حـتـي در زنـدان قـادر بـه                   ۸اكنون به مدت  
رابـه تـمـامـي          نشستن و برخواستن نيستم، اي كساني كه ميگوييد ما طرفدار حقوق انسانها هستـيـم فـريـاد مـن                  

من دچار مريضيهاي گوناگون و نا عالجي شده ام، بيماريـهـايـي             . جهانيان برسانيد كه من نميخواهم در زندان بميرم       
سال از حکمم مـانـده اسـت، حـتـي          ۲سال تمام شده است كه در زندان به سر ميبرم و   ۸.   كه در زندان دچار آن شده ام        

يك بار بيدادگاه سنندج من را معرفي كرده به پزشك قانوني و مريضي من را هم تاييد كرده اند كه اصـال قـادر بـه                 
فرزندانـم را هـم در راه آزادي و                  و اضافه ميكنم كه من    .   ادامه زندان نميباشم ولي همچنان در زندان به سر ميبرم         

 .برابري انسانهاي محروم از دست داده ام
خواستارم كه پيام من را از تلويزيو ن هايتان، روزنامه و سايت و راديو هايتان که صداي انسانيت و آزادي است بـه       

 .من را از زندان آزاد کنيد. به سازمانهاي مدافع حقوق زندانيان و بشر برسانيد. همه مردم برسانيد
 با تشكر محمد صالح      

 )حاجي صالح حسيني     ( حسيني

 
 
 
 
 
 
 

 محمد صالح حسينی


