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به کـمـيـتـه        بنا به خبري که
کردستان حـزب رسـيـده اسـت،         

اســفــنــد در مــيــدان         ٢٩ شــب   
مرکزي شهر سنندج، مـردم بـا     
ترقه و نارنجکهاي دسـت سـاز       
ماشينهاي نيـروهـاي سـرکـوب       

. رژيم را مورد حمله قرار دادنـد 
نيـروهـاي سـرکـوب زيـادي در            
شهر حضور دارند و در حـالـت       

 . آماده باش هستند

عــلــيــرغــم تــالش هــمــه جــانــبــه        
جمهوري اسـالمـي بـراي مـقـابلـه بـا              
چهارشنبه سوري، مردم در تـهـران و         
در سراسر کشور در ابعاد وسيعـي بـه     
خيـابـان ريـخـتـنـد، شـادي کـردنـد و                  
مقررات اسالمي و حکومتي را زيـر      
پا گذاشتند و رژيـم عـلـيـرغـم آمـاده             
باش کـامـل قـادر بـه جـلـوگـيـري از                 

 .مراسم هاي بزرگ مردم نشد
  

جمهوري اسالمي و مقامات ريز 
و درشت آن امسال بيـش از هـرزمـان        
عليه چهارشنبه سوري تبليغ و تهديد 
کــردنــد، آنــرا بــه عــنــوان يــک ســنــت           
ضداسالمي محکوم کردند، آيـت الـه     
ها و امام جعمه هـا از رسـانـه هـا و             
مــنــبــرهــا مــردم را از شــرکــت در                

چهارشنبه سوري بـرحـذر داشـتـنـد و            
فــرمــانــدهــان نــيــروهــاي ســرکــوب و         
دادستاني و غيره از شـدت عـمـل بـا           
مـردم حـرف زدنـد و هــزاران نـيــروي               
سرکوب را در خيـابـانـهـا و مـحـالت           
مستقر کردند، امـا مـردم در ابـعـاد             
وسيعي در تهران و شـهـرسـتـانـهـا بـه          

 
امروز چهارشنبـه  :  يدي محمودي

سوري است و اين روز بـه مـبـارزه اي        
جدي بين مردم آزاديخواه ، مـردمـي       
که بطور طبـيـعـي خـواهـان شـادي و             
ــن روز                  ــن جشــن در اي ــزاري اي ــرگ ب
هستنداز يک طرف و از طـرف ديـگـر      
رژيم سرکوبـگـر جـمـهـوري اسـالمـي            

هر ساله جـمـهـوري      .  تبديل شده است
اسالمي با بسيج نـيـروهـايـش تـالش        
ميکنـد کـه در مـقـابـل مـردم قـرار                  

امسال نيز جمهوري اسالمي .  بگيرد 
با آماده باش وجمع کردن  نيروهايـش  
در چنـديـن شـهـر در ايـران مـردم را                 
تهديد کـرده اسـت کـه نـبـايـد جشـن                
بگيرند و مقامات رژيم اظـهـار کـرده      

از شـادي و      "  ضــد انــقـالب   "  انـد کــه      
برپائي مراسم سوة استفاده ميکنـد و    

يا تحت عنوان بخطر افتادن امـنـيـت    
مردم در نظر دارند که از بـرگـزاري بـا      

. شکوه مراسمهـا جـلـوگـيـري کـنـنـد            
فراخوان شما جوانان و مردم  در ايـن      
روز چيست؟ چـرا در ايـن روز مـهـم               
است که مـردم آتـش روشـن کـنـنـدو               

 جشن بگيرند؟
هـمـانـطـور کـه        :  محمد آسنگـران 

شما گفتيد اگـر مـمـنـوعـيـتـي بـراي             
برگزاري چهارشنبه سـوري نـمـي بـود         
مانند همه کشورهاي ديگردنيا، ايـن    
روز ميتوانست يک روز عـادي بـاشـد      
مردم جشن بگيرند و هـمـراه هـم  بـه           

امــا .  شــادي و پــايــکــوبــي بــپــردازنــد      
جمهـوري اسـالم بـه دلـيـل مـاهـيـت                 
اسالمي و به دليل ضديت خودش بـا    
هر گونه شادي و خوشي،اين را مجاز 
نميبيند که مردم و بويژه جوانان چـنـد   

بـه ايـن     . ساعتي بدور هم خوش باشند
دليل به موضوعي اجتماعي و عمـال  
به موضوعي سـيـاسـي  تـبـدل کـرده             

ممنوعيت جشن، ممنـوعـيـت    .  است
شادي و ممنوعيت جمع شدن  عـمـال   
دخالـت کـردن نـه تـنـهـا در زنـدگـي                   
خصوصي، بلکه نوعي سياسي کـردن  

در واقـع چـهـارشـنـبـه         .  اين روز است 
سوري يک روز سيـاسـي نـيـسـت امـا           
جمهوري اسـالم بـه دلـيـل سـيـاسـت                
سرکوبگرانه خودش اين را به مسـئلـه   

بـه ايـن     .  اي سياسي تبديل کرده است
معني مردم تا کنـون نشـان داده انـد          
که در مقابل تهديد و زور نـيـروهـاي          

 ٢٩ و        ٢٨ ،    ٢٧ روزهـــاي    
بياد مـانـدنـي خـواهـد         ٨٧ اسفند 
در ايـن روزهـا مـيـلـيـونـهـا               .  بود

مردم از کـوچـک و بـزرک، پـيـر و              
جــوان در ســراســر کشــور، در                
شهرهاي کردسـتـان بـا رفـتـن بـه             
استقبال چهارشنبه سوري و سـال      
نو نشان دادند که اين مناسبـتـهـا    

را بـه فضـايـي شـاد و بـا نشـاط                 
بـر خـالف     .  تبديل خـواهـنـد کـرد      

تبليغات ناسيونالـيـسـم عـظـمـت         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان

جوانان سنندج به نيروهاى سرکوب 
 رژيم حمله کردند

 مصاحبه تلويزيون ايسکرا با محمد آسنگران
در باره چھارشنبه سورى و شايعه 
مذاکره حزب دمکرات وسازمان 
 زحمتکشان با جمھورى اسالمى 

 چھارشنبه سورى اقدام سياسى وسيع مردم عليه حکومت بود
 زنان حجاب برداشتند و دختر و پسر رقص جمعى کردند

 و آپارتايد جنسى را در هم شکستند

 :در صفحات ديگر
در اولين روز پس از تعـطـيـالت رسـمـى سـال نـو، کـارگـران 
اخراجى کارخانه چينى کرد در مقابـل اداره کـار کـرمـانشـاه 

               ٢صفحه دست به تجمع زدند                    
 
ی علـی بـادوزاده، کـه از اواخـر اسـفـنـدمـاه  جنازه

توسط مـامـوران امـنـیـتـی بـازداشـت شـده بـود، در 
 ٤صفحه     .اطراف شھرستان مھاباد پیدا شد

 
جمھورى اسالمى يک زندانى سياسى ديگر را در زنـدان اويـن 

 ٤صفحه !                        به قتل رساند
  

 2صفحه 

 4صفحه 
 3صفحه 

 2صفحه 

روزهائى که 
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 مردم بود



459شماره يسکرا                                           ا                                                 2صفحه    

بنا بر گزارشهاي دريـافـتـي      
توسط اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          
ايران امروز پنجم فروردين مـاه    
هشتاد و هشت و در اولين روز   
پايان تعطيالت رسمي سال نـو،  
بيش از دويست نفر از کارگـران  
کارخانه چيني کرد در مـقـابـل        
اداره کار کـرمـانشـاه دسـت بـه          
تجمع اعتراضي زده و خـواهـان   
ــکــار فــوري خــود            ــازگشــت ب ب

کــارگــران چــيــنــي کــرد      .  شــدنــد
تصمـيـم بـه تـجـمـع در پـنـجـم                  
فروردين ماه را قبال در مجـمـع   

 .عمومي خود گرفته بودند
بنا بر اين گزارش بالفاصلـه  
پس از تجمع کارگران کـارخـانـه    
چيني کرد در مقابل اداره کـار      
کرمانشاه، مسئولين ايـن اداره    
براي رسيدگي بـه خـواسـتـهـاي          
اين کارگران از آنان يک مـهـلـت    
ده روزه را در خواست کـردنـد و       
طي مذاکراتي، کارگران با ايـن    
مهلت ده روزه موافقت نموده و   

صـبـح بـه         ٣٠/١٠ در ساعت 
ايـن  .  تجمع خـود پـايـان دادنـد          

صـبـح در        ٨ تجمع از سـاعـت       
مـقـابـل اداره کـار شـروع شــده              

 . بود
کارگران چيني کرد تصمـيـم   
دارنــد فــردا پــس از انــتــخــاب           

ــان                 ــي ــي از م ــاي ــده ه ــن ــاي ــم ن
همکارانشان بار ديگر با هـدف    
معرفي و حمايت از اين نماينده 

در مـــقـــابـــل اداره کـــار              هـــا
 . کرمانشاه دست به تجمع بزنند

الزم به يـادآوري اسـت طـي        
نفر   ٧٠٠ سه ماه گذشته حدود 

از کارگران کارخانه چينـي کـرد     
از کار خود اخـراج شـده انـد و            
کارگراني که امروز در مـقـابـل      
اداره کار دسـت بـه تـجـمـع زده            
بــودنــد، تصــمــيــم دارنــد طــي          

 ٤٠٠ روزهاي آيـنـده بـا حـدود           
نفر ديگر از همکـاران اخـراجـي      
خــود تــمــاس بــگــيــرنــد تــا در           
ــه             ــدگــي ب صــورت عــدم رســي
ــه            ــر دامــن ــهــايشــان ب خــواســت

 . اعتراضات خود بيافزايند
کارگران اخراجـي کـارخـانـه       

سـال     ٢٠ تـا       ١٠ چيني کرد از 
سابقه کار دارند و به اسـتـثـنـاء       
تعداد کمي از آنان، بقيه با قرار 
داد مــوقــت در ايــن کــارخــانــه          

 . مشغول بکار بوده اند
   

پنجم فروردين ماه هشتاد و 
  هشت

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

ــرانــي، رنــگ و بــوي                  طــلــب اي
چهارشنبه سوري و سال نـو  بـراي       

بــجــا آوردن      "  مــردم نــه از ســر            
، بـلـکـه      " سنتهاي ديرينه ايـرانـيـان   

ساختن سه روز شادي و شکـسـتـن    
سد آپارتايد جـنـسـي و اعـتـراض             
گسترده مردم عليه حکومت ضـد    

 .شادي حاکم بر جامعه بود
سران ريز و درشـت حـکـومـت         
اسالمي از روزها و هفته ها قـبـل     
از چهارشنبه سوري و سال نـو، بـا       
هجوياتي کـه بـر عـلـيـه شـادي و               
خوشي مردم بر زبان جاري کـردنـد     
خواستند مردم را در خانه هايشان 

نيروهاي سرکوب خـود  .  نگه دارند
را چنـد بـرابـر و بـه مـزدورانشـان               

در .  اضافه حقوق پرداخـت کـردنـد     
نماز جمعه هايشـان بـه هـر آنـچـه            

طرح .  بوي شادي دارد حمله کردند
و دستور العمل نا امني اجتماعي 
شان را در اختيار فرماندهان نـاجـا   
قرار دادند و با تـمـام تـوان تـالش           

. کردند تا مانع شادي مردم شـونـد  
ــاورانــه و              ــاب امــا خــودشــان هــم ن
انگشت در دهـان ديـدنـد کـه اگـر            
مــردم بــخــواهــنــد کــاري صــورت        
دهند تا به آخر آنرا بپيش خواهنـد  
برد و با اينچنين ظرفيـتـي بسـاط      
ــرمــي              جــمــهــوري اســالمــي را ب

 . چينند
چهارشنبه سـوري و بـرگـزاري          

بـراي     ٨٧ سال نو در اواخر اسفنـد    
کل جامعه حرکتي سـيـاسـي و در        
اعتراض بـه حـکـومـت اسـالمـي             

مردم به اراجيف و تـهـديـدات    .  بود

و اهانتهـاي حـکـومـت بـه شـادي             
آنها توجه نکردند و با عزمي جـزم  
و در تجمعات دهها هزار نـفـره در     
شهرها و روستاها بيرون آمـدنـد و     
با استقبال از شـادي و جشـن، بـا          
اجرا و برپايي مـوسـقـي، رقـص و         
پايکوبي زنـان و مـردان و بـويـژه               
جوانان دختر و پسر، سد آپـارتـايـد    

در .  جنسـي را درهـم شـکـسـتـنـد             
بســـيـــاري از ايـــن مـــراســـمـــهـــا          

" زنده باد آزادي بـرابـري  " شعارهاي 
دور انداختن حـجـاب   .  سر داده شد

و مانتوها بويژه در کـردسـتـان از          
ويژگي هاي ديگر اين مراسمهـا و    
در اعتراض به حکومت اسـالمـي     

ــود                 ــيــز آن ب ــيــن زن ســت ــوان . و ق
سوزانـدن تصـاويـر خـامـنـه اي و               
احــمــدي نــژاد بــعــنــوان ســمــبــل و         
نماينده کثيف ترين حکومـت ايـن     
عصر نشان از سـوت پـايـان عـمـر          

تــمــامــي .  اوبــاشــان اســالمــي بــود    
اينها پـاسـخـي مـحـکـم و دنـدان                
شکن به چرنديات سران حـکـومـت    
اسالمي در ضديتـشـان بـا شـادي         
مردم و پاسخي به ياوه گوئي هـاي  

 .احمدي نژاد در سنندج بود
به يک معـنـا در ايـن سـه روز             

ــود              . شــهــرهــا در دســت مــردم ب
مهمترين عاملي که ايـن امـکـان        
را ميسر کرد، حضـور گسـتـرده و        
يکپارچـه مـردم در خـيـابـانـهـا و                
محالت شهرها بود که عزم کردند 
آنچه را که مي خواهند بايد انجـام  

ايـن هـمـان کـلـيـد اصـلـي               .  دهنـد 
 ٣٠ ماجرا براي خـاتـمـه دادن بـه             

سال فقـر، جـنـايـت و ضـديـت بـا                
حضـور  .  شادي و انسـانـيـت اسـت        

گسترده ميلـيـونـهـا انسـان تشـنـه            
شادي نشان داد کـه مـي تـوان و              
بايد براي يک دنيـاي بـهـتـر، بـراي          
سرنگوني حـکـومـت اسـالمـي و             
برپايي دنيايي آزاد و بـرابـر، بـراي        
برقراري سوسياليسم از اين توان و   

قدرتي که مـي    .  قدرت بهره جست
تواند نيروهاي حافظ خدا، قـرآن و    
سرمايه اسالمي را در خـيـابـانـهـا        

اگـر قـرار بـاشـد         .  ميخکوب کـنـد  
درس و تجربه اي از سه روز جشـن    
و شادي مردم گرفته شود، هـمـيـن    
حضور ميـلـيـونـي اسـت کـه مـي              
تواند براي تغييـر وضـع مـوجـود،         
براي پايان دادن به سه دهه فالکـت  
و سيه روزي و بطور سازمانيـافـتـه    
حــول پــرچــم حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري نکبت حکومت اسـالمـي   
را براي هميشـه از زنـدگـي مـردم           

اين قـدرت مـيـلـيـونـي         .  جارو کند
ــايــد در ســيــزده                 مــي تــوانــد و ب
فروردين بار ديگر و قدرتمندتـر از    

. چهارشنبه سوري بـه مـيـدان آيـد        
روز سيزدهم فروردين را بـه عـزاي       

. حکومت اسالمي تبـديـل کـنـيـم       
همانگونه کـه بـراي اسـتـقـبـال از               
شادي و جشن با تجمعات هـزاران    
نفره به خيابانها آمديم، بـه هـمـان        
شکل نيز مي تـوان بـراي تـحـقـق            
خواست و مطالبات پـايـمـال شـده       
خود بطور متحد و يکپارچه دست 

شـيـشـه    .  به اعتراض و تجمع بزنيم
عمر حکومت اسالمـي در دسـت       

 ٣٠ مردم به ستوه آمده از ميـراث    
ــر و عــزاي حــکــومــت                ــق ســال ف

 .     اسالمي است

خيابـان هـا آمـدنـد، شـادي کـردنـد،                
دختر و پسـر قـاطـي شـدنـد، از روي              
آتش پريدند، رقص جمعي کردند، در   
برخي شهرها حـجـاب بـرگـرفـتـنـد و              
آپارتايد جنسي و جداسازي را در هـم    

در بعضي مراسم هـا نـيـز        .  شکستند
شعار آزادي برابري و زنـده بـاد آزادي       

 .سر دادند
مقامات پليس و دادستاني گفته 
اند تعدادي از دستگيرشدگان دختران 

و پسراني بوده اند که مشغـول رقـص     
جمعي در خيابان بوده اند و عـده اي        
به خاطر مقابله با ماموران سـرکـوب     

مـعـاون عـمـلـيـات         .  دستگير شده اند
پليس رژيـم گـفـتـه اسـت کـه تـعـداد                 

نـفـر      ٢٠٠٠ دستگيرشدگان بيش از     
تنهـا در تـهـران بـيـش از              .  بوده است

ــد            ٧٠٠  ــهـ و در        ٢٥٠ ، در مشـ
نفر دسـتـگـيـر        ١٤٠ آذربايجان غربي 

در مناطق مختـلـف تـهـران       .  شده اند

پـارس، نـارمـک و           حوض، تهران هفت
نيروي هوايي در شرق تهران، خيـابـان   
اميـرآبـاد در مـرکـز شـهـر، گـيـشـا،                  

آبـاد در غـرب          شهرک غرب و جـنـت      
ــه در جــنــوب                 ــتــخــت و جــوادي ــاي پ
مهمترين مـراکـز تـجـمـع جـوانـان و                

ــوده    هــاي    انــد کــه درگــيــري         مــردم ب
اي در ايـن مـنـاطـق گـزارش             گسترده
در شيراز و اصفهان و کرج .  شده است

نيز طبق گزارشـات پـلـيـس درگـيـري           
ــدي رخ داده اســت               ــدي ــاي ش در .  ه

شهرهاي کـردسـتـان نـيـز دهـهـا نـفـر                
بازداشت شدند که اکثرا بالفاصلـه بـا     

دستگيـري  .  اعتراض مردم آزاد شدند

بيش از دو هزار نفر از مـردم گـويـاي        
ابعاد وسيع شرکت مـردم در مـراسـم        

در .  هــاي چــهــارشــنــبــه ســوري بــود         
شهرهاي کردستان تـوده هـاي وسـيـع         
مردم از زن و مرد و پـيـر و جـوان در          
شهرها و روستاها در ابعـاد دهـهـا و        
صدها هزار نفر به خيابان آمدند و سر 

. هر تپه و ارتفاعي آتش روشن کردنـد 
ــيــروهــاي               ــقــاط کشــور ن در اکــثــر ن
سرکوب فقط نظاره گر بودند و جـرات  

. نزديک شدن بـه مـردم را نـداشـتـنـد              
هرجا به مقابله با مـردم بـرخـاسـتـنـد         
هو شدند و جوانان با پـرتـاب تـرقـه و         
 .مواد آتش زا از آنها استقبال کردند

  
تبليغات و تهديدات و اقـدامـات   
وسيع سرکوبگرانه حـکـومـت، بـويـژه        
چهارشنبه سـوري امسـال را بـه يـک             
اقــدام ســيــاســي عــلــيــه حــکــومــت            
قبرسـتـانـي و ضـدشـادي جـمـهـوري               
اسالمي و به يک شـکـسـت سـيـاسـي         

 .براي آن تبديل کرد
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ مارس  ١٨ 
 ١٣٨٧ اسفند  ٢٨  

چھارشنبه سورى اقدام    ١از صفحه 
 ...سياسى وسيع مردم عليه 

 روزهائى که خيابانھا   ١از صفحه 
 در دست مردم بود 

در اولين روز پس از تعطيالت رسمى سال 
نو، کارگران اخراجى کارخانه چينى کرد در 
مقابل اداره کار کرمانشاه دست به تجمع 

 زدند                    
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سرکوبگر کوتاه نميايند و اين روز را     
قــطــعــا .  وســيــعــا جشــن مــيــگــيــرنــد     

جمهوري اسالمي از اين نگران اسـت    
که اين روز، روزي است که زن و مـرد    
قاطي ميشوند، دخـتـر و پسـردسـت           
همديگر را ميگيرند، مـيـرقصـنـد و         
شادي ميکنند و بـالخـره جـمـهـوري            

يعنـي    .اسالمي با اين در تضاد است
هر نوع فرهنگ شاد هر نوع فرهنـگ  
روشن و انساني را عمال به ضد خـود    

بنابرايـن اگـر ايـن واقـعـيـت              .ميداند
دارد پس طبعا مردم ميخواهـنـد کـه      
هرچه زودتـر مـوجـوديـت جـمـهـوري              
اسالمي را که فقـط مـايـه دردسـر و           
سرکوب و نداري و فقر بـوده اسـت را       

به همين دليل ايـن روز      .  از بين ببرند
را با شور بيشتر درنفرت از جمـهـوري   

 . اسالمي هرساله برگزار کرده اند 
امسال نيز هـمـيـن تـوقـع وجـود             
دارد که عليرغم تهديد و فشـاري کـه     
بر مردم وارد ميکند  مردم آگـاهـانـه      
اين روز را به روز شادي و پـايـکـوبـي،     
روز در هم کوبيدن اپارتايـد جـنـسـي،       
روز زير پا انداختـن هـمـه قـوانـيـن و             
مقررات جمهوري اسـالمـي  تـبـديـل          

اين روز اتفاقا روزي اسـت کـه       .  کنند
دختران و زنان ميتـوانـنـد بـه آسـانـي           
روسريهاي خود را پرت کنند در آتـش  

تا کنون نـمـونـه      .  بيندازند و بسوزانند
هاي  زيادي را شاهد بوده ايم که زنان 
حجاب را برداشته انـد، روسـريـهـا را         
پرت کرده اند لگد مال کرده اند و يـا      

اين بـه مـعـنـي         .  در آتش سوزانده اند
تقابل با سمبلي اسالمي که به مـردم    
تحميل کرده ست و مـردم آنـرا پـرت            

اميـدوارم کـه امسـال مـا           .   ميکنند
شاهد وسيعترين اقدام زنان، دخـتـران     
و همه انسانهاي آزاديـخـواه بـراي در          
هم کوبيدن اپارتايد جـنـسـي و بـراي           
 .برپائي جشني شاد و با شکوه باشيم

خـيـلـي مـمـنـون         :  يدي محمودي
اميدوارم کـه مـردم       . محمد آسنگران 

وسيعا در چهارشنبـه سـوري شـرکـت         
کنند و اين مراسم را بـاشـکـوه تـمـام          

سئوال ديـگـر مـن در        .   برگزار نمايند
رابطه با شـايـعـات مـذاکـرات حـزب             
دمکرات جناح مصـطـفـي هـجـري و          
ســازمــان زحــمــتــکــشــان بــه رهــبــري        
عبداهللا مهتدي با  جمهوري اسالمي 
است که در سايتهاي اينترنتي پخـش  
شده و حتي شايعه هست که هـيـئـتـي     
با رفسنجاني ديدار کرده اند و بـرخـي   
مــقــامــات  جــمــهــوري اســالمــي بــه          

کردستان عراق براي مـذاکـره بـا ايـن         
. جريانات در رفت و آمـد بـوده انـد              

شما چه خبرهائي در اين مورد داريـد  
و اين شايعات تا چه حد ممکن اسـت  

 درست باشند؟
 

ايـن خـبـري      :   محـمـد آسـنـگـران       
است که کمتر به شايعه شـبـيـه اسـت         
زيرا مدت چند روز اسـت ايـن خـبـر             
پــخــش شــده و حــزب دمــکــرات                  
کردستان ايران و سازمان زحمتکشان 
هيچکدام عکس العملي نشـان نـداده     

. و اين خـبـر را تـکـذيـب نـکـرده انـد                
مشخص است که اين خبر به واقعيت 

اينکه اين سازمانهـا بـا     .  نزديک است
رفسنجاني مذاکره داشـتـه انـد فـکـر          

جمهوري اسالمي ايـنـهـا را      .  نميکنم
آنقدر جدي نمـيـگـيـرد کـه در سـطـح              

اما  .  مقامات باال با آنها مذاکره کند
مقامات رژيم در کردستان و عوامـل  
اطالعات که به کردستان عـراق نـيـز        
رفت و آمد ميکنند بنظر ميرسد کـه    
تعدادي از آنها در شهرهاي سليمانيـه  
و هه ولير مذاکراتي با اينـهـا داشـتـه       
اند و اين موضوعي است که قبال هم  
بين حزب دمکرات کردستان ايـران و    
جماعـت مـهـتـدي در دوره خـاتـمـي                
اتفاق افـتـاد، کـه  ابـتـدا شـايـعـه آن                   
پخش شد و بعدا معـلـوم شـد کـه بـا            
عــوامــل ســازمــان اطــالعــات رژيــم         

اما بعد از سـر      .  مذاکراتي داشته اند
کار آمدن احمدي نژاد اين مـذاکـرات     
متوقف شد و توقف مذاکرات بـويـژه      
به دليل فضاي متشنج بين جمهـوري  

 . اسالمي و آمريکا بود
اما از زماني که دولـت آمـريـکـا       
سياست خودش را از تهديد به جنـگ  
به تالش براي مـذاکـره بـا جـمـهـوري             
اسالمي تغيير داده اسـت، از هـمـان          
زمان حزب دمکرات کردستـان ايـران     
و ســازمــان زحــمــتــکــشــان و هــمــه             
جريانات ناسيونالـيـسـتـي بـه نـوعـي            
اميد و آرزويشان را از دست داده انـد    
و راه نـجـات خـود را در سـازش بـا                  
جمهوري اسالمي و يا جنـاحـي از آن       

ايـن مسـئلـه اي        .  جستجو ميکـنـنـد   
است که هم حزب دمکرات کردستـان  
ايران و هم سازمان زحمتکشان که در 
ميان مردم کردستان هر روز بـيـشـتـر       
از پيش مورد نفرت قرار ميگيـرنـد و     
مردم از آنها دور مـيـشـونـد و عـمـال           
جايگاه و پايگاهي جـدي درجـامـعـه          
کردستان براي خود نميبينند، بـطـرف   

مذاکره با جمهوري اسـالمـي تـمـايـل        
 . پيدا کرده اند

مــدتــي قــبــل حــزب دمــکــرات          
کردستان ايـران بـراي زمـيـنـه سـازي             
ــا رژيــم             " بــراي ســيــاســت مــذاکــره ب

را " اتحاديه علماي دينـي کـردسـتـان         
تشکيل ايـن اتـحـاديـه         .  تشکيل داد 

در عين حال پيامي بود به آخوندهاي 
مرتجع و جـريـانـاتـي از قـبـيـل دارو              
دسته  مکتب قران ومفتي زاده  و در   
نهايت فراهم کـردن زمـيـنـه و نشـان              
ــکــرات                 ــواســت حــزب دم دادن  خ
. کردستان ايران براي مذاکره و سازش

اين موضوعي است که بـراي  حـزب       
دمکرات کردستان ايران مطرح اسـت    
و اتــفــاقــا از مــوضــع ضــعــف و از                
موضعي که هيچ راهي را در مـقـابـل    
خود نمي بـيـنـنـد و در مـيـان مـردم                
حاشيه اي شده اند بـه ايـن سـيـاسـت            

بنابراين راه مـذاکـره بـا        .  پناه برده اند
رژيم نه ابتکاري تازه از موضع قدرت 
که ناچاري آنها در نـتـيـجـه شـکـسـت          
. سياستهاي قبليشان را نشان ميدهد

قطعا اين حـرکـت نـيـز بـه شـکـسـت                 
. بزرگتري براي آنها تبديل خواهد شـد 

نتيجه اين سياست همانند زماني کـه  
به توپ و تانک نيروهـاي آمـريـکـائـي        
اميد بسته بودند که با حمله به ايـران    
به نان و نوائي برسـنـد، ايـن بـار نـيـز             
چندان طول نـخـواهـد کشـيـد کـه بـا                
شکست روبرو ميشود و نا اميدتـر و    

 .حاشيه اي تر ميشوند
سيـاسـت احـزاب      :  يدي محمودي

ناسيوناليست و اعالم آمادگـي بـراي     
مــذاکــره چــه تــاثــيــري در تــالش و               

برخورد اصولـي  .  مبارزات مردم دارد
. به اين مسئله چگـونـه بـايـد بـاشـد             

مذاکره با جمهوري اسالمي  يکي از   
سياستهاي هميشگي حزب دمکرات 
کردستان ايران در سي سـال گـذشـتـه         
بوده است  و بارها از طـرف رهـبـران          
اين حزب اعالم شده اسـت و در ايـن         
راه چند تن از رهبران خود را از دسـت  

موضع حـزب کـمـونـيـسـت         .  داده اند 
 کارگري ايران در اين باره چيست؟

  
اينکه مذاکرات :  محمد آسنگران

اخير چه تاثيري بـر مـبـارزات مـردم           
دارد، فکر نميکنم تاثير جدي داشـتـه   

به خاطر اينکه مردم کردسـتـان   . باشد
راه خود را عليه حـکـومـت انـتـخـاب         
کرده اند و تا سرنگوني ايـن رژيـم بـه          
ــوهــم                   ــا مــت ــع و ي ــان ــگــري ق راه دي

مردم کردستان هيچگاه بـا    .  نميشوند
اين رژيم سـازش نـکـرده و هـمـيـشـه                 

جــمــهــوري اســالمــي در کــردســتــان          
جرياني در ضديت بـا مـردم و بـدون            

انتخـاب سـازش و       .  پايگاه بوده است
مــذاکــره از طــرف حــزب دمــکــرات           
کردستـان ايـران و جـريـانـي مـنـفـور                 
مــانــنــد ســازمــان زحــمــتــکــشــان بــه         

مردم با نفـرت  .  خودشان مربوط است
منتـهـي در     .  از کنار آنها رد ميشوند

اين ميان حزب دمـکـرات کـردسـتـان        
ايران برخالف سازمان زحـمـتـکـشـان        
حزبي سياسي در کـردسـتـان اسـت و           
جنبشي را نمايندگي ميکنـد بـه نـام        

بـا ايـن     .  جنبش ناسيوناليسـتـي کـرد     
سياستها هم خودش و هـم جـنـبـشـي        
که به آن متعلق است بيشتـر مـنـزوي      

 .ميشوند
 

ــبــش                ــن ــه ج ــذشــت ــا در گ ــه ــن اي
خــودمــخــتــاري طــلــبــانــه و اکــنــون           
فدراليسم را در دسـت گـرفـتـه انـد و              
ادعا ميکنند کـه تـحـت ايـن پـرچـم               
مــردم از ســتــم مــلــي رهــايــي پــيــدا            

اما همين سياست مـذاکـره   .  ميکنند
و سازش با رژيم ماهيت اين سياسـت  
و احزاب مدافع آنـرا بـيـش از پـيـش              

اينکه ايـن جـريـانـات       .  نمايان ميکند
قــبــال امــيــد داشــتــنــد کــه آمــريــکــا          
جمهوري اسالمي را سرنگون کـنـد و     
اينها بقدرت برسند، حـاال سـيـاسـت         
خود را تغيير داده اند، به ايـن دلـيـل        
است که سياست آمريکا در مـنـطـقـه     

زيرا اميـد خـود را       .  تغيير کرده است
به آن سـنـاريـو از دسـت داده انـد و                    
حاالدر آرزوي سـازش بـا  جـمـهـوري            

در اين مورد هـم از    .  اسالمي هستند
قبل مشخص است که اين سياست با 

نکـتـه دوم     .  شکست روبرو خواهد شد
اينکه اين سياست تنـهـا مـربـوط بـه          
خودشان نيست زيرا که بـا جـمـهـوري       
اسالمي مذاکره نميکنند کـه روابـط       
آنـهــا چـگــونــه بـاشــد، دارنــد بــر ســر              
سرنوشت جامعه در کردستان مذاکـره  
ميکنند و حق ندارنـد در ايـن مـورد          
يعني سرنوشت مـردم در کـردسـتـان           

مـردم ايـن را قـبـول           .  مذاکره کـنـنـد     
 . نميکنند ما قبول نميکنيم

هر حزب و جرياني بخواهد بـنـام     
مردم کردستان با جمهـوري اسـالمـي      
بسازد و نشست داشته باشد، ما آنـرا    
توطئه بـر عـلـيـه مـبـارزات مـردم و                
ضديت با خواسته هاي مردم ميدانيم 
و فکر ميکنم هم مـردم کـردسـتـان و         
هم مردم آزاديخـواه ايـران کـه نـفـرت            
عــمــيــقــي از حــاکــمــيــت ســي ســالــه          
ــا                 ــد و ت ــهــوري اســالمــي دارن ــم ج

سرنگوني آن  علـيـه ايـن سـيـاسـتـهـا             
. هستند و بـر ضـد آن مـي ايسـتـنـد              

نبايد مردم فکـر کـنـنـد کـه مـذاکـره              
زيـرا  .  احزاب مربوط به خودشان است

مذاکره آنهـا در رابـطـه بـا پـوشـيـدن                
لــبــاس و يــا بــه چــه زبــانــي در                        
اردوگاهشان در پشت مـرزهـا حـرف        

دارند بر سـر مـبـارزه و          .  بزنند نيست
زندگي مردم در کـردسـتـان مـعـاملـه         
ميکنـنـد بـدون ايـنـکـه مـردم از آن                  
خبري داشتـه بـاشـنـد، بـدون ايـنـکـه               
مــردم بــدانــنــد ايــنــهــا دارنــد چــکــار          
ميکنند با چه کساني مـذاکـره کـرده        

مذاکره بر سر چه مسـائـلـي بـوده       .  اند
است و چه سياستي را در پيش گرفته 

مذاکره مخقيانه با رژيم اسالمي .  اند
توطئه بر علـيـه مـبـارزات مـردم در            
کردستان است و بايد از طـرف مـردم       

 . محکوم شود
 

ما صريحا اين نوع  توطئه گـري    
را بر عليه مردم کردسـتـان مـحـکـوم        
ميکنيم وهيچ مذاکره و سازشي بـيـن   
مــردم در کــردســتــان و جــمــهــوري              

فقط با رفـتـن   .  اسالمي مطرح نيست
و سرنگوني جمهوري اسالمـي مـردم     
ميتوانند به اجراي مطالباتشان اميد 

مـردم سـالـهـاي سـال          .  داشته باشـنـد  
ــهــوري              ــردن جــم ــگــون ک ــراي ســرن ب
اسـالمــي تــالش کــرده انــد و کــوتــاه            

 .نميايند
 

حــرکــت حــزب   :  يــدي مــحــمــودي  
دمکرات کردستان ايـران و سـازمـان        
زحمتکشان در رابطـه بـا مـذاکـره بـا            
جمهوري اسالمي چه وظائف جديـدي  
براي  ما و فعالين در داخـل بـوجـود          

 مياورد؟
 

ــگــران       ــوع    :  مــحــمــد آســن ــن ن اي
مذاکرات به هيچ نتيجه اي نـمـيـرسـد     
جريانات ناسيوناليستي و فدراليسـت  
چي کرد بدنبال  تالش بـي فـايـده اي          

. هستند و آب در هـاون مـيـکـوبـنـد            
مردم کردستان هيچ نوع حسابي براي 
اين سياستها باز نمـيـکـنـد و قـطـعـا            
اينها افشا ميشوند و بيشتر از قـبـل     

بنابراين وظيفه ما و .  بي آبروميشوند
تمام آزاديخواهان اين اسـت کـه ايـن          
سياستها را افشا، محکـوم  و رسـوا         
کنيم و اجازه ندهـيـم بـر سـر مـبـارزه             
مــردم مــعــاملــه کــنــنــد و هــمــزمــان           
مــبــارزه خــود بــر عــلــيــه جــمــهــوري           

 .اسالمي را با قدرت ادامه دهيم

 ...مصاحبه تلويزيون ايسکرا با    ١از صفحه 
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 ايسکرا ، برنامه اى بزبان کردى 
 در کانال جديد 

 برنامه ايسکرا روزهاي يکشنبه 
 و سه شنبه و پنجشنبه 

 و نيم بعدازظھر  ۴ساعت 
 بوقت تھران پخش ميشود

 يدى محمودى: تھيه کننده برنامه

  

امــيــد رضــا مــيــرصــيــافــي،              
ساله روز چهارشنـبـه    ۲۸ وبالگنويس 

بـعـلـت سـهـل         ۸۷ ١٣   اسفند ماه ۲۸ 
انگاري عـمـدي و عـدم کـم رسـانـي                 

ــدان            ــهــداري زن ــيــن ب اويــن  مســئــول
جان بـاخـتـن امـيـد رضـا             .  درگذشت

ميرصيافي را به خانواده، بسـتـگـان،      
دوستان و همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه        

 .تسليت ميگوييم
  

اميد رضا ميرصيافي در تـاريـخ   
 ۷۸ ١٣ ســوم ارديــبــهــشــت ســال               

پـس از       و   گرديـد  بازداشتخودسرانه 
سنگـيـن    روز بعد با سپردن وثيقه ٤١ 

او بـا    .  ميليون توماني آزاد شد ١٠٠ 
آبـان در     ١٢ در تاريخ احضار مجدد، 

دادگاه انقـالب اسـالمـي      ه شعبه پانزد
تهران محاکمه و با استنـاد بـه مـواد        

قــانــون مــجــازات          ٥١٤ و       ٥٠٠ 
فــعــالــيــت " بــه جــرم واهــي       اســالمــي   

تــبــلــيــغــي عــلــيــه نــظــام جــمــهــوري          
به شش مـاه زنـدان و بـراي          "  ياسالم

 اي توهين به خميني و خامنهآنچه که 
 به دوسـال زنـدان مـحـکـوم          گفته شده
اميد رضا براي سـپـري کـردن      .  گرديد

سي ماه حبـس در حـالـي کـه حـتـي               
حکم محکوميتش به وکيلـش ابـالغ     

 .شد اوين روانه زندان نشده بود،
اميد رضا مير صيافي به عـلـت     
فشارهاي روحي مداوم در زنـدان بـه         
عدم تعادل روحي و افسردگي شـديـد     
دچارگرديد، همه شواهد منتشر شـده  
از سوي ديـگـر هـم بـنـدي هـاي وي                 
نشان ميدهد که مسئولـيـن بـهـداري       

زندان عـلـيـرغـم وخـامـت حـال او و                  
درحاليکه فشار خون او به زير هفـت،  
سقوط کرده بود از انـجـام مـعـمـولـي         
ترين اقدامات پيشگيرانه براي بهبود 
حال وي سـربـاز زدنـد، و او را بـراي               
مداواي اوليه به بيـمـارسـتـان انـتـقـال          

 .ندادند
امــيــد رضــا مــيــرصــيــافــي در           
وضــعــيــتــي دردنــاک بــدون دريــافــت         
کوچکترين کـمـکـي از سـوي زنـدان              

 .بانانشن، جان سپرد
بــعــد از درگــذشــت امــيــد رضــا          
ميرصيافي، جمهوري اسالمي حـتـي   

انتشار خبر مرگ وي نيز سـر بـاز          از
تا اينکه خبر، تـوسـط زنـدانـيـان          !  زد

ديگر به وکيل مدافعش داده شد و بـه  
 .اطالع خانواده داغدارش رسيد

اميد رضا مير صيافي، بـعـد از       
امير حشمت ساران، دوميـن زنـدانـي      
سياسي است که به علت بي مباالتي 
عــمــدي مســئــولــيــن زنــدان و عــدم            
دسترسي به امکانات پزشکـي، طـي     
مدت کوتاه دو هفتـه در زنـدان جـان          

اين قتل برگ ديگري از   .  سپرده است
سلسله قتلهاي زنجيـره اي اسـت کـه          
جـمـهـوري اسـالمــي طـي سـي ســال               
حکومت جنايتکارانه اش مـرتـکـب        

 .ميشود
  

جمهوري اسالمي مسـئـول جـان        
ضرب و شتم .  زندانيان در زندان است

زندانـيـان سـيـاسـي، شـکـنـجـه دائـم                 
جسمي و روحي آنان، محـرومـيـت از      
برخـورداري از امـکـانـات درمـانـي،             

محروميت از امکانـات بـهـداشـتـي،        
همه و هـمـه از روش هـاي مـعـمـول                 
جمهوري اسـالمـي بـراي وارد کـردن           
فشار بر روي زندانيان سيـاسـي اسـت      
که مستقيما جان و زندگي آنها را بـه    

طــي چــنــد ســال     .  خــطــر مــي انــدازد    
زهرا کاظمي، اکبر محمدي، گذشته، 

زهرا بني يعـقـوب و ابـراهـيـم لـطـف              
ي و مورد اخير آن امـيـر حسـيـن         الله

از جـملـه بـازداشــت        حشـمـت سـاران        
شدگاني بودند کـه در وضـعـيـتـهـاي             

توسط آدمکشان جمـهـوري   مشکوک 
. نـد جـان سـپـرد     هـا    در زنـدانـ  اسالمي 

جمهوري اسالمي و دستگاه قضـايـي   
آن مسبب همه اين جنـايـات اسـت و        

. بايد مورد اعتراض وسيع قرار گيـرد 
ســران جــنــايــتــکــار ايــن رزيــم بــايــد           

دادگاههاي صالحه بين الـمـلـلـي          در
 .محاکمه شوند

ــراي آزادي              ــارزه ب ــه مــب ــت ــمــي ک
در کـنـار خـانـواده            زندانيان سياسي،

اين جانباختگان، خواهان روشن شدن 
کـمـيـتـه      .  پرونده اين جـنـايـات اسـت      

مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي      
براي آزادي فوري و بدون قيد و شـرط    
تــمــامــي زنــدانــيــان ســيــاســي تــالش        

 .ميکند
  

کميته مبارزه براي آزادي 
 زندانيان سياسي

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 ۸۸ ١٣ فروردين  ٥ 
 ۲۰۰۹ مارس  ٤ ۲  

prisone_political_iran
com.yahoo@r 

yah@daneshfar_shahla
-com.oo  

00447779898968 

مجموعه فعاالن حقوق بشـر در    
ي علي بادوزاده، کـه از     جنازه:  ايران 

اواخر اسفنـدمـاه تـوسـط مـامـوران           
امــنــيــتــي بــازداشــت شــده بــود، در         

 .اطراف شهرستان مهاباد پيدا شد
سـالـه اهـل         ٣٥ علي بادوزاده،   

شـهــرســتــان مــهــابـاد کــه بــه اتــهــام           
کاري با احزاب کرد و بـه عـنـوان         هم

هــاي    مــطــلــع در مــورد فــعــالــيــت         
اش و تعدادي ديـگـر کـه از         برادرزاده

کـاري     ماه پيش با احزاب کرد هـم    ٢ 

اسفند توسط  ٢٨ کردند، در روز  مي
ماموران امـنـيـتـي بـازداشـت و بـه              

 .محل نامعلومي منتقل شده بود
صبح امروز، پنجم اسـفـنـدمـاه،     

جـان وي کـه          روز پيکر بـي  ٨ پس از 
آثار ضرب و شـتـم بـر آن مشـاهـده              

شد، در اطراف شهرستان مهاباد  مي
ــد                 ــدا شــــــــــــ ــيــــــــــــ  .پــــــــــــ

عــلــي بــادوزاده بــرادر جــهــانــگــيــر           
اکنون در زنـدان       بادوزاده است که هم

 .برد مرکزي اروميه به سر مي

خبرها حاکي از آن اسـت         
شهـريـور، و      ١٧ که در خيابان 

مــحلــه هــاي کــمــيــز و فــرح             
سننـدج نـيـز درگـيـري هـائـي              
مابين مردم و نيـروهـاي رژيـم      
صورت گـرفـتـه کـه هـنـوز از             
جزئـيـات آن خـبـري دريـافـت             

 . نشده است
   

الزم به توضـيـح اسـت کـه         
طــبــق ســنــت هــر ســالــه در             

شـب سـال        کردستان، آخـريـن    
مردم در ابعاد وسيعي مراسـم  
ــزار              ــرگـ ــوروزي را بـ ــاي نـ هـ

ــد   ــنـ ــنـ ــکـ ــيـ ــن      .  مـ ــق ايـ ــبـ طـ
مراسمهاي بزرگي در      گزارش

شهرکهاي اطراف سـنـنـدج از        
، نـايسـر،     ) نه نه له( جمله ننله 

فـه ره    ( و فـرجـه       )  ناي سـه ر   ( 
بر روي   .  برگزار شده است)  جه

کـوه آبـيـدر مشــرف بـر شـهــر              
سنندج نيز آتش بسيار بزرگـي  

  .برپا شده است
  

کميته کردستان حزب  
 کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ اسفند  ٢٩ 
 ٢٠٠٩ مارس  ١٩  

جمھورى اسالمى يک زندانى سياسى ديگر 
 !را در زندان اوين به قتل رساند

ی علی بادوزاده، که از اواخر  جنازه
اسفندماه توسط ماموران امنیتی 

بازداشت شده بود، در اطراف شھرستان 
     .مھاباد پیدا شد

جوانان سنندج به   ١از صفحه 
 ...نيروهاى 

 

 

 


