
 
 

 اساس سوسياليسم  
 .انسان است

 سوسياليسم  
 جنبش بازگرداندن
 .اختيار به انسان است

 
 منصور حکمت 

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
 ٥١٩ 

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود  ٢٠١٠ ماي  ١٩ ،  ١٣٨٩ ارديبهشت  ٢٩  عبدل گلپريان  -سردبير، منصور فرزاد    

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرھای کردستان  عبدل گلپريان 
Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian1@gmail.com  

 :در صفحات دیگر
ماه مه بعنوان روز  ٩کميته بين المللی عليه اعدام خواھان به رسميت شناخته شدن 

 جھانی معلم است
 ٢صفحه                                                          

اطالعيه ھای کميته کردستان حزب کمونيست کارگری در رابطه با اعتصاب عمومی در 
 کردستان

 ١٧تا  ١از شماره 
 ٣صفحه                                                           

 

 

اعـدام پـنـج زنـدانـي             اعتصاب سراسري مردم کـردسـتـان در اعـتـراض بـه               
ارديـبـهـشـت هـمـچـنـان              ٢٣ در پنجشـنـبـه       " رژيم اعدام و اسالم" سياسي توسط 

ايـن اعـتـصـاب کـه بـا شـرکـت                 .  مورد بحث محافل سياسـي و رسـانـه هـاسـت           
ميليوني مردم، به فراخوان کمونيسـت هـا     

اين پيروزی بزرگ را به مردم 
آزاديخواه کردستان و ھمه مردم 

 ايران تبريک ميگويم
کارگران، زنان و جوانان 

 !آزاديخواه
 !مردم آزاده کردستان

 
اقدام اعتراضي شـمـا و شـرکـت          

وسيع و همه جانبه شما در اعتـصـاب   
ــه                    ــب ــج شــن ــن  ۲۳ عــمــومــي روز پ

عـلـيـه جـمـهـوري          ۱۳۸۹ ارديبهشت 
. اسالمي اقدامي تاريخي و مهم بـود 

شما مردم آزاديخـواه بـا ايـن حـرکـت            
سياسـي و سـنـجـيـده عـلـيـه قـاتـالن                   
ــاد               اســالمــي و در گــرامــيــداشــت ي

عزيزان جان بـاخـتـه فـرزاد کـمـانـگـر،             

  
بدون فداکاري و ايثـار نـمـي تـوان         
به هيچ پـيـشـرفـت و تـوفـيـقـي دسـت                
يافت وزيبايي و حقيقت را در زنـدگـي   

 .ديگران کاشت
نامِ فرزاد کمانگر ديگر فـقـط يـک      

يـک  .  اسم نيست، يک جـنـبـش اسـت           
اسم نيست ، دفاع از انسانيت وشأن و   

نام فرزاد ديـگـر   . حرمت انساني است 

 ! پيام محمد آسنگران به مردم کردستان
 اعتصاب عمومی پيروزمندانه مردم کردستان يک اقدام 

 تاريخی و مھم عليه حکومت اسالمی بود 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 محمد امین کمانگر

فرمانده رزمھای 
 !  زندانھا 

 !مردم جواب شما را قبال داده اند
در محکوميت تالشھای ارتجاعی برای تقليل دادن اعتصاب 

  :شکوھمند مردم کردستان

پيام مادر فرزاد کمانگر به مردم 
 آزاديخواه پس از مرگ فرزاد 

 ٦صفحه 

 ٧صفحه 

 ٨صفحه 

 ٨صفحه 

ــرا  ــکــ ــاب        :  ايســ ــصــ ــتــ  ٢٣ اعــ
از ســوي مـــردم            ٨٩ ارديــبــهــشــت        

کردستان بازتاب وسـيـعـي در داخـل و           
اگـر بـخـواهـيـد        .  خارج از ايـران داشـت      

ايــن اعــتــصــاب را مــورد ارزيــابــي و              
سنـجـش قـرار دهـيـد روي چـه نـکـات                   

 اصلي تري انگشت خواهيد گذاشت؟
 

اهميـت اعـتـصـاب       : عبدل گلپريان
ارديبهشت در اعـتـراض بـه اعـدام          ٢٣ 

فـعــال ســيـاســي        ۴ فـرزاد کــمـانــگـر و          
ديگـر، تـاثـيـراتـش فـراتـر از مـحـدوده                  

قــتـــل و کشـــتـــار        .  کــردســـتــان بـــود     

 مصاحبه با عبدل گلپریان
ارديبھشت در  ٢٣در مورد اعتصاب عمومي 
 کردستان

 

 ٢صفحه 



 
519شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

بگذار دنيا به احتـرام، يـک جـوان        
رزمنده و طـرفـدار عـدالـت و آزادي،              
يک معلم وانسانـدوسـت بـزرگ ، يـک           
قهرمان مدافع حقوق انساني، بـه يـاد     
فرزاد کمانگر هر ساله به پـا خـيـزد و        

بـگـذار بـا      .  خاطره او را گرامي بـدارد 
تثبيت اين روز بـعـنـوان روز مـعـلـم،               
نــگــاهــهــا هــر ســالــه بســوي هــزاران             
رزمنده و مـبـارز جـلـب شـود کـه در               
دوره سـيـاه حـاکـمـيـت جـنـايـتـکـاران                
ــاي                ــه ــدان ــران، در زن اســالمــي در اي
سراسر ايران، در خيابانها و خانه هـاي  
خــود بــه دســت جــالدان حــکــومــت             

 .اسالمي  ترور و يا اعدام شدند
 

خواست به رسميت شناخته شـدن    
ماه مه روز اعدام فـرزاد کـمـانـگـر           ۹ 

بعنوان روز جهاني معـلـم، فـراگـيـرتـر         
ميشود و ما اميـدواريـم بـه زودي از          
سوي يونسـکـو ايـن روز، رسـمـا روز              

 . جهاني معلم نامگذاري شود
نهادهـاي مـتـعـددي و از جـملـه                
انجمن قلم پن کـه فـرزاد عضـو آنـهـا            

مه بعنوان  ۹ بود، در صدد اعالم روز 
 . روز جهاني معلم هستند

با اين درخواست نهادهاي مدافـع  
حقوق انسان ميخواهـنـد، بـه احـتـرام          
يک معلم رزمـنـده و مـبـارز، مـعـلـم                 

طرفدار حقوق همه کودکان، معـلـمـي    
که قلبش را بـه کـودکـان فـقـيـردنـيـا                 
تـقـديـم کـرد، بـه پـا خـاسـتـه و اداي                      

اين اقدام در عـيـن حـال        . احترام کنند
اداي  احترام و سمپاتي  ميليونها نفر 
نسبت به  مبارزات مردم ايران عـلـيـه    
حکومت قرون وسـطـايـي و جـنـايـت             

 .پيشه اسالمي است
 

گراميداشت ياد و خـاطـره فـرزاد        
کمانگر از سوي ميليونها نـفـر مـردم        
جهان، در عين حال گراميداشـت يـاد     
اعــدام شــدگــان ســالــهــاي شــصــت و            
شصـت و هـفـت، گـرامـيـداشـت يـاد                 
نـداهـا و سـهـراب هــا و تـرانـه هـا و                      
همچنين گراميداشت ياد فرخزادها ،   
صديق کمانگرها و غـالم کشـاورزهـا      

 ...  است 
 

مـاه مـه        ۹ يکشنـبـه خـونـيـن ،            
فرزاد کمانگر، علي حيدريان، شيريـن  
علم هولي، فرهاد وکـيـلـي و مـهـدي            

ــد          ــن     .  اســالمــيــان اعــدام شــدن ــا اي ب
جـنـايـت، سـران حـکـومـت اسـالمــي               
خواستند، آرمانها و ايـده آلـهـاي ايـن         

اين جمع پـنـج   .  پنج نفر را اعدام کنند
نفره در آخرين لحظات زندگـيـشـان بـا       
سـرودي بــرلــب، مــرگ را بــه ســخــره              

 .گرفته و جالدان را تحقير کردند
  

ــک                ــزرگ، ي فــرزاد يــک انســان ب
قهرمان دفاع از عـدالـت و انسـانـيـت          

او را بسـيـاري صـمـد بـهـرنـگـي             .  بود
 . زمان ما ناميدند

 
ــر                    ــهـ ــظـ ــز مـ ــيـ ــدان نـ او در زنـ
انسانگرايي  و دفـاع از حـقـوق هـمـه            
انسانها مستقل از محل تولد، رنـگ    
پـوســت و يــا تــعــلــقــات مــذهــبــي و              

نـامـه هـاي فـرزاد         .  سياسي آنهـا بـود    
کمانگر از زندان، ادبـيـات رزمـنـده و         
انسانگرايانه اي است که بايد در همـه  

جا به زبانـهـاي مـخـتـلـف تـکـثـيـر و                 
ما نبايـد بـگـذاريـم گـذر          .  توزيع شود

زمـــان، درخشـــش شـــخـــصـــيـــت و            
آرمانگرايي و دفاع تا پاي جان فـرزاد    

بايد فـرزاد    . و فرزادها را کمرنگ کند
ــن                      ــکــي از اي ــرد و ي ــه ک را جــاودان
اقدامات، براي جاودانه کردن  يـاد و        

مـاه     ۹ خاطره او تالش براي تثـبـيـت      
.  مه بعنوان روز جهانـي مـعـلـم اسـت         

گروه معلـمـان يـونسـکـو امـروز ، بـا                
دادن يک بيانيه خـواهـان بـه رسـمـيـت           

مـه بـعــنـوان روز           ۹ شـنـاخــتـه شـدن         
جهاني معلم شد  و گفت از مـعـلـمـان     

سراسر جهان ميخواهد هـر سـالـه در          
اين روز با سفري نمادين بـه مـنـاطـق         
محروم دنيا و آموزش کودکان فـقـيـر      
توجه جهان را به آموزش منـاسـب بـه      
کودکان خانواده هاي  تهيدست جـلـب   

 ... اين خواست فرزاد نيز بود. کنند
 

گرامي باد يـاد و خـاطـره فـرزاد             
 کمانگر و همه جانباختگان راه آزادي 
کميته بين المللي عليه 

 اعدام
 ۲۰۱۰ ماه مه  ۱۸ 

 ماه مه  ٩کميته بين المللی عليه اعدام خواھان به رسميت شناخته شدن 
 بعنوان روز جھانی معلم است

 . کميته بين المللي عليه اعدام از نھادھا و سازمانھا و افراد دعوت ميکند که از اين خواست فعاالنه دفاع کنند
 .  اکتبر، روز جھانی معلم اعالم کند ۵ماه مه را بجای  ٩گروه معلمان صلح امروز از يونسکو  درخواست کرد که روز 

 

شهروندان در هر گـوشـه اي از کشـور،            
ــه اي و                    ــاي ــکــي از ســيــاســتــهــاي پ ي

سـال     ۳۱ هميشگي رژيم در طـول ايـن       
و براي سرپا نگه داشتن حاکمـيـت ضـد      

هـمـه مـي دانـنـد          .  بشري اش بوده است
کـه اعـدامــهـاي اخــيـر بــراي مـرعــوب              
ساختن جامعه آنم در مـقـطـعـي اسـت            
که انقالب مردم بـراي بـه زيـر کشـيـدن            

. اين حکومت دارد يکسالـه مـي شـود       
حکومت اسالمي تصور کـرده بـود کـه        
با اعدام اين پنج فعال سياسي و بـويـژه       
اعدام فرزاد کمانگر که به شـخـصـيـتـي        
جهاني تبديـل شـده اسـت، مـي تـوانـد               
براي زهر چشم گرفتن از مـردم مـانـور          

 . کشتار نشان دهد

اما محاسبه اش غـلـط از آب در         
آنـچـه   .  آمد و به ضد خودش تبديل شـد   

 ۲۳ را کـــه در مـــورد اعـــتـــصــاب                  
ارديبهشت در وهله اول ميـتـوان مـورد      
ــن                     ــن اســت کــه اي ــرار داد اي اشــاره ق

. اعـتــصــاب بــازتــابـي جــهـانــي داشــت          
فرزاد کمانگر کسي بود که سـازمـانـهـا       
و نهادهاي بين المللي براي نجـاتـش از     

. اعدام تـالـشـهـاي زيـادي کـرده بـودنـد              
پشتيبانيهاي وسيع در ايـن سـطـح نـيـز          

. امري اتفاقي و ابتـدا بـه سـاکـن نـبـود            
اگر به نامه هاي انـتـشـار يـافـتـه فـرزاد            
کمانگر که در زندان نوشته اسـت تـوجـه      
ــاع از                    ــاشـــيـــد، دارد در دفـ کـــرده بـ
انسانيت، از شان و حـرمـت انسـان، از          
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي مــي            

 . گويد
فـرزاد از چــيــزهــايــي ســخــن مــي            
گويد که حکومت جنايتـکـار اسـالمـي       
به خاطر اين آرزوهـا او و چـهـار فـعـال              

اعـدام ايـن     .  سياسي ديگر را اعدام کرد
پــنــج نــفــر بــدار کشــيــدن انســانــيــت و              
آزاديخواهي توسط خفـاشـان اسـالمـي       

گفته ها و نوشـتـه هـاي فـرزاد در           .  بود
نامه هايـي کـه در زنـدان مـي نـوشـت                 
توجه مردم آزاديخـواه و انسـان دوسـت          
در سـراسـر ايـران و خــارج از ايـران را                   

اگــر بــخــواهــم   .  بـخــود مـعــطــوف کـرد        
خالصه کنم بايد بگويم کـه اعـتـصـاب         
متحدانه و قدرتمند مردم کـردسـتـان و        
اعتـراضـات و تـظـاهـراتـهـايـي کـه در                  
خارج از ايران، از افغانسـتـان و تـرکـيـه          
گـرفــتــه تــا لــنــدن و پـاريــس و ديــگــر                 
کشورهاي اروپايي که در پشتيبـانـي از     
آن صورت گرفت،  قبل از هـر چـيـز در          
حمايت و طرفـداري از شـان و حـرمـت             
انسان،  دفاع از حـق حـيـات، ضـديـت              
تــمــام و کــمــال بــا مــجــازات اعــدام،               
همدردي با خانواده عزيزان اعـدام شـده       
و در يک کالم عليه حکومـت اسـالمـي      

اعتصاب روز پنجشـنـبـه در واقـع         . بود
دميدن جان تازه اي در تداوم بـخـشـيـدن     
بـه انـقــالب مــردم ايــران و تـو دهـنــي                  
محکـمـي بـه سـران قـاتـل و آدم کـش                    

 . حکومت اسالمي بود
 

با تـوجـه بـه حـمـايـتـهـاي               : ايسکرا
بــيــن الــمــلــلــي بــراي آزادي زنــدانــيــان             
مــحــکــوم بــه اعــدام از جــملــه فــرزاد                
کمانگر، تا حدي دور از انتظار بـود کـه     
جمهوري اسالمي  دست بـه اعـدام ايـن        
عــزيــزان بــزنــد امــا دســت بــه چــنــيــن               

شــمــا ايــن را چــگــونــه          .  جــنــايــتــي زد   
 ارزيابي مي کنيد؟
رژيـم اسـالمـي از        :  عبدل گلپـريـان  

بدو موجوديتش تـا بـه امـروز در يـک               
يـکـي   .  بحران عميق دست و پا مي زنـد 

از رژيمهاي ديـکـتـاتـور و فـاشـيـسـتـي              
بـراي بـقـاي خـود         .  تاريخ معاصر اسـت 

بجز کشتـن، خـون ريـخـتـن و جـنـايـت                 

 ۳۰ در   .  عليه مردم راه ديـگـري نـدارد         
ــال         ــرداد س  ۶۷ و در ســال                 ۶۰ خ

بزرگترين هلوکاست را عليه مخالـفـيـن    
سياسي به اجـرا درآورد و دهـهـا هـزار               

روزي نـبـوده     .  انسان را به قتل رسـانـيـد     
 . که به اعدام دست نزده باشد

اما اعدام شريف ترين انسانـهـا در     
اين دوره چنانکه در سـئـوال قـبـلـي هـم           
اشــاره کــردم بــراي مــرعــوب ســاخــتــن           
مردمي اسـت کـه نـزديـک بـه يـکـسـال                 
اسـت بــراي ســرنــگــونـي انــقــالبــي ايــن             

کمتـر از دو      .  حکومت خيز برداشته اند
مــاه ديــگــر بــه ســالــگــرد شــروع ايــن               
انقالب مانده اسـت، از هـم اکـنـون بـا                
براه انداختن چـنـيـن کشـتـاري در واقـع             
مي خواهد نشان دهـد کـه هـر صـداي             
اعتراضي و هر تظـاهـراتـي را بـا خـون            

بـا کشـتـن      .  ريختن پـاسـخ خـواهـد داد        
فعال سياسـي ديـگـر       ۴ فرزاد کمانگر و 

مصاحبه با عبدل 
 گلپریان
 ١ازصفحه 

 ٥صفحه 



 
519شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

 
فراخوان حزب کمونيست 
کارگري به اعتصاب 
 عمومی در کردستان

 
ارديــبــهــشــت    ١٩ روز يــکــشــنــبــه      

جمهـوري اسـالمـي دسـت بـه جـنـايـت                 
وحشـيـانـه ديــگـري زد و پــنـج نـفـر از                    
زنـدانــيـان سـيــاسـي، فـرزاد کـمــانـگــر،               
شيرين علم هولي، مهـدي اسـالمـيـان،       
فرهاد وکيلي و علي حيدريان را اعـدام    

تـيـغـي اسـت کـه             کشتار و اعدام.  کرد
سـال اسـت        ٣١ جانيان حاکم بر جامعه 

هـزاران  .  عليه مردم به کـار گـرفـتـه انـد         
نفر از عزيزانمان را به جـرم حـق طـلـبـي          
به جوخه اعدام سپرده اند تا بسـاط ايـن     
حکومت منحوس و مـتـحـجـر، بسـاط        
استثمار و دزدي و سرکوبشان را حـفـظ     

بـايــد در بــرابــر ايــن جـنــايــات            .  کـنــنـد  
ايســتــاد و ايــن مــاشــيــن کشــتــار را                

 .متوقف کرد
  

در اعتراض به اين جنايت، کـوملـه   
سازمان کردستان حـزب کـمـونـيـسـت           (

مردم کردستان را بـه اعـتـصـاب       )  ايران
ــبــه                ــنــجــشــن  ٢٣ عــمــومــي در روز پ

حــزب .  ارديــبــهــشــت فــراخــوانــده اســت      
ــن               کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران از اي
فراخوان پشتيباني ميکند و همه مـردم  
کردستان را به اعتـصـاب عـمـومـي در          

مـا هـمـه      .  روز پنجشنبه فـرامـيـخـوانـد     
مـــردم کــــردســـتـــان، کـــارگـــران و                  
دانشجويان، معلمان و دانش آمـوزان و    
ــغـــازه داران و کـــارمـــنـــدان را                      مـ
فــرامــيــخــوانــيــم کــه در اعــتــراض                   

ــه ــم و در                   ب ــه رژي ــان ــايــت وحشــي جــن
بزرگداشت ياد ايـن عـزيـزان مـتـحـد و               
يـکــپــارچــه مـراکــز کــار و تــحــصــيــل،             
کارخانه هـا و کـارگـاهـهـا، مـدارس و               
دانشگاهها، ادارات و مغازه هـا را در        

 .اين روز تعطيل کنند
  

يک اعتصاب عمومـي گسـتـرده و        
موفق عامل مهمي در تـداوم مـبـارزه          
عادالنه ما، در تقويت همدلي و اتـحـاد   

 ما،
و سازمان يافتگي و آمـادگـي مـا        
براي به سرانجام رسـانـدن مـبـارزه بـراي          
بـزيــر کشـيــدن حـکــومــت نــکــبـت بــار               

در ماههاي اخـيـر   .  اسالمي خواهد بود
ميلـيـونـهـا نـفـر در سـراسـر کشـور بـه                     
اشکال مختلف نفرت و اعـتـراض خـود      
و عزم خود را براي به گور سـپـردن ايـن        

موفـقـيـت ايـن       .  حکومت نشان داده اند
اعتصاب، در شرايطي که بـحـران هـمـه       
جانبه سراپاي رژيم را فـراگـرفـتـه اسـت،        
جواب محکمي به اين جنـايـت رژيـم و        
يک قدم مهم در تـقـويـت تـعـادل قـواي             
سياسي به نفـع مـبـارزه آزاديـخـواهـانـه            

 .مردم در کل ايران خواهد بود
  

 مردم مبارز کردستان
از اين فراخوان يکپارچه پشتيبانـي  
کنيد و بـا شـرکـت در ايـن اعـتـصـاب                  
عمومي جواب مـحـکـمـي بـه جـانـيـان             

نبايد عزيزانـمـان   .  اسالمي حاکم بدهيد
ــم               ــنــهــا بــگــذاري ــهــا ت در .  را در زنــدان

اعتراض به اعـدام ايـن عـزيـزان کـه بـه               
جرم مخالفت بـا حـکـومـت و بـه جـرم                 
داشتن عقيده متفاوت، جـان بـاخـتـنـد،        
شايسته است که با تـمـام تـوان عـکـس          
الـعـمــل نشــان دهـيــم و بـه حــکـومــت                 
اسالمي نشان دهيم که چنين جنايـاتـي   
با عکس العمل قاطع ما روبرو خـواهـد   

با دست زدن به اعتصاب عمومـي  .  شد
و يکپارچه به اعدام و شکنجه و هـرنـوع   
اعمال فشار به زندانيان اعتراض کـنـيـد    
و خـواهـان آزادي فـوري و بـي قـيـد و                   

بدون ترديد اعتـصـاب   .  شرط آنها شويد
سراسري مـا در کـردسـتـان بـا شـور و                   
شعف از جانب ميليونها نـفـر از مـردم          
آزاديــخــواه در ســراســر کشــور مــورد              
حمايت قرار خواهد گرفت و بـه فضـاي         
تازه اي براي ادامه مبارزه در کردسـتـان   
و ايران براي به زيـر کشـيـدن جـمـهـوري           

 .اسالمي شکل خواهد داد
  

سرنگون باد جمهوري اسالمي  
 ايران

پيروز باد انقالب آزاديخواهانه  
 مردم ايران

کميته کردستان حزب کمونيست  
 کارگري ايران

مه   ١٠ ،  ١٣٨٩ ارديبهشت  ٢٠ 
 ٢٠ ۱۰ 
 

 ٢اطالعيه شماره 
مردم پيرانشھر در  

کردستان به استقبال 
 اعتصاب عمومی رفتند 

طـبـق گـزارش رسـيـده بـه کـمـيـتــه                  
کردستان حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
درچند روز اخـيـر نـيـروهـاي رژيـم مـرز              

از .  پــيــرانشــهــربــه عــراق را بســتــه انــد          
آنجائيکه قرار است گـمـرک مـرزي ايـن         
منطقه به شهرستان محمديار مـنـتـقـل       
شود و بازارچه هـاي مـرزي را هـم کـه             
محـل کسـب و کـار بـخـش زيـادي از                   
مردم ايـن مـنـطـقـه بـوده بسـتـه شـود،                  
مردم و خصوصا جوانـان شـهـر در پـي           
اين اقدام و در اعتراض بـه اعـدامـهـاي       
اخير بشـدت خشـمـگـيـن شـده و بـراي                  
اعتـصـاب و اعـتـراض خـود را آمـاده                 

 . کرده اند
در طــي ايــن چــنــد روز گــذشــتــه               

فـعـال      ٥ مشخصا بعد از خـبـر اعـدام          
سياسي از جمله فرزاد کمانگر، جـوانـان   
راهها و جاده هاي عبور و مرور و رفـت  

 .و آمد به پيرانشهر را مسدود کرده اند
ــردم از ســه روز قــبــل جــاده                     م

نقده را با کانتينر بسـتـه انـد        -پيرانشهر
و پـرتـوي نـمـايـنـده رژيـم اسـالمـي در                    
مجلس در اين شهر کـه بـه مـردم قـول             
داده بود همه چيـز مـطـابـق مـيـل آنـان              
پيـش خـواهـد رفـت، بشـدت از طـرف                 

 .جوانان شهر کتک خورد است
فـعـال سـيـاسـي، در             ٥ خبر اعدام   

روز يکشنبه گذشته، مردم و جوانـان را    
. بسيار عصبي و خشمگين کـرده اسـت    

در ســه روزه اخــيــر مــردم وســيــعــا در               
مقابل مقامات و مسئولين رژيـم قـرار     

. گرفته و بارها با آنها درگـيـر شـده انـد          
در اعتراض به تصميم رژيم براي انتـقـال   
محل گمرک و اعدامهاي اخـيـر از سـه          
روز قبل بسياري از مغاره ها و بازارهـا  
در حالت تعطيلي کامل و نيمه تعطيـل  

 .به سر ميبرند
در پـي ايـن اقـدام مـردم و تـعـداد                 
زيادي از مغازه داران و افراد ديـگـر بـه        
اطالعات فراخوانـده شـده انـد کـه چـرا              

نـيـروهـاي    .  دست به اعتـصـاب زده انـد       
امنيتي نيز در سطح شـهـر پـخـش شـده          
اند و از بلنـدگـوهـاي مسـجـد مـردم و             
جوانان را به آرامش دعوت کـرده انـد و       
گفته اند که براي جلـوگـيـري از خـون و           
خونريزي آرام باشند و فضا را مـتـشـنـج     

 .نکنند

در دل اين اعتراض و نـارضـايـتـي،       
جـمـعـي از جـوانـان شـهـر تـراکـتـي در                     

 ٢٣ فراخوان بـه اعـتـصـاب عـمـومـي                
ارديبهشت در سطح شـهـر پـخـش کـرده          

 .اند
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ٢٠١٠ مه ١٢ 
  

کپی اطالعيه ای که در 
پيرانشھر پخش و توزيع 
شده است به قرار زير 

 :است
  

نــه بــه اعــدام ، نــه بــه جــمــهــوري                
 اسالمي

بيش از سه دهه کشـتـار ،جـنـايـت          
 ،اعدام، تبعيض و حق خوري

بيش از سه دهه مبارزه ، رودرويـي    
و تالش براي سـاخـتـن دنـيـاي بـهـتـر و               
اکنون در آسـتـانـه بـه مـقـصـد رسـيـدن                
صف عظيم جنبـش سـرنـگـونـي و حـق             
طلبانه مردم شريف و آزاديخـواه ضـمـن      

تـن ديـگـر از           ٥ محکوم کـردن اعـدام       
رهروان راه آزادي و برابري و ابـراز خشـم     
و انزجار خود همه انسانهاي مـبـارز را       
نه تنها در شهرهاي کردستان بـلـکـه در      
هـمـه ايــران و هــرجـا کــه قـلــبـي بــراي                   
يکساني و آزادي مي تپد بـه پـيـوسـتـن        
به صف اعـتـراضـي و خشـمـگـيـن ايـن               
جنبش عليه رژيـم جـنـايـتـکـار و ضـد                
بشري جمهوري اسالمي فرا ميخـوانـيـم    
و ضمن ابراز همدردي با خـانـواده هـمـه       
زنـدانـيـان و خصـوصــاً جـانـبـاخـتـگــان                
خواستهاي فـوري و بـي قـيـد و شـرط                  

 مردم را بدين گونه اعالم ميداريم
آزادي هــرچــه ســريــعــتــر هــمــه          -١ 

 زندانيان سياسي
 لغو حکم اعدام و شکنجه-٢ 
لغو هرگونه قـوانـيـن تـبـعـيـض          -٣ 

 آميز قومي، مذهبي، جنسيتي و غيره
کوتـاه شـدن دسـت مـذهـب از              -٤ 

آمـوزش و پـرورش و هـمـه نـهـادهــاي                 
 جمعي
ــن              -٥  ــت ــاخ ــن ــت ش ــي ــم ــرس  ١٩ ب

ارديبهشت به عنوان روز مـعـلـم جـهـت        
گراميداشت ياد فرزاد کمانـگـر و هـمـه         

 معلمين دربند

  
بستن مغازه ها و تـعـطـيـل کـردن            
مدارس و ادارات و آمدن به خيابانهـا و    
جمع شدن در ميادين اصـلـي شـهـر بـه            

ارديـبـهـشـت        ٢٣ اعتصاب عـمـومـي        
 .بپيونديد

  
 زنده باد آزادي و برابري

جــمــعــيــت جــوانــان آزاديــخــواه               
 پيرانشهر

  
 ٣اطالعيه شماره 

ترس و نگراني نيروھاي 
 رژيم قابل مشاھده است

طبـق خـبـر ديـگـري کـه بـه حـزب                   
رسـيــده اســت شــهـرهــاي کــامـيــاران و             
روانسر حالت نظامي بـخـود گـرفـتـه و            
گشت نيروهاي انتظامـي و گـارد ويـژه          
بطور غير عادي در رفـت و آمـد و در             

يــکـي از افــراد      .  هـراس بسـر مــيـبـرنـد         
نيروهاي گارد ويژه در کامياران به چنـد  
جوان گـفـتـه اسـت کـارتـان را بـکـنـيـد                   
فرماندهان ما گفته انـد کـه مـا فـقـط              
اوضاع را مديريت کـنـيـم و بـا ظـاهـر               
شــدن در امــاکــن عــمــومــي فضــا را               

اما ترس و وحشـت  .  نظامي جلوه دهيم
زيادي در مقامـات بـاالي حـکـومـتـي           
ديده و شـنـيـده شـده اسـت نـگـران ايـن                   
هستند که کنترل اوضاع کـردسـتـان از        

شـمـا جـوانـان کـار          .  دستشـان در بـرود      
خودتان را بکنيد مواظب بـاشـيـد امـا         

 .نترسيد
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ٢٠١٠ مه  ١٢ 
 ٥اطالعيه شماره

آغاز اعتصاب عمومی در  
 شھرھای کردستان 

 
بــنــا بــه اخــبــار دريــافــتــي مــردم              
کردستان از فراحوان اعتصاب عمومـي  
استقبال کرده و در بسيـاري از شـهـرهـا         
مردم به اين اعتصاب عمومي پيوسـتـه   

 . اند
طـبــق اخــبـار دريــافــتـي در شــهــر              
کــامــيــاران ،بــوکــان، ســقــز، مــهــابــاد،         

 اطالعيه ھای کميته کردستان حزب کمونيست کارگری در رابطه با اعتصاب عمومی 
 در کردستان

 ١٧تا  ١از شماره 

 ٤صفحه 



 
519شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

بخشهاي زيادي از مـريـوان و سـنـنـدج          
. اعتصاب عـمـومـي آغـاز شـده اسـت              

مغازه ها تعطيل اسـت و بـچـه هـا بـه                
نيـروهـاي سـرکـوبـگـر         . مدرسه نرفته اند

در اطراف منزل فـرزاد کـمـيـن کـرده و              
. ميخواهند مانع تـجـمـع مـردم شـونـد          

خانـواده فـرزاد کـمـانـگـر از تـهـران بـه                    
 .کامياران رفته اند

  
کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      

 کارگري ايران
 ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 

  
 ۶اطالعيه شماره 

مردم کردستان در  
اعتصاب عمومي کامل بسر 

نيروھای رژيم در . ميبرند
 موضع دفاعی افتاده اند 

مــردم کــردســتــان در اعــتــصــاب           
مـردم بـه     .  عمومي کامل بسر ميـبـرنـد   

فـراخـوان اعـتـصــاب عــمـومـي پـاســخ               
 .مثبت دادند

. پيرانشهر کـامـال تـعـطـيـل اسـت             
نيروهاي سرکوبگر اسالمي در مـوضـع     
دفـاعـي افـتـاده و کـاري از دسـتـشــان                  

 .ساخته نيست
  

از صبح روز پـنـجـشـنـبـه بـازارهـا             
در کامياران از سـاعـات       . تعطيل است

اول صبح برخي مدارس باز بـود ، امـا         
بتدريج همه به خانه ها رفته و مـدارس      

در پيرانشهر شـهـر کـامـال         .  تعطيل شد
الـبــتـه اعـتــصـاب در         .  تـعـطــيـل اسـت      

پيرانشهر از سـه روز قـبـل آغـاز شـده                   
ــه اعــتــصــاب               .  بــود ــه مــردم ب ــان در ب

عمومي پيوسـتـه انـد و شـهـر تـقـريـبـا                  
يکپارچه تعطيل است و مدارس زيـادي  

 .بسته است
  

اعتصاب در محالت مختـلـف در     
حال گسترش است اول صبـح جـاهـايـي       
باز بود اما بتدريج همـه بـه اعـتـصـاب          

سـرکـوبـگـران اسـالمـي بـا            .  پيـوسـتـنـد    
ايجاد فضاي نظـامـي و يـا حـکـومـت             
نظامي اعالم نشده ميخواستند جـلـوي   
حـرکــت مــردم را بــگـيــرنــد کــه نــاکــام               

جـنــايــتـکــاران اسـالمــي کــه         .  مـانــدنــد 
تشبثات خود را از روز گـذشـتـه شـروع         
کرده بودند، نتوانستند با ايـجـاد رعـب        
ــع                   و وحشــت و يــا مــانــور دادن مــان

. پيوستن مـردم بـه ايـن حـرکـت شـونـد               

نــيــروهــاي گــارد ويــژه در روســتــاهــاي           
اطراف کامياران و در شـهـر کـامـيـاران        
به حرکت در آمده بودند، اطـراف خـانـه        
فــرزاد در حــال گشــت بــوده و تــذکــر                 

مـردم  .  ميدادنـد کـه مـردم دور شـونـد             
. خانواده فرزاد را تـنـهـا نـگـذاشـتـه انـد            

يکي از نيروهاي گارد ويـژه بـه جـوانـان         
گفته بود نگران نباشيد و کارخودتان را   

ــيــد   ــيــروهــاي          .  بــکــن ــدهــان و ن فــرمــان
حکومت نگران از دست رفـتـن کـنـتـرل          
هستند و حتي خود نيروهاي انتظـامـي   
ميگويند ميخواهند مديريت کـنـنـد و      
در حقيقت اين رفـتـارضـعـف و زبـونـي             

 .اين نيروها را نشان ميدهد
کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
کارگري ايران به مـردم کـردسـتـان درود         
ميفرستد و آنها را بـه ادامـه دادن ايـن            

 .مبارزه دعوت ميکند
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 
  ٧اطالعيه شماره 

سنندج سرخ وسيعا به 
 ! اعتصاب عمومی پيوست

 
گسترش اعتصاب عمومی : سنندج 

 در شھر سنندج
  

بازار شهر سنندج کامـال تـعـطـيـل        
ــد ــه زور               .  شـ ــن بـ ــاکـ ــوران امـ ــامـ مـ

ميخواستند مردم را وادار کنند مـغـازه   
ها را باز کنند، مردم مقاومـت کـردنـد      

پـاسـاژ   .  و بازاريکپـارچـه تـعـطـيـل شـد           
. هـاي شــهـر سـنــنـدج بسـتــه شــده انــد                

را تـحـت فشـار         نگهبانهاي پـاسـاژهـا      
ــه                    ــد تـــا کـــار را ادامـ ــه انـ گـــذاشـــتـ

خيابـان شـشـم بـهـمـن، مـيـدان                .  دهند
ــان                 ــاب ــي ــالب، خ ــق ــيــدان ان آزادي و م
سيروس ، نمکي همه يکپارچه تعـطـيـل    

ــن اســت               .  اســت ــاکــي از اي اخــبــار ح
. تمام شهر يکپارچه تـعـطـيـل اسـت        که 

خـيـابـان    .  دانشگاه آزاد ،تعـطـيـل اسـت      
سعيدي مردم به اعتصاب پيوسـتـه انـد      

 .و مغازه ها همگي بسته شده اند
مزدوران ميخواهند مدارس را بـه      

سرکوبگران مـيـخـواهـنـد      . زور باز کنند
محصلين را با تهديد اخراج و کم کـردن  

مـعـلـمـان     .  نمره ها به مدارس بکشاننـد 
. را تهديد کرده اند که بايد سرکار بـرونـد  

در سطح شهـر مـامـوران انـتـظـامـي و              
لباس شخصي ها در حال رفـت و آمـد         

مردم به شکل تمسخر از آنـهـا     .  هستند
پـاسـخ   .  ميپرسند چه خبر است امـروز      

مـزدوران ايـنـســت امـروز پـنــجـشـنـبــه               
 !! است
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 
 ٨اطالعيه شماره

بوکان در اعتصاب عمومی  
مردم به ديدار . بسر ميبرد

خانواده فرزاد کمانگر 
 . ميروند

 
همه مغازه ها و بازار شهـر  :  بوکان

مواردي که مغازه ها بـاز  .  تعطيل است
بود، نمـايـنـدگـانـي از طـرف مـردم بـه                 
مغازه داران مراجعه ميکنند و دعـوت  

آنـهـا مـغـازه هـايشـان را              ميکنند که   
ببندنـد کـه در ادامـه ايـن صـحـبـتـهـا                     

 .مغازه ها تعطيل ميشود
طـبــق اخـبــار رســيـده بــه کـمــيــتــه               
کردستان نيروهاي سرکوبگر بـه مـغـازه      
داران مراجعه ميکـنـنـد و مـيـگـويـنـد             

امـا در خـيـابـانـهـا           .  مغازه را باز کنيد
کسي براي خريد نـمـي آيـد و شـهـر در                

. حالت اعتصاب عمومي کامـل اسـت    
مادر فرزاد کـمـانـگـر و افـراد خـانـواده              
فرزاد در کامياران هستـنـد و مـردم از          
سنندج و کاوانه و ديگـر شـهـرهـا بـراي          
ديـدار و ابـراز هـمـدردي نـزد خـانــواده                  

 .فرزاد ميروند
در سننـدج مـحلـه غـفـور و تـمـام                
امـاكــن كســب و كــار واقــع در بــلــوار               
كردستان در سنندج به تعطـيـل کشـيـده       
شده و يكپارچه به اعـتـصـاب پـيـوسـتـه          

نيروهـاي امـنـيـتـي شـهـر نـيـز در                  .  اند
خـبـري كـه      . سطح شهر پراكنده شـده انـد    

هم اكنون به دسـت مـا رسـيـده حـاكـي             
است نيروهاي انـتـظـامـي و مـامـوران             
اداره اماكن رژيم كسبه و مـغـازه داران       
سطح شهر سنندج از جمله در خـيـابـان        
هاي فـردوسـي و شـشـم بـهـمـن را زيـر                   
فشار گذاشته اند تا اماكن كسـب خـود     

 .را بازگشايي نمايند
  

ماموران رژيم تالش دارند فضـا را    
به خشونت كشيـده و اعـتـصـاب را بـا              

لـيـكـن مـردم       .  شكست مواجهه سازنـد 
انقالبي کردستان با مقاومـت در بـرابـر        
فشارها و دسيسه هـاي مـزدوران رژيـم        

. به اعتصـاب خـود ادامـه مـي دهـنـد              
کردستان به فراخوان اعتصاب عمومـي  
پاسخ مثبت داد و تـا هـمـيـن سـاعـت،           

يـک پـيــروزي بـزرگ در مـبـارزه مــردم                
کردستان عليه جنايتکاران اسالمي بـه    

 .ثبت رسيد
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 
 ٩اطالعيه شماره 

مھاباد ، مريوان و 
مياندوآب يکپارچه در 
 . اعتصاب بسر ميبرند

بسياري از مغازه هاي مـيـانـدوآب      
و روستاهاي اطراف به تعطيلي کشانـده  

در پيرانشـهـر بسـيـاري از امـاکـن             .  شد
. کسب و کار در اين شهر تـعـطـيـل شـد       

مردم مبارز اين شهر به تهديـدات رژيـم     
تمام اماکـن کسـب و       .  وقعي ننهاده اند

از .  کار در شهر مريوان تـعـطـيـل اسـت       
ــاســاژهــا و مــجــتــمــع                      ــملــه در پ ج

ــتـــان، ــار،      کـــردسـ ــمـــد نـــجـ ــه   احـ حـــمـ
حاجي ويسي، زاگرس و مـولـوي     چاوه،

و ميالد شبرنگ به سـمـت دارسـيـران ،         
چهار راه بايوه ، بازار اورامـيـهـا بـطـور          

 .کلي تعطيل هستند
نيـروهـاي امـاکـن و امـنـيـتـي در                 
شهرهاي کردستان در حال فيلـمـبـرداري    
از مردم و مـغـازه هـايـي هسـتـنـد کـه                 

مــردم را تــهــديــد      .  تــعــطــيــل شــده انــد      
مــيــکــنــنــد کــه بــايــد فــردا جــوابــگــو              

مردم بـه ايـن تـهـديـدات وقـعـي              . باشيد
 .نمي نهند

  
بازار و تمام مغازه ها در مـهـابـاد        

مـردم حـتـي امـروز بـه            .  تعطيـل اسـت    
ادارات دولتي براي هيچ کاري مراجـعـه   

خيابان جام جم ، فلکـه هـژار     . نميکنند 
، کــل بــازار خــريــد و فــروش مــيــدان                
استقالل بـاغ شـايـگـان ، مـغـازه هـاي                
چهار راه آزادي تا مـيـدان اسـتـقـالل در          

 .مهاباد کامالتعطيل است
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ۱۳۸ ارديبهشت  ۲۳ 
 ١٠اطالعيه شماره 

ديواندره کامال تعطيل 
 ! است

طبق خبر ارسالي از ديـوانـدره ايـن        
. شهر نيز بطـور کـامـل تـعـطـيـل اسـت              

مغازه ها تعطيل است و تردد در سطـح  
مـردم بـا روحـيـه         .  شهر بسيار کم اسـت 

بااليي اخبـار اعـتـصـاب عـمـومـي در              
کـردســتــان را بــراي هــمــديــگــر بــازگــو            
ميکنند واينرا يـک پـاسـخ مـحـکـم بـه              

 .حکومت جنايتکار اسالمي ميدانند
  

کامياران و اخبار تکميلـي از ايـن       
 شهر

بر اساس اخبـار رسـيـده ، بـعـد از              
همـه گـيـر شـدن اعـتـصـاب عـمـومـي                   
نيروهـاي رژيـم خشـمـگـيـن شـده و در                  
اقـدامـي وحشـيــانـه، درب بـعــضـي از                

و بـعـضـي از        .  پاساژها را شکسته انـد   
مغازه داران را تحت فشار گذاشـتـه انـد      

 .که مغازه هاي خود را باز کنند
  

ــگــار حــزب از کــامــيــاران              ــرن خــب
گزارش ميدهد که شـهـر کـامـيـاران در          

ــبــرد           ــصــاب بســر مــي ــردد در    .  اعــت ت
خـيـابـانـهـا بـه نسـبـت روزهـاي عـادي                   

نيروهاي سـرکـوبـگـر       .  بسيار کمتر است
جــمــهــوري اســالمــي در شــهــر گشــت            
ميزنند و نيروهاي وزارت اطـالعـات و       
موتورسواران مردم را تهديد ميـکـنـنـد     

مـغـازه داران     .  که مغازه ها را باز کنند
را تهديد کرده انـد کـه مـجـوز آنـهـا را                 

ــه        .  خــواهــنــد گــرفــت      در مــدارســي ک
معلمين حضور دارنـد، گـفـتـه شـد کـه             
بعد از ظهر اين مـدارس بـطـور کـامـل          

از روزهاي گذشـتـه بـه      .  تعطيل ميشود
محض پخش خبر اعتصـاب عـمـومـي       
آموزش و پرورش و شوراي تامين شهـر  
کـامـيــاران بــارهـا جـلــسـه گـذاشــتـه و                 
مـعـلـمــيـن را تـهـديـد کـردنـد کـه اگــر                      
مدارس را تعطيـل کـنـنـد و سـرکـالس             
نروند، بـا مشـکـالتـي روبـر وخـواهـنـد               

اين تهديدات اما تاثيري نداشته و   .  شد
مدارس نيز از بـعـد از ظـهـر کـامـال و               
يــکــپــارچــه بــه اعــتــصــاب عــمــومــي            

خانواده فرزاد کمانگـر هـنـوز      .  پيوستند
اعالم مراسم نکرده اند و افـراد فـامـيـل       

 .و دوستان آنها به ديدار آنها ميروند
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 
 

 ١١اطالعيه شماره 
درگيرى با مزدوران 

جمھورى اسالمى در نوسود 
 و دھگالن 

 
عالوه بر بوکان، ديواندره و مهابـاد  
و سنندج، شهرهاى سـقـز، بـانـه، ربـط،          
سردشت، نـقـده، و اشـنـويـه اعـتـصـاب               

 .عمومي پيوسته اند
بدنبال ضرب و شتم يک مرد مسـن  
در محله شوشمي در شهرستان نـوسـود     

 ...اطالعيه ھای کميته کردستان 
 ٣از صفحه 

 ٥صفحه 



 
519شماره يسکرا                                            ا                                                 5صفحه    

، درگـيـري گسـتـرده اي بـيــن مـردم و                   
ايــن .  مــزدوران حــکــومــتــي آغــاز شــد        

درگيري و اعتـراض دو سـاعـت ادامـه           
 .داشت

در نوسود نيز مـردم بـه اعـتـصـاب          
عمومي پيوسته و خبر حاکي اسـت کـه     
چون ترخيص گـمـرگ مـرزي فـقـط در              
روزهاي پنجشنـبـه اسـت کسـبـه بـازار             
مرزي فقط ده دقيقه اجناس را تـحـويـل    
گرفته و سپس کرکره ها را در حـمـايـت        

. از اعتصاب عمومي پاييـن کشـيـدنـد      
نيروهاي مـزدور حـکـومـتـي بـه مـردم                
يورش برده و پس از ضرب و شـتـم يـک        
پيرمرد درگيري شـديـدي بـيـن مـردم و            
مزدوران آغاز شد کـه هـم اکـنـون نـيـز               

در نـــوســـود صـــداي            .  ادامـــه دارد     
تيراندازي بگوش مـيـرسـد و جـنـگ و              

 .گريز با مزدوران ادامه دارد
 دهگالن

از دهگالن نيز خبر رسيده است کـه  
تـعـدادي از جـوانـان و مـردم شـهـر بـه                     
خيابانهاي شهر ريخـتـه و بـه اعـتـراض            

مـزدوران بـا     .  خياباني روي آورده انـد          
تيراندازي قصد ايجاد رعـب و وحشـت       

درگيري در اين شهـر نـيـز ادامـه         .  دارند
 .دارد

عــالوه بــر بــوکــان، ديــوانــدره و             .  
مهاباد و سنندج ، شهرهاي سقز ، بـانـه   
، ربــط ،ســردشــت، نــقــده، و اشــنــويــه              

 .اعتصاب عمومي پيوسته اند
ــز مــزدوران                   ــنــدج و ســق در ســن
حکومتي با قيچي و اره آهن بـر، قـفـل        
مغازه ها را مي شـکـنـنـد و کسـبـه را             
تـحـت فشـار گـذاشــتـه انــد تــا بــر ســر                   

خبر حـاکـي اسـت        . کارهايشان برگردند
ــه مــردم وقــعــي بــه ايــن رفــتــار                        ک
جنايتکاران ننهـاده و سـر کـار حـاضـر              

 .نشده اند
کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      

 کارگري ايران
 ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 

 
 

 ١٢اطالعيه شماره 
چراغ ماشين ھا در  

سنندج به عالمت پيروزی 
روشن شده است، مردم به 
ھمديگر موفقيت امروز را 

 ! تبريک ميگويند
سنندج سرخ به هيجان آمده و ايـن      

مـردم  .  پيروزي بزرگ را جشن ميگـيـرد  
خشــمــگــيــن و مــنــزجــر از جــمــهــوري            
اسالمي از اينکه متحدانـه عـلـيـه ايـن          
حکومت ايستاده و تو دهني محکـمـي   
به جنايتکاران اسـالمـي زدنـد، بسـيـار          

در ســطــح شــهــر      .  خــوشــحــال هســتــنــد   
سنندج ماشـيـنـهـا بـه نشـانـه پـيـروزي                
چراغها را روشـن کـرده و بـه هـم بـوق                  

تعدادي از جـوانـهـاي شـهـر از          .  ميزنند
ماشين هـا سـرخـود را بـيـرون آورده و                
براي مردم دست تکان ميدهند و علـيـه   

 .حکومت اسالمي شعار ميدهند
  

در سنندج اخبار حـاکـي اسـت کـه           
در همه دبيرستانها و دانشگاهها بـحـث   
بوده و همگي متفق القول شـده انـد کـه        

ــر                 ــمـــانـــگـ  ۱۹ روز اعـــدام فـــرزاد کـ
ارديبهشت ماه را روز معلم اعالم کـرده  
و هر ساله به ياد او مـراسـم و بـرنـامـه              

از صبح امروز کـه  .  هاي ويژه اجرا کنند
دانش آموزان بر سر کالسها در سنـنـدج   
حاضر نشـدنـد، نـيـروهـاي حـراسـت بـه               
خيلي از خانواده ها زنگ زده و گـفـتـه          
اند اگر فرزند شمـا بـه مـدرسـه نـيـايـد،              
اخــراج خــواهــد شــد وبــه تــعــدادي از               
خانواده ها گفـتـه انـد حضـور فـرزنـدان             

شما در اين اعتصاب در نمره امـتـحـان      
. فرزندان شما تـاثـيـر خـواهـد گـذاشـت             

پاسخ خانواده هـا ايـن بـوده کـه امـروز              
تعطيل عمومي است و اگـر شـمـا هـم             
مدارس را تعطيل نکنيد خودمان مـي    
آئيم و مدارس و دبيرستانها را تعـطـيـل    

 .ميکنيم
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران
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زنده باد اعتصاب  
عمومى، شعارى که بر در 
 ! و ديوار سنندج نقش بست

شھرھاى پاوه، بيجار، ماکو، 
جوانرود و بازرگان به اعتصاب 

 . عمومى پيوستند
 

طـبــق اخــبـارى کـه بـه دسـت مــا                 
اکنون در هـمـه شـهـرهـاى        .  رسيده است

هـم  .  کردستان اعتصاب عمومى اسـت   
اکنون خبر ميـرسـد کـه پـاوه، بـيـجـار،              
ماکو، جوانرود، و بازرگان نيز به صـف    

اعـتـصـابــهـا پــيـوسـتـه و در حــقـيـقــت                   
مــيــتــوان گــفــت کــه هــمــه شــهــرهــا و              
روستاها در کردستان به اين اعـتـصـاب    

 .عمومى پيوسته اند
درشهرهاي پـاوه، بـيـجـار، مـاکـو،           
جوانـرود و بـازرگـان اکـثـر مـغـازه هـا                   
تعطيل است و مـردم بـه هـمـديـگـرايـن              

در .  پيروزي بزرگ را تبريک مـيـگـويـنـد     
ماکو و بازرگان بيش از پـنـجـاه درصـد       

در ديـوانـدره     .  مغازه ها تعطيل شده اند
اکثر مغازه ها و محل کار و فـعـالـيـت       

در سـنـنـدج      .  مردم تعطـيـل شـده اسـت        
و بـخـش     .  چند نفر بـازداشـت شـده انـد          

زيادي از در و ديوار شهـر پـر از شـعـار           
زنده باد اعتصاب عـمـومـي و تـبـريـک           
پيروزي به مـردم شـهـرهـاي کـردسـتـان              

 .شده است
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اخباری از کامياران، سقز، 
 مريوان و سنندج 

 

مي خواست نشان دهد که مستقيمـا و    
در روز روشـن صـداي آزاديـخـواهـي و              

ــدار مــي کشــد               ــيــت را ب ــا .  انســان ام
همانطور که ديديم مردم کـردسـتـان در        
يک اعتصاب قدرتمند و مـتـحـدانـه کـه        
از طــرف احـزاب چــپ و کــمـونــيــســت              
فراخوان داده شد و در ايران و بسـيـاري       
از کشورهاي جـهـان مـورد حـمـايـت و             
پشتيباني قرار گـرفـت، پـاسـخ کـوبـنـده            

 . اي به رژيم اسالمي دادند
ــرا ــر از           :   ايســــکــ ــفــ ــار نــ ــهــ چــ

جانباختگان اخيـر  مـتـولـد شـهـرهـاي              
کردستان بودنـد قـبـل از آن جـمـهـوري               

شهروند افغـانـي را اعـدام         ٤٥ اسالمي 
آيـا جـمــهـوري اسـالمــي بـه ايــن              .  کـرد 

شــيــوه مــيــخــواســت  اعــتــراضــات را            
پراکنده کـنـد و بـه ايـن شـکـل تـفـرقـه                      
ايجاد کـنـد؟ از سـوي ديـگـربـرخـي از                  
جريانات سياسي مبـارزه عـمـومـي بـر          
عليه اعدام و آزادي زندانـيـان سـيـاسـي        
را بــه قــوم و مــلــيــت ربــط دادنــد و                     
جنايات سي ساله رژيم در سـراسـرايـران      
و همچنـيـن مـبـارزه مـتـحـد مـردم را                 
نديده گرفتند آيا  ميتوان گفت کـه ايـن       

جريانات سياسي به دام تـفـرقـه اي کـه             
جـمــهــوري اســالمــي مــد نـظــر داشــت            

 افتادند؟ 
تـفـرقـه در اسـاس         :  عبدل گلپـريـان  

جزئـي جـدائـي نـاپـذيـر از سـيـاسـت و                    
. هويت حکومت اسـالمـي بـوده اسـت          

به هر شيوه و ترفـنـدي بـراي تـفـرقـه در             
ميان صفوف مردم دسـت مـيـزنـد امـا          
در مقابل قدرت اتحاد و هـمـبـسـتـگـي         
بي نظيري که در جريان ايـن اعـتـصـاب       
روي داد، تفرقـه و تشـتـت در صـفـوف              
مردمي که بـراي بـه زيـر کشـيـدن ايـن               
رژيم خيز بـرداشـتـه انـد ديـگـر کـارايـي               

نـفـر و        ۵ گراميداشت يـاد ايـن         .  ندارد
شــهــرونــد افــغــانــي در ايــران در                ۴۵ 

ابــعــادي کــه شــاهــدش بــوديــم، از                    
حکومـت اسـالمـي گـرفـتـه تـا جـنـاح                   
مغضوب حـکـومـت، از قـوم پـرسـتـان              
گرفته تا ناسيونـالـيـسـتـهـا را در خـود              

در مـورد جـريـانـات راسـت و              .  فرو برد
قـوم پـرسـت کـرد بـه نـظـر مـن ايـنـهــا                       

 ۲۳ بشــدت از حــرکـــت تــاريـــخـــي                 
سـالـهـاسـت     .  ارديبهشت نـگـران شـدنـد        

مي کوشند تا بلکه از طـريـق مـذاکـره           
به سازشي برسند و سـهـمـي عـايـدشـان         

 . شود
ــدرت                  ــگــر رشــد و ق از ســوي دي
اجتماعي چپ را مانعي در رسـيـدن بـه        
اين اهداف حقير و تاريخ مصـرف بسـر       

اثـرات بشـدت چـپ و          .  آمده مي داننـد 
راديکال ايـن حـرکـت را بـخـوبـي حـس                
کـرده انـد و تــالش مــي کــنـنــد تــا از                   
تــاثــيــرات شــورانــگــيــز و انســانــي آن              

تمام اين محـافـل بـه دسـت و           .  بکاهند
پا افتادند تا اهـمـيـت انسـانـي و بـيـن                
المللي اين حرکت را تـا سـطـح قـومـي            

اما قـادر نـخـواهـنـد          . گيري تنزل دهند
بــود ذره اي از اهــمــيــت و عــظــمــت                  

در .  آزاديخواهانه آن را پايـيـن بـيـاورنـد       
پاسخ به سئوال قـبـلـي اشـاره کـردم کـه             
ادعاهاي قوم پرستانه اين جريـانـات در     
مقابل کل نامه هايـي اسـت کـه فـرزاد           

در .  کـمـانــگـر در زنـدان نــوشـتــه اسـت              
تقابل بـا نـامـه هـاي شـيـريـن و بـقـيـه                     
اعــدام شــدگــان اســت، در تــقــابــل بــا               

. سخنـان مـادر فـرزاد کـمـانـگـر اسـت                 
ــي و                 ــواهـ ــخـ ــش از آزاديـ ــانـ ــنـ ــخـ سـ
انساندوستي موج مي زند  به نظـر مـن     
اين جريانات قوم پرسـت بـا مـنـتـصـب           
کردن اعدام شـدگـان بـه قـوم و مـلـيـت                
بيشتر از هـر زمـانـي مـاهـيـت عـقـب                 
مانده خود را بـراي مـردم بـه نـمـايـش                 
گذاشتند و خـود را حـاشـيـه اي تـر از                  

 . هميشه کردند
شما اعتـصـاب عـمـومـي        :  ايسکرا

ــه                  ــنـــبـ ــنـــجـــشـ  ٢٣ مـــردم در روز پـ
ارديبهشت را اقدامي بسـيـار مـهـم در           
ــه                  ــي ــر عــل ــردم ب ــبــارزات م ــخ م ــاري ت

. جــمــهــوري اســالمــي اســم بــرديــد                 
دستاوردهاي اين اعتصاب را چـگـونـه        

 بر مي شماريد؟
اعــتـصــاب روز    :  عـبــدل گــلـپــريـان     

ــادي             ــبــه دســتــاورد هــاي زي پــنــجــشــن
ازجمله  قدرت اتحـاد مـردم در       .  داشت

سراسر کردستان را به نـمـايـش گـذاشـت        
و مردم به قدرت هـمـبـسـتـه خـود بـاور            

ايـن اتـحـاد      .  عميق تـري پـيـدا کـردنـد           
ــراي                 ــي ب ــهــاي ــب ــران ــار گ ــه بســي ــجــرب ت
حرکتهاي بـعـدي و بـراي پـيـشـروي در               
مبارزه مردم عليه حـکـومـت اسـالمـي        

همبستگي مردم سـراسـر کشـور        .  است
با اين اعتصاب که هدف آن سرنـگـونـي    
رژيم اسالمـي و بـرقـراري جـامـعـه اي               
آزاد، برابر و انساني اسـت يـکـي ديـگـر          

ــن دســتــاوردهــاســت         ــر    .  از اي عــالوه ب
اينها، اين اعتصاب اعالم همـدردي بـا     
خانواده اعدام شدگان بود، نه گـفـتـن بـه       
مجازات اعدام بود، نه گفتن به کـلـيـت      
رژيم اعدام و زنـدان بـود، بـلـنـد کـردن                 
صداي رساي آزاديخواهي و انسـانـيـت        

اين اعتصـاب نشـان داد کـه اگـر             .  بود
ــبــري در دســت                 ــدهــي و ره ســازمــان
کمونيستها باشد، با اتخاذ تاکـتـيـکـهـا      
و روشهاي موثر در مـبـارزه مـي تـوان           
موفقيتهاي پـي در پـي را بـراي جـارو               
کــردن حــکــومــت اســالمــي ايــن غــده            

. سرطاني بر پيکر بشريت بـکـار گـرفـت      

بر بستر اين اعتصاب اتوريته  چـپ در      
ايـنـهـا و بسـيـاري          .  جامعه باالتر رفـت 

دستاوردهاي ديگر بايد به سنگ بـنـاي     
حرکتهاي بعدي در مبارزه بـراي پـايـان        
دادن بــه تــوحـش جــمــهـوري اســالمــي            

ــديــل شــود       ــب ــتــصــاب در          .  ت ايــن اع
اعتراض به اعدام پنـج فـعـال سـيـاسـي           
صورت گرفت و حمايت مردم در سـايـر     
کشورها از اين حرکت و خشم و نـفـرت       
عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي، حـملـه بـه                    
سفارت خانه هـا و مـراکـز تـروريسـتـي             
رژيم، گـويـاي تـداوم انـقـالب در ايـران               

اين انقالب زنـده اسـت و بـا ايـن             . است
چنين حرکتهايي در رونـد خـود، پـويـا             
تــر بــه جــلــو خــواهــد رفــت و بــالخــره                 
دستاورد ديـگـر ايـن اعـتـصـاب نشـان              
دادن راه بـراي اعـتـصـابـات قـدرتـمـنـد                
بويژه اعتصابات شکـوهـمـنـد کـارگـري         

ــود           ــر کشــور ب ــتــصــاب   .  در ســراس اع
ارديبهشت در واقع راه را نشـان داد      ۲۳ 

کـه بــا چـنــيـن ظــرفـيـتــي از اتــحـاد و                    
همبستگي در روز و هفته هـاي آيـنـده،      
در سطوح مختلـف جـامـعـه بـويـژه در             
مراکز توليدي و صـنـعـتـي بـزرگ مـي             
توان بـا اعـتـصـابـات سـراسـري، رژيـم                 
اسالمي را به زانو درآورد و مـتـعـاقـب         
آن ضـربـات کـاري و نـهـايـي را بـرايـن                   

 . ماشين آدم کشي وارد کرد
  

مصاحبه با عبدل 
 گلپریان
 ٢ازصفحه 



 
519شماره يسکرا                                            ا                                                 6صفحه    

با لغاتي مثل  انسانيت ، شـرافـت ،     
صــداقـــت، انصـــاف ، آزادگـــي ،               
شـهــامـت ، از خــود گــذشــتـگــي ،               
مقاومت و استواري و شجاعت بـي    

همه ايـنـهـا    .  مرز مترادف شده است
در فــرزاد  وجــود داشــت و فــرزاد                
يعني همه اينهـا ،او بـه کـارگـران و             
زحمتکشان و به  شاگـردانـش امـيـد       

مـي گـفـت آرزوهـايـتـان ،             .  مي داد
او بـه    . روياهايتان را گرامي بـداريـد     

زيبائيهاي ذهن شـاگـردانـش شـکـل          
ميداد و خود هم پـاکـتـريـن انـديشـه         
هــايــش را بــا آنــان در مــيــان مــي                
گذاشت و توضيح مي داد کـه آرزو        

يعني طلـبـيـدن ، يـعـنـي خـواسـتـن                
 .يعني بهتر زندگي کردن

بگذار ايـن پـرده سـيـاه کـه بـر                  
ايران کشيـده شـده اسـت پـاره شـود              
وکبوتران سفيدي که پرو بـالشـان را       
بسته اند از قفسهاي آهنيـن رجـايـي      
شهر و اوين و کرمانشـاه و سـنـنـدج         

آزاد شوند تا معناي  امـيـد     ......  و
،آزادگــي ، شــهــامــت و شــجــاعــت           

 .فرزاد  را آنان قرائت کنند
بـگـذار آنـان ايـن  رازشــگـفــت                

انگيز را باز گو کنند که طي  چـنـد       
روز، چند هفته، چند ماه قصابـان و    
شکنجه گران فرزاد ، با مدرن تـريـن     
ابزارهاي شکـنـجـه کـه از مـافـيـاي              

غرب خريـداري کـرده     "حقوق بشري "
بودند نه تنها نتوانستنـد روحـيـه او        
را خرد کنند بلکه در مقابل ايده هـا  
و آرمانهاي انسانـي اش خـود خـرد          

 .شدند

عصــبــي بــودن و نــا امــيــدي              
شکنجه گران  از نتيجه  کـارشـان ،         
فرستـادن اواز  زنـدانـي بـه زنـدانـي                 
ديگرو از شکنجه گري به شـکـنـجـه       
گررا  هم سلوليهـايـش در آيـنـده نـه            
چندان دور به تفسير باز گو خواهنـد  

 .کرد
فـرزاد بــخـاطــر عشـقــي کــه بــه             
انسانها و به انسانيت داشـت ، درد        
و رنج  شکنـجـه گـاهـهـا را تـحـمـل               
ميکرد چون مي دانسـت کـه آزادي       

او در   .  گرفتني است دادني نـيـسـت     
دوران نو جـوانـيـش بـدلـيـل شـرايـط             
محيط زندگيش ، به انساني آبـديـده   

او بـا    .   و مـقـاوم تـبـديـل شـده بـود             
افکارزيباي انسانيش وبا شـجـاعـت      
بي نظيرش در دفاع از شأن وحرمـت  
انساني وتأثيراتي که در ايـن رابـطـه        
در زنــدانــهــا گــذاشــت ، فــرمــانــده             

 . رزمهاي  زندانها بود
ــچ            ــگــر عضــو هــي ــان فــرزادکــم

او انسـانـي     .  سازمان و حزبـي نـبـود     
عميقاً آزاديخواه و برابري طلب بـود    
و خود بارها و بـارهـا ايـن را گـفـتـه             

انسانيت فرزاد  هـيـچ مـرزي      .  است 
نداشت و نوشته هـايـش هـم چـنـيـن           

او فقط يک اسم نيـسـت   .   مي گويند
او يک جنبش است به هـمـيـن دلـيـل         
سران حکومت اسالمي ايران  فـرزاد  

تـا  .   را زدند تـا انـقـالب را بـزنـنـد               
آزادي و برابري در بين انسـانـهـا  را          

ــنــد     ــا          .  گــردن بــزن فــرزاد را زدنــد ت
معلمان تا شاگردان او تـا کـارگـر و          
زحمتکشان ازکار و رنج و مـحـنـت        

ناله نکنند ، تـا عـلـيـه ايـن اوضـاع             
فرزاد را زدند تـا  .  سياه به پا نخيزند 

تــا .  از مـردم زهـر چشـم بـگــيـرنـد                 
ميليونها کارگر و مـعـلـم و انسـان             
مزد بگير از خواستهاي واقعي شـان  

تا ميليونـهـا انسـان      .  دست بکشند 
زحمت کـش از جـيـبـهـاي خـالـي و                

 .سفره خاليشان شکايتي نکنند
سران رژيم اسالمي مي گـيـرنـد      
مي زنـنـد ، شـکـنـجـه مـي کـنـنـد                   
تجاوز مي کنند ، اعدام مـيـکـنـنـد        
تا مردم از  زندان و شکنجه و اعـدام  
بترسند ، اما جامعه به همـه ايـنـهـا       

جامـعـه در اعـتـصـاب          .  جواب داد 
عمومي مردم شرافتمند کـردسـتـان      
به اوباشان نظام اسالمي  در رابـطـه       
با اعدام ايـن پـنـج انسـان بـي گـنـاه                

مــردم .  جــواب دنــدان شــکــنــي داد        

آزاديخواه کردستان ثابت کردنـد کـه     
فرزاد نمرده است و تازه امروز پـا بـه     
ــهــا گــذاشــتــه اســت و در                خــيــابــان
اعتصاب عمومـي سـراسـري مـردم         

 .کردستان قد کشيد 
بــــي تــــرديــــد بســــيــــاري از              
آهنگسازان،مجسمه سازان، نقاشـان  
، شاعران و نـويسـنـده گـان بـنـام او             
خواهند نوشـت ، آهـنـگ خـواهـنـد             
ــهــاي                ســاخــت  و مــراکــز ومــکــان
عـمـومـي  را بـنـامـش نـام گــذاري                  

 .خواهند کرد
نظام فاشيستي  اسـالمـي ايـران      
در هر اقـدام جـنـايـتـکـارانـه اي کـه                 
انجام مي دهد فقـط اراده تـوده هـا          
براي سرنگوني حـکـومـت را در دل          

زنـده بـاد     .   آنها قـوي تـر مـي کـنـد           
 زنده باد سوسياليسم. انسانيت 

 
  ٢٠١٠ مه  ١٨  

 :کامياران
اطراف حانه فـرزاد کـمـانـگـر در            

. محاصره نيروهاي انـتـظـامـي اسـت         
اين سرکوبگران مانع حضـور و ورود        
جوانان به خانه فرزاد کمانـگـر شـده و        
مردمي که براي گراميداشت ياد ايـن    
عزيز و اعالم هبـسـتـگـي و تسـلـيـت            
ميخواهند به آنجا بروند کنـتـرل شـده      
و بايد از سد نـيـروهـاي مسـلـح رژيـم           

 .گذر کنند
جاده هاي اصـلـي ورود و خـروج          
به کامياران شـديـدا نـظـامـي شـده و             
ماشينهاي نظامي در ايـن جـاده هـا          

 .در حال گشت هستند
  

 :مريوان
طبق اخبار رسيده بـعـد از ظـهـر           
امروز در محالت مخـتـلـف چـنـديـن         

اخـبـار رسـيـده       .  نفر بازداشت شده انـد 
به ما حکايت از بازداشت چـهـار نـفـر       

امـا مـنـبـع ديـگـر تـعـداد               .  ميـکـنـد   
نـفـر اعـالم         ۶ دستگير شدگان را تـا      

 .کرده اند
 

 :سقز
طبق خبري که يکي از سايتـهـاي   
وابسته به کومله سازمـان کـردسـتـان       
حزب کمونيست ايران مـنـتـشـر کـرده        
است امـروز در شـهـر سـقـز مـحـمـد                   
عبدي پور و جالل حسيني از فعالـيـن   
كارگري شهر سقـز تـوسـط نـيـروهـاي           
امنـيـتـي رژيـم بـازداشـت و بـه اداره                  

 .اماكن منتقل شده اند
ايـن مـنـبــع خـبـري مـي افـزايــد                
نيروهاي انـتـظـامـي رژيـم در مـحلـه              

 ١٥ جـوان زيـر          ٥ سـقـز     "  حمال آبـاد "
 .سال را دستگير کرده اند

 :سنندج
طبق اخـبـار رسـيـده تـعـدادي از             

خـبـر   .  جوانان شهر دستگير شـده انـد      
دستگيري دو نفر آنها از جانب منابـع  

 .خبري ما تاييد شده است
ــزب            ــان حـ ــتـ ــه کـــردسـ ــتـ ــيـ ــمـ کـ

 کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٠ مه  ١٣ 

 
 ١٥اطالعيه شماره 
: گزارشى از سنندج

جوانان شھر بسوى 
نيروھاى انتظامى ترقه 

 پرتاب ميکنند 
هم اکنون که ساعت شش و نـيـم       
بـعـد از ظـهـر در سـنـنــدج اسـت در                    

خـيـابــان فـردوســي، مـيــدان آزادي و             
شــشــم بــهــمــن ، جــوانــان بــه ســوي                
نـيــروهــاي انــتــظــامـي تــرقــه پــرتــاب           
ميکنند و نيروهاي انتظـامـي جـرات      

. هيـچ تـعـرضـي بـه مـردم را نـدارنـد                  
ابعاد اين حرکت چنان وسيع است کـه    
ــه                 ــق ب ــتــظــامــي مــوف ــاي ان ــيــروه ن
دستگيري کسـي در ايـن خـيـابـانـهـا                

نيروهاي انتظامي و لـبـاس   .  نشده اند
شخصي بـا مـوتـور در حـال جـوالن                
دادن هستند، امـا کسـي بـراي آنـهـا              
شناسايي نشده و خبري از دستگـيـري   

شــايــع بــود کــه دو نــفــر را              .  نــداريــم
دستگير کرده اند اما ما نـتـوانسـتـيـم      

 .فعال صحت و سقم آنرا در يابيم
  

امروز بعد از تعطيل شـدن بـازار       
و مغازه ها نيروهاي انتـظـامـي قـفـل        
مغازه ها را مي شکستند و از مـردم    

کـرکـره   .  ميخواستند سـر کـار بـرونـد          
مغازه ها را نيروهاي انتـظـامـي بـاال       
کشيده و مـيـگـفـتـنـد کـار را از سـر                 

مغازه داران قفـلـهـاي جـديـد        .  بگيريد
بر درهاي حود زده و دوباره اعتصـاب  

فعال فضـا بسـيـار        .  را ادامه ميدادند
ملـتـهـب و شـادي و غـرور پـيـروزي                  

 .نيروهاي رژيم را عصبي کرده است
  

ــزب            ــان حـ ــتـ ــه کـــردسـ ــتـ ــيـ ــمـ کـ
 کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 
 

 ١٦اطالعيه شماره 
مراسم بزرگداشت فرزاد  

کمانگر در کامياران آغاز 
 شد 

ــه                طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــت
کردستان حزب رسـيـده اسـت، امـروز         

از    ۱۳۸۹ ارديـبـهـشـت          ۲۴ جمـعـه     
صبـح مـراسـم بـزرگـداشـت            ۹ ساعت 

فرزاد کمانگر در يکي از مساجد ايـن  
مـردم دسـتـه      .  شهر آغـاز شـده اسـت         

دسته به سمت محل مراسم از گـوشـه     
سـيـل   .  و کـنـار شـهـر راه افـتـاده انـد               

جمعيت نيـروهـاي رژيـم اسـالمـي را            
طبق آخريـن خـبـر      .  هراسان کرده است

رسيده تمام محل و اطراف مراسـم بـه     
محاصره نيروهاي انتظامي در آمـده      

 .و مانع تجمع مردم ميشوند
مــقــامــات جــمــهــوري اســالمــي       
نگران تجمع مردم و ادامـه اعـتـراض        

ــنــد  ــم         .  هســت ــيــروهــاي مســلــح رژي ن
همانند ديروز که مانع حضور جوانـان  
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در خانه فرزاد کمانگر شدند، امروز هـم  
مانع حضور آنها به محل مـراسـم شـده      
اند و بقيه مـردم هـم فـقـط هـنـگـامـي               
امکان حضور در محل مراسم را مـي      
يابنـد کـه بـه هـمـان تـعـداد از مـحـل                      

. مراسم کسان ديگر خارج شده بـاشـنـد     
اين ترفند به اين منظـور بـکـار گـرفـتـه           

 .شده که تجمع بزرگ بوجود نيايد
مــقــامــات رژيــم و فــرمــانــدهــان          

نيروي گارد ويـژه و نـيـروي انـتـظـامـي              
درشهر کامياران در يک جلسه مشتـرک  

مـديـريـت    " و مخـفـي کـه بـه مـنـظـور                
: برگزار کرده بـودنـد، گـفـتـه انـد          "  بحران

نگران اين هستند که کنترل اوضـاع از      
بـه قـول يـکـي از           .  دستشان خارج شود

فرماندهان نيروي انتظامي ميخواهنـد  
 !اين بحران را مديريت کنند

اين منبع خبري مـا تـاکـيـد کـرده            
دسـتـور تـيـر انـدازي نـدارنـد              " است که   

مگر کنترل اوضاع از دست خارج شـود  
  ".و دستورات تازه اي برسد

 !مردم آزاديخواه کامياران
 !مردم مبارز کرستان

ايــن اخــبــار نشــان مــيــدهــد کــه              
نــيــروهــاي رژيــم حســابــي در هــراســي           

نگران هسـتـنـد کـه       .  عميق بسر ميبرند
مردم کنترل اوضـاع ار از دسـت آنـهـا               

بـا شـرکـت وسـيـع خـود             .  خارج کـنـنـد     
. خانواده جانباختگان را تنها نـگـذاريـد   

اين خانواده ها بايد در حقله محـبـت و     
ديـروز بـا     .  همدردي شما قرار بـگـيـرنـد      

عملي کردن اعـتـصـاب عـمـومـي يـاد            
جان باختگان را به بهترين وجه گـرامـي   

از امروز هم سعـي کـنـيـد کـه          .  داشتيد
ايــن خــانــواده هــا احســاس تــنــهــايــي            

 .نکنند
جمهوري اسالمي را نـاچـار کـنـيـد        
که جسد عزيزان جان باخته را بـيـش از       

مـراسـمـهـاي     .  اين بـه گـروگـان نـگـيـرد          
بزرگداشت اين عزيزان را به تجمـعـهـاي    
اعتراضي و بـزرگـداشـت آنـهـا تـبـديـل               

 .کيند
  

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ١٣٨٩ ارديبهشت  ٢٤ 
 

 ١٧اطالعيه شماره 
مردم كامياران امام جمعه  

اين شھر را مزدور رژيم 
 خطاب كردند 

امروز مـراسـم فـرزاد كـمـانـگـر از              
در يـكـي از مسـاجـد          ١١ تا  ٩ ساعت 

اين شهر همراه با محدوديت و تـهـديـد        
از .  نيروهاي مسـلـح رژيـم بـرگـزار شـد            

به بعد نيروهاي انـتـظـامـي        ١١ ساعت 
. درب همه مساجد شهر را قفل كـردنـد    

نماز جمعـه  .  تنها مسجد جامع باز بود
اين هفـتـه كـه بـوسـيلـه مـال مـحـسـن                   
حسيني اما جمعه اين شهر برگـزار شـد     

 .از هميشه بي رونق تر و خلوت تر بود
ابـتـدا   .  شهرفضاي ديـگـري داشـت       

امام جمعه اين مـالي مـرتـجـع اعـالم            
كرد كه اعتصاب عموي ديـروز درسـت     

دومـا  .  نبوده و نبايد بازار بسته ميـشـد  
گفته بود در اين چـنـد روز قـبـل نـامـه             
هاي زيادي دريافت كرده است كه او را   

 .مزدور رژيم ناميده اند
اين مرتـجـع كـه بـه درسـت مـردم               
كامياران او را مزدور رژيم نامـيـده انـد      
اعالم كرده بود من در مورد اعـدامـهـا    
حرفي نميزنم چون اين كار دولـت اسـت       

امـا  .  و ما كاري به اين مسايل نـداريـم    
چون تعداد كمي در نماز جمعه شـركـت     
ميكنند و مرا هم مزدور لقب داده انـد    
فقط اين هفته نـمـاز جـمـعـه را بـرگـزار              
ميكنم و از اين به بعد من ايـن كـار را       

 .نخواهم كرد
مال محسن حسيـنـي ايـن آخـونـد          
مرتجع، سال ها ي سـال اسـت كـه در              
خـدمـت رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي بــه                 

ــت            ــغـــول اسـ ــزدوري مشـ مـــردم  .  مـ
بـايـد ايـن      .  كامياران او را ميشناسـنـد  

خيل آخوند و مـزدوران رژيـم را تـرد و            
 .افشا كرد

طــبــق گــزارشــات رســيــده شــهــر             
كامياران فضاي نظامي و ميليـتـاريـزه    

تعداد زيادي نيروي انـتـظـامـي و       .  دارد
گارد ويژه از كـرمـانشـاه بـه كـامـيـاران            
آمده و تعدادي از آنها در مقر نيروهـاي  

. انتظامي اين شهـر مسـتـقـر شـده انـد            
خــانــه فــرزاد كــمــانــگــر هــمــچــنــان در            
محاصره نيروهاي انـتـظـامـي اسـت و            
جهت ايجاد رعب و وحشت مـرتـب در       
حال فيلم برداري و عـكـس گـرفـتـن از              
مردمي هستند كه در حال رفت و آمـد    

 .به اين خانه هستند
كميته كردستان حزب كـمـونـيـسـت      

 كارگري ايران
 ١٣٨٩ ارديبهشت  ٢٤ 
 

 ..اطالعيه ھای کميته کردستان 
 ٦از صفحه 

و حمايـت هـمـه احـزاب سـيـاسـي بـا                 
موفقيت کامل صورت گرفت موجي 
از حمايت و تحسين و شـور انـقـالبـي       
در ســـراســـر ايـــران بـــرانـــگـــيـــخـــت             

جــمــهــوري اســالمــي را ســخــت                 و
ايـن  .  وحشـت زده کـرد         غافـلـگـيـر و      

اعـتــصـاب در کــنـار اعـتــراضـات و               
تظاهرات هـاي گسـتـرده و راديـکـال              
شهرهاي مختلف جهان از آمريـکـا و     
اروپا تا عراق و ترکيه و تـا حـمـايـت           
شورانگيز مردم جالل آباد افغانسـتـان   
سيلي محکمي بر صورت جـمـهـوري      

اين حـرکـت رژيـم        .  اسالمي قاتل بود
را در سطح جهاني رسواتر سـاخـت و       
به جنگ و جدال دروني آن دامن زد و   
مجموعا فضاي سيـاسـي را بـه نـفـع            
انقالب جاري در ايران و تقـويـت چـپ      

 .و راديکاليسم تغيير داد
  

امــا قــدرتــنــمــايــي انســانــيــت و          
آزاديخواهي سوسيالـيـسـتـي در طـي          
اعتصاب مردم رزمنده کردسـتـان در     
ــت،                  ــل راسـ ــافـ ــحـ ــال مـ ــن حـ ــيـ عـ
ناسيوناليست و نيروهاي اپوزيسـيـون   
حــافــظ نــظــام را کــه مــيــخــواهــنــد               

جـمــهــوري اســالمــي را از زيــر تــيــغ              
انقالب و سـرنـگـونـي بـدسـت مـردم                 
انقالبي برهانند را نيز بشـدت نـگـران      

اينان براي خـنـثـي کـردن اثـرات          . کرد
پــردامــنــه ايــن حــرکــت بــه تــالــشــي             
سراسيمه براي خاک پاشيدن بـه چشـم       

تعبير و تفسير تقليل گرايانه    مردم و
. و ارتجاعي اين حرکت دست زده انـد 

وجه مشترک همه اين محافل در ايـن    
است که اين عزيزان جان بـاخـتـه را از        
اوج آزاديخواهي و انسانـيـت بـه قـعـر          
قوميگري و ناسيوناليسم بکشانند و 
اعتصاب عمـومـي مـردم آزاديـخـواه          
کردستان را در چهـار چـوب حـرکـتـي          
ــدود                ــوس و مـــحـ ــحـــبـ ــي مـ قـــومـ

گويـي رژيـم بـجـرم کـرد بـودن                .کنند
اعدام کرده است و ميلـيـونـهـا انسـان        
ــه در                   ــيــز ن شــريــف در کــردســتــان ن
اعــتــراض بــه اعــدام و در دفــاع از                 
آرمانهـاي انسـانـي و آزاديـخـواهـانـه               
فرزاد و فـرزادهـا بـلـکـه در دفـاع از                   
هويت قومي و مـلـت و مـلـيـگـرائـي            

گـويـي   .  کرد دست به اعتصاب زدنـد   
مثل همه مردم ايـران     مردم کردستان

براي سرنگوني جمهـوري اسـالمـي و        
تحقق آزادي و رفـاه و بـهـتـريـن هـاي             
دنـيــا نــمـي جـنــگـنــد بــلـکــه اهــداف               
حقيرانه و نازل سازمانهاي قومگـراي  

. کرد آنها را به حرکت در آورده اسـت     
در اين ميان رسـانـه هـاي غـربـي کـه             
هـدفـي بـجـز مـطـرح و النسـه کـردن                   
نيروهاي اپوزيسيـون حـافـظ نـظـام و            
جناح سبز حکـومـت نـدارنـد بـه ايـن             
تشــبــثــات نــاســيــونــالــيــســتــي دامــن       

اين حضرات خود را بـا ايـن         .  ميزنند
خياالت سرگرم ميکنند که جمهـوري  
اسالمي نه سـرنـگـون بـلـکـه مـرمـت             

کـه     شود و در اين خيال بسر ميـبـرنـد   
در کــردســتــان هــم بــا شــريــک کــردن             
قومپرستان در قدرت بتوانند جايگـاه  

و پــايــگــاهــي بــراي اصــالح طــلــبــان           
اينان که اينـبـار   . حکومتي پيدا کنند

نتوانسته بودند سران جناح مـغـلـوب      
" رهـبـر  " جمهوري اسالمي را بـه اسـم       

در بوق کنـنـد بـه تـالش مضـحـکـي              
براي رهـبـر تـراشـي بـراي اعـتـصـاب               
عمومـي مـردم کـردسـتـان از مـيـان                 
قــومــپــرســتــان پــرداخــتــنــد کــه بــراي         
هرکسي که اخبـار ايـن اعـتـصـاب را            
دنبال کرده بـود مـوجـب تـمـسـخـر و              

 .سرگرمي بود
  

ــيــش              امــا تــالش حضــرات از پ
جامعه اينـهـا را     .  شکست خورده بود
جـواب ايـنـان در        .  جواب کـرده بـود       

سخنان مادر فرزاد کـمـانـگـر بـعـد از           
. قتل جگرگـوشـه اش داده شـده بـود            

گــوش کــنــد    هـرکــس بــه ســخــنــان او        
مـــتــوجـــه مـــيـــشــود کــه بـــا               فــورا 

آزاديخواهي و انساندوستي عـمـيـقـي       
ــم                    ــا رژي ــه فــقــط ب ــروســت کــه ن روب

بــا هــيــچ      جـنــايــتــکــار اسـالمــي کــه       
نـاسـيــونـالــيـســم و تــفـرقــه قــومـي و                
مذهبي بين انسانها نـيـز سـر آشـتـي            

نــامــه هــاي فــرزاد کــمــانــگــر         .  نــدارد
ــجــاعــي و                 ــالش هــاي ارت جــواب ت
مشمئز کننده اين حضرات اسـت کـه       

نهفته در      آزاديخواهي و انقالبي گري
آن در هــيــچ چــهــارچــوب تــنــگ و                 
ارتجاعي ناسيوناليسم قومي و نـظـم     
نويني و نـجـات جـمـهـوري اسـالمـي            

جواب حضـرات از قـبـل          . نمي گنجد
در خاطرات همبندهاي شيـريـن عـلـم       
هـولـي داده شـده بـود کـه او را يــک                     
انسان بسيار آزاديخواه و نـوع دوسـت     

جواب حضـرات در    .  توصيف ميکند
تظاهرات هاي پرشور در خارج کشور 
بر عـلـيـه اعـدام و عـلـيـه جـمـهـوري                     

ــا در گــفــتــه زنــي در                  اســالمــي  و ي
تظاهرات جالل آبـاد افـغـانسـتـان کـه             

بـراي آزادي    " ميگفت ايـن پـنـج نـفـر            
مبـارزه مـيـکـردنـد داده شـده             "  جهان

 .بود
حزب کمونيست کارگـري اعـالم      

اعـتـصـاب شـکـوهـمـنـد            ميکند که   
مـردم کـردسـتــان جـلـوه مسـلـمـي از                 
هــمــســرنــوشــتــي انســانــهــا و گــامــي          

پيشروي انقالب مردم ايـران   در  مهم 
عليه جـمـهـوري اسـالمـي، انـقـالبـي               

. انساني براي حکومت انسـانـي بـود       
حناي ناسيونالـيـسـم و فـدرالـيـسـم و              
تالش براي نجات جمهوري اسـالمـي     

مـردم سـراسـر ايـران بـا            .  رنگي ندارد
انقالب خـود جـمـهـوري اسـالمـي را               
براي هميشه به گور خواهند سـپـرد و     
جـمـهـوري سـوسـيـالــيـسـتـي را بـرپــا                 
خواهند داشت که حاکميت مستقـيـم   
همه شهروندان آزاد و برابر در سـراسـر     

 .ايران است
 سرنگون باد جمهوري اسالمي

نه قومي، نه مذهبي، حـکـومـت    
 انساني

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
ارديبهشت   ٢٧ ،  ٢٠١٠ مه  ١٧ 

 ١٣٨٩ 

 !مردم جواب شما را قبال داده اند
 ١از صفحه 

 



 
519شماره يسکرا                                            ا                                                 8صفحه    

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 !سالم دايه سلطنه
ــيـــار کـــوشـــش          امـــروز بسـ

ــاس            کـــردم ــاهـــات تـــمـ ــه بـ کـ
اما خط وصل نمـي شـد       بگيرم

از گفتـو    پس از چند جمله کوتاه
گويمان ، گفت من خوب هسـتـم   

، خــوب هســتــم مــثــل          عــزيــزم
طرف مـن وکـيـل          از.    هميشه

،   هستيد که به همه سازمـانـهـا   
بــه هــمــه گــروهــهــا ، بــه هــمــه             
انســـانـــهـــاي شـــرافـــتـــمـــنـــد و        

هــمــه عــزيــزانــي      بــه  آزاديــخــواه
چه قبـل از      در سراسر جهان  که

از   او  بــراي آزادي   مــرگ فــرزاد  
ــدان زحــــــــــمــــــــــت               زنــــــــ

تـظـاهـرات کـردنـد ،            کشيدنـد، 
اعـــتـــراض کـــردنـــد ، نـــامـــه            

نـامـه هــا را امضــا           نـوشـتـنــد،   
و چه پس از مرگ فـرزاد    .  کردند

ما را همراهي   ، از دور و نزديک
مـن  .  مي کنند سالم برسـانـيـد      

مي دانم که مردم چکار کردند و 
و چـه      چقـدر زحـمـت کشـيـدنـد          

دارنــد زحــمــت مــي        عــزيــزانــي
و   سالم و درودهاي گـرم   .  کشند

مــرا بــه هــمــه ايــن           بــي پــايــان   
اين   من از همه  عزيزان برسانيد

عزيزان انتظار دارم که راه فـرزاد    
 .را ادامه دهند

من هم اکنون هـزاران فـرزاد       
گـفـتـه      من بارها و بارهـا .  دارم 

فرزند من نبود   ام که فرزاد فقط
او    ايرانيان است  همه  او فرزند

فرزند همه خانواده هـايـي اسـت      
که عزيزان شان را از دسـت داده      

آخـريـن   .  هيچ فرقي نـدارد      .  اند

ــرف ــم          حــــ ــن هــــ ــن   مــــ ايــــ
فرزاد دسته گـلـي بـود        که  است

مردم آزاديـخـواه       که من به تمام
 .ايران تقديم کردم

 محمدامين کمانگر
 زنده باد انسانيت

 ۲۰۱۰ مي  ۱۶ 
 

 

 پيام مادر فرزاد کمانگر به مردم آزاديخواه 
 پس از مرگ فرزاد 

شيرين علم هولي، عـلـي حـيـدريـان،        
فرهاد وکيلي و مهدي اسالميـان در    
تمام شـهـرهـاي کـردسـتـان بـرگ پـر                  
افتخار ديـگـري بـه مـبـارزات خـود               

 .افزوديد
اين حـرکـت شـمـا اقـدام بسـيـار                
ــارزات               ــيــشــروي مــب مــهــمــي در پ
آزاديــخــواهــانــه مــردم ايــران عــلــيــه           

اين حـرکـتـي      .  جمهوري اسالمي بود
عليه يـک حـکـومـت مـذهـبـي، يـک               
حکومت ضد انساني و جـنـايـتـکـار        

شما مردم کردستان از روز اول       .  بود
قدرت گيري جمـهـوري اسـالمـي بـه          
اين حکومت نه گـفـتـه ايـد وايـن نـه             

 ۱۳۸۹ ارديبهـشـت      ۲۳ بزرگ را در 
در ابعادي مـيـلـيـونـي و مـتـحـدانـه                

شما مردم کردستان به .  تکرار کرديد

جمهوري اسـالمـي نشـان داديـد کـه            
اهل کـوتـاه آمـدن و مـرعـوب شـدن               

به چوبه هاي دار، به فقر و   .  نيستنيد
گفتـيـد   "  نه " نابرابري وبه بي حقوقي 

و در اين راه قهرمانانه مـبـارزه کـرده      
 .و قربانيان زيادي داده ايد

  
اعتصاب عمومي گسترده شـمـا   
در تمام کردستان پيام محکمي بـود    
به سرکوبگـران و بـه قـاتـلـيـن مـردم                

اين پيام البته معـنـي ديـگـري       .  ايران
راه پـيـشـرويـهـاي بـعـدي            :  هم داشـت 

عليه حکومت اسـالمـي و بـراي بـه             
زير کشيدن ايـن حـکـومـت را نشـان            

 .داد
به اين مناسـبـت مـن از جـانـب            
کميته کردستان حزب و هـمـه اعضـا      

و فعالين حزب، بـار ديـگـر بـه شـمـا             
 .مردم آزاده کردستان درود ميفرستم

  
شـمـا بـا      !  مردم مبارز کردستـان 

شرکت تان در اعـتـصـاب عـمـومـي             
امروز به خانواده هاي جانبـاخـتـگـان     

. پيام داديد که آنها تـنـهـا نـيـسـتـنـد            
پيام داديد که ياد و راه عـزيـزان جـان        

و اعـالم    .  باخته را گرامي مـيـداريـد     
کرديد که جـمـهـوري اسـالمـي بـايـد            

 .گورش را گم کند
  

 !مردم مبارز و آزاديخواه ايران 
مـردم کـردسـتـان بـا اعـتـصــاب              
عمومي خود، همبستگي مبارزاتـي  
عميق خود را با همه مردم در ايـران      
ــرور                 ــيــه حــکــومــت اعــدام و ت عــل

 ! پيام محمد آسنگران به مردم کردستان
 ١از صفحه 

ايـن  .  اسالمي بـه نـمـايـش گـذاشـتـنـد            
اتحاد و همبستگي را بايد محکـمـتـر    

بــايــد تــالــشــهــاي    .  و عــمــيــقــتــر کــرد     
جمهوري اسالمي و جريانات قومي و 
مذهبي براي ايجاد تفرقه را بـا ادامـه     
ــا                 ــه و ب ايــن اعــتــراضــات مــتــحــدان

. همبستگي و اتحادمان خنثي کـنـيـم   
مردم کردستان در گراميداشت فـرزاد    
و چــهــارنــفــر ديــگــر از هــمــراهــانــش             
همزمان ياد سهرابها و ندا ها و ديـگـر   
جانباخـتـگـان راه آزادي و رهـايـي را                

ايـن اتـحـاد را پـاس           .  گرامي داشتنـد 
 .بداريم و در تقويت آن بکوشيم

  
ايــن اقــدام مــتـــحــدانـــه مـــردم               
کردستان نشان داد کـه نـقـش احـزاب           
چــپ و راديـــکـــال در پـــيـــشـــبـــرد،                
سازماندهي و هدايت مـبـارزات حـق        
طلبانه مردم عليه حـاکـمـان مسـتـبـد         

نشـان داد    .  مهم و تعيين کننده اسـت   
ــران را                   ــقــالب در اي کــه مــيــتــوان ان
متشکل تر و متحـدانـه تـر بـه پـيـش             

اين حرکت نشان داد که مـيـتـوان    .  برد
خواست مردم کردستان و هـمـه مـردم      
ايـران يــعـنــي ســرنـگــونــي حــکــومــت            
اسالمي و پـايـان دادن بـه حـاکـمـيـت              
سياهي و تاريـکـي و تـبـاهـي بـا يـک                

آلترناتيو انسـانـي و بـرابـري طـلـبـانـه               
ايـن حـرکـت      .  ممکن و عـمـلـي اسـت        

متشکل، بـه آزاديـخـواهـان بـه مـردم             
منزجر از حکومت اسالمـي و حـتـي        
بـــه هـــمـــه نـــابـــاوران بـــه انـــقـــالب                 
آزاديــخــواهــانــه مــردم نشــان داد کــه            
ميتوان متحدانه و مـتـشـکـل پـيـش             

ميتوان اعتصاب کرد و جامعه .  رفت

را در ابعاد ميـلـيـونـي بـه حـرکـت در              
 .آورد
  

اعـــتـــصـــاب عـــمـــومـــي مـــردم         
کردستان امروز امـيـد بـه پـيـروزي را            

نشان داد مـا مـيـتـوانـيـم و               .  باال برد
بــايــد ايــن حــکــومــت را بــه نــيــروي               
متشکل و متحد خودمـان سـرنـگـون       

اعتصـاب و اتـحـاد و تشـکـل              .  کنيم
رمـز پــيــروزي مــا بــر ايــن دســتــگــاه              

 .جنايت و آدمکشي است
  

ايـن پـيـروزي تـاريـخـي مـردم در                
کردستان را به هـمـه مـردم آزاديـخـواه          
در اين مـنـطـقـه و هـمـه نـقـاط ايـران                    

ايـن يـک حـرکـت         .  تبريـک مـيـگـويـم          
پيروزي بزرگي براي همه آزاديخـواهـان   
و برابري طلبان نه تنها در کـردسـتـان        

 .که در سراسر ايران بود
  

زنده باد اتحاد مبارزاتي مردم  
 عليه جمهوري اسالمي

 زند باد آزادي و برابري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

گرامي باد ياد عزيز فرزادکمانگر  
و همه جان باختگان راه آزادي و  

 برابري

  
محمد آسنگران دبير کميته  

کردستان حزب کمونيست کارگري  
 ايران

 
برابر با   ۱۳۸۹ ارديبهشت  ۲۳ 

 ۲۰۱۰ ماه مه  ۱۳ 
 

 


