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موضوعي که در اين نوشته بـه         
آن خواهم پرداخت در ادامه بحثهاي     
مربوط به تشـکـل و سـازمـانـدهـي              

در اين بخش بطـور کـنـکـرت       .   است
به مسئله سـازمـانـدهـي  و ايـجـاد                
تشکل و هسـتـه هـا و جـمـعـهـا در                  

بـدون  .     مـحـالت  اشـاره مـي کـنـم              
 .مقدمه به خود موضوع بپردازيم

فعالين، افراد و سـاکـنـيـن يـک            
محله يا محالت بطور اتوماتيک و       

حتي اگر بـه  .  بدور هم جمع نميشوند 

اين شکل هم جـمـع شـونـد مـعـلـوم                 
نيست براي چه هدفي جمع شـده انـد       

جـمـع   .   و مي خواهند چکار كـنـنـد؟    
شدن هر بخشي از فعـالـيـن و مـردم            
چه در محالت  يا در مـحـيـط کـار             
يا هر جاي ديگري که زنـدگـي  آنـان          
بطور عيني جـريـان دارد، ضـرورت           
عيني و واقعي زنـدگـي اجـتـمـاعـي            
آنـــان اســـت کـــه ايـــن بســـتـــر و                    
مکانيزمـهـاي مـخـتـلـف از جـملـه                
تشکل و سـازمـان را ضـروري مـي             
سازد تا بر مـبـنـاي آن جـمـعـهـايـي                 

ايــن بســتـر چـيــزي       .   شـکـل بـگــيـرد      
نيست بجز آنچه کـه افـراد مـحـل و             
کال مردم بطور  روزمره با آن درگيـر     
هستـنـد، کـار و زنـدگـي و هـويـت                  
اجتماعي شان را تحت تـاثـيـر قـرار            
مي دهد و در مورد آن بـه بـحـث و                

از فشـارهـاي     .   گفتگو مي نشينـيـد    
ناشي از زنـدگـي سـخـت و طـاقـت                 
فرساي تحمـيـل شـده رژيـم وطـبـقـه               
حاكم به مردم گرفته تا نا امن کردن     
زندگي و آسـايـش جـوانـان دخـتـر و                
پسر توسط سرکوبگران حـکـومـت،        
از گراني مايحتاج زندگي گرفتـه تـا       
ــر،               ــق ــيــاد، ف وجــود گســتــرده اعــت
بيکاري، کودکان خيابانـي و دسـت         
فــروش، تــن فــروشــي، قــتــل هــاي             
نــامــوســي، دســت درازي مــزدوران         
رژيم به حـريـم خصـوصـي  زنـدگـي                

 .مردم و غيره
عالوه بر اينها حـکـومـتـي کـه            
 سـال اسـت ايــن فـالکـت را بــه                 ۳۱

مردم تحميل کرده است و  دارد بـا            
انواع خرافه هـا، تـبـلـيـغ  و ايـجـاد                   

 ۵صفحه 

 

رژيم اسـالمـي ايـران در مـدت             
 سال  جنگ و گريز با مردم، نـه     ۳۱

مي خواهد و نه مي تواند به جـزئـي      
ترين خواست مردم پاسخ گويد و نـه      
راهي بـراي کـاهـش يـا حـل بـحـران                 
سياسـي، اجـتـمـاعـي و اقـتـصـادي               

اين رژيم جز توحش اسـالمـي      .   دارد
دستگيري، زندان، شکنجه، اعـدام    ( 

وکشتار، فقـر و فـالکـت بـي حـد و                 
هيچ امکاني براي تـخـفـيـف      )   حصر

و .   نارضايتي سيـاسـي مـردم نـدارد         
هــيــچ گــاه راهــي بــراي تــخــفــيــف              
نارضايتي هيچ بخـشـي از جـامـعـه            

. هفـتـاد مـيـلـيـونـي نـداشـتـه اسـت                 

بحران رژيم اسالمي و بن بستـي کـه       
در آن قرار گرفته، عـمـيـق تـر از آن                 

. است که بتواند بـر آن غـلـبـه کـنـد                
پادگاني گردن خيابانها  و کـارخـانـه        
ها و مـراکـزي کـه مـردم در آن بـه                    
عناوين مختلف متمرکز هستنـد و        
ــســـار و                   ــداوم اعـــدام، ســـنـــگـ تـ
دستگيريهاي پي در پي مخالـفـيـن،     
نشان از موقعيت مسـتـاصـل رژيـم           

ايـن جـنـايـات بـراي          .   اسالمي دارد  
مـــقـــابلـــه بـــاگســـتـــرش هـــر روزه             
اعتصابات و اعتراضات کـارگـري،        
براي مقابله با موج فزاينده و سـيـل         
بــنــيــان کــن اعــتــراضــات جــوانــان،          

دانشجويان، معلمان، پـرسـتـاران، و        
ــجــان آمــده از دســت ايــن                 مــردم ب

جناياتي که تـوسـط   .   حکومت است 

 آنها دست کمک بسوي شما دراز کرده اند           
 تا به ياريشان بشتابيد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر              

يكسال و نيم پيش بود كـه  زهـرا            
مـيـنـا     :   و گريه کنان گفـت   تلفن كرد و    

ميخواهند مادرم را پـس فـردا اعـدام         
از او خـواسـتـم آرام بـاشـد و                .     كنـنـد  

توضيح دهد چه خبر است و او گـفـت        
به ما زنگ زده انـد كـه شـنـاسـنـامـه                  
هايمان را ببريم و آخرين بار مـادرم را        

چـنـد سـال بـود كـه            . . .   مالقات كنيم 
براي نجات فاطمه فعاليت ميـكـرديـم        
و چــنــديــن ســال بـود كــه بــا زهــرا و                  

روزهـاي  .   خواهرش در ارتـبـاط بـودم         
آخر تالش براي نجات فاطمه با پخش       

كـانـال   " چندين برنامه تـلـويـزيـونـي از           
همراه بود كه  توجه ميليـونـهـا     "   جديد

 .نفر را به خود جلب كرده بود
 
 نوامبـر،  روز      ٢٥نيمه شب روز   

جهاني اعـتـراض بـه خشـونـت عـلـيـه                

زنان، براي يك سخنراني در يـك شـهـر          
آلمان در هتل محل اقـامـتـم، اليـو و             
هــمــزمــان، دو دخــتــري را هــمــراهــي           
ميكردم كه در مقابل زنـدان مـخـوف           
اويــن ايســتــاده بــودنــد و هــنــوز هــم               
كورسوي اميدي داشتند كه مادرشـان    
اعدام نشود و آنـطـرف ديـوار جـالدان             

متن کتبي نامه زهرا حقيقت پژوه همراه    
 با مقدمه اي از مينا احدي    

 
 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي           

  سازماندهي در محالت    
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

 اطالعيه در مورد مصاحبه محمد مصطفايي با اشيپگل و                                                 
 عكس العمل سجاد پسر خانم سکينه آشتياني                                      

 اخباري از شهرهاي کردستان    
  اعالم برائت فعالين کارگري شهر اشنويه                                      

  در بوکان         نفر  بازداشت و احضار پنج                        
 سد داريان پاوه بار ديگر قرباني گرفت                                    

 مرگ يک کارگر به علت غرق شدن در رودخانه                                          
  روز اعتصاب غذا، جان رحيم رش زنداني سياسي در خطر است                                                       ۲۵پس از      

 ۶صفحه 

 ۳صفحه 

 ۳صفحه 

 نامه سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني به سازمان ملل                                        
 درمورد پدرمان،     " عدالت  "براي اجراي  

 !  ميخواهند مادرمان هم کشته شود    

 

 ۲صفحه 

 ۴صفحه 

 اعتصاب عمومي رانندگان تاکسي شهرستان دهگالن                                           



 
532شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   
 ۱از صفحه  

تــفــرقــه و دو دســتــگــي در مــيــان                  
بخشهاي مختلف مردم به عمر خـود         
ادامــه مــي دهــد و مــي کــوشــد تــا               
مــذهــب و عــقــب مــانــدگــي قــرون               
وسطايي را برجامـعـه تـحـمـيـل کـنـد                
اما بجز بخش قليل و جيره خوار دور       
ــوه آمــده،                    ــر خــود، مــردم بســت و ب
آزاديخواه و بـرابـري طـلـب بـه ايـنـهـا                  
تمکين نکرده اند و دائما به اعـتـراض    

بـه جـوانـان      .   و مبارزه دسـت زده انـد         
دختر و پسر بخاطر پـوشـيـدن لـبـاس              
مورد دلخواه خود گـيـر مـي دهـنـد،             
روزانه دست به هر جنايتي مي زننـد،        
مــاهــهــا حــقــوق کــارگــران را نــمــي               

اينها و صدها مـورد ديـگـر        .   پردازند
از اين دست، آن پديده هاي عـيـنـي و            
واقعي زندگي روزمره مردم اسـت کـه         

 . با آن روبرو هستند
اينها آن موضوعات و مسـايـلـي       
است که مشغله شبانروزي همه مـردم     
است و از وجود چـنـيـن جـهـنـمـي بـه                 

اينها واقعيت زنـدگـي     . ستوه آمده اند 
لحظه به لحظه هر انسـانـي اسـت کـه              
ضـرورت تــالـشــي سـازمــانــيـافــتــه و            
متشکل را در مقابل فعالين عـرصـه        
هاي مختلف اجتماعـي صـد چـنـدان           

جمع شدن و اهميت دادن بـه  . مي کند 
تشـکـل و سـازمـان بــراي کـنـار زدن                 
تمامي اين توحش و بربريتي است که     
حاکمان اسالمي با تبليغات و نيـروي     
سرکوبگرشان دارند عليه مردم بـکـار      

 . مي گيرند
اگر قرار است دور هم جمع شـويـم       
نيرو بسيج کنيم و حرکت تـوده اي و            
ميليوني سازمان دهيـم بـراي تـاثـيـر             
گذاري در جهت ريشه کـن کـردن ايـن             
فالکتها اسـت، بـراي پـايـان دادن بـه                
شرايط فالکتباري است کـه بـه مـردم           
تحميل کرده اند و براي بـرقـراري يـک           
زندگي بهتر و انساني اسـت کـه مـي              

از اين رو بـايـد       .     خواهيم برقرار کنيم  
متشکل شويم و سـازمـانـيـافـتـه کـار            

بدون سازمان و بدون متشـکـل    .   کنيم
شدن نـمـيـتـوان تـغـيـري ولـو کـوچـک                  
ايجاد کرد و بدون تشکـل و سـازمـان         
هر دستـاوردي هـم کـه بـدسـت آورده               

 .باشيم قابل باز پس گيري است
همانطور کـه اشـاره کـردم بـطـور              
واقعي و عيني زمينه و بسـتـر بـراي             
فعاليت همان زنـدگـي و مـوقـعـيـتـي               
است کـه در آن قـرار گـرفـتـه ايـم کـه                     
شبانروز هـر انسـانـي در جـامـعـه از                 
وجود چنين زندگي فـالکـتـبـاري مـي          
نالد و  مردم و بويژه فـعـالـيـن بـه ايـن            

فکر مي کنند که چگونه مي توان بـر     
 روند تغير اين وضع تاثير بگذارند؟ 

 
يکي از وظايف خطير فعاليـن در     
محالت اين اسـت کـه پـا بـه مـيـدان                  
بگذارند و بر روند اوضـاع در چـنـيـن             

فعالـيـن و     .     شرايطي تاثيرگزار باشند 
پيشروان بايد برايشان روشن باشد کـه       
چگونه مي خواهـنـد نـقـش و تـاثـيـر                

ايــنـجــااســت کــه بــا       .   داشـتــه بـاشــنــد    
مسئله تشکل و کـار سـازمـانـيـافـتـه              

در واقـع سـاخـتـن         .   مواجه مـيـشـويـم     
تشکل و دورهم گرد آمدن به گونه اي    
سازمانيافته، آن ابزاري است که  مـا           
را متحد مـي کـنـد، يـکـدسـت و در                 
اتحادي هـمـبـسـتـه حـول خـواسـت و                 
مطالـبـات مشـتـرک مـا را بـه نـيـرو                   

داشــتــن افــق و      .   تــبــديــل مــي کــنــد      
دورنماي سياسي اجتماعي روشن  بـر     
اساس خواست و مطالبات مشـتـرک،       
مي تواند در امر ايـجـاد تشـکـلـهـاي            
مــوفــق، اجــتــمــاعــي و تــوده اي در              

 . محالت موثر واقع شود
 

هسته و جمعهاي محالت آغازي      
بــراي فــعــالــيــتــهــاي ســازمــانــيــافــتــه         

. اجتماعي، توده اي و گسـتـرده اسـت        
اگر يک جمع مثال هـفـت هشـت نـفـره           
بطور طبيعي با هـمـديـگـر دوسـت و              
رفيق هستند و سالهاست همديگـر را     
مي شناسند و براي هم قابل اعـتـمـاد       
و اطمينان هسـتـنـد، چـنـيـن جـمـعـي                
ــاالبــردن تــوان                مــيــتــوانــد در امــر ب

. سياسي خود و با برنامه کـار بـکـنـد         
مثال قرار بگـذارد کـه هـر هـفـتـه در                 
مکاني، حال چه در منزل باشد يـا در       
پارک يا به هنگام کوهنوردي و غـيـره      
ــي                   ــد، مــحــفــل دور هــم جــمــع شــون
مطالعاتي درست کنند، روي نـوشـتـه       
يا مقاله يا کتابي به بـحـث و اظـهـار            
نظر حـول آن بـنـشـيـنـنـد و صـحـبـت                    

تداوم ايـن کـار بـطـور مـنـظـم                .   کنند
کمک مي کند که اين جمع يا محفـل،   
از نظر سـيـاسـي و روشـن بـودن روي                 
مسايل نظـري و فـکـري ارتـقـا پـيـدا                 

همين محفل چنـد نـفـره بـا هـر             .   کند
اسمي که روي خود مـيـگـزارد مـثـال            
هسته محله فالن منطـقـه از شـهـر و              
براي رشد و ارتقـاي تـوان سـيـاسـي و               
فکري خود مي تواند کارهاي زيـادي        
انجام دهد نظير آموزش کامـپـيـوتـر،         
چگونـگـي يـاد گـرفـتـن جـنـبـه هـاي                   
امنيتي استفاده از کامپيوتـر، بـحـث        
و اظهار نظر حـول مسـايـل نـظـري و                

تئوريک که خـوشـبـخـتـانـه هـمـه ايـن                 
ماتريالها در اينترنت به وفـور يـافـت           
مي شود و حتي ميتوان آنها را چـاپ      
و کپي کرد که هم در دسترس محـفـل    
باشد و هـم در اخـتـيـار ديـگـران هـم                   

 . گذاشت
اين جـنـبـه از فـعـالـيـت مـحـفـل                   
محالت نبايد امـري در خـود بـاشـد              
بلکه بتدريج ميتوان افراد ديـگـري را        
در اين فعاليتها سهـيـم کـرد چـرا کـه               
بعد از مثال شـش مـاه قـرار نـيـسـت                 
همين جمع هفت نفره همچنان از نـطـر     

بـاز  .   کمي همان هفت نفر باقي بمـانـد      
توليد و ارتقاي کمي و کيفـي در ايـن           
جمعها، يکي از شاخصهاي موفقيـت      

در سـطـحـي      .   دوره اي آن خواهـد بـود       
ديگر و با بدست آوردن ايـن ظـرفـيـت           
در مـيـان جـوانـان مـحلـه، نـبـايـد از                    
شرکـت دادن ديـگـران در هـر سـن و                  

بسياري از پـدران  .   سالي کوتاهي کرد  
و مادران، خود را در ايـن فـعـالـيـتـهـا           
سهيم مي دانند و مي تـوانـنـد نـقـش            

فعالـيـن مـحـفـل        . ارزنده اي ايفا کنند 
يا هسته يا جمع فالن مـحلـه وظـيـفـه              
دارند که فعاليت خود را اجتماعـي و          

بــه هـمـيـن خـاطــر         .     تـوده گـيـر کـنـد         
ساعتها نشستـيـم مـطـالـعـه کـرديـم،              
بحث و گفتگو کرديم، توان سـيـاسـي           
خود را ارتقا داديم، چند نـفـري را بـه            
جمع  خود جذب کرديم که دست آخـر       
توانسته باشيم اهالي محله را هـم در          
هدف مشترکي که پيش رو گـذاشـتـه           

بـدون تـوجـه      .   شده است دخالت دهيـم   
به توده وسيعتري از مردم و خـانـواده         
هــاي مــحلــه، يــک مــحــفــل صــرف              
روشنفکر کتاب خـوان و دهـنـي گـرا              
خواهيم داشت که بدرد هـيـچـي نـمـي          

بلکه فقط مطالعه چـي از آب      .   خورد
در آمده و فقـط بـه بـاال بـردن دانـش                  
سياسي در عالم ذهني خود چسبـيـده         

 . است
وقتي از مـحـالت و تشـکـل در               
محالت صحبت ميکنيم منظورمان   
توده وسيع اهالي و ساکنين مـحـالت      

وقــتــي از جــوانــان صــحــبــت           .   اســت
ميکنيم منظورمان جوانـان دخـتـر و         

ــران                    ــط پسـ ــقـ ــه فـ ــت نـ ــر اسـ . پسـ
خوشبخـتـانـه  در شـرايـط و اوضـاع                 
سياسي، اجتماعي و انقالبي حـاضـر،      
جوانان دختـر و پسـر راحـت تـر مـي                 
توانند با فراهم نمودن انـواع مـحـمـل            
هاي طبيعي، شـغـلـي، اجـتـمـاعـي و              

در .   خانوادگي دور هـم جـمـع شـونـد             
پارکها، مهماني هـا، کـوهـنـوردي و            
انـواع مــنــاسـبــتــهــاي مـخــتــلــف، آن            
محمل هايي است کـه بـايـد کـوشـيـد             

بيشترين تعداد عالقمندان به شـرکـت        
در هر فعاليـت و حـرکـتـي را دخـيـل                 

مثال يک محفل هفت نـفـره بـعـد        . کرد
از چند ماه به بيست يا سي نفر بـرسـد     
که هم از نظر کيفي و هم از نظر کـمـي    

در چـنـيـن      .   رشد و ارتـقـا پـيـدا کـنـد             
مقطعي است که مي بيـنـيـم جـوانـان             
يک محله توانسته اند نه تنها خود را       
از نظر سياسي ارتقا دهـنـد و تـعـداد              
بيشتـري از عـالقـمـنـدان و فـعـالـيـن                  
ديگري را به اهداف کار هسـتـه هـاي            
محله جذب و تشويق کنند بـلـکـه در        
پـروسـه ايـن کـار اتـحـاد، هـمـدلـي و                    
يکدست بودن را حول با ارزشـتـريـن و         
ــريــن اهــداف ســيــاســي                  انســانــي ت

شـاخـص   .     اجتماعي بوجود بـيـاورنـد     
موفقيت يک دوره از فـعـالـيـت جـمـع              
جوانان يک محله رسيدن به اين نـقـطـه      

 . است
با تقسيم کار در ميان جمعهـايـي      
که در محـالت فـعـال هسـتـنـد بـايـد                 

 نفر ۲۰فرض کنيد . برنامه ريزي کرد 
فعال در يک محله مشغـول فـعـالـيـت            
ــه                ــگــران مــتــشــکــل و کــار ســازمــان

 نفر با تقسيم کار در   ۲۰هستند، اين  
ميان خود که هر يک يا هر چـنـد نـفـر          
عرصه اي از فعاليتها را بر عهده مـي    
گـيـرنــد بــه خــود سـروســامـانــي مــي              

با برنامه ريزي حساب شده اي   .   دهند
بايد معلوم باشد که چـه روزهـايـي و              
در چه ساعت و مکاني دور هم جـمـع      

قرار است در ايـن دورهـم         .   مي شوند 
. جمع شدن چه کارهايي انجام دهـنـد؟   

مطالعه اي در دسـتـور اسـت؟، قـرار              
است مثال تعدادي براي شعارنـويسـي      
در محله يا محالت نزديـکـتـر کـاري           
بکنند؟، قرار است بيانيـه اي پـخـش            
شود؟ آيا فرض کنـيـد بـراي روزهـا و             
مناسبتهاي مهم نظير هشت مارس،      

 آذر، روز جهاني کودک و   ۱۶اول مه،  
يا هر مناسبت ديگري چه اقـدامـاتـي       
صورت بگـيـرد؟  اقـدامـاتـي کـه در                
دستور گـذاشـتـه مـيـشـود فـعـالـيـت                 
عـمـلــي مـحــافـل يــا جـمــع فـعــالـيــن                 

با تقسيم کار و اينـکـه   .  محالت است 
هر چند نفر قرار است چه کار معينـي      

. انجام دهند را بايد سازماندهي کـرد    
قطعا در ميان افراد و فعالـيـن مـحـل        
کساني با تجربه تـر وجـود دارنـد کـه              
مــي تــوانـــنــد بـــقــيــه را در امـــر                     
سازماندهـي آمـوزش دهـنـد کـه هـر               
کس يا هر چند نفر براي امـروز، فـردا        
يا روزهاي بعد چـه کـارهـايـي انـجـام               

 . دهند؟
جمعهاي فعاليـن مـحـالت بـراي           
تحقق اهداف و برنامه از پيش تعييـن   

شده همين جمعها که اهدافي انسـانـي     
و اجتماعي است  دور هم جمع شده و      
تشکل يا هستـه اي را بـوجـود آورده              

نکته ديگري که بايد بـارهـا روي      .   اند
آن تاکيد گذاشـت ايـن اسـت کـه ايـن                 
جمع مثال بيست نفره بايد بطور دائـم       
در تماس و ارتـبـاط بـا تـوده اهـالـي                  

هـر تـک نـفـري         .   ساکن در محل باشد   
که فعال هسته محله است  مي توانـد    
حلقه واسطي مابين خانواده، فـامـيـل      
و دوستان و آشنايان نـزديـک خـود بـا              

بايـد مـدام     .   تشکل هسته محل باشد 
بکوشد که از نظر اجتماعي بيشتريـن        
آدمها را بـه تـالش و فـعـالـيـتـي کـه                    
تشـکـل مـحـالت در پـيـش رو دارد                 

تشـکـل   .   اميدوار سازد و جذب کـنـد       
جـوانـان و تــوده اهـالـي مــحـل بـايــد                 
فضايي با نشـاط، روحـيـه اي بـاال و               
رابطه اي رلـکـس فـي مـابـيـن هـمـه                   

با استفاده از تجربيـات و    .   ايجاد کند 
بکار گيري ابتکارات الزم مـي تـوان          
کاري کرد کـه اهـالـي يـک مـحلـه از                   
وجود فعـالـيـتـهـاي مـتـنـوع تشـکـل                

گستـرش ايـن نـوع        .  محله لذت ببرند 
از فعاليتها به سطح کـل شـهـر يـکـي               
ديــگــر از وظــايــف مــهــم فــعــالــيــن               
تشکلهاي مـحـالت در سـطـح شـهـر               

 .است
فعالين تشـکـلـهـاي مـحـالت در            
يک ارتباط منظم و هـمـاهـنـگ مـي             
توانند کنترل شهر را در دسـت خـود             

 . قرار دهند
تجربه تشکل و شوراي مـحـالت         

 کـه    ۵۷ و     ۵۶شهر سنندج در سـال        
ماههاي آخر سرنگوني حکومت شـاه       

 در شـکـل   ۵۹شکل گرفت و تا نوروز  
ارتقاء يافته اي نقش تعيين کننده اي      
داشت، نمونه بسيار خوبي از اين نـوع    

با ايـن تـفـاوت کـه           . از فعاليتها است 
در آن ايــام از امــکــانــات ارتــبــاطــي             
مختلف امروزي خبري نبود و امـروز        
دستـاوردهـاي تـکـنـولـوژي نـيـز کـار                
فعالين هسته و تشکل در محـالت و      
ديگر فعالين جنبشهاي اجتمـاعـي را      

 . بسيار ساده کرده است
 

از چند مـاه قـبـل از سـرنـگـونـي                 
حـکـومـت شـاه، جـوانـان و فـعـالـيــن                  
محالت دست بکار سازمـانـدهـي در         

مثال در محله اي کـه  .   محالت شدند 
مــا زنــدگــي مــيــکــرديــم، بــه هــمــراه            
دوستان و رفـقـايـم در مـحلـه کـه از                    
کودکي همديگر را مي شـنـاخـتـيـم و          
در آن شرايط از نظر فکري و سـيـاسـي      
همديگر را بيـشـتـر يـافـتـه بـوديـم پـا                  

 ...سازماندهي در   

 ۴صفحه 
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 ۱از صفحه  
وسايل الزم براي كشتن مادر آنـهـا را         

زهرا به من گفت كـه  . فراهم ميكردند 
بيش از صد نفر در مـقـابـل در زنـدان           
اوين تـجـمـع كـرده انـد و قـرار اسـت                    

صـداي  .   امشب ده نـفـر اعـدام شـونـد           
گريه و التماس و وحشت، فرسـنـگـهـا         
كيلومتر دورتر از اوين در ايـن نـيـمـه           

 . شب، در آلمان به گوشم ميرسيد
 

زهـــرا و فـــرزيـــنـــه از وحشـــت               
ميلرزيدند و جالدان بـعـد از قـتـل ده              
نفر، در زندان اوين را باز كـردنـد و بـه         

كـار تـمـام شـد،         "   جمـعـيـت گـفـتـنـد            
ساعت ده صبح براي گـرفـتـن اجسـاد           
بيائيد و زهرا اينرا پشت تلـفـن گـفـت           

  ...و
يكـروز بـعـد، بـا زهـرا صـحـبـت                 
كردم و او گفـت مـيـنـا پـيـش مـادرم               
هستم و او يـك لـحـظـه مـحـل دفـن                    

 . مادرش را ترك نميكرد
يكسال و نـيـم اسـت كـه ايـن دو                 

بـا  .   خواهر به تنهايي زندگي ميكنند    
غمي به بزرگي كوههاي همـه دنـيـا و         
ــاي                    ــه ــب ــل ــر ق ــيــق ب ــا زخــمــي عــم ب

آيا دنيا مـيـتـوانـد درد و         .   كوچكشان
غم اينها را درك كند و آيا ميـتـوانـيـم        
محبت و همدردي خـودمـان را نـثـار             

اين بازماندگان اعدامهاي وحشـيـانـه        
حـكــومــت اســالمــي كــنــيــم و جــلــو            
اعدامها و سـنـگـسـارهـاي ديـگـر را               

 ! بگيريم
 

اين متن نامه زهرا است خـطـاب        
به سعيده و سجـاد فـرزنـدان سـكـيـنـه              

 . محمدي آشتياني
 

 مينا احدي 
 

متن پياده شده پـيـام      
 زهرا به سعيده و سجاد 

 
به ياد فرياد پاك آنـان كـه بـا بـي                
عدالتي گري با طنابي بـه نـام اسـالم             

 در گلو خفه شدند
 

ــا         مــن رهــاورد     .   ســالم اي آشــن
. دادگريهـاي بـي عـدالـتـي در ايـرانـم               

هيچ ميداني آنجا كـه زنـدگـي هـمـراه            
يك طوفان به بلنداي آسمان مـيـرود و        
چون رودهاي روان بـه هـمـه جـا مـي                 

اينجا در سـيـنـه ام عشـق بـه            !   نشيند
زندگي پرنده اسـيـري اسـت در تـنـگ             
ترين و سوزنـاك تـريـن قـفـس مـرگ،                
اينجا زندگي بيمار است و بدون هـيـج     

پرستاري بـر بسـتـر زجـر بـا تـازيـانـه                   
قضات ناعادل مسلمـان ايـرانـي جـان           
ميدهد و در هـمـه جـاي ايـن كشـور                  

بـه  .   پهناور جاي خالي اميد پيـداسـت    
 كجا ميتوان گريخت به كجا؟

 
 سالم سجاد و سعيده نازنينم

من زهرا دختر فـاطـمـه حـقـيـقـت            
شايـد اسـم او را شـنـيـده              . پژوه هستم 

مـن  .   مـن بـا شـمـا هـمـدردم            .   باشيـد 
بـا ايـن تـفـاوت         .   غمخوار شما هستـم  

كه من ده سال است كه اين درد را بـر        
 .كول سينه ميكشم

 
نازنينانم من با فـريـاد جـانـگـداز           
همه زندانيان زير قصاص گـريسـتـه ام        

تـا زمـانـي كـه در           .   و خواهم گريست  
ــم                ــران فــردي اعــدام شــود، خــواه اي

من دورادور شما و مادرتـان  .  گريست
را كه همچون من و مادر پاكـم اسـيـر        
چنگال عادالن بـي عـدالـت در ايـران              

و هــر روز     .   شـده ايــد، مــي شــنــاســم        
آرزوي شنيدن عفو و رهايي سكينه و      
همه زندانيـان مـحـكـوم بـه اعـدام را                

عزيزانم ميدانم چه روزهـاي پـر        .   دارم
تشويشي را پشت سر ميگذاريد مـن         

مـن تـا زمـانـي كـه            .   با شما همـدردم   
زنده ام، با قصاص  فرزندان پاك و بـي      
گـنـاه اشـان هـم دردم و مـيـدانـم كــه                    
آرزوي آزادي براي آنها در جامعـه مـا           

خيالي بس واهي است اما  بـاز بـراي          
همه سكينه ها و كبراها، فاطـمـه هـا            

زمـانـي   .   و شهالها آرزوي آزادي دارم      
كه به ياد طنـاب سـخـت و سـرد  بـر                   
گـردن مــادرم مــي افـتــم بـراي هــمــه               

  .مادران دربند آرزوي آزادي دارم
 

عزيزانم اميـدوارم در ايـن مـدت           
كوتاه كه براي نجات مـادرتـان بـاقـي          
مانده با فرياد انسانهاي آزاديخواه  و        

. با كمك آنها مـادرتـان رهـايـي يـابـد             
من و شما دردي در سيـنـه داريـم كـه               
ــر بــي كــران ايــران تــاب                 حــتــي كــوي

كاش ميشد بـا هـم     .   تحملش را ندارد 
بگريزيم و به جـايـي بـرويـم كـه نـيـش                
مردمـان نـا عـادل ايـن سـرزمـيـن را                  
نبينيم كه وجود كـثـيـف شـان، ايـران              
زيباي ما را در افكار همـه جـهـانـيـان          

  .سياه و بد كرده است
 

دوست ندارم حرفهاي دلتنگـي ام       
را بشنويد و بيش از اين آزرده خـاطـر         

دوست ندارم اشكهاي تنهـائـي   .   شويد
ام را ببينيد و چشمانتان كـه از زمـان         
گرفتاري مـادرتـان هـمـيـشـه بـارانـي                

در كـنـارتـان      .   است را باراني تر كـنـم       
. نيستم تا خواهرانه دلداري اتان بدهـم  

ولي بدانيد هـنـوز هـم سـتـاره اي در                  
آسمان هست كـه بـراي وجـود زيـبـاي              

شـهـر   .   سكينه عزيزمان چشمك بـزنـد     
خاموش دل مـن بـا آزادي و زنـدگـي               

دوباره مادرتان در كنار شما پر آوازده     
ميشود اميدوارم هيجگاه فاصله هـا        
نتواند هلهلـه هـاي جـدايـي را جشـن               

فرياد مـن و شـمـا، تـنـهـا و               .   بگيرند
بــدون هــيــج  پشــتــوانــه اي بــجــايــي              

اما بدانيد كه با بي عدالـتـي   .  نميرسد
هيچ  چـيـز و هـيـچ كـس بـه جـايـي                        

يكسال و انـدي از پـر         .   نخواهد رسيد 
كشيدن مادر بي گناهـم مـيـگـذرد و            
پس از مادرم دالراها و چند زن ديگـر     

امـا  .   نيز به آسمان آزادي پر كشـيـدنـد         
اين بار عاجـزانـه از هـمـه كسـانـيـكـه                
صداي زهراها و سجادها و سعيده هـا    
را شنيدند، خواهش ميكنم بـه يـاري         
دل كوچك  و دستان نحيف ما كـه در        
ــي                   ــت ــي عــدال ــدان ســراســر ب ايــن زن
ــمــيــرســد،                ــه جــايــي ن دســتــانشــان ب

بيائيد نـگـذاريـم سـعـيـده و            .بشتابند
سجاد مثـل مـن و حـواهـرم غـم بـي                  
مـادري را تـا ابـد در سـيـنـه داشـتــه                    
باشند گـنـاه شـاخـه شـكـسـتـن گـنـاه                   

 .طوفان است و بس
 
 

 تو نسيم باش نوازش كن                      
 و حيات ببخش             

 
 زهرا حقيقت پژوه                 

 ٨٩ مرداد        ١٧
 

 انتشار توسط            
 کميته بين المللي عليه اعدام                              

 

 . . . متن کتبي نامه زهرا حقيقت پژوه                               

 
مادر ما قاتل نيست،     

 نگذاريد اعدام شود      
  

پـنـج سـال اسـت كـه بـا كـابــوس                  
سنگسار شـدن مـادرمـان شـب را بـه               

هـمـيـشـه در مـورد          .   صبح ميرسانيم 
او مي شـنـيـديـم كـه بـه اتـهـام                 "  جرم" 
. سنگسار خواهد شـد " زناي محصنه" 

اين كلمه وحشتنـاك در هـر مـالقـات            
ما با مادرمان تكرار ميـشـد و هـمـه           
ما بارها گريه ميكرديم كه اگر چنيـن        

 . اتفاقي بيفتد، ما چه خواهيم كرد
بــارهــا بــراي نــجــات مــادرمــان           

 ،دوندگي كرديم،  اين در و آن در زديـم    
بـه هــر كــس و هــر جـايــي كـه فــکــر                    
ميکرديم  كمكمان كـنـنـد سـر زديـم،            
نامه نوشتيم و گفتيم نگذاريد داغ بي     

. مادري هم به دردهايمان اضافه شـود   
ولي نميدانم چرا گوش شنوايي نبود و   
گويي برخي خوششان مي آمـد مـادر        

ما زجر بكشد و ما هميـشـه كـابـوس             
 . داشته باشيم

دو ماه قبل بود كه شنيديـم هـمـه        
راهها بسته شده و مـمـكـن اسـت بـه                 

 .  زودي مادرمان سنگسار شود
باالخره به دنيا متوسل شديم و از     

 . مردم دنيا کمک خواستيم
اكنون كه بسياري در مورد مـادر      
ما و سرنوشت تلخ او حرف زده انـد و       
به تقاضاي  ما پاسخ مثبت داده انـد،    
يـكــبــاره كـل مــوضــوع عــوض شــده            

جرم مادرمان شده قتل و حـكـم   .   است
 !  او اعدام

او هـر حـرفـي        .   اين واقعيت ندارد  
االن بزند، بدليل اينكه اسـيـر اسـت و           
شبانـه روز در کـابـوس سـنـگـسـار و                  

. اعدام قرار دارد، قابل قـبـول نـيـسـت         
مـا مــيـدانـيــم كـه مـادرمـان  قـاتــل                   

پـرونـده قـتـل پـدر مـا قـبـال                 .   نيسـت 
رسيدگي شده و يـك نـفـر بـه قـتـل او                   
اقرار كرده و ايـن پـرونـده بسـتـه شـده                  

. استف همه اين اسناد مـوجـود اسـت         
اكنون چگونه است كه رسانه دولـتـي،       
پرونده را باز ميكند و خود حـكـم بـه            
قاتل بودن مادر ما ميدهد و ظـاهـرا         
براي رعايت عدالت در مورد پدرمـان      

. ميخواهد مادر ما هـم كشـتـه شـود           
 اين چه عدالتي است؟ 

ما از سـازمـان مـلـل درخـواسـت             
داريم براي رسيدگـي بـه ايـن پـرونـده،              
يك هيئت بيطرف بين المللي به ايـران      
اعزام كـنـد تـا هـمـه ايـن مسـائـل را                     

 . پيگيري كنند
  

سجاد قادرزاده پسر سكينه    
 محمدي آشتياني  

 ١٣٨٩ مرداد ٢١
 

انتشار از کميته بين المللي عليه        
 سنگسار و کميته بين المللي     

 عليه اعدام    
 

 نامه سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني به سازمان ملل               
 ! درمورد پدرمان، ميخواهند مادرمان هم کشته شود        "  عدالت  "براي اجراي    

 

 زنده باد انقالب انساني        
 براي حکومت انساني     
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دست اندرکاران حکومت اسـالمـي        
کشتار انسـانـهـا      . صورت مي گيرد 

همـواره يـکـي از ابـزارهـاي اصـلـي                
حکومت اسـالمـي بـراي بـقـا بـوده              
است و با تکيه بر اعدام و سنگسـار    
و کشتار بيش از صد وپنـجـاه هـزار         
انسان تا کنون توانستـه اسـت خـود          

سـران حـکـومـت       .   را سرپا نگه دارد  
در جـريـان خـيـزش انـقـالبـي مــردم                
علناٌ اعالم کـردنـد کـه اعـدام بـراي              

اين تـازه    . عبرت گرفتن مردم است  
يکي از خصوصيات جنـايـتـکـارانـه         

از نـظـر     .   حکومـت اسـالمـي اسـت        
قوانين و موازيـن اسـالمـي، اعـدام           
براي عبرت گيري صف مـيـلـيـونـي         
مردم آزاديخواه است که عليه رژيـم         
اسالمي بپا خواسته اند تـا آنـرا بـه              

 .زباله دان تاريخ بيافکنند
حکومت طالبان در افغانستـان      

 پسر هفـت  ۲۰۱۰ ژوئن ۱۱در روز  
ساله اي را به جرم جـاسـوسـي بـراي              
آمريکا بـدار آويـخـت و رسـمـاٌ هـم                 
اعـالم کــرد کــه ايــن بــراي تــنــبــيــه              

ايـنـکـه ايـن پسـر          .   خانواده ها است  
بچه بدبخـت  در طـول هـفـت سـال                 
سن، چند سال مراحل جاسـوسـي را        
گذرانده است و چگونه جاسوس شـد   
فـقـط در قـوانـيــن خـدا و اسـالم و                   
بـربــريــت مــاقــبـل قــرون وســطــايــي           
طالبانيها مي گنجد همانگونـه کـه      
ــان در حــکــومــت               ــوجــوان اعــدام ن
اسالمي تا کنون جان دهها نوجـوان        

اما آنـچـه کـه مـهـم          .   را گرفته است  
اســت ايــن اســت کــه وحشــيــگــري              
طالبان و رهبران اسـالمـي ايـران را            
بايد با بـه زيـر کشـيـدنشـان پـاسـخ                 

سران حکومـت اسـالمـي ايـران         . داد
خوب مي دانند که مـردم ايـران در           
طول اين سي و يـک سـال مـرعـوب              
اين جنايتکاران و تالشهاي بـيـهـوده     

. و ضد بشريشان نشده ونمي شـونـد       
اعدام و سنگسار کردن تـوسـط ايـن        
جانوران از مـوضـع قـدرت نـيـسـت              
بلکه فقط و فقط از سر استـيـصـال،          
ــدگــي               ــي و درمــان ضــعــف و زبــون

زنـدانـهـاي    .   حکومت اسالمي است  
ايران که قرار است روحيه زنـدانـيـهـا         
در آن توسط شکنـجـه  و آزارو بـي               

حرمتي درهم  شـکـسـتـه شـود، بـه              
مــيــدان نــبــردي حــاد عــلــيــه رژيــم            

گستـرش  .   اسالمي تبديل شده است 
اعـتـراضـات بــخـشـهـاي مـخـتـلــف              
جامعه و تعرض به اين قاتليـن مـي      
تواند اين احـکـام ضـد بشـري را از               

ايــنــهــا .   چـهــره جــامــعــه پــاک کــنــد        
مشتي جنايتکارهستند که بايد بـه      
جــرم جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت در             
دادگاههاي بين المـلـلـي مـحـاکـمـه            

 . شوند
همه سران و دسـت انـدر کـاران             
رژيم اسالمي مي دانـنـد کـه قـطـار            
حکومشان  دارد به آخـر خـط مـي             

خوب مي دانند کـه اعـدام و       .   رسد
سنگسار نتوانسته است هـدف آنـان       

از .   يعني ارعاب را مـتـحـقـق کـنـد           
طرف ديگر راه گريزي برايشان باقـي   
نمانده است کـه تـا سـرنـگـون شـدن               
تمام و کمالشان تالش مي کنند تـا     
هـمـچـنـان بـه ايـن جـنـايـات دســت                  

حکومت اسالمي براي بقـاي  .   بزنند
ــي اعــدام و                    ــون خــود و در اوج زب

امـا قـادر بـه        .   سنگسار مـي کـنـد       
سـاکـت و خـفـه کـردن مـردم نشـده                  
است و تاثيري در حرکت اعتراضـي      
ــرا                  ــد آن ــمــي تــوان مــردم نــدارد و ن

دوره ارعـاب ديـگـر        .   متوقف کـنـد   
ــظــام و ســران        .   بســر آمــده اســت       ن

آدمکش اسالمي هم چنان به تـداوم        
اين جنايات نياز دارند چرا که بقـاي        
عــمــر آن در گــرو ايــن کشــتــار                      

اما تا سرنگوني اين حکومت . است
توسط انقالب مـردم، مـي تـوان و             
بايـد سـالح کشـتـار و اعـدام را از                  

 .دست اين آدمکشان گرفت
به يمن يک کمپين جـهـانـي کـه             
مينا احدي سخنگـوي آنسـت، ايـن          
کمپين قادر شده است تا هميـن جـا        
زجر کش کردن يـک انسـان را فـعـال            

از طرف ديـگـر جـان      .  متوقف سازد 
صدها زنداني محکوم بـه اعـدام و            
دهها زن نگون بـخـت مـحـکـوم بـه               

نـبـايــد   .   سـنـگـسـار در خــطـر اسـت            
دست روي دست گـذاشـت و نـظـاره            
گر خاموش اين وقايع ضد انسـانـي        

  .بود

نبايد به اين فاشيستهاي اجـازه        
داد تا حق حيات انسانهاي ديگر را     

بايد به هـر شـيـوه مـمـکـن           .   بگيرند
ــرون                  ــع اجــراي ايــن حــکــام ق مــان

رژيم اسـالمـي امـروز      .  وسطايي شد 
ديگر در شرايطي نيست که بـتـوانـد          
در مقابـل اعـتـراضـات عـمـومـي،              
يکـدسـت و مـتـحـدانـه مـردم دوام                

بايد کمپينهاي بين المللـي  .     بياورد
عليه اعدام و سنکسار را به وسعـت      

بايد بـراي لـغـو        .  جهان گسترش داد 
نه تنها حکم عصر حجري سنگسار     
و اعدام سکينـه آشـتـيـانـي مـبـارزه             
کرد، بلـکـه بـراي آزادي او و هـمـه                  
زندانيان در بـنـد تـالش کـرد و بـه                  

ايـن کـمـپـيـن را بـايـد              .   ميدان آمـد  
چون مـردم  .  جهاني و جهاني تر کرد 

جهان دارنـد از دريـچـه آن بـتـدريـج                
بايک جنبش عـظـيـم آزاديـخـواهـي،           
برابري طلـبـي، انسـان دوسـتـي بـي              
مرز و مدرن به آزادي زن نـگـاه مـي         
کنند و ميدانـنـد کـه فـعـالـيـن ايـن                 
عرصه کمونيستهـا  و بسـيـاري از             
آنــان رهــبــران و کــادرهــاي حــزب              

. کمونيست کارگري ايـران هسـتـنـد         
گام بزرگي که اين کـمـپـيـن بـر مـي              
دارد و در صـد شـهـر جـهـان عـلـيـه                 
اعدام و سنگسار اعالم شـده اسـت،       
بخشي از مبارزه پر شوري است کـه        
بــراي  مــنــزوي کــردن حــکــومــت              
اســالمــي در جــامــعــه جــهــانــي و             

. سرنگوني اش در داخل ايران اسـت     
هر انسان شرافتمندي که از اعدام و         
سنگسار منزجر است به هـر شـيـوه         
ممکن به اين کار زار جـهـانـي بـايـد         

نگذاريد که سکينـه و    . ياري برساند 
صدها زنداني در صـف اعـدام، هـم            
آغوش سنگ و طنـاب دار شـونـد،            
آنها دست کـمـک بسـوي شـمـا دراز              

 .کرده اند تا به ياريشان بشتابيد
 
 

  ۲۰۱۰.  آگوست۱۵
 زنده باد    

 همبسگي جهاني مردم  
  زنده باد انسانيت       

 

 . . . آنها دست کمک بسوي شما                      
پــيــش گــذاشــتــيــم و در مشــورت و             
همفکري با جوانان و فعالين محالت     
ديگر که آنها نـيـز هـمـچـون مـا و از                 
جنس ما بودند بويژه شبها به پـخـش       

. بيانيه و شعار نويسي مي پرداختيـم       
جمع و يا هسته هر محله اي اقدام بـه     
ــم                کــنــتــرل مــحلــه خــود مــي کــردي
بطوريکه در جريان اعـالم حـکـومـت          
نظامي، نيروهاي ارتش و ژاندارمـري     
و پـلـيـس شـاه جـرئـت وارد شـدن بـه                    
داخــل مــحــالت را نــداشــتــنــد و در             
بعضي از محالت نـيـز بـه نـيـروهـاي              
ــاي                   ــه ــهــار راه ــر در ســر چ ــق مســت
خيابانهاي مشرف به کوچه ها که در       
آن مستقر بودند با مواد دست ساز و    
آتش زا از سوي جوانان مـحلـه مـورد          

جــمــع .   تــعــرض قــرار مــي گــرفــتــنــد        
 نـفـر و       ۳۰ الي ۲۰فعالين محالت    

بعضا بيشتر از اين تعداد هـم  فـراتـر           
بتدريج اهـالـي بـيـشـتـري از           .  ميرفت

ساکنين محالت  زنـان، مـردان و و              
ديگر جوانان و حتي کساني که سن و     
سال بيشتري داشتند به هـمـکـاري بـا        

 . تشکل محله روي مي آوردند
 تشـکـل     ۵۸بعدها در اواخرسال     

 شـورا  ۷۰ الي ۶۵شوراي محالت به  
ايـن تـعـداد از        .   درسطح شـهـر رسـيـد       

شوراي محـالت از مـيـان خـود يـک                
شوراي مرکزي انتخاب کرد کـه اسـم          
آن شــوراي مــوسـس مـحــالت شــهــر            

بعدها و تا حمله رژيم بـه  .  سنندج بود 
کردستان از نطر تدارکاتـي، درمـانـي         
و امنيتي و غيره  نقش بـرجسـتـه اي          

پـرداخـتـن بـه       .  در سطح شهر ايفا کرد 
جايگاه شوراي محالت شهر سنـنـدج       
فعال از حـوصـلـه ايـن نـوشـتـه خـارج                 

در فــرصــت ديــگــري ســعــي           .   اســت
ميکـنـم در مـورد نـقـش شـوراهـاي                 
محالت، زمينه هاي شـکـلـگـيـري و           
اقــدامــاتــي کــه انــجــام داد بــيــشــتــر            

اينـجـا فـقـط بـعـنـوان            .   توضيح بدهم 
نمـونـه اي از تـالـشـهـاي فـعـالـيـن و                     
جــوانــان مــحــل کــه امــر تشــکــل و              
سازماندهي را براي پيـشـبـرد هـدفـي          
که آن ايام مد نظر بود خواستم اشـاره        

 . کنم
ــهــاي آخــر                   چــه در روز و مــاه
حکومت شاه و چه در مدت بـيـش از      
يــکــســال اول حــکــومــت اســالمــي،           
شوراي مـحـالت مـردم سـنـنـدج در               
کـنــتـرل و اداره امـور شـهــر تــوســط                
جوانان، فعالين و مردم، نقش کليـدي   

 ايـفـا     ۵۷و مهمي در جريان انقـالب         
که بعدهـا بـه اسـم بـنـکـه هـاي                .  کرد

محالت، عـالوه بـر بـعـهـده گـرفـتـن                 
کارهاي تدرارکاتي در مقطع حمـالت   
رژيم به کردستان، امنيت شـبـانـروزي       
در سـطـح شـهـر و امـور اورژانـس و                  
درماني، در مـحـالت اقـدام بـه دايـر              
کردن کتابخانه، کـمـک بـه مـعـتـادان              
براي ترک اعتياد، کمک به کساني کـه   
توان امـرار مـعـاش زنـدگـي خـود را                
نداشتند و دهها عرصه ديگر از کـار          
اجـتــمــاعــي ســيــاســي و نــطــامــي را            

 . هدايت و سرپرستي ميکرد
با توجه به نمونه بـاال از شـوراي            
سراسري محالت که اشـاره کـردم بـه            
فرض داشتن يک يا چـنـد تشـکـل در              
يک محله که دارد بخـوبـي کـارش را             
پيش مي برد ما را بايد به اين نـقـطـه        
برساند که محالت ديگر شـهـر را بـه            

قطعا يـک جـمـع      . اين شکل دربياوريم 
 نــفــره ارتــبــاط گســتــرده اي بــا               ۲۰

دوستان و آشنايان در محالت ديـگـر         
مي توان آنها را تشويق به .   شهر دارد 

کــاري کــرد کــه خــود داريــد انــجــام              
اگـر درسـت عـمـل کـنـيـم              .   ميدهـيـد  

قطعا تشکل محالت به چندين بـرابـر    
خواهد رسيد و مـتـعـاقـب آن وصـل                
کردن اکثريت يا تمامي اهل شـهـر از        
طريق تشکل محالت به همـديـگـر و          
ايــن آن هــدفــي اســت کــه فــعــالــيــن                
محالت بايد مـدام مـد نـظـر داشـتـه              

ايجاد اتحاد و هـمـبـسـتـگـي           .   باشند
ــه                        ــکــا ب ــا ات ــر و ب ــک شــه مــردم ي
سازماندهي آنان  در تشکل محـالت        
و به هم بافته شدن در سطح مـحـالت         

با شروع از هسته هاي محـالت  .  شهر
مي توان به سراغ ساختن تشکـلـهـاي          

 .توده اي نيز قدم برداشت
تشکل و سازمان در مـحـالت و         
در شرايط حاضر فعاليتهاي مـتـنـوع          

. ديــگــري را در دســتــور خــود دارد             
ــهــاي شــبــانــه، خــواســت و             آکســيــون
مطالبات مـردم را بصـورت شـعـار،            
قــطــعــنــامــه و پــالکــارد در آوردن،              
تشويق مردم به مبارزه حول خـواسـت    
و مطالبات انساني و مدرن، بر حـذر          
داشتن  مردم از سياه پوشي و عزا در       
مراسمها و همچنين بر حـذر داشـتـن         
ــي و                   ــبــ ــذهــ ــاي مــ ــارهــ ــعــ از شــ
ناسيوناليسـتـي و تـفـرقـه افـکـنـانـه،                
ــويســي و                   ــار ن ســازمــان دادن شــع
شناسايي نيروهاي سرکوبگر و دهـهـا     
وظيفه ديگر که در مـورد هـر يـک از           

 .آنها بعدا به تفصيل خواهيم گفت
 

 *** 

 ...سازماندهي در   

 
 . مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد        

   اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد            
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است         ) نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره     (

 .همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود         
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اعالم برائت فعالين کارگري    
  شهر اشنويه 

بنا به گزارش دريافـتـي فـعـالـيـن             
کارگري شهر اشنويه که چندي پـيـش          
بازداشت و مدتي را در حبـس بـودنـد       
طي حـکـمـي کـه از دادگـاه دريـافـت                 

 . کرده اند ، حکم برائت گرفته اند
متن دادنامه اي که بـه فـعـالـيـن              

 کارگري اشنويه ابالغ شده 
ــاره                ــمــ ــه شــ ــامــ ــر دادنــ ــرابــ بــ

 مورخه ۸۹۰۹۹۷۴۴۲۱۱۰۰۴۹۲
 صــاره از شــعــبــه اول           ۸۹/۵/۱۲

دادگـاه انـقــالب ارومـيـه بـه ريـاســت               
قــاضــي درويشــي ، آقــايــان حســيــن            
پيروتي ، فـتـاح سـلـيـمـانـي ، صـمـد                   
احمد پـور، رحـمـان تـنـهـا ، عـبـاس                   
هاشـم پـور، رحـمـان ابـراهـيـم زاده و                  
عيسي ابراهيم زاده بـا وکـالـت آقـاي              
فريدون احمدي کـه مـتـهـم بـودنـد بـه                
فعاليـت بـه نـفـع گـروهـک کـوملـه و                   
فعاليت به نفع آن گروهک با تـوجـه بـه        
اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات     
بعمل آمده و دفاعيات نامبـردگـان و          
وکيل ايشان کـه آنـان عضـو کـوملـه                
نمي باشند و اگر کميته کـارگـري هـم         
در واقع وابسته به کومله باشد صـرف   
شــرکــت در جــلــســه بــدون اطــالع از              
اهداف آن بـه لـحـاظ فـقـدان عـنـصـر                  
معنوي جرم نمـي تـوانـد مـثـبـت بـزه               
باشد بنابرين دادگاه به لـحـاظ فـقـدان           
دليل اثباتي جرم مستندا به بند الـف      

 قـانــون آيــيــن داد رســي           ۱۷۷مـاده    
کيفري حـکـم بـه بـرائـت صـادر مـي                  

راي صادره حضـوري و ظـرف       . گردد  
 روز پس از ابـالغ قـابـل تـجـديـد              ۲۰

نظر خواهي در دادگـاه تـجـديـد نـظـر               
 استان مي باشد

 

 اعالم حكم پدرام نصرالهي 

بــنــا بــه خــبــر ســايــت کــمــيــتــه               
هماهنـگـي، پـدرام نصـرالـهـي فـعـال                
کارگري كه به اتهام تبليغ عليه نـظـام        

از    کـــــوملــــه    وهــــمـــــکـــــاري بـــــا      
عضويت در كميته هماهنگـي        طريق

وشوراي زنان دستـگـيـر شـده بـود در              
 در شعبه يـک    ۱۳۸۹/۴/۲۲تاريخ  

دادگاه انقالب ، توسـط قـاضـي بـابـا             
يي دادگاهـي شـد کـه وکـيـل وي بـه                   
دفاع از او پرداخت و اتهامـات واهـي      
ــيــه مــوکــلــش را رد کــرد امــا                    عــل

 مـاه    ۴حکم او کـه گـذرانـدن             امروز
از طـريـق        حکم تـعـزيـري مـي بـاشـد           

وکيلش آقاي عبـاس جـمـالـي بـه وي              
 . ابالغ شد

 ۱۳۸۹ مرداد ٢١
 

 نفـر بازداشت و احضار پنج       
 در بوکان

طــي روزهــاي اخــيــر نــيــروهــاي          
امنيتي در شهـر بـوکـان پـنـج تـن از                  
شــهــرونــدان را احضــار و بــازداشــت             

 .کردند
  

هيوا خضـري اقـدم، صـديـق خضـري              
اقدم، عثمان آذريان، محمد آذربـار و         
حسن يونسي به اداره اطالعات شـهـر       

 بوکان احضار شدند 
 

بـنـا بـه گـزارشــات، عـثـمـان آذريــان،                
محمد آذربار و حسن يـونسـي مـورد           

 تهديد و آزار و اذيت قرار گرفته اند 
 

هم چنين، هيوا خضري اقدم و صديـق   
خصري اقدم هم اکنون در زندان شـهـر        

ــد       بــــوکــــان بــــه ســــر مــــي                 بــــرنــ
هيوا خضري اقـدم دو سـال پـيـش بـه               
ــرد                  ــا احــزاب ک ــهــام هــمــکــاري ب ات
دستگير و به شش ماه حبس محکوم   

 شده بود
  

هيوا که با قرار وثيقه آزاد شـده بـود،             
پس از احضار روز پـانـزده مـرداد بـه              

 زندان برگردانده شد
 
  

سد داريان پاوه بار ديـگـر       
 قرباني گرفت

بنا بـه خـبـري کـه بـراي کـمـيـتـه                   
هماهنگي ارسال شده، روز چهارشنبه      

 ساله ساکـن  ۲۰ مرداد ، کارگري ۲۰
به نام سعيد شـهـبـازي      "  نودشه"بخش  

بر اثر سانحه کار در سـد داريـان پـاوه            
 .جان خود را از دست داده است

الزم بــه يــادآوري اســت کــه ســد             

 کيلومتري شـهـرسـتـان       ۱۵داريان در   
پاوه واقع است و در مراحل اولـيـه راه           

بـه دلـيـل      .   اندازي و ساخت مي باشـد    
فشــار زيــاد آب و نــبــود امــکــانــات             
ايمني محيط کار، تا کنـون ايـن سـد          

 . جان چند کارگر را گرفته است
 ۱۳۸۹ مرداد ۲۳

  
مرگ يک کارگر به عـلـت       

 غرق شدن در رودخانه 

بنابر خبر رسيده ، روز سه شـنـبـه       
اسد صولت راننده     ۱۳۸۹/۵/۱۹

ماشين سنگين و از کارگران سد آزاد       
نگل به علت غـرق شـدن در آب رود              

 . جان خود را از دست داد   خانه
 آزاد در نـزديـکـي روسـتـاي           سد(  
 کــيــلــومــتــري جــاده         ۷۵ در      نــگــل 

 )مريوان قرار گرفته -سنندج
به گفته شواهد بـه نـظـر مـيـرسـد             
اين کارگر تحت فشارهاي اجتـمـاعـي        

اســد .   تــن بــه ايــن کــار داده اســت                 
زاده تــبــريــز و از کــارگــران              صــولــت

. بـود    خوش نام در بين ديگر کارگران 
چند تن از دوسـتـان و کـارگـران ايـن                  
شرکت نيز بـه نـوبـه خـود مـرگ ايـن                  
عزيز را به خانواده وي تسليـت گـفـتـه         
وخــود را در غــم آنــهــا شــريــک مــي               

             . دانند
 ۱۳۸۹ مرداد ۲۰

  
 روز اعتصاب غذا؛ ۲۵پس از   

جان رحيم رش زنداني سياسي     
 در خطر است

رحـيــم رش، زنـدانــي ســيـاســي،            
چهار روز پـيـش از زنـدان اطـالعـات               
سپاه اروميه به زندان عمومي مهاباد    
منقل شده، اما هم چنان به اعتصـاب   

 غذاي خود ادامه داده است 
 

يکي از پسران رحيم چهـار روز پـيـش         
توانسته مالقات کوتاهـي بـا پـدرش          
داشته باشد که در اين مـالقـات حـال          

گزارش کـرده   “ بسيار وخيم” پدرش را  
و همان روز پرشک زندان مجبور شـده       

ــرود                       ــات او بــــ ــالقــــ ــه مــــ  .بــــ
بـار قـبـلـي هـم          :   " گويد  پسر رحيم مي  

ــدان ســقــز آن                 ــه        پــدرم در زن قــدر ب
اعتصاب غذاي خـود ادامـه داد کـه             
پزشکان گفتند سه روز ديگـر خـواهـد       

. مرد و به همين دليل آزادش کـردنـد         
بعد از آزادي نيز تـا چـنـديـن مـاه بـه                   

 " حالت عادي باز نگشت
 

بـا شـنـاخـتـي        :  " خانواده او مي گويند 
که از پدرمـان داريـم مـطـمـئـنـيـم تـا                   
آزادش نکنند دست از اعـتـصـاب بـر           
نخواهد داشت و به همين خـاطـر مـا             
به شدت نگران سالمت جان پـدرمـان         

 "هستيم
  

 تـيـرمـاه      ۲۸رحيم فـعـال مـدنـي در             
اش    بازداشت شد و از فرداي بازداشـت  

وي چهـار  .  اقدام به اعتصاب غذا کرد 
روز پــس از بــازداشــت بــه زنــدان                     
اطالعات سپاه اروميه مـنـتـقـل شـده          
است و تا چهار روز پيش هم چنان در      
زندان اطالعات سپاه ارومـيـه بـه سـر            

 برده است
  

از چهـار روز پـيـش ايشـان بـه زنـدان                  
.  عمومي مهابـاد مـنـتـقـل شـده اس             

وخــامــت وضــعــيــت جســمــانــي ايــن          
زنداني سياسي موجب نگراني شـديـد     

هـا از       خانواده و دوستان وي شده و آن     
انـد     فعاالن حقوق بشر درخواست کرده  

بيشتر به وضـعـيـت ايـن زنـدانـي             " که  
 "سياسي توجه نشان دهند

 
اعتصاب عمومي رانندگـان    

 تاکسي شهرستان دهگالن

صبح روز شـنـبـه تـمـام تـاکسـي                
داران شهرستان دهگالن با تـجـمـع در       
دوبانده  منتهي به ترمينال بلبان آباد       
دست به اعتـصـاب زدنـد و بـا پـارک                
تاکسي هـاي خـود در حـاشـيـه  ايـن                  
خيابان خواستـار حـل هـر چـه زودتـر               

 . مشکالت سوختي خود شدند 
 ۸اين اعتـصـاب کـه از سـاعـت               

 ۲۰صبح آغاز شد به دلـيـل اخـتـالل             
 در ايـن  CNGروزه در شبکه توزيع  

شهرستان اسـت، رانـنـدگـان تـاکسـي              
براي دريافت اين سوخت مي بـايسـت         

 . به شهر قروه بروند
مسئوالن مربوطه تاکـنـون هـيـچ        
اقدام مـوثـري را بـراي حـل مشـکـل                 
سوختي تـاکسـي رانـان انـجـام نـداده               

 . اند
 *** 

 
 اخباري از شهرهاي کردستان    
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532شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

 

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت  
گيري هر چه بيشتر جنبش انقالبي مردم،     

تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل پيشروي آن       
مفاد  در جهت سرنگوني جمهوري اسالمي  

زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم       
 : اعالم ميدارد 

 
بازداشت و محاکمه علني آمرين و        -١

عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات       
 جمهوري اسالمي در سي سال گذشته    

 آزادي زندانيان سياسي        -٢
 لغو مجازات اعدام     -٣

لغو حجاب اجباري و جداسازي        -٤
 جنسيتي 

لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض        -٥
برابري کامل حقوق زن و    .آميز عليه زنان  

 مرد
دولت، از   جدائي کامل مذهب از     -٦

. سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش   
آزادي کامل مذهب و بي مذهبي بعنوان       

 عقيده و امر خصوصي افراد    
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان،         -٧

اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات،    
 اعتصاب، تشکل و تحزب  

 
برسميت شناسي حقوق مساوي براي      -٨

همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان،           
 و يا قوميت و مليت

محاکمه آيت اهللا ها و مقامات      -٩
حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول     
اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت     

 شده از آنان   
تامين و تضمين يک زندگي مرفه و      -١٠

منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در       
.  پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان    

افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک     
 ميليون تومان

 

 
اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم        

اينها خواستهاي حداقل و فوري     . است
مردمي است كه در صفوف ميليوني به  

خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري       
اين حداقل شرايطي        . اسالمي سر داده اند  

است كه هركس كه داعيه همگامي با       
 . اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند      

مردم ايران براي تحقق اين خواستها و        
سرنگوني جمهوري اسالمي با قدرت به    

 .مبارزه خود ادامه خواهند داد 
 

 حزب كمونيست كارگري ايران                         
 ٢٠٠٩ژوئن       ٢٦،    ١٣٨٨ تيرماه        ٥

! ده خواست فوري مردم                    

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

آقاي محمد مصـطـفـايـي وكـيـل            
خانم آشتياني در پـرونـده سـنـگـسـار،            

 اوت مصاحبه اي بـا    ١٦روز دوشنبه  
مـجلـه اشـيـپـگــل داشـت كـه در آن،                  
درمورد پـرونـده قـتـل هـمـسـر خـانـم                  
سکينه محمدي آشتيانـي و احـتـمـال           
دست داشتـن سـكـيـنـه در ايـن قـتـل                  

از جـملـه در ايـن          . صحبت كرده است 
مصاحبه آقاي مصطفائي گفته اسـت       
که خانم آشتياني به همسرش دارويـي      
داده و در قتل ايشان هـمـكـاري كـرده             

 .است
  

اظـهــار نـظــر آقـاي مصــطـفــائــي            
بالفاصـلـه مـورد اعـتـراض فـرزنـدان              

سـجـاد   .   خانم آشـتـيـانـي مـواجـه شـد            
قادر نژاد در مصاحبه بـا سـايـت روز            

 : اوت گفت١٦آنالين روز دوشنبه 
نه مدركي وجود دارد كـه نشـان       " 

دهد مادرم در قتل پدرم دست داشتـه        
و نه مادرم چـنـيـن اعـتـرافـي كـرده و               
آنچه رئـيـس دادگسـتـري آذربـايـجـان              
شــرقــي اعــالم كــرده كــذب مــحــض            

 ".است

  
به عنوان کسي کـه از دو سـال و             
نيم قبل در جريان اين مساله بـوده ام          
و جزئيات اين مساله را بدقت دنـبـال         

 :کرده ام الزم است بگويم
اوال، وكيل هر پـرونـده اي اجـازه             
ندارد كه اسرار اين پرونده را در رسانـه   

 .ها طرح كند
  

دوم اينکه، موضوع مـربـوط بـه          
خانم سکـيـنـه آشـتـيـانـي مسـالـه اي                 
مربوط به مرگ و زندگـي يـک انسـان          
است و هر اظهار نظري که حتي بطور       
ضمني اظهارات دادستـان جـمـهـوري         
اسالمي را تائيد کند ميتواند تـاثـيـر       
بسـيـار مـنـفــي در ســرنـوشـت خـانــم                 

 .آشتياني داشته باشد
  

عــالوه بــر ايــن مــا اســنــادي از               
دادگاهـهـاي حـكـومـت اسـالمـي در              
دست داريم كه نشان ميدهد موضوع     
قتل در يك دادگاه ديگر بررسـي شـده           
و وكيل آن پرونـده آقـاي مصـطـفـايـي              

خانم آشتياني در پـروسـه     .   نبوده است 
رسيدگي به قتل تبرئه شده و بـعـد از            

 ضـربـه     ٩٩اينکه جلو چشـم پسـرش         
شـالق بـه او زدنـد او را بــه ده ســال                     

امـا پـس از       .   حبس محـکـوم کـردنـد       
مدتي موضوع رابطه جنسي خارج از   
ازدواج توسط دادگاه تبريز بـه مـيـان            
آمد و من حدود دو سال و نيـم پـيـش            
با توجه به اينکه پـرونـده سـکـيـنـه از                

موضوع قتل به رابطه جنـسـي خـارج         
از ازدواج و سنگسار تغـيـيـر کـرد بـه              
فرزندان خانم آشتياني پيشنهاد کـردم      
که با آقاي مصـطـفـائـي بـعـنـوان يـك                
وكيل سرشناس درمورد پرونـده هـاي        
سنگسار و اعدام كودكان زير هيـجـده     
سال براي وکالت مـادرشـان صـحـبـت           
کــنــنــد کــه آقــاي مصــطــفــائــي هــم               
خوشبختانه قبـول کـرد و بـه عـنـوان               
وكــيــل خــانــم آشــتــيــانــي در مــورد              

 .سنگسار شروع به فعاليت كرد
  

اكنون حـكـومـت اسـالمـي بـراي            
نجات از موج فشارهاي بين الـمـلـلـي         
عليه حكم سنگسار و اعدام سکـيـنـه          
تقال ميكند كه پرونـده قـتـل هـمـسـر              
سکينه را مجددا باز كند و چون هيچ    
سند و مدرکي بـراي اعـدام او نـدارد              
سکينه را تحت شکنجه قرار ميـدهـد     
و بعـد از شـکـنـجـه شـخـص حسـيـن                   
نوبخت معاون دادستان تـبـريـز بـه او             
قول ميدهد که اگر در تلويزيون ظاهر       
شود و آنطـور کـه آنـهـا مـيـخـواهـنـد                  
صحبت کنـد از اعـدام نـجـات پـيـدا                

به اين ترتيب سکـيـنـه را بـه         .   ميکند
مصاحبه تلويزيوني ميکشانند تـا او     
را شــريــک جــرم در قــتــل هــمــســرش              
معرفي کنند و زمـيـنـه اعـدامـش را             

در چنين شرايطي اظهـار  .   فراهم کنند 
نظر آقاي مصـطـفـائـي در اشـپـيـگـل                

 .مطلقا مسئوالنه نيست
  

لذا از آقاي مصـطـفـائـي و هـمـه                
كساني كه بهـر دلـيـل در مـورد ايـن                
پرونده اظهار نظر ميكـنـنـد، تـقـاضـا          
ــا دقــت و احســاس                  مــيــکــنــم كــه ب
مسئوليت در اين مورد اظـهـار نـظـر           
كـنـنـد و از رسـانـه هـا نـيـز تـقـاضــا                       
ميکنم به اسنادي كه كميته هاي بين     
المللي عليه سنگسار و اعدام در ايـن     
مورد در اخـتـيـار دارد و هـمـچـنـيـن                 
توضيحات فرزندان خانم آشتـيـانـي و          
وكيل پرونده قتل يعنـي آقـاي هـوتـن             

اينها و حتي اسنـاد  .   کيان توجه كنند  
دادگاههاي جمهوري اسالمي همگـي    
بر بي گناهي خانم آشتياني در پرونـده    

 .قتل تاكيد ميكنند
  

 مينا احدي سخنگوي 
 كميته بين المللي عليه اعدام      

 كميته بين المللي عليه سنگسار    
  

 ٢٠١٠ اوت ١٧
 

اطالعيه در مورد مصاحبه محمد مصطفايي با اشيپگل و عكس         
 العمل سجاد پسر خانم سکينه آشتياني     

 

 


