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سالي که در پايان آن هستيم سـال        
شکل گيري طوفان انقالبي عـظـيـمـي        
بود که کل منطـقـه را در بـر گـرفـتـه                 

طوفاني که بقدرت ميـلـيـونـهـا      .  است
انسان محروم و دربـنـد بـرپـا شـده و                 
سرکـوبـگـرتـريـن و جـنـايـتـکـارتـريـن                 
نظامها را در هم ميکوبد و به پـيـش           

 .ميرود

اين موج بيسابـقـه انـقـالبـات در            
منطقه افق و چشم انداز اميدبـخـشـي      
را در برابر جامعه ايران که با خـيـزش         

 پيشتاز اين حرکـت  ۸۸ ميليوني سال  
تـجـربـه مصـر و         .  بود، قرار مـيـدهـد      

تونس بـه نـحـو غـيـر قـابـل انـکـاري                   
قــدرت و حــقــانــيــت انــقــالب عــلــيــه            

 پيام حميد تقوائي به مناسبت فرا رسيدن سال تازه      
 . فرارسيدن سال نو را به همه مردم آزده ايران تبريک ميگويم        

 

جــنــگ، اســرا و انســانــيـــت               
بــازگــويــي خـــاطــره اي از دوران                 
فعاليت  زنده ياد منصور فـرزاد در       
حزب کمونيست ايـران و کـومـه لـه             

 ۲۰۰۶ است که اولين بار در سـال           
ــشــر شــد        ــت ــه جــوهــر           .  مــن ــنــا ب ب

انسانگرايي در برخورد بـه اسـرا کـه         
در اين نوشته بـه آن پـرداخـتـه شـده               
است، آنرا در ايـن شـمـاره ايسـکـرا                

 .چاپ کرديم
 ايسکرا

 سياست کو مه له  در بـرخـورد       
بــه اســراي جــنــگــي در دوره هــاي              
مختلف متفـاوت بـود و سـيـاسـت             

سـالـهـاي    .   يک دستي اجرا نمي شـد    

 کو مه له هنوز سـيـاسـت    ۵۹  و ۵۸ 
مشخص و اصـولـي در ايـن رابـطـه              

در خطوط کلي دو گـرايـش    .  نداشت
فکري و يا دو سياست در کو مه لـه      

گرايشي که مـعـتـقـد       .  عمل ميکرد 

 جنگ ، اسرا و انسانيت    
 
 
 
 
 
 
 

 منصور فرزاد          

 

در پي جـنـايـات گسـتـرده دولـت             
وارتش قذافي عليه مخالفين و مـردم    
انقالبي در هفته هـاي اخـيـر، شـوراي           
امنيت سازمان ملـل قـطـعـنـامـه اي              
تصويب کـرد کـه مشـخـصـا اعـمـال                

بر فـراز لـيـبـي       " منطقه پرواز ممنوع" 
بدنـبـال ايـن      . را در دستور قرار ميداد 

قطعنامه ائتالفي از نيروهاي نـاتـو و          

مشخصا آمريکا، فرانسه و انگلـيـس       
حـمــالت نــظـامــي هـوايــي را عـلــيــه              

در .  اهدافي در ليبـي آغـاز کـرده انـد            
اين رابطه حزب کمونـيـسـت کـارگـري         

 :ايران بر اين نکات تاکيد دارد
 

ــيــبــي در                ــه ل ــظــامــي ب ــه ن حــمل
شرايطي انجام شد که دولت قذافي بـه     

کمک ارتش و ديگر مـزدوران مسـلـح          
بدنبـال حـملـه بـه مـردم و نـيـروهـاي                   
انـقـالبـي در چـنـد شـهـر آزاد شـده و                     
بازپس گرفتن آنها، در آستـانـه حـملـه           
بـه بــنـغـازي مـقـر اصـلـي نـيـروهــاي                   

حـملـه نـظـامـي        .  انقالبي قرار داشـت    
نيروهاي غربي از پيشرويهاي بيـشـتـر     
ارتش قذافي و بخـصـوص قـتـل عـام             

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري پيرامون حمله نظامي به ليبي                                                  
 !  راه حل، سرنگوني دولت قذافي به قدرت انقالبي مردم است            

 عليه حزب کمونيست کارگري ايران                                "  کمپين سفارت سبز                " درمورد شائبه پراکني                      

  درصدي دستمزدها                ٩ بيانيه اتحاديه آزاد کارگران در باره افزايش                                            
 با اعتراضات متحدانه در برابر تحميل فقر و فالکت روز افزون ايستادگي کنيم                                                                        

 تهديد و احضار چند تن از فعالين کارگري در سنندج                                                  

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 برگزاري مراسم سال نو در مسير جاده سنندج مريوان                                                

اخيـرا بـعـد از حـملـه            :  ايسكرا
ــي و كشــتــار مــردم                   ــب ــش لــي ارت
معترض اين كشور شوراي امـنـيـت      
سازمان مـلـل طـي قـطـعـنـامـه اي                
ممنوعيت پرواز هواپيماهاي ليبـي     
بوسيله  معمر قذافي وارتش تـحـت       
فرمان او را بـه تصـويـب رسـانـد و                 
متعاقبا با حمله هوايي تـعـدادي از        
كشورهاي غـربـي بـه ارتـش لـيـبـي               
تحوالت اخيـر در ايـن كشـور وارد             

 شـمـا ايـن        . فاز جديـدي شـده اسـت        
مــوضــوع را چــگــونــه ارزيــابــي                 

 .  ميكنيد؟
  

طـبـعـا    :   محمدآسنـگـران  
تحوالت ليبي و حمله هوايـي چـنـد          
روز اخير، يك واقعـه مـهـم اسـت و               
تــوضــيــح ايــن تصــمــيــم را تســتــي           

جواب آري و يـا  .  نميتوان جواب داد 
كل اتفاقات ايـن كشـور و       . نه ندارد 

فضاي سياسي آنجا را بـايـد ديـد و             
واقـعـيـت    .   به اين موضوع پرداخت  

اينست كه در كشورهاي مخـتـلـفـي         
در مــنــطــقــه خــاورمــيــانــه و شــاخ            
آفريقا، انقالبـاتـي مـدام در جـريـان              

انقالب مردم بـجـان آمـده از          .  است
دست ديكتاتوريهاي چندين و چـنـد      
ساله كه همگي همكاران و دوستـان      

 مصاحبه ايسكرا با محمد آسنگران     
در مورد حمله نظامي دولتهاي غربي        

 به ارتش ليبي  
 

 محمد امين کمانگر          
 ! ژاپن و صحنه هاي درد آور ناشي از زمين لرزه، سونامي و راديواکتيو                                                          
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563شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ... پيام حميد تقوائي                  ۱ از صفحه  
ليبي يـكـي از       .  دولتهاي غربي بودند 

اين كشورهاي شاخص هسـت بـا يـك            
ديكتاتورمادام العمر بـه اسـم قـذافـي          

 سال است كـه در آنـجـا          ٤٢ كه مدت   
ــل     .  حــكــومــت مــيــكــنــد        در مــقــاب

اعتراضات مردم در هفته هاي اخيـر،       
اين ديكتـاتـور روانـي، بـه قـتـل عـام                 
مـردم دســت زد و تـهــديــد كــرد كــه                 
جامعه را بيش از اين به خاك و خـون            

  .ميكشد
مــردم لـــيــبـــي، بـــدنــبـــال ايـــن              
تهديدات، بيش از پيـش زيـر بـمـب و            

.  توپ ارتش ليبي قتل عام ميـشـدنـد         
ليبي صحـنـه جـنـگ و نـبـرد روزانـه                 
براي تصرف شهرها بود و حـكـومـت          
براي باز پس گرفتن شهـرهـا از مـردم           
معترض بـه خـونـريـزي بـيـشـتـر روي                

حدود يك ماه بود كـه ايـن       .  آورده بود 
كشــتــار در ابــعــاد وســيــعــي ادامــه              

اما ارتش لـيـبـي بـه رهـبـري           .   داشت
قذافي در ادامـه كشـتـار مـردم بـراي              
حمله نـهـايـي و نـبـرد قـطـعـي قصـد                    
تصـرف هــمـه شــهـرهـاي آزاد شـده و                
مهمتر از همه شهر بنغازي را داشـت          
كه مقر نيروهاي مخالف و نـيـروهـاي        

  .انقالبي بود
ارتش ليبي حـملـه بـه ايـن شـهـر                 
بـراي تصــرف آن را آغــاز كــرد و در                 

مـردم  .  اطراف شهر مستقر شـده بـود       
را زير ضرب گرفـتـه و قـذافـي اعـالم               
كرده بود كه تمام مخالـفـيـن يـا بـايـد            
تسليم شوند و يا همه آنها را از خـانـه        
هـايشــان بــيــرون مـيــكــشــد و اعــدام             

ارتش اعالم كرده بود كـه در    .  ميكند
ايـن  .  را تمام ميكند"  غائله" چند روز   

عربده كشي و خونريزي ادامه كشـتـار     
مردم و اعالم تصميـم قـطـعـي ارتـش            
ــراي قــتــل عــام وســيــعــتــر                 لــيــبــي ب

ايـن حـملـه در حـالـي            .  مخالفين بـود  
ابعاد گسترده تري به خود مـيـگـرفـت        
كه قبل از آن هم حدود نـيـم مـيـلـيـون               
نـفــر آواره و در حـال فــرار از مــحــل                  

تصــرف شــهــر   .  زنـدگــي خــود بــودنــد      
بنغازي ميتوانست ابعاد ايـن فـاجـعـه        
انساني و سـيـاسـي را چـنـد ده بـرابـر                  

 .كند
  

اگر ارتـش لـيـبـي شـهـرهـاي آزاد               
شـده را بـاز پـس مـيـگــرفـت شـكــي                   
نيست كه يك فاجعـه انسـانـي بسـيـار           
وسيعتر از آنـچـه اتـفـاق افـتـاده بـود                  

و اگر ايـن اتـفـاق مـي           . اتفاق ميفتاد 
افتاد، انقالب مردم را شـكـسـت داده          
و با براه انداختن حـمـام خـون بـه كـل                

حركات انقالبي مـردم در كشـورهـاي         
منطقه از سوي ديكتاتورها حـمـالت         
سخت تري ميشد واعتمـاد بـه نـفـس            
ديكتاتورها و نـيـروهـاي سـركـوبـگـر              

مـردم لـيـبـي از         .  آنها بيشتر مـيـشـد      
طريق سخنگويان خـود از جـهـانـيـان             
خواستـنـد كـه جـلـو قـتـل و كشـتـار                     

مـردم  .  بيشتر مردم ليبي گرفته شـود     
در حال آواره گي و در معرض كشـتـار     

 .وسيع قرار گرفته بودند
  

امــا آنــچــه دولــتــهــاي غــربــي را            
متقاعد كرد كه به ارتش ليبي حـملـه         
كنند نه دفاع از مردم و انقالب مـردم     
و يا جـواب  دادن بـه خـواسـتـه هـاي                   
مردم تحـت سـركـوب ارتـش لـيـبـي،               
بلكه اساسا نگراني از پيامدهاي ايـن      

دوول .  موفقيت احتمالي قـذافـي بـود       
غرب به اين قناعت رسيده بودند اگـر      
قذافي موفق به سركـوب مـخـالـفـيـن             
خود بشود عمال به يك نيروي سركش     
و مزاحم در منطقه تبديل ميـشـود و         
مزاحمتهـاي بـعـدي وي  بـراي دوول                

در .  غرب غير قابل پـيـشـبـيـنـي بـود            
جريـان اعـتـراضـات عـمـومـي مـردم               
ليبي، دوول غربي هم گفته بودنـد كـه       

اينهـا بـعـد      .  ديكتاتور ليبي بايد برود 
از اين انقالبات به صرافت افـتـاده انـد       

را ...  مبارك و بن عـلـي و قـذافـي و              
بنابر ايـن مـانـدن        .   ديكتاتور بنامند 

قذافي در قدرت و شكست مخالفـيـن     
عمال شـكـسـت سـيـاسـتـهـاي امـروز                

ــداد                ــنــي مــي . دوول غــرب هــم مــع
دولتهاي غربي نميخواستـنـد بـعـد از           
اين اتفاقات شاهد يك دولت سـركـش        

به همين دليل در يك فـرصـت     .  باشند
ايجاد شده دست به مقابله نظامي بـا          

بــنــابـر ايــن مــا       .  ارتـش لــيــبـي زدنــد       
همچنانكه در اطالعيه حزب در ايـن          
رابطه نوشتـه ايـم دوول غـرب داليـل              
ديگري غـيـر از مـردم و انـقـالبـيـون                  
ليبي براي حـملـه داشـتـنـد و مـنـافـع                

 .خود را در اين حمله مد نظر دارند
  

دولــتــهــاي غــربــي تــحــت فشــار           
انقالب مردم قبال ناچـار شـده بـودنـد            
كه به متحدان  ديـريـنـه خـود مـانـنـد              

... حســنــي مــبــارك و بــن عــلــي و               
و .  قدرت را رها كنـيـد  . بگويند برويد 

بــعــد از رفــتــن آنــهــا اكــنــون تــالش               
ميكنند به يك جانشين متحد غـرب       
با كمترين امتياز به مـردم و بـا پـس              

. راندن انقالب مردم،  شـكـل بـدهـنـد            
زيرا در آن كشـورهـا ارتـش بـدرجـات              
زيادي تحت نفوذ دولتـهـاي غـربـي و            

مشخصا آمريكـا بـود و تـوانسـتـنـد              
ارتش را الاقـل تـا كـنـون از تـعـرض                  

  .مردم محفوظ بدارند
اما در لـيـبـي اوضـاع مـتـفـاوت              

مردم ليبي در ابـعـادي چـنـديـن            . بود
هزار نفره درگير يك جنگ داخـلـي بـا            
ارتش و نيروهاي سـركـوبـگـر قـذافـي              
شده و ارتـش لـيـبـي بـراي دولـتـهـاي                  

دولت لـيـبـي      .  غربي قابل كنترل نبود 
و خود قذافي به كـمـك ارتـش تـحـت                
فـرمــان خــود مــيــتـوانســتـنــد ضــمــن           
سركـوب مـخـالـفـيـن بـه يـك نـيـروي                   
غيرقابل كنترل تبديل شوند و نقـشـي         

  .غير قابل پيشبيني پيدا كنند
  

تحت اين فشار دولـتـهـاي غـربـي           
ابتدا ناچار شدند كه استخاره كننـد و          
ممنوعيت پرواز هواپيماهـاي لـيـبـي          
را بررسي كنند و بعدا به ايـن نـتـيـجـه         
رسيدند كه كشتار و قتـل عـام مـردم             
ــيـــبـــي بـــوســـيلـــه يـــك ارتـــش                     لـ
سركوبگرميتواند موضعشان را بـراي    
مــهــار ارتــش در كشــورهــاي ديــگــر           

ايـن اوضـاع سـيـاسـي          .  تضعيف كنـد  
آنها را ناچار كرد كه بـه ارتـش لـيـبـي           

حـملـه   . در سطح محدودي حمله كنند 
آنها به ارتش لـيـبـي عـمـال تـا كـنـون                
مــانــع تصــرف شــهــرهــاي آزاد شــده             

  .بوسيله قذافي شده است
 
 
كشـورهـاي غـربـي در         :  ايسكرا 

جنگ با ارتش ليـبـي چـه اهـدافـي را             
 .تعقيب ميكنند؟

 
همـچـنـانـكـه      :   محمدآسنگران

گفتم دولتهاي غرب به دنبال سياسـت   
. و اهداف مـورد نـظـر خـود هسـتـنـد              

وارد شدن آنها در ايـن جـنـگ اهـداف           
اولـيـن   .   معيني را تعقـيـب مـيـكـنـد         

هدف آنها كنترل بر اوضاع منطـقـه و         
شكل دادن به دولت جـانشـيـن مـورد            

هـدف  .  عالقـه خـود در لـيـبـي اسـت              
بعدي آنها اين اسـت كـه بـا طـوالنـي                
شدن جنگ داخلي در ليبي، نـاامـنـي       
و بحران سياسي و نـظـامـي طـوالنـي             
ــيــن مــردم                 مــدت و ســركــوب خــون
معترض كه ميتوانست اعتـراضـاتـي        
را در دنــيـا دامــن بـزنــد و فشــار بــه                  
دولتها و نـهـادهـاي بـيـن الـمـلـلـي را                   

.  بسيار افـزاش دهـد را مـانـع شـونـد               
احتمال ديگر مـورد نـظـر غـرب ايـن               
بود كه ممكـن اسـت قـذافـي در ايـن                
جنگ عليه مخالفين، كوتاه مـدت و     
يا در مدتي طوالني تر مـوفـق بشـود        
و قدرتي غير قابل كنترل و مزاحم در    

مخصوصـا كـه دولـت        .  منطقه بشود 

قذافي قبال اين ظـرفـيـت را عـمـال از             
نـگـرانـي ديـگـر        .  خود نشان داده بـود     

دولتـهـاي غـربـي ايـن بـود كـه روش                  
ارتش ليبي براي خونريزي و سـركـوب         
مخالفين به سبك سياق ديگـر ارتـش         

هــاي مــنــطــقــه تــبــديــل شــود و                      
اعتراضات مردم عليه ديـكـتـاتـورهـا         
را بــه فــازي غــيــر قــابــل كــنــتــرل و                  

زيـرا  .  غيرقابل پيشبـيـنـي وارد كـنـد          

 

نــظــامــهــاي ديــکــتــاتــوري نــظــيــر          
جـمـهــوري اسـالمــي و ظــرفـيـت و              
امکان عظيم پيروزي انقالب را بـه         

اين تجربه تاکيـد  .  نمايش ميگذارد 
ديگري است بر قدرت مـردمـي کـه       

تـرس را    " بقول انـقـالبـيـون مصـري           
و عـزم جـزم کـرده          "  شکست داه اند  

اند که تا بزير کشيدن ديکـتـاتـور و            
در هم کوبيدن نظام ديکـتـاتـوري از       

مـردمـي کـه افـق و           .  پاي ننشينند 
ــه                   چشــم انــداز و هــدف خــود را ن
ــکــاري و مشــاطــه گــري                مــرمــت
نظامهاي موجود بـلـکـه زيـر و رو              
کــردن کــل ايــن نــظــامــهــاي ضــد              
انساني قرار داده انـد و هـيـچ نـوع                
سازش و بند و بسـت و مـهـنـدسـي           
قدرت بوسيله نيروهاي رنـگـارنـگ         
حافظ نظام در حـاکـمـيـت و يـا در               
اپوزيسيون و يا در هيات مقـامـات    

. و دولتهاي غربي را نـمـي پـذيـرنـد           
. اين تجربه و درس ارزشمندي اسـت  

اين در واقع هديه نوروزي انقـالبـات      
مصر و تونس به مردم تشنه آزادي         
در زير يوغ ديکتاتوريهـائـي نـظـيـر            

پــيــام  .  جــمــهــوري اســالمــي اســت       
نوروزي انقالبـاتـي کـه در گـام اول               
خود ديکتاتورها را فراري داده و به     
محمد غنوشيها و احمد شفيـق هـا       
و ژنرال تنطاويها رضايت نميدهـنـد      

بـه هـيـچ      :  بما مردم ايـران ايـنـسـت         
جناح و مـقـام و بـخـشـي از رژيـم                   
ديکتاتوري دل نبنديد، سـرنـگـونـي         

 .کل نظام را هدف خود قرار بدهيد
  

 !مردم رزمنده ايران
. جمهوري اسالمـي بـايـد بـرود         

نظام جمهوري اسالمي بـايـد درهـم          
انـقـالب عـلـيـه کـل           .  کوبيده بشـود  

! نظام جهنمي جـمـهـوري اسـالمـي           
اين تنها راه بـراي خـاتـمـه دادن بـه                
فقر و بيحقوقي و اختنـاق در ايـران          
و تنها راه براي رسيـدن بـه آزادي و              

 .رفاه و برابري است
سال تازه سالي اسـت کـه بـايـد             
متحد و سازمانيافته و يکپارچه بـا   
پرچم سرنگوني جمهـوري اسـالمـي        

نيروهائي کـه تـحـت      .  بميدان بيائيم 

عنوان اصالح طلبي يـا مسـالـمـت           
جــوئــي و يــا بــا ادعــاي رهــبــري                 

گذشته را بمردم وعده "  جنبش سبز" 
ميدهند و علنا يا عمال تعهد خـود     
را به حـفـظ نـظـام اعـالم کـرده انـد                  

بـايـد از     .  مانع و ترمز انـقـالب انـد        
مـدتـهـاسـت     .  اين موانع عبور کـرد    

ما مـردم ايـران حـکـم سـرنـگـونـي                 
جمهوري اسالمي را اعالم کرده ايـم   
و اساس و هدف و نـيـروي مـحـرکـه          
جنبش توده اي جاري که از بـهـمـن           
ماه و با الهام از انقالبـات مـنـطـقـه          
ــيــز                   ــتــه اســت ن ــازه اي گــرف اوج ت
خالصي از شر کـل نـظـام مـوجـود              

جنبش بايد ناخـالصـي هـا و        .  است
ابـهـامـات و تـوهـمـات را از خـود                  
بزدايد و شفاف و صريح و روشن بـا     
زبان خود، بـا زبـان انـقـالب سـخـن               

انقالبات مصر و تونـس در    .  بگويد
گام اول ديکتاتوها را فـراري دادنـد          
امـا در مـبــارزه عــلـيـه کـل نـظــام                  
ديکتاتوري تجربي و قدم بقدم و بـا        

از .  آزمون و خطا به پيـش مـيـرونـد       
اين نقـطـه ضـعـف نـيـز بـايـد درس                  

اعتراضات تـوده اي جـاري        .  گرفت
در ايران بـايـد در تـمـايـز کـامـل از                 
تميهدات و تالشهاي سـازشـکـارانـه       
براي حفط نظام، صريح تر و قـاطـع       
تـر از هــمـيـشـه پـرچـم ســرنـگـونــي                 
حکومت و درهـم شـکـسـتـن نـظـام              
جـمـهـوري اسـالمـي را بـرافـرازد و                
حـول ايـن هــدف صــفــوف خــود را              

ايـن رمـز     .  متحد و متشکـل کـنـد       
پيشروي و پيروزي انقالب در ايـران        

 .است
 را بـار      ۹۰ ١٣ فرا رسيدن سال    

ديگر به همه مردم ايران و بـه هـمـه            
ــه                ــي ک ــان ــيــن و آزاديــخــواه فــعــال
پـيـگـيـرانـه عـلـيـه نـظـام جـهـنـمــي                    
جمهوري اسالمي مبارزه ميکنـنـد      

 .تبريک ميگويم
  

 حميد تقوائي 
 دبير کميته مرکزي  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۸۹  اسفند ٢٦ 

  

 ... مصاحبه ايسكرا با محمد آسنگران       

 ۳  صفحه 

 ۱ از صفحه 



 
563شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري        ۱ از صفحه  
 ... پيرامون حمله نظامي به ليبي     

آنـهـا در مصــر و تـونـس بـه نـحــوي                     
توانسته اند با كنترل ارتش و هـدايـت        
آن، مبارزات مردم اين كشورها را تـا      
حدودي علـيـه فـرد ديـكـتـاتـور و نـه                  

  .سيستم ديكتاتوري هدايت كنند
  

با ايـن حـال چـرا حـزب            :  ايسكرا
 .اين حمله را محكوم نكرده است

  
ما نه از ايـن      :   محمدآسنگران

حمله دفاع ميكنم و نه آنرا مـحـكـوم          
تا وقتيكه هـدف دولـتـهـاي       . ميكنيم

غربي حـملـه بـه ارتـش لـيـبـي بـاشـد                    
دليلي براي محكـوم كـردن آن وجـود             

اما اگـر هـر طـرفـي بـه مـردم                 . ندارد
حمله كنـنـد و بـاعـث كشـتـار مـردم                 
بشــونــد بــايــد آنــرا مــحــكــوم كــرد و             
انقالبيون ليبي هم بايد در مـقـابـل آن          

سوال من از كسانيكه حملـه  . بايستند
به ارتش ليبي را محكـوم مـيـكـنـنـد             
اين است كه چرا در هم شكسـتـن يـك            
ارتش مـزدور و سـركـوبـگـر را بـايـد                  

ارتشي كه نيم ميـلـيـون    .  محكوم كرد 
مردم ليبي را از خانه و كاشـانـه خـود          

ارتشي كه تا .  بيرون و آواره كرده است  
هـمــيـن حــاال بــيـش از هـزار نـفــر از                   
مخالفين خود را در هـمـيـن يـك مـاه             

مـن ايـن     .  گذشته به قتل رسانده است   
منطق را نميفهمم كه گويـا بـه دلـيـل             
اينكه دولتهاي غرب به دنبال منـافـع         

. خود هستند بايد آنرا مـحـكـوم كـرد           
در حاليكه دولتهاي غربي در مصر و       
تونس و ديـگـر كشـورهـا هـم بـه يـك                 
شكل ديگر هـمـيـن مـنـافـع را دارنـد               

محكوم كـردن اقـدام       .  دنبال ميكنند 
نظامي عليه ارتش ليبي يك مـوضـع        

ــك و                 ــوژيـ ــولـ ــدئـ ــا ايـ ــرفـ ــد " صـ ضـ
غـيـر زمـيـنـي و          .  است"  امرياليستي

مـعـلـوم اسـت       .  غير واقع بينانه اسـت    
كه دولتهاي غرب بـه دنـبـال مـنـافـع               
خود هستند مردم انقالبي لـيـبـي هـم           
بايد مـنـافـع واقـعـي خـود را دنـبـال                   

امـا تـا جـايـي كـه دو ارتـش                 .  كنـنـد  
منفور و سركوبگر در مقـابـل هـم بـه            
همديگر توپ و بمب پرت مـيـكـنـنـد            
من دليـلـي بـراي مـحـكـوم كـردن آن                 

بـراي مـثـال مـعـلـوم اسـت              .  نميبينـم 
خامنه اي چرا اين اقـدام را مـحـكـوم              
ميكند زيرا سهم اسالم سيـاسـي را و          
موقـعـيـت جـنـبـش اش را در خـطـر                   

اما كسي كـه خـود را چـپ            .  ميبيند
ميداند صرفا يك موضع ايدئولوژيـك     
و ضد امـريـالـيـسـتـي را نـمـايـنـدگـي                 

  .ميكند منفعت ديگري ندارد
  

تعدادي از جرياناتي كـه  :  ايسكرا 
به خود چپ ميگـويـنـد از مـوضـعـي            

حمله كشـورهـاي   "  ضد امپرياليستي " 
غربي به ارتش ليبي را محكوم كـرده       

 .اند شما اينرا چگونه ميبينيد؟
 

مخالفـيـن صـف      :محمد آسنگران 
رنگارنگ و ناهمـگـونـي را تشـكـيـل             

از خامنه اي و پوتين گرفته .  ميدهند
تا نيـروهـا و جـريـانـات چـپ سـنـتـي                   
صـفـي از مـخـالـفـيـن را مـيـتـوانـيــم                    

ــيــروهــا عــلــيــرغــم          .  بــبــيــنــيــم   ايــن ن
اختالفاتشـان بـا هـم، هـر نـيـتـي كـه                   
داشته باشنـد بـا ايـن مـوضـعـگـيـري                
دارند ميگويند به ارتش لـيـبـي بـراي            

.  سركوب مردم كاري نداشتـه بـاشـيـد         
شرايط قبل از اين جنگ كه ارتش در      
حال باز پس گيري شهرهاي آزاد شـده       

تعدادي هـم    . بود را بيشتر ميپسندند 
به دليل رقابت جهاني و مـنـطـقـه اي              
ــه كــنــنــده                ــتــهــاي حــمل ــا دول خــود ب

واضـح اسـت كـه        .  مخالفت كرده انـد    
هيچ كدام از اين مـواضـع نـمـيـتـوانـد             
موضع مـا و مـردم انـقـالبـي لـيـبـي                  

ما ضمن حمايت از مـبـارزات       .  باشد
حق طلبانه مردم ليبي علـيـه كشـتـار           
مردم هم از جانب دولت قذافي و هـم            

  .از طرف دولتهاي غربي هستيم
اما بايد به صراحت بگويم كه ما       
حـملـه بـه ارتـش لـيـبـي را مـحـكــوم                    

همچنانكه حمله به طالبـان   .  نميكنيم
. در افغانستان را مـحـكـوم نـكـرديـم             

زيرا ارتش لـيـبـي در حـال قـتـل عـام                  
مــردم بـــود و اخــتـــالف مـــنـــافـــع                
كشــورهــاي غـــربــي بــا لــيــبــي و                    
فاكتورهاي سياسي ديگر منطـقـه اي        
و جهاني و بطور ويژه انقالبـات اخـيـر            
در منطقه و در ليـبـي،  آنـهـا را  بـه                     
جايي كشانده است كه با ارتش لـيـبـي     

ما ضمن مخالفـت  .  وارد جنگ شوند 
با اشغال احتمالي ليبي بايد از مـردم         

مجددا تاكيد ميكـنـم    .   حمايت كنيم 
كه در اين ميان كشورهاي غـربـي بـه            
دنبال منافع خود هستند و بـا ارتـش         

انقالبيون لـيـبـي    .  ليبي درگير شده اند 
هم بايد سرنـوشـت خـود را بـه دسـت                
بـگــيــرنـد و ارتـش لــيـبــي را در هــم                   

 .بشكنند
ارتش داشت قتل عام مـيـكـرد و         
با تسخير شهر بنـغـازي مـيـتـوانسـت            
يك فاجعـه سـيـاسـي و انسـانـي روي                 

اخـتـالف مـنـافـع كشـورهــاي           .  بـدهـد  
غربي و ليبي ايـن فـرصـت را ايـجـاد               
كرده است كه مردم ليبي با امكانـات   

بيشتري به مـقـابلـه بـا دولـت حـاكـم                 
اين دولتها تـا قـبـل از ايـن            .  بپردازند

. انقالب، دوست و همكار هـم بـودنـد          
اكنون تحوالت منطقه آنـهـا را وادار           
به اين اقدام كرده است ما مشكلي بـا     
درهم شكستن ايـن مـاشـيـن جـنـگـي             
نداريم اگر چه ميدانيم اهداف ديگـري      

. را در اين اقدام خود تعقيب ميكننـد   
موضوع روشن است ارتش سركوبگـر      
و خونريز را مورد حمله قرار داده انـد        
و مــردم هــم بــا ايــن ارتــش در حــال                 
ــراي                  ــيــلــي ب ــد مــن دل ــودن جــنــگ ب

 .مخالفت با آن نميبينم
  

آيا ايـن دور تـازه اي از           :  ايسكرا
دخالتگري نظامي كشورهـاي غـربـي        

 .نيست؟
  

مـن فـكـر      :   محمدآسنگـران 
همين حـد از      .  نميكنم كه چنين باشد 

دخالت هم مورد مـنـاقشـه خـود ايـن            
بر عكس مورد عراق و   .  دولتها است 

افـغــانســتــان كــه در شــرايــط كــامــال            
متفاوتي انجام گرفت،  هـيـچ دولـتـي        
راغب نيست كه نـقـش اصـلـي را در               
اين جنگ علـيـه ارتـش لـيـبـي را بـه                  

  .عهده بگيرد
  

كساني گفتـه انـد چـون         :  ايسكرا
ليبي نفت دارد كشورهـاي غـربـي بـه            
اين دليل حـملـه كـرده انـد آيـا واقـعـا                  

 .دليل اين جنگ نفت ليبي است؟
  

اين اسـتـدالل     :   محمدآسنگران
ايـن نـوع     .  دائي جان ناپلـئـونـي اسـت        

تفكر همه چيز را توطئه ميبيند و نـه     
سياست معيني كه نيروهاي مختلـف    

حـتـمـا مـوضـوع        .  در پيش ميگيرنـد   
نفت و ديـگـر مـنـابـع طـبـيـعـي يـك                     
فاكتور ميتواند باشـد امـا  فـاكـتـور              

در .  اصـلــي در ايــن مــرحلـه نــيـســت            
بحرين هم نفت هست چرا ايـن كـار را         

بنابر ايـن بـه ايـن نـتـيـجـه                .  نميكنند
ميرسيم نقش دولتهاي درگير در ايـن        
جـنـگ اسـاسـا و مـقـدمـتـا اهـدافــي                  
ســيــاســي را تــعــقــيــب مــيــكــنــد نــه             

 .بالواسطه اهداف اقتصادي
 

تـعـدادي از جـريـانـات           :  ايسكرا
چپ اروپا از سر صلح طلبي مخـالـف         
حمله نظامي به ارتش ليبـي هسـتـنـد          

 .در اين مورد چه ميگوييد؟
 

اوال قـبـل از       :   محمدآسنگران
اين حمله، ليبي در يك شرايط امـن و       
صلح بسر نـمـيـبـرده اسـت كـه كسـي                 

زيرا جنگ مردم .  خواهان صلح بشود  
و نيروهاي مسلح و امنيتي قذافي از     

يك ماه قبـل بـه جـنـگـي مسـلـحـانـه                  
تبـديـل شـده بـود و ارتـش بـه دلـيـل                     
مجهز بودن به انواع سالح و آمـوزش        
نظامي در حال پيشروي براي تصـرف        
شهرهاي آزاد شـده و قـتـل و كشـتـار                

بـنــابـرايـن بـيــربـط تـريــن           .  مـردم بـود    
. موضوع موضع دفاع از صلح اسـت     

بـر  .  زيرا صلحي در كـار نـبـوده اسـت           
عــكــس در لــيــبــي جــنــگــي مــيــان               
مخالفين و ارتش ليبي در جريان بـود      

 سالـه بـيـن      ٤٢ و قبل از آن هم جنگي  
ــا                    ــكــتــاتــور و شــركــا  ب قــذافــي دي
آزديخواهان و معترضـيـن در جـريـان            
بوده كه هزاران نـفـر را قـربـانـي كـرده                 

به همين چپها بگوييد بـرونـد،     .   است
شكنجه گاهها و زير زميـن هـايـي را           
بـبـيـنـنـد كـه در آنـجـا انـقـالبـيـون و                       

. معترضين را بـه قـتـل مـيـرسـانـدنـد             
آنهـا خـواهـان بـاز گشـت بـه اوضـاع                  
قبلي هستند نه صـلـح زيـرا صـلـحـي               

 .وجود نداشت
  

مـيـگـويـنـد حـملــه         :  ايسـكــرا 
كشـورهــاي غــربـي بـراي مـقــابلـه بــا               
انقالب و سر بريدن اين انـقـالب اسـت          

 .شما چه ميگوييد؟
 

به نظرم فـقـط   :  محمدآسنگران
يك جريان ايدئولوژيك و غير سيـاسـي     

. ميتواند از چنين سياستي دفاع كند      

. من اوضاع را طور ديگري ميـبـيـنـم          
من فكر ميكنم اگـر دولـت و ارتـش             
قذافي با مانع مواجه نميشد مردم را     
قتل عام ميكرد شهرهاي آزاد شده را     

در ايـن جـنـگ        .  باز پـس مـيـگـرفـت         
پيروز ميشد و انـقـالب را شـكـسـت               

در چـنـيـن شـرايـطـي اتـفـاقـا                .  ميداد
اولين قرباني خود انـقـالب در لـيـبـي             

اكنون درست اسـت كـه شـرايـط           .  بود
ــاري                  ــيــچــيــده شــده اســت و هشــي پ
انقالبيون را الزم دارد كـه بـه اهـداف             
خود برسند، امـا در هـر حـال لـيـبـي                 
ميخواهد مخـالـفـيـنـش را سـركـوب             
كند، دولتهاي غربي هم براي كـنـتـرل          
اوضاع و شكل دادن بـه آيـنـده مـورد              
نظر خود در ليبي با ارتـش آن كشـور             

. وارد جنگي غيـر زمـيـنـي شـده انـد              
انقالبـيـون و مـخـالـفـيـن قـذافـي هـم                   
مــيــخــواهــنــد ديــكــتــاتــور لــيــبــي را          

ايـن جـدال فـعـال در           .  سرنگون كـنـنـد    
باالخره اتفاقات اخير در   . جريان است 

ليبي شرايطي را فراهم كرده اسـت كـه      
ارتـش لـيـبـي نـمــيـتـوانـد بـه راحـتــي                   
مخالفينش را از زمين و هـوا مـورد          

مـــردم هـــنـــوز    .  حــملـــه قـــرار دهـــد        
اميدوارند و دروازه انقالب هـمـچـنـان         

تاريـخ را هـمـيـن مـردم در              .  باز است 
 .صحنه شكل خواهند داد
 *** 

 

مردم بـنـغـازي بـوسـيلـه نـيـروهـاي               
روشـن اسـت     .  قذافي جلوگيري کرد 

که دولـتـهـاي غـرب از ايـن حـملـه                 
اهداف و منافع ويژه خود را دنـبـال        
ميکنند اما بايد توجـه داشـت کـه         
اين دولتها تا قبل از آغـاز انـقـالب         
ليبـي مشـکـلـي بـا دولـت قـذافـي                 
نداشتند و مخالفت امـروز آنـان بـا         
قذافي امري اسـت کـه انـقـالب بـه               

در .  اين دولتها تحميل کـرده اسـت       
واقع جنگ کنوني ميان نـيـروهـاي        
غربي و دولت قذافـي يـک نـتـيـجـه               
جانبي پيشرويهـاي انـقـالب اسـت؛          
جبهه انقالب بـايـد از ايـن شـرايـط              
براي پيشرويـهـاي بـيـشـتـر و بـزيـر                 
کشيدن قذافي و نظام سرکوبگـر او         

مـردم و نـيـروهـاي         .  استفـاده کـنـد     
انقالبي نبايد اجازه دهند که حـملـه       
نظامي مانع دخـالـتـگـري آنـان در             

هـمـچـنـيـن      .  صحنه سيـاسـي شـود      
بايد هرگونه حمله بـه مـراکـز غـيـر              
نظامي و زيرساخت هاي اجتماعـي    

و زندگي مدني و بـطـريـق اولـي بـه             
محل سکونت مردم و افـراد غـيـر            
نظامي را قـويـا مـحـکـوم کـرد و                 

 . خواستار توقف فوري آن شد
 

از سوي ديـگـر اقـدام نـظـامـي              
اخير به زمينه اي براي رقابت ها و         
جدال قطب هاي بورژوايي در سطـح   
بين الملل تبديل شـده و مـيـتـوانـد             
حتي ابعاد وسيعـتـر و غـيـر قـابـل               

تنها راه مقابله بـا    .  پيش بيني يابد 
اين وضعيت نيز تداوم و گسـتـرش          
انقالب براي بزير کشيدن حکـومـت    

سـرنـگـونـي انـقـالبـي          .  قذافي اسـت  
دولت قذافي و برقـراري حـاکـمـيـت           
انقالبي مردم تنها راه مطمئن براي     
پايـان دادن بـه تـمـام مـخـاطـراتـي                 
اسـت کـه مـردم لــيـبـي را تـهـديــد                  

   .ميکند
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ١٣٩٠  فروردين ١ 
 ٢٠١١  مارس ٢١  

 ۲ از صفحه   ... مصاحبه ايسكرا با محمد آسنگران       



 
563شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  
بود که برخورد با اسرا بايد بر اصولـي    
انساني متکي باشد و مخالف اذيـت         
و آزار و شکنجه اسراي جنگي بـود و        
در مقابل گرايشي که اسـيـر را فـردي           
از نيروي دشمن قلمداد کرده و معتقد     
بود که تنبيه و آزارجاسوسـان و اسـرا            

اسـتـدالل ايـن      · امري قابل دفاع است      
بود که هر سـازمـانـي مـوظـف اسـت              
براي حفظ امنـيـت خـود و بـمـنـظـور               
کسب اطالعات ، اسرا و جـاسـوسـان           

گفته ميـشـد   .  را تحت فشار قرار دهد 
قاطعيت در برابر اسرا و جاسـوسـان ،           
فعاليت جاسوسي و تحرکـات نـيـروي        
مقابل را با موانع جدي روبرو خواهـد        

غير ازآن  تئوريهاي ديـگـري در       . کرد
تائيد عملکردشان فرموله ميـکـردنـد       
که عمدتا  متاثر از چـپ سـنـتـي در                
کشورهاي تحت سلطـه و هـمـچـنـيـن              

طـرفـداران طـرز      .  اتحاديه ميهني بود  
تفکـر اول آزار و شـکـنـجـه اسـيـر را                    
برخالف اعتقادات مبارزين انـقـالبـي        
مي پنداشتند و تصريـح مـي کـردنـد            
که آزار جسمي و رواني اسير برخـالف        
ادعاي گرايش ديگر ،نـاشـي از هـيـچ            
گونه قاطـعـيـتـي نـيـسـت و سـنـت و                   
عملکردي را پايه ريزي مـيـکـنـد کـه              
ما هـم اکـنـون بـر عـلـيـه آن مـبـارزه                     
ميکنيم  همچنين  تاثير مـنـفـي  بـر           
روحيه مبارزاتي مردم خواهد داشـت        

 ...و
    ايــن دو ســيــاســت هــر چــنــد              
فرموله و متکوب نشده بـودنـد، امـا         
عمال در تضاد و در کنارهم از باال تـا     
پايين در تشکيالت کو مه لـه عـمـل            

الزم بـه يـاد آوري اسـت کـه               . ميکرد
ــر                خــطــوط کــلــي ســيــاســت نــاظــر ب
چگونگي برخورد به اسرا و جاسوسان     
از تئوري و نظرات مشخصي پـيـروي         
ميکرد امـا عـمـال بـرخـورد بـا اسـرا                 
تمايزاتـي بـا بـرخـورد بـا جـاسـوسـان                 

 .داشت 
     آزار و شـکـنـجـه زنـدانـيـان از              
جانب جمعي از اعضاي کو مـه لـه ،              

 و   ۵۸ اعتراض وسيعي را در سالهاي   
در اواخـر    .   در کو مه له دامن زد  ۵۹ 

 کميته مرکزي  کو مـه    ۵۹ پائيز سال  
له دستورالعملي رادر سـطـح داخـلـي            
ــه در آن شــيــوه                       ــرد ک ــتــشــر ک مــن
برخورداصولـي بـه اسـرا را تـوضـيـح               
داده بود و نتيجتا گرايش اول تقـويـت         
شــد امــا بــا ايــن حــال گــرايــش دوم                 

بـا گسـتـرش      .  همچنان عمل مـيـکـرد    
جريان مارکسيسم انقالبي در کـو مـه      

له، بحث حول مسائل مـخـتـلـف و از          
جمله برخورد به اسرا عميـقـتـر شـد و             
تشکيل حزب کمونيـسـت ايـران وزنـه          
را کامال به نفع گرايش اول در کو مـه     

بـحـثـهـا و نـظـرات           .  له سنگينتر کرد  
منصور حکمت و تـاثـيـر آن در کـل                
تشکيالت حزب و پشتيبـانـي وسـيـع          
از آن، زمينه را بـراي طـرح و اتـخـاذ                
يک سياست اصولي و انساني با اسـرا       

ادامـه ايـن سـيـاسـت در            ·  فراهم کـرد   
نــهــايــت بــه لــغــو مــجــازات اعــدام               

 .انجاميد
برخورد با اسراي جـنـگـي در کـو           
مه له و سپس حزب کمونيسـت ايـران        
تاريخي پر از فراز و نشيب است و پـر       

من به يکي از ايـن صـدهـا      ·  از حادثه   
 . موارد ميپردازم 

 
 ***** 

 
    در اين نـوشـتـه قصـد دارم بـه               
خاطره اي از داستان مربوط بـه آزادي       
ده تن از سربازان اسـيـر کـومـه لـه در                 

ــپــردازم   ۱۳۶۳ ســال     ــفــاق     .   ب ايــن ات
 اسـت    ۶۳ مربوط به بهمن مـاه سـال           

که آنزمان در حين يکسري عـمـلـيـات        
، تعدادي از نيروهاي رژيم بـه اسـارت        

آخرين سـري درگـيـريـهـا        .  گرفته شدند 
در "  هـه لـو و پـرشــه            "  در روسـتــاي      

گــرفــت کــه در آن رژيــم بــا تــقــويــت                
ــان                ــادگ ــيــروهــاي خــود از طــرف پ ن
سردشت و سـقـز، تـهـاجـمـي را ز راه                  

 .زمين و هوا به روستا آغاز کرد
    کومه لـه سـازمـان کـردسـتـان            
حـزب کـمـونـيـســت  ايـران، هـرسـالــه                 

 بهـمـن   ۲۶ عمليات وسيعي را در روز  
بمناسبت اعالم موجـوديـت خـود در          
مناطق مـخـتـلـف کـردسـتـان انـجـام                

 طــرح   ۶۳ در بــهــمــن ســال         .  مــيــداد
عملـيـاتـي از طـرف کـمـيـتـه نـاحـيـه                    
سردشت با همکاري گرداني از ناحـيـه     
سننـدج کـه بـراي مـامـوريـتـي چـنـد                  
ماهه به منطقه سردشت انـتـقـال داده          

طبق طـرح قـرار     ·  شده بود، ريخته شد  
 –بود که در مسـيـر جـاده سـردشـت               

 کيلومتـر از جـاده بـه          ۱۰ سقز حدود   
کنترل درايـد و خـودروهـاي نـظـامـي              

عمال طـرح بـه آن         ·  رژيم منهدم شوند  
صورتيکه از طرف فرماندهي کـومـه        

. له پيش بيني شده بود، پيـش نـرفـت           
زيرا که نيروهاي مسلح رژيـم کـامـال           
در آن روزها آماده باش بودند و کـلـيـه     

از ·  پايگاهها را تقـويـت کـرده بـودنـد           
طرف ديگر پايـگـاه واقـع در مـرتـفـع              

پايگـاه هـه     ( ترين کوه مسلط بر جاده   
با انـواع تـيـربـارهـاي دوربـرد             ) و رازه  

 . مجهز شده بود
 صـبـح درگـيـري         ۸ حدود ساعت   

شديدي بين نيـروهـاي مـا و چـنـديـن               
گروه از نيروهاي رژيم که از پايگاه بـه        
طرف جاده در حـرکـت بـودنـد، آغـاز               

درهمان لحظات اول اين گروهـهـا   ·  شد
در  اثر تيراندازي رفقاي مـا پـراکـنـده             
شدند و چندين خودرو از حـرکـت بـاز            

باا ين وصـف فـرمـانـدهـي          .  ايستادند
ما که کل منطقه را زير کنترل داشـت     
و متوجه آمادگي و آرايش نـيـروهـاي          
رژيم بود، تصمـيـم گـرفـت کـه سـريـع                

مسـيـر عـقـب       ·  عقب نشـيـنـي کـنـيـم         
 کيلـومـتـر    ۱۵ نشيني ما که تا حدود  

در تيررس پايگاه قرار داشت با تـوپ          
 به آتش بستـه  ۸۰ و تيربارهاي کاليبر  

شد و بعد از آن خمپاره باران مـنـطـقـه          
بـعـد از دو سـاعـت هـمـه               .  شروع شد 

واحــدهــا در مــحــلــي  جــمــع شــدنــد              
تيراندازي و خمپاره باران تـا حـوالـي           · 

تصميم گرفتـه شـد     · ظهر ادامه داشت  
که بمنظور استراحت و تجديد قـوا بـه      

پـه  " و يـا         "  هـه لـو       " روستائي به نام  
 .برويم " رشه 

ــاب بــه روســتــا                   غــروب آفــت
رسـيــديــم و بـراي مــقــابلــه بــا حــملــه               
احتمالي رژيم  واحدها سـازمـانـدهـي           

. شدند و وظايف هريک تعيين گـرديـد     
فرداي آنروز بـه مـحـض روشـن شـدن               
ــروهــي از                   هــوا روســتــا از طــرف گ
نيروهاي رژيم به آر پـي جـي و آتـش                 

رفقاي مـا  .  سالحهاي سبک بسته شد   
با آمادگي بـه مـقـابلـه پـرداخـتـنـد و                  
بسيار سريع تپه مشرف بر روسـتـا را           
بـه کــنـتــرل در آوردنـد و افــراد رژيــم                 

رفقاي ما کـه تـعـداد        ·  متواري شدند   
آنها در تپه بيشتر ميشد به پـيـشـروي       
پرداختند و در چند کيلومتري روستـا   
به نيروهاي رژيم که درتپه هاي پائـيـن    
روستا بکمين نشسته بـونـد ، درگـيـر          

در .  درگيري شديدي آغاز شـد   ·  شدند  
ــحــظــات اول چــنــد نــفــر از                  هــمــان ل
ــعــدادي                 ــر وت ــم اســي ــروهــاي رژي ــي ن
ازنــيــروهــاي هــر دو طــرف  زخــمــي                

زخميها و اسرا توسط  واحـدي  ·  شدند
مسجد آبـادي    .  به مسجد آورده شدند  

بـه مــحـل اســتــقـرار  گـروه  امــداد،                   
تدارکات و بـخـشـي از ارتـبـاطـات و                 

ورود دو   .  فرماندهي تبديل شـده بـود     
پـرونــد هــلـي کـوپــتـر بـه درگـيــري و                  
ــيـــرانـــدازي مـــداوم مســـلـــســـل                تـ
هليکوپترها به نـقـاط تـحـت تسـلـط              
رفــقــاي مــا ، قــدرت آتــش رژيــم را                
تقويت کرد و رفقاي ما مجبور شدنـد   
که تيراندازي را قطع کنند و خـود را             

بـعـداز رفـتـن هـلـي           .  استتار نـمـايـنـد      

کـوپـتـرهـا تـعـداد ديـگـري زخـمـي و                   
اسيرويکي از رفـقـاي مـا نـام احـمـد                 
تاريک معاون نظـامـي گـردان نـاحـيـه             
مريوان که در اثر اصابت گلوـلـه جـان            
بـاخـتــه بــود بـه روسـتــا انـتــقـال داده                  

تعداد ديگري زخمي و اسيربـه  .  شدند  
مسجد آورده شـدنـد رفـت و آمـد بـه                 

رفـقـاي   .  مسجد هر آن در جـريـان بـود      
ما به نوبت براي گرفتن فشنگ ، رفع       
خستگي و يا استراحت چـنـد دقـيـقـه            

تـجـهـيـزات     .  اي به مسجد مي آمدند    
به غنيمت گرفتـه شـده و هـمـچـنـيـن                 
تجهيـزات رفـقـائـي کـه زخـمـي شـده                 
بودند، در يک يا دو نقطـه از مسـجـد              

تعداد زخـمـيـهـاي       .  قرار داده شده بود   
 نفر بود که يکي از آنها فرمانـده  ۵ ما  

نظامي گردان از ناحيه زانو، مثـانـه و      
دو تـن    .  شکم بشدت زخمي شده بـود      

از اسيران نيز زخمي بودند که يکي از      
آنها زخم سـطـحـي دا شـت وديـگـري                
سربازي بود اهل تبريز و يا اطـراف آن       
که او نيزعين رفيق ما  در سـه نـقـطـه        
زخمي شده بود و خـونـريـزي شـديـدي             

 .داشت 
     گوشه اي از مسـجـد رابـراي             
اسيران که هـمـگـي سـربـاز بـودنـد در               
نظر گرفته بودند و به آنها تـذکـر داده           
شده بودحق ندارند از آن مـحـل تـکـان        

ــد   ــخــورن ــري ،            .  ب ــي امــا شــدت درگ
مشغوليت زياد فـرمـانـدهـي و سـايـر            

هـر کسـي     .  رفقا ، نظم را بهم زده بـود     
فکـر مـيـکـرد مسـئـولـي بـراي اسـرا                  

وقتي وارد مسجـد  .  تعيين شده است   
شدم ، ديـدم کـه هـمـه اسـيـران سـرپـا                   
ايستاده اند و يکي از آنها در يـک دو            
متري اسلحه هائي که در زمـيـن بـود          
قرار دارد  به او تذکر دادم که بمـحـلـي     

. که برايش در نظر گـرفـتـه شـده بـرود              
يکي از رفـقـا گـفـت ايـن فـرد گـويـا                     
خياالتي در سر دارد زيراکه مـن نـيـز             
چند لحظه پيش همين تذکر را بـه او            

 .دادم 
اسلحه هـاي اضـافـي را جـابـجـا               
کرديم و در نقطه اي دور از دسـتـرس             

هـمـزمـان مـتـوجـه         .  اسيران گذاشتـيـم   
نـام واقـعـي ايـن         ( شدم که همان اسـيـر     

از وي بـنـام     .  اسير را فراموش کرده ام  
دوباره  در وسـط    )  فرزين ياد مي کنم   

باحـالـتـي تـنـد        .  مسجد ايستاده است 
الزم دانسـتـم   .  دوباره به وي تذکر دادم   

که سياستهاي خود را در مـورد اسـرا           
 .در چند جمله بوي بگويم 

معموال کساني که توسط کو مه       
لــه اســيــر مــيــشــدنــد بســيــار ســريــع              
مقررات و سياستهاي ما در رابطه بـا      
اسراي جنگي را قـبـول مـيـکـردنـد و               

بويژه اينـکـه در هـمـان لـحـظـات اول                 
متوجه مـيـشـدنـد کـه ايـن سـازمـان                  
قصد کشدن اسير را نـدارد و بـعـد از               
مـدتــي ايــن را درک مــيــکــردنــد کــه              
بـيـشـتـر رفـقـاي مـا حـتـي در صــدد                    

يـکـي   .  تحقير و يا آزار آنها برنـمـيـايـد     
ديگر از داليلي که اسرا حـرفـهـاي مـا        
را باور ميکردند و ترس و دلهره آنـهـا      
ســريــع فــرومــيــريــخــت ، عــلــيــرغــم             
تبـلـيـغـات مسـمـوم مـقـامـات رژيـم                 

ــيــه      ــيــرحــمــي     "  بــرعــل ــيــروهــاي  "  ب ن
کمونيست در پادگانهـاي کـردسـتـان،         
شهرت کو مه له در برخورد به اسرا و       

توجه به نکـتـه اي     ·  بويژه سربازان بود   
ديگر بسيار مهم بود و آن اينکه هـمـه    
اسرا از قبل در مـورد مـا اطـالعـات              

ــادي          .  نــداشــتــنــد      مــا بــه مــوارد زي
برخورد کرده  بوديم که فرد اسير فکـر     
ميکرد که دير يا زود کشـتـه خـواهـد          

ترس و دلـهـره نـاشـي از اسـيـر                 .  شد  
بودن امري طبيعي اسـت و ايـن امـر             
نيز طـبـيـعـي بـود کـه آنـهـا انـتـظـار                       
بدترين تـوهـيـنـهـا و آزار و اذيـت از                   

زيـرا کـه     .  طرف ما را داشـتـه بـاشـنـد         
اذيت و آزار و اعدام مـخـالـفـيـن را از            
جمهوري اسالمي ديده بودند و تـحـت    
تاثير افکار جامعه انتقام از اسـيـر را           
ــداد                   ــم ــل ــعــي ق ــي ــر طــب ــدان غــي چــن

به اينها تبليغات مسـمـوم    ·  نميکردند
همچـنـيـن    · رژيم را نيز بايد اضافه کرد   

تصور ميکردند که ما آنها را عـامـل       
کشـتـه و زخـمـي شـدن رفــقـاي خــود                 

در مـيـان اسـرايـي کـه ايـن             .  ميدانيم  
تصور قوي بود و احساس مـيـکـردنـد      
که راه فراري ندارند هـرگـونـه عـکـس             
· العمل غيرمترقـبـه اي مـمـکـن بـود             

باالخره وقتي انسان فکر کـنـد کـه تـا            
چند ساعت ديگر زنده نيست و ديگـر      
نخواهد توانست عزيزانش را ببينـد و     
همه آرزوها و نـقـشـه هـاي زنـدگـيـش                
برباد ميرود، بايد انتظـار سـرزدن هـر          

بــنــابــرايــن  ·  عــمــلــي را از او داشــت             
برخورد ما در هـمـان سـاعـات اول و               
حتي دقايق اول اسير شـدن نـيـروهـاي           

 .رژيم بسيار تعيين کننده بود
    فرزين ظاهرا اين تيـپـي بـنـظـر         

نگاهش و حالت عصبي  و     ·  ميرسيد
بدون دلهره وي اين تصويـر را مـيـداد           
که او در صـدد انـجـام کـاري اسـت و               
ميخواهد از فرصت استـفـاده کـنـد و            
· احيانا رفقاي ما را به رگـبـار بـبـنـدد          

بار آخر که بـه وي تـذکـر دادم کـه بـه                   
جاي خودش برگردد، بـاحـالـتـي تـنـد             

آخه آن سـربـاز خـونـريـزي مـي             " گفت  
اشاره وي به يکي از اسيران بـود    "  کند

 ... جنگ ، اسرا و     

 ۵ صفحه 
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 ۴ از صفحه  
امـا مـن     ·  که شديدا خونريزي داشـت      

فکر کـردم کـه فـرزيـن دنـبـال بـهـانـه                    
بهمين دليل گفـتـم کـه ايـن         .  ميگردد

مسئله بـوي ربـطـي نـدارد و ايـنـکـه                  
کاري از وي ساخته نيست مسئوليـت      
اسرا با ماست و ما بـه وضـع سـربـاز               

قـبـال مـن      .  زخمي رسيدگي مي کنيم 
با يکي از رفقاي بسيار دلسـوز گـروه            
پزشکي بنـام  تـوران رحـيـم پـور کـه                   
ــا                ــه بــعــدا در درگــيــري ب مــتــاســفــان
نيروهاي رژيم  جان بـاخـت وضـعـيـت           

. وخيم اين سرباز را اطـالع داده بـودم         
اما فرماندهي تصميم گرفته بـود کـه        
مداواي رفقـاي زخـمـي سـريـع انـجـام               
گيرد تا در صورت حمله مجدد رژيـم      
به روستا قادر باشيم آنها را مـنـتـقـل           

کار ها طبق نقشه پـيـش رفـت      ·  کنيم  
و رفيق ما بـه مـداواي سـربـاز اسـيـر                 

 .پرداخت  و خطر رفع شد
     نيروهاي رژيم نتوانسـتـنـد بـه         
تهاجم مجددي اقدام کنـنـد و مـا تـا              
تاريک شدن هوا در روسـتـا مـانـدگـار            

هــنـگـام تــرک روسـتــا سـربــاز           .  شـديـم  
بـه  .  زخمي را به اهالي روستا سپـرديـم   

ــه                  ايــن مــنــظــور کــه فــرداي آنــروز ب
بـعـدا   .  نيروهاي رژيم تـحـويـل دهـنـد          

مـطـلـع شـديـم کــه ايـن سـربـاز را بــه                     
بيمارستان منتـقـل کـرده انـد و جـان               

بـه قصـد دور       .  سالـم بـدر بـرده اسـت          
شدن از منطقه و پـيـوسـتـن بـه سـايـر               
واحدهـاي کـمـيـتـه سـردشـت حـرکـت                

يکي از واحدهـا مسـئـولـيـت        .  کرديم  
بـه مسـئـولـيـن        .  اسرا را بعهده داشـت    

واحد اطالع داده شـده بـود کـه بـويـژه             
 . مواظب فرزين باشند

    حدود ساعت چهـار صـبـح بـه           
روستايي رسيديم و اسرا را به واحـدي          

ايـن واحـد قـرار        .  ديگر تحويل داديـم    
بود که اسرا را به روستاي سـيـسـر کـه         
محل استقرار کميته سردشت و زندان       

 ۱۵ در آنوقت حدود . بود، انتقال دهد 
 .نفر اسير در زندان بودند

 
 ***** 

 
     بمنظور انـجـام فـعـالـيـتـهـاي              
ســيــاســي و نــظــامــي بــه گــردان مــا              
مامـوريـت داده شـده کـه بـه نـاحـيـه                   

بعد از گذشـت چـنـد      .  پيرانشهر برويم  
هفته  به فرماندهـي گـردان مـا پـيـام               
داده شد که مراسمي در روستاي سـي      
سر برگزار ميشود و به اين منـاسـبـت       

 تن از اسرا از زندان آزاد خـواهـنـد      ۱۰ 

از فرماندهي گردان خواسته شـده  ·  شد
بود که با کلـيـه افـراد گـردان در ايـن                  
تاريخ در روسـتـاي سـي سـر حضـور                

 . داشته باشند
ــه                    مــا صــبــح روز مــراســم ب

روسـتــا  .  روسـتـاي سـي سـر رسـيـديـم             
تعـداد زيـادي     ·  سيماي ديگري داشت  

به دعوت کـمـيـتـه روسـتـايـي نـاحـيـه                
سردشت از روستاهاي اطراف بـه سـي       

ــد         ــودن ــثــر اعضــا و        ·  ســر آمــده ب اک
کـادرهـاي کــمـيـتــه هـاي روسـتـايــي،              
پزشکي، واحدهاي نظامي سردشت و      
همچنين واحدي از کميته پيـرانشـهـر،     
يک گردان از ناحيه سنندج و گـردانـي        
از ناحيه مريوان به منظور حضـور در     

 .مراسم در روستا تجمع کرده بودند
 بعد از ظـهـر       ۲     مراسم ساعت   

در ميدان اصلي که در قسمت پـايـيـن       
سـن در    .  روستا قرار داشت شروع شـد  

کنار ديوار يکي از خانه ها که شامـل      
دو ميز چسبيده بهم و بـا يـک گـلـدان             
روي آن بـــود تـــرتـــيـــب داده شـــده                  

پشت و کنار ميز ده تـن از اسـرا           . بود
تعداد زيـادي    · بديوار تکيه داده بودند 

از مردم و پيشمرگـان روبـروي سـن و              
 ۱۵ بصورت نيم دايره اي  بـه شـعـاع             

روي بامهـا نـيـز      .  متر حلقه زده بودند 
مــراســم بــا    .  جــمــعــيــت مــوج مــيــزد      

سخنراني يکي از کـادرهـاي کـمـيـتـه             
روستايي شروع شد و اعالم گرديد کـه   

 تـن از اسـرا آزاد           ۱۰ در اين مـراسـم       
ميگردند و يکي از سـربـازان بـعـنـوان          
· نماينده اسرا سخنرانـي خـواهـد کـرد           

بعد از يکي دو سخـنـرانـي و خـوانـدن           
چند قطـعـه شـعـر، از نـمـايـنـده اسـرا                   

. درخـواسـت شـد کـه صـحــبـت کـنــد               
دقايقي از سخنرانـي وي گـذشـت کـه             

. من متوجه چـهـره آشـنـاي وي شـدم              
روحــيـه فــرزيــن و هــمــه         ·  فـرزيــن بـود    

بـا  .  زندانيان خـوب بـنـظـر مـيـرسـيـد              
وجوديکه کمتر از يـکـمـاه از اسـارت             
آنــهــا مــيــگــذشــت، روابــط بســيــار             
دوسـتـانـه اي بـا اعضــا و کـادرهــاي                

. ناحيه سـردشـت، بـوجـود آمـده بـود              
برخالف روزهـاي اول اسـارت ، ابـدا               

. خودرا بيگانـه احسـاس نـمـيـکـردنـد            
فعاليت و بـرخـورد اصـولـي و انسـان              
دوستانـه مسـئـولـيـن زنـدان و کـلـيـه                  
رفقائي که مستقيم و غيـر مسـتـقـيـم         
امور روزمره اداري و سـيـاسـي زنـدان            
را به پيش مـيـبـردنـد، تـاثـيـر بسـيـار               

. عمـيـقـي بـرزنـدانـيـان گـذاشـتـه بـود                 
رفقائي چـون ، مـحـمـد مـحـمـديـان،                 
يوسف، زهرا قاسمياني، ثري عبدالـي    

از ...  ، گالويژ عبدالهـي ، قـاسـم و               
جمله رفقائي  بودند کـه مـن بـخـاطـر            

 .دارم 
    فـرزيــن ســخــنـرانــي اش را بــا            
تشکر از مسئولين زندان آغاز کـرد و       

من قبال ايـن سـازمـان      " ادامه داد که  
را نميشناختـم و اوايـل اسـيـر شـدنـم                 
احساس بـدي نسـبـت بـه کـو مـه لـه                   
داشتم، اما بعدها متوجه واقـعـيـاتـي          
شدم و خوشحالم از اينکـه انسـانـهـاي         

حضار هـمـه در       ".  ديگري را شناختم   
سـکـوت گـاه      ·  سکوت فرو رفته بودند 

گداري با بازي و جيغ و داد کودکان و    
 . تذکر پدر و مادرها مي شکست 

ناگهان در گوشه سمت راست کـه        
به يکي از کوچه هـاي اصـلـي روسـتـا           
ختم مي شد، همهمه اي در گـرفـت و          
نگاه جمعيت بـه آن قسـمـت مـتـوجـه              

فردي ناشناس و بقول روستائيهـا  ·  شد
غريبه ، از قاطر پياده شـد و خـود را               

مـردي بـود     ·  به جمعيت نـزديـک کـرد        
 سال با کالهي سـيـاه     ۶۰ مسن حدود   

پـيـرمـرد بـه هـرکسـي           · و ريشي سفيد 
ميرسيد با آنها روبـوسـي مـيـکـرد و              
مردم با مشاهده اين حالت با اشتيـاق   

در .  بيشتري به استقبال او مـيـرفـتـنـد      
ادامه سالم و احوالپرسي و روبـوسـي           
افراد بداخل ميدان رسـيـد و نـاگـهـان             

سرباز اسير سخنرانـيـش    .  خشکش زد 
را قـطـع کـرد و او هـم دچـار چـنـيـن                      

پيرمرد بطرف سن حرکت .  حالتي شد 
در .  کرد و فرزين نيز بـطـرف او رفـت            

وسط ميدان بهم رسيدند ، هـمـديـگـر           
ــتــنــد و                 را مــحــکــم درآغــوش گــرف

مرد غريبه پدر فرزيـن بـود     . گريستند
که بـطـور بسـيـار اتـفـاقـي در هـمـان                    
ساعاتي کـه فـرزيـن آزاد مـيـشـد بـه                  

پـيـرمـرد بـاورش       .  روستا رسيـده بـود     
نميشد و همچنان فـرزيـن را در بـغـل              

اشـک از    .  گـرفـتـه بـود و مـيـبـوسـيـد               
چشمان همه حضار در مـراسـم هـمـراه         
اين پدر و پسر سرازير شد و بسـيـاري          
ــه                      ــري ــد هــق هــق گ ــن ــل ــا صــداي ب ب

عشق ، محبت و عـاطـفـه      .  ميکردند
اي که اين صحنه آفـريـد بسـيـار قـوي           
بود و فضا را کامال تحت شعاع قـرار        

پيرمرد در اثر شور و شـوق      .  داده بود 
او را بـه      .  چند لحظه اي بيـهـوش شـد      

ديوار تکيه دادند و بـعـد از نـوشـيـدن             
 .آب گفت  که ميخواهد صحبت کند

    مراسم روال عـادي خـود را از           
شلوغي و سر و صـدا      ·  دست داده بود 

و يادآوري آن لحظه کـه نـگـاه پـدر بـه               
فرزندش افتاد و پيرمرد گـمـشـده اش         

 .را بازيافته بود، فضا را پر کرده بود
پــدر فــرزيــن صــحــبــتــهــايــش را           

 :اينطور شروع کرد
مــن از طــايــفــه  کــومــه لــه                  "  

اميدوارم که خدا ايـن  .  تشکر مي کنم 
من از کو مـه لـه     .  طايفه را حفظ کند 

ممنونم که فـرزنـدم را سـالـم بـه مـن                  
من تا خود را بـه ايـنـجـا         . تحويل داد 

. رسانده ام رنج زيادي مـتـحـمـل شـدم          
زجر کشيدم و شبهـا بـربـالـيـنـم گـريـه               

دست کمک به دوست و آشنـا و    .  کردم
فکـر مـيـکـردم کـه          .  غريبه دراز کردم 

امـا  .  شايد هرگز پسرم را دوباره نبينم   
بـراي  .  اميدي در قلـبـم وجـود داشـت          

يافتـن فـرزنـدم حـاضـر بـودم کـه هـر                    
مـن از اسـيـر        .  مشکلي را بجان بخرم 

شدن فرزندم خبر نـداشـتـم تـا ايـنـکـه                 
روزي در سر کـارم بـودم کـه يـکـي از               
سربازان و هم دوره اي هاي فـرزيـن بـه          
نزدم آمد و خبر داد کـه در مـنـطـقـه                  
درگيري بوده و فـرزيـن بـرنـگـشـتـه و                 

من بـر سـرم     .  احتماال اسير شده است  
خـدايـا چـه خـاکـي بـر سـرم                .  کوبـيـدم  

اين چـه اتـفـاقـي بـودکـه بـراي                .  بريزم
همان وقـت  .  فرزند نازنينم افتاده است 

با حالتي پريشان و اندوهي عميـق در       
بعد از مـدت چـنـد        .  دلم به خانه رفتم   

ساعت همسايه ها و فاميل از ناپديـد     
هـرکسـي   ·  شدن فرزيـن مـطـلـع شـدنـد           

اکثرا مي گفتند که .  چيزي مي گفت  
به احـتـمـال قـوي اسـيـر شـده و بـه م                       
ــد کــه فــرزيــن آزاد               دلــداري مــيــدادن

من به نزد فرماندهـان سـپـاه      . ميشود
آنهـا  . و ارتش در شهرمان کاشان رفتم 

با سقز تماس گرفتند اما خبر دقيقـي        
من نميدانسـتـم چـکـار       . بدست نيامد 

. تصميم گرفتم که به سقـز بـروم    .  کنم  
بعضي ها مرا از سـفـر بـه کـردسـتـان                

مي گـفـتـنـد کـه شـايـد              ·  ميترساندند
هنگام سفر مورد تهاجم قرار بـگـيـرم         

بـهـمـيـن     ·  و پولهايم را بسرقت بـبـرنـد        
جهت هنگام سفر مبلغ بسـيـار کـمـي          

مي گفـتـنـد وقـتـي        .  همراه خود آوردم 
ارتش و سپاه نميتواند فرزين را پـيـدا         
کند از دست من پيرمرد چـه سـاخـتـه        

 .اما من آرام و قرار نداشتم. است
    به يکي از اقوامم که از سالـهـا    
قبل مقيم سقز بوده مراجعه کـردم  و         
قصد سفرم را بـوي اطـالع دادم و از               

وي گـفـت کـه        .  وي راهنمايي خواستم 
مــردم ســقــز مــردمــي مــهــمــان نــواز           
هستند و سفر به آنجا هيـچ اشـکـالـي           

باالخره بـعـد از پـرس و جـوي               ·  ندارد
وقـتـي بـه سـقـز          ·  زياد عازم سفر شدم   

بـعـد از     ·  رسيدم به قهوه خانه اي رفتم  
صرف چاي دلم ميخـواسـت بـا قـهـوه           
· چي حرف بزنم ، امـا دلـهـره داشـتـم             

باالخره بـه خـود جـرئـت دادم و بـوي                 
گفتم کـه مـن در ايـن شـهـر غـريـبـه                      

گفتم که فرزندم سرباز است و   ·  هستم  

پـرسـيـد کـه       .  ميگويند که اسير شـده     
. پاسخ دادم کو مه لـه   ·  اسير کي شده  

جواب داد کو مه له بـا سـربـاز کـاري              
هـــنـــگـــام .  نـــدارد، نـــگـــران نـــبـــاش       

خداحافظي قهوه چي با اصرار از مـن          
بـا تـاکسـي بـه پـادگـان             .  پول نگرفـت  

ماجراي اسيري فرزندم را بـراي      .  رفتم
رانـنـده   .  راننده تاکسي نيز بازگو کردم 

وقتي متوجه شد که پسـرم اسـيـر کـو          
مه له شده مرا دلداري داد و گفت کـو     

آقـاي  .  مه له سربازان را آزاد مي کـنـد    
راننده هم  مانند قهوه چي از من پـول     
نگرفت که اينکار هم تاثير زيـادي بـر        

در پـادگـان بـا يـکـي از            .  من گذاشت 
وي گـفـت     ·  فرماندهان مالقات کردم    

که فرزندت در درگيري با کـو مـه لـه            
. اسير شده و ما خبر بيشتـري نـداريـم         

متوجه شدم که از ارتش و سپاه کـاري    
ساختـه نـيـسـت و مـيـبـايسـت چـاره                   

 .ديگري بينديشم 
    شب به منزل يـکـي از اهـالـي             
سقز که قبال آدرس آنها را از فـامـيـلـم        

بسـيـار   .  در کاشان گرفته بـودم رفـتـم         
مـورد اســتــقــبـال قــرار گــرفـتــم و بــا                

واقـعـا   ·  آغوشي باز مرا پـذيـرا شـدنـد          
اين طايفه کو مه له عجب قلب بـزرگ   

مــن در روز اول        ·  و مــهــربــانــي دارد     
از رفـتـار     .  متوجه اين موضـوع شـدم      

قهوه چي و راننده تـا مـردم کـوچـه و               
 .خيابان

ــالــي ســقــز                   ــد تــن از اه ــن     چ
پـيــشــنـهــاد کـردنــد کــه بــه مـنــطــقــه               

داســتــان آمــدنــم    .  پــيــشــمــرگــان بــروم    
مختصر بگويم ابـتـدا     .  طوالني است  

مرا به روستايي در اطراف سقز بردنـد      
و بعد از شام راهنما و قاطري را برايـم     
آماده کردند و بقصد روستاي ديگـري        

از آنجا دوبـاره  .  تمام شب در راه بوديم   
پياده روي و باالخره به روسـتـايـي کـه             

راهنمـاي  .  پيشمرگه ها بودند رسيديم   
من چند نـفـر را کـه در بـيـسـت سـي                   
متري ما ايستاده بودند به مـن نشـان      

. داد و گفت آنها کو مـه لـه هسـتـنـد               
من به آنها نـزديـک شـدم و مـاجـرا را               

آنها يکي از مـامـوران     .  تعريف کردم   
بي سيم چـي خـود را بـه بـاالي کـوه                    

بعد از چـنـد   .  فرستادند که خبر بگيرد 
ساعت به من اطالع دادند که فـرزنـدم    
صحيح و سالم است و گفتند که قـرار     

. است فـردا بـعـد از ظـهـر آزاد شـود                  
بالفاصله يک قاطـر بـراي مـن کـرايـه              
کردند و يکي از روستائيان را بعـنـوان      

مـا تـمـام      .  راهنما همراهم فرسـتـادنـد     
وقتي به .   شب و روز بعد در راه بوديم 

اينجا رسيديم متوجه ازدحام جمعيت      

 ... جنگ ، اسرا و     

 ۷ صفحه 
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   صــحــنــه هــاي دلــخــراش از               
اوضــاع ژاپــن قــلــب هــر انســانــي را              
بشدت مي فشارد و درد هم نوعانـش     
را بيشک در وجود خود احسـاس مـي       

    ژاپن  جهان را در فکـر فـرو بـرد        . کند
 ريشتـر آن را      ۹ زمين لرزه در مقياس  

بسان يک گهواره بشدت تـکـان داد و            
 مـتـر و بـا          ۱۰ سونامي بـه ارتـفـاع          

 کيـلـومـتـر در سـاعـت            ۸۰۰ سرعتي  
شهري هـفـده هـزار نـفـري  را در هـم                    
کوبيد و هزران نفر کشته و مفقـوداثـر         

خبرگزاريهاي  جـهـان بـر روي             .  شدند
اين جزيره فـوکـوس کـرده انـد تـا هـر                  
آنچه بر مردم اين کشـور مـي رود در          
معرض ديد جهـانـيـان قـرار دهـنـد و                

. همسر نوشتي بشر را گوشـزد کـنـنـد         
 ۳ ايـن زمـيـن لـرزه  بـاعـث شـد کـه                       

راکتور نيروگاه فوکوشيما داچي بطور  
جدي صدمه ببـيـنـنـد و ديـواره هـاي               
خــارجــي  واحــد شــمــاره يــک و ســه                 

روز بــعــد از ايــن         .  تــخــريــب  شــونــد      
حوادث شبکه خبري ان، اچ ک  ژاپـن          
خبر داد که بخشي از ديـواره بـيـرونـي         
نيروگاه فوکوشيمـا فـروريـخـتـه اسـت            
ــا                  ــيــســت کــه آي هــنــوزمشــخــص  ن
ــه اي در داخــل ايــن                   ــتــورهســت راک

 ۱۵ روز   !!   ســاخــتــمــان اســت يــانــه؟      
مارس نيز انفجار سومي در راکـتـور          

ــه وقــوع پــيــوســت کــه              ۴ شــمــاره      ب
کارشناسان  اوضاع در آنجـا را خـطـر         

 .ناکتر اعالم کردند
اين  خبر بـه ايـن مـعـنـا بـود کـه                 
ــااليــي از مــواد               تشــعــشــع مــيــزان ب
راديواکتـيـو پـخـش شـده کـه جـان و                   
زندگي ميليونهـا انسـان بـه مـعـرض             
خطر جدي افتاده و محيط زيسـت را           

 .بشدت آسيب پذير کرده است
ــه را                    ــن مســئل جــا دارد کــه اي
همينجا متذکر شوم که نيروگاه اتمـي    

 ريشـتـري     ۷ فوکوشيما در مقابل زلزه  
طراحي شده است چون  سود سرمـايـه         
اجازه نداده است که ايـن نـيـروگـاه در              

 ريشتري  ساخته شـود     ۹ مقابل زلزله   

و آن استقامت را داشته باشد، پـائـيـن       
ايــن .   تــر بــه آن اشــاره خــواهــم کــرد            

مسائل باعث شـده کـه صـدهـا هـزار              
نفر در اين کشـور کشـتـه، زخـمـي  و               

 . آواره شوند
مسئوالن و رهبران ژاپن در طـول      
اين مدت در پشت پـرده اي از ابـهـام               
مداوماٌ کوشيـده انـد تـا بـهـر شـکـل                 
ممکن به مردم سرگـردان ايـن کشـور           
بقبوالنند که اين فاجعه ناشي از قـهـر      
طبيعت است که چنين باليي را بسـر          
ايــن کشــور در آورده اســت، کســي                
منکر اين مسـئلـه نـيـسـت و اسـاسـا                
صـورت مســئلـه هـم آن نــيـســت کــه                
رهبران ژاپـن در رسـانـه هـا تـحـويـل                  

امروز عـلـم بشـر بـه         . مردم مي دهند 
آن حد رسيده است که آسيبهاي ناشـي        
از بالهاي طبيعت را بتوان به حـداقـل      
رسـانــد امــا در صــورتــي کــه  ســود                
سرمايه داران بگذارد که بودجه اي بـه     

 . آن اختصاص داده شود
 سخن اينجا است که  نظامي کـه    
مي تـوانـد اسـتـثـمـار انسـان تـوسـط                  
انسان را مثل شـنـاسـنـامـه بـه مـردم                
بقبوالند و رسميت ببخشد  با اتکا به    
علم زمـيـن شـنـاسـي و جـديـد تـريـن                   
آگاهي بشر از تغيرات دروني زمين و     
قوانين طبيعت اگـر بـخـواهـد  نـمـي                
تواند از شکنندگي انسان در مـقـابـل           

 بالهاي طبيعي جلوگيري کند؟
چون طبيعـت قـانـون مـنـديـهـاي             
خاص خود را دارد و طبق آن قـوانـيـن          
حرکتهايش پيش مي رود و مـدتـهـا            
پيش تغيرات دوره اي و ضـروري کـره           
زمين توسط دانشمـنـدان اعـالم شـده           
است، براي مثال  مردم هميشه گفـتـه       
اند اين حرکت طبيعي نـيـسـت، فـالن            
جريان، فالن مسـئلـه غـيـر طـبـيـعـي                

پس قانـون  .  بود، يا غير طبيعي است  
مندي حرکت طبيعت داده شده اسـت       

از زلـزـلـه تـا         .  و اين کشف شده اسـت      
درجــه حــرارت گــرمــا و ســرمــا، تــا              
آتشفشانها، تـا سـونـامـي  و مـاه و                  

. خورشيد گرفتگي وجرو مد درياهـا        
اما سر نوشـت بشـر بـه انـدازه  سـود                  
سرمايه براي نظام سرمايه داري مـهـم     

پـس ايـن قـانـونـمـنـدي نـظـم                .  نيسـت 
ســرمــايــه اســت کــه وارونــه و غــيــر               

 .طبيعي است
ومنطق نظامِ سرمايه داري اين را       

ژاپن  جزيره اي زلزـلـه   .  تأکيد مي کند 
خـيــز اســت و قــاعــدتـاٌ  بــيــشــتــريــن               
ــايــد صــرف                 ســرمــايــه ايــن کشــور ب
ســالمــت شــهــرونــدانــش در مــقــابــل          
بالهاي طبيعي بشود اين کشور خـود      
از لحاز علم و تـکـنـيـک غـول جـهـان                 
اسـت  امــا آيــا ســرمـايــه گــزاري در                 
نـيـروگـاه هـاي اتـمــي وتـولـيـد انـبــوه                  
ماشينهاي مختلف که سود کـالن را          
انباشت مي کننـد اجـازه ايـن کـار را              

 . مي دهند؟
 
نيروگاه اتمي فوکوشيما دايـچـي        

 .زنگ خطر جهان را به صدا در آورد 
انفجار فوکوشيما نه تنـهـا مـردم          
اين جـزيـره بـلـکـه خـطـراتـي کـه ايـن                     
نيروگاه براي بشريت بطور کلي در بـر          
دارد مردم جهان را در نگراني عمـيـق       
فرو برده است که ژاپن با اينهمه عـلـم           
و تکنيک در مقابل خطرات نـاشـي از      
ــاد                      ــع ــاه  و اب ــيــروگ ــجــار ايــن ن ــف ان
وحشتناک و غير قـابـل تـوصـيـف آن               
عاجز مانده ورهـبـرانـش رجـز خـانـي              
مـيــکـنــد اگــر درجــاي ديــگـر اتـفــاق              
بيافتد  پاکستان، هـنـد، يـا فـرانسـه،             
بشريت چه سرنوشتـي را در قـبـال آن               
در پي خـواهـد داشـت؟ ايـن مسـئلـه                
جهان را بطور واقعي به فکر فروبرد و      
در آيـنـده مـرکـز جـدال مـوافــقـيـن و                   

 .مخالقين خواهد شد 
تا هم اکنـون ايـن مسـئلـه دسـت              
مخالفين نيروگاه هاي اتمي را بـازتـر        
کرده تا بهتر عليه اين خـطـر جـهـانـي             

اعــتــراضــات در     .  اعــتــراض کــنــنــد     
کشورهاي اروپايي شروع شده است و        
صدها هزار نفر در شهرهاي مخـتـلـف     
آلمان همراه با کودکان و نوزادانـي کـه      
در گهوارهها بودند به خيابانها آمدند    
و عــلــيــه اتــم و نــيــروگــاهــاي اتــمــي              
تــظــاهــرات کــردنــد و آلــمــان اولــيــن             

 نيروگاه اتمي خـود    ۷ کشوري بود که    
را تعطيل کرد که آخرينش روزِ شـنـبـه       

 مارس بنامِ بـبـلـس آ، در اسـتـان            ۱۹ 
 مـاه آنـرا خـامــوش          ۳ هسـن بــمـدت       

اما بحثها در بيـن احـزاب در       .  کردند
جريان است که براي چه مـدتـي چـنـد              
ماه، چندسال، يا هميشه و عواقب آن      

چه خواهد شـد؟ اگـر نـظـام سـرمـايـه                 
داري اجازه دهد که بشر به بـقـاء خـود       
فکر کند، مي تواند نيروگاهاي اتمـي     
که به معظل بشريت تبديل شده اسـت     
را تعطيل کند و از راه باد و خورشـيـد       

 .انرژي خود را تأمين نمايد
 

آيـا  .  زانرژي هسته اي صلـح آمـيـ        
چنين چيزي وجـود خـارجـي دارد کـه            
سردمداران نظام اسالمي هميشه ايـن     

صلـح  .  را از بر کرده و مرور مي کنند  
آميز بـه چـه مـعـنـا بـه مـعـنـاي يـک                      
اشتباه انساني، يک خطاي نا آگـاهـانـه       
کارکنان اين نيروگاه، به مـعـنـاي يـک           
حـملـه تـروريسـتـي، بـه مـعـنـاي يــک                  
جـنــگ خــان مــان ســوز در بــيــن دو                
دولت، بنـظـر هـيـچ انسـان صـالـحـي                 

. انرژي اتمي صلح آميز وجـود نـدارد         
مسئله چرنوبيل در اوکراين يک نمونـه   

بايد يک چرنوبيل ديـگـر   .  بارز آن است  
تـکــرار شــود تــا از آن درس عــبــرت               

حادثه هولناک چرنـوبـيـل    .  گرفته شود 
 يک خطـاي  ۱۹۸۶ در اوکراين در سال  

ناآگاهانه کارکنـان آنـجـا بـود حـادثـه              
 ۴ فاجعه آميزي که در راکتور شمـاره          

چرنـوبـيـل روي داد وحشـتـنـاکـتـريـن                
فاجعه تکنولوژيک انسـانـي در تـمـام            
تاريخ بشر بحساب مي آيـد و اعـالم            

 بـمـب اتـمـي         ۱۰۰ کردند که به اندازه  
مواد راديواکتيو آزاد شدنـد و قـريـب           

 . ميليون انسان آسيب ديدند۵ 
يکـي ديـگـر از        :  زباله هاي اتمي    

مشکالت انرژي هسته اي زباله هـاي        
اتمي و پس ماندهاي آن  و چگونـگـي    

ايـن  .  دفن کردن اين پسمانده ها اسـت     
مسئله، عظيم ترين مشکل جـامـعـه          

اين زباله ها تـولـيـد      .  بشري شده است  
کـنــنـده تشــعـشــعـات راديــواکـتــيــوي           
هستند که تا صدهـا هـزار سـال دوام              
خواهـنـد داشـت وتـا کـنـون جـامـعـه                  
بشري هنوز نتوانسته راه حـل نـهـايـي           

بهمين دليل بشريـت  .  برايش پيدا کند 
ســر در گــم  درعــمــق ايــن مســئلــه                 

هم اکنون دولـت  .  گريبانگيرشده است 
آلمان دست به گريبان چنيـن مـعـضـل        

 .عظيمي شده است
بــه :  فـاشـگــويـي ويـکـي لـيــکـس           

گزارش ديـلـي تـلـگـراف راکـتـورهـاي              
نيروگاه ژاپن تنها براي تحـمـل زلـزـلـه          

.  ريشـتـر طـراحـي شـده انـد             ۷ بشدت  
اسنـادمـحـرمـانـه اي تـوسـط سـايـت                

کـه   :  ويکي لـيـکـس فـاش شـده اسـت             
آژانس دوسال قبل به ژاپن هشـدارداده     
که وقوق زلزله قوي در اين کشور مي       

تواندمشکلـي جـدي در تـأسـيـسـات              
 .هسته اي ايجاد کند

چند جـملـه اي در مـورد اولـيـن                
اولين بار آلمان نازي در پـي      :  بمب اتم 

درست کردن بمب اتم بود و موفـق بـه      
در .  يکسري کارهاي اولـيـه آن شـدنـد          

پي نامه مشهور انشتين اين خـبـر را           
به آمريـکـا داد وتـيـمـي از بـرجسـتـه                  
تــريــن دانشــمــنــدان امــريــکــا بــه ســر            
پرستي فيزيکدان بـر جسـتـه اي بـنـام              
جي اراوينهايمرشروع  به ساختـن ايـن       
ماده ضد بشري کردند و موفق شدنـد     

در ۱۹۴۵  جــوالي ســال        ۱۶ کـه در      
ــت               ــال ــوردو از اي ــومــوگ صــحــراي آل
نيومکزيـکـودر جـنـوب آمـريـکـا در              

 صبح اولين انـفـجـارعـظـيـم         ۵ ساعت  
جهاني که تا کنـون بشـريـت بـه خـود               

 ۵ ساعـت    . نديده بود را آزمايش کنند 
صبـح هـمـان روز خـانـمـي کـه سـوار                   
بـراتـومــبـيــل خــود بـود آنـرا از صــد                 
کيلومتري ديد و بال فاصله به اولـيـن         
دهکده خود را رساند درِ همه خانه هـا   
را زد و فرياد زد و مردم را بيدار کـرد        
و چنين گفت من لحظ اي پيش ديـدم      
که خورشيد از مغـرب طـلـوع کـرد و             

او انـفـجـار      .  بعد همانجا غـروب کـرد      
بمب اتم را بمنزله خـورشـيـد دانسـتـه             
بوده است و دقيقا ژاپني هايي کـه از          
دور انـفـجـار پسـر کـوچـک در هـيــرو                  

) نام ايـن بـمـب بـوده اسـت             (  شيما را 
ديده بودند گفته بـودنـد کـه خـوشـيـد              

پـس از    . ديگري را در آسمان ديـده انـد      
ــرال               ــيــن ســخــن ژن ايــن آزمــايــش اول
ــرال گــروز               تــومــاس فــرل مــعــاون ژن
: مسئول اين طرح اين بـود کـه گـفـت            

رئـيـسـش مـيـگـويـد          .  جنگ تمام شد  
! پس از انداختن دو بمب بـروي  ژاپـن         

آمـريـکـا    :  و  بر اساس خبري از تابناک 
کـالهـک هسـتـه اي         ۵۱۱۳ هم اکنون   

شـامــل بــمــب هـاي آمــاده اســتــفــاده             
ايـن  .  وکالهک هـاي غـيـر فـعـال دارد            

 ۲۰۰۹  سپتـامـبـر      ۳۰ آمار از تاريخ  
است و دولت اوباما آنرا علنـي اعـالم      

 .کرده است 
 زنده باد انسانيت   

 ۲۰۱۱  مارس ۱۹ 

 
 
 
 
 
 
 

 محمد امين کمانگر               
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 ۵ از صفحه  

عليه   "  کمپين سفارت سبز    "درمورد شائبه پراکني    
 حزب کمونيست کارگري ايران        

 

ــا                اخــيــرا در اطــالعــيــه اي ب
کمپين سفارت سبز ملـت    " امضاي  

ادعا شده است که گويا علـي  "  ايران
اکبر صالحي و مـنـوچـهـر مـتـکـي           
وزراي امــور خــارجــه جــمــهــوري             
اسالمي براي مقابله با اپوزيسـيـون    
رژيم طي نامه هائي از سفارتـخـانـه     
هاي خود خواسته انـد از جـملـه بـا             
حزب کمونيست کارگري به منظور  
جلب همـکـاري بـراي حـفـظ نـظـام               

 ! تماس گرفته شود
اين الطائالت از جانب کسانـي   
که خود تا ديـروز سـفـيـر و کـاردار              

. رژيم بود اند پاسخي نـمـيـخـواهـد           
فقط الزم است گوشزد کنيم که اگر     

" بـرانـدازي  " اينها ذره اي در ادعـاي      
که در اين بـيـانـيـه ادعـا کـرده انـد                 
صداقتي ميداشـتـنـد و ريـگـي در             
! کفششان نبـود، بـجـاي افشـاگـري          

عليه يک حزب سـرنـگـونـي طـلـب،             
گــوشــه اي از اســنــاد عــمــلــيــات               
تروريستي دولت متبوعشان علـيـه     
فعاليـن حـزب و ديـگـر نـيـروهـاي                 
ــگــونــي طــلــب را مــنــتــشــر               ســرن
ميکردند و کمي از ادبيـات وزارت     
اطالعات و بيت رهبري جـمـهـوري       

. اســالمــي فــاصــلــه مــيــگــرفــتــنــد       
هنـوز عـمـال      "  کمپين سفارت سبز " 

بعنوان بخشي از دستگاه توطئـه و        
تــرور جــمــهــوري اســالمــي عــمــل           

بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري             . ميکند
اسالمي بسـاط ايـن نـوع تـوطـئـه                

 .گريها نيز جمع خواهد شد
  

 دفتر مرکزي  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١١  مارس ١٨ 

روز پنچشنبه ايرانِيـان دسـتـگـيـر          
شده که تـعـدادشـان سـي نـفـر بـود از                   

 ٤:٣٠ طرف پليس سليمانيه سـاعـت       
 به ايران ديپورت شدند 

شايان ذکر است کـه ايـن افـراد            
قانوني واردخاک حـکـومـت اقـلـيـم            
کـردســتــان بــه مـنــظــور اقــامــت و             
کارکردن شده اند اين درحالي اسـت      
که بـراي تـمـديـد کـردن پـاسـپـورت                
هـاي خــود بــه اداره اقــامـت شـهــر               
سليمانيه مراجعه کرده اند و بـدون         
ــجــا حــکــم                  ــان ــي هــم ــل ــي ــچ دل هــي
دستگيري آنهـا را مـيـدهـنـد و بـه                

مـنـتـقـل مـي        " جوله کـه کـان      " زندان
جمعي از اين افـراد درداخـل     .  کنند

زنـدان نــامـه اي خــطـاب بـه بـرهــم                 

صــالــح رئــيــس حــکــومــت اقــلــيــم           
کردستان به منظور متوقـف کـردن        

. ديپورتشان به ايـران مـيـنـويسـنـد            
اما مـتـاسـفـانـه بـعـد از هـمـه ايـن                    
تــالش هــا ايــن ســي نــفــر از مــرز                
ــپــورت                  ــران دي ــه اي ــن ب ــجــوي ــن ــي پ

 .ميشوند
اين درحـالـي اسـت کـه پـس از               

شــهــر  ١٧/٢/٢٠١١اتــفــاقــات     
 نفراز فعاالن سيـاسـي   ١٥سليمانيه  

را دستگير و به ديپورت و تـحـويـل      
بـر هـمـگـان       .  اطالعات ايران دادنـد  

آشکار است اگر هرفعال سيـاسـي و        
مدني که بـه ايـران ديـپـورت شـود               

ــدان و اعــدام در                    شــکــنــجــه و زن
 .انتظارش خواهد بود

کمپين نـه بـه ديـپـورت اعـالم               
ــيــم                ــل مــيــکــنــد کــه حــکــومــت اق
کردستان بخشي است از حـکـومـت       
اعدام و ديکتاتور ايران است که بـه      
ايـــن شـــيـــوه غـــيـــر انســـانـــي بـــا               

 .پناهندگان ايراني رفتار ميکند
کمپين نـه بـه ديـپـورت از هـر                
ــت  و مـــردم                     ــان بشـــردوسـ انسـ
آزاديـخــواه شــهــر ســلــيـمــانــيـه مــي           
خــواهــدکــه بــراي مــتــوقــف کــردن           
ديپورت فعاالن سياسي ومـدنـي و          
مـحــکـوم کـردن حـکــومـت اقـلــيــم              
کــردســتــان از پــنــاهــدگــان ايــرانــي           

 .حمايت کنند

 "کمپين نه به ديپورت"

 

در واپسين   -خبرگزاري هرانا   
، عوامل امـنـيـتـي و       ۸۹ روز سال  

اطالعـاتـي در شـهـر سـنـنـدج بـا                 
تهديد و احضار چند تن از فعاليـن    
کارگري به مدت چند ساعت آنهـا        
را مورد بازجويي و تـهـديـد قـرار             

  .اند داده
به گزارش کميته هـمـاهـنـگـي        

هـاي کـارگـري،         براي ايجاد تشکل 
ها افراد بازداشت شـده   در بازجويي 

اند کـه چـرا       مورد سوال قرار گرفته   
براي ساعات پاياني سال به هـمـراه     
اعضاي خانـواه خـود قصـد جـمـع             
شدن با ديگر دوستان خود داشـتـه      
و يا قصد شرکت در برنامه شـادي     
ــت آغــاز ســال نــو                   ــاســب ــه مــن ب

  .اند داشته
 

وفا قادري، جليـل مـحـمـدي،         

غالب حسيني، کوروش بخـشـنـده       
از اعضاي کميـتـه هـمـاهـنـگـي و              
طيب چتاني و خليل دورگـيـران از       
کـــوهـــنـــوردان ســـنـــنـــدج افـــراد          

اند که تا سـاعـاتـي          بازداشتي بوده 
پيش از آغـاز سـال نـو در حـالـت                 
ــي                ــازجــوي ــحــت ب ــازداشــت و ت ب

  .اند بوده
ــه مــي       ــت ــف شــود از افــراد           گ

نامبرده خواسته شده که تـعـهـدات     
کتبي در موارد مختـلـف بـدهـنـد          
که مورد اعتراض آنان قرار گرفتـه     
است و بازجـويـان بـدون بـه دسـت              
آوردن هيچ گونه موفقيتي در اخـذ   
تــعــهــد و يــا مــوثــر واقــع شــدن                

هايشان نـاچـار شـدنـد افـراد             تهديد
مذکور را پس از چند ساعـت آزاد     

 .کنند
 *** 

 تهديد و احضار چند تن از فعالين کارگري در سنندج             

بنا به خبر دريافتي از سننـدج بـه           
منـاسـبـت سـال نـو شـب سـه شـنـبـه                     
بـخــشـي از مــردم سـنــنـدج يـكــي از                 
تاالرهاي شهر را براي برپائي جشـن و      
پايكوبي به مناسبت سـال نـو كـرايـه              
مي كـنـنـد امـا در آخـريـن لـحـظـات                   
مردم متوجه مي شوند كـه مـزدوران          
رژيم از ترس اينكه هر تجمع و شـادي      
آنان ممكن است كه به اعتراض عليـه      
رژيم اسالمي تبديل شـود، از طـريـق            

 سـال    ٢ صاحب تاالر و تهـديـد او بـه             
زندان از برگـزاري مـراسـم جـلـوگـيـري              

سپس مردم تصـمـيـم مـي         . مي كنند 
گيرند که محل مراسمشان را عـوض        
كندند اما وقتي كه به رستـوران بـراي         
تحويل غذا مراجعه مـي كـنـنـد، بـاز             
هم با مزدوران اطالعات رژيـم روبـرو          
مي شوند كه نمي گذارند غـذا را هـم          

. از ايـن رســتـوران تــحـويـل بــگـيـرنــد              
بالخره مردم و برگزار كنـنـدگـان بـراي          

نشـان دادن تصـمـيـم قـاطـع خـود در                  
برگزاري مراسم جشن و شادي و بـراي       
اينکه مزدوران اطالعات را سـرجـاي          
خود بنشانند بالفاصله محل مـراسـم       
را به بيرون شهر منتقل مي كـنـنـد و              
تــا پــاســي از شــب در مســيــر جــاده               
سنندج مـريـوان مـراسـم بـاشـكـوهـي               
برگزار بود كه مردم زيادي به رقـص و      

 .شادي پرداختند
 *** 

 برگزاري مراسم سال نو در مسير جاده سنندج مريوان               

وقتـي پـيـاده      .   شديم و نزد شما آمديم 
شدم و با مردم روبوسي کردم پسرم را       

. پشت بلندگو سـالـم و سـرحـال ديـدم              
 ."بقيه ماجرا را خودتان شاهد بوديد

 **** 
    در همان روز سه نفر ، يک پـدر        
و دو فرزنـدش از يـکـي از شـهـرهـاي                 

ــا               ( ايــران    فــکــر مــي کــنــم تــهــران ي
حدود نـيـم سـاعـت پـس از             )  اصفهان

آمدن پـدر فـرزيـن بـه مـحـل مـراسـم                   
رسيدنـد و فـرزنـد و بـرادرشـان را در                  

همان احسـاسـات و     .  ميان اسرا ديدند  
شور وشوق يـافـتـن يـکـديـگـر دوبـاره                

پس از پـايـان مـراسـم         . فضا را پر کرد 
ــواده                 دو تــن از اســيــران هــمــراه خــان
هايشان و بقيه بطرف جـاده سـردشـت           
راهنمايي شدند که به مـحـل زنـدگـي             

 .خود بروند
    ساعاتي بعد مادري از مشهـد     
ــه                بــه روســتــا رســيــد کــه مــتــاســفــان

نتوانست در آنجا فرزندش را کـه جـزو       
 اســيـر آزاد شـده بـود، مـالقــات                ۱۰ 
 .کند

    گــزارشــي از ايــن مــراســم از              
· راديـو صـداي انـقــالب  پـخــش شــد               

همچنين مادري کـه از مشـهـد آمـده            
بود نـامـه اي تشـکـر آمـيـز و پـر از                      
احساس و محبت نوشته بود که متـن     

 . اين نامه نيز از راديو پخش گرديد
                                           

 ... جنگ ، اسرا و     

 

با سرنگوني اين حکومت و با مصادره اموالي کـه سـران رژيـم، آيـت الـه                .  عامل فقر جمهوري اسالمي است 
ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و برق و گاز و طب و آمـوزش و پـرورش را                 

با ميلياردها دالري که هر ماه صرف زندان و سرکوبگـران مـيـشـود مـيـتـوان بـراي               .  براي همه جامعه رايگان کرد   
با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مـذهـبـي از خـزانـه مـمـلـکـت                .  همه مردم مسکن مناسب ساخت 

نيروي کار و متخصص و امکانات براي خـوشـبـخـتـي      .  ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد   
 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت. همه مردم وجود دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          

 "کمپين نه به ديپورت"
http://notdeportation.blogspot.com 
http://antiexecution.blogspot.com 



 
563شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 انقالب انساني   براي حکومت انساني                                زنده باد           

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

   ٨هات برد 
   ١١۶٠٤  :فرکانس

    ۵/۶: اف اي سي 
 KBCشبکه  

     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 
دايه سلطنه مادر فرزاد کـمـانـگـر         
به منـاسـبـت آغـاز سـال نـو پـيـامـي                   
ارسال کرده است که عين ترجـمـه ايـن            
پيام از کردي بـه فـارسـي کـه تـوسـط                
خبرگزاري هرانا انجام گرفته است، بـه      

 .شرح ذيل است
آخرين نوروزي که به امـيـد آزادي          

فرزند دربندم به ديدار او در اوين رفتـم    
کـه مـادر     : ( بااميد به من مـيـگـفـت        

نوروز حـتـمـا روز آزادي خـواهـد بـود                
وحتمـا بـا هـم آن را جشـن خـواهـيـم                    

از مـن فـرزنـدم را          ..  افسوس)  گرفت  
 .گرفتند

از شاگردانش معلمي و از ملتـش    
انسانيتي را، اما براي آنهـا کـه فـرزاد          

 را از من گرفتند چه برجاماند؟
ــا اعــتــصــاب                مــلــت کــرد هــم ب
عمومي در تمام شهرهـا نشـان دادنـد         
که با فرزاد و يـاورانـش هسـتـنـد، آيـا                

 ؟!اين را هم نديدند
امــيــد دارم کــه ازادي تــمــامــي             
فرزندان دربند ديگر مان را در چـنـيـن          

روزي را کــه     .  روزي جشـن بـگـيــريـم           
فــرزادم مــژده داد، دور نــمــي بــيــنــم              
اميدوارم تا زنده هستم تحقق خواسته     
فرزندم را که هـمـانـا آزادي و بـرابـري                

 .بود،ببينم
در اينجا الزم مي بيـنـم بـه هـمـه               
شهيدان راه آزادي و زندانيان سـيـاسـي        
دربند درود و سـالم بـفـرسـتـم و ايـن                   

افـق  "  سخن فرزاد را به آنها بگويم که     
 )."  ئاسو روونه(روشن است 

  
 . سال نو بر همه مبارک باد  

 دايه سلطنه، مادر فرزاد کمانگر   
 ۰۱,۰۱,۱۳۹۰ 

 پيام نوروزي، دايه سلطنه مادر فرزاد کمانگر 

شـــوراي عـــالـــي کـــار حـــداقـــل            
 ٩ دستمزدها را براي سال آينده فـقـط           

 ٣٣٠ درصد افزايش داد و مبلغ آنـرا          
هزار تومان تعيين کرد، بـن کـارگـري          

 هزار تومان افـزايـش داد و حـق             ٨ را  
مســـکـــن کـــارگـــران را مســـکـــوت            

 . گذاشت
کساني که در شورايعالي کـار در       
مورد زندگي و معيشت مـا تصـمـيـم          
گــيــري کــرده انــد امســال يــورش بــه              
زنــدگــي مــا کــارگــران را بــه جــائــي               
رساندند که حتي نيازي نيز به پـيـروي       
از قوانين دست ساز خود و آمـارهـاي         
اسمي و ظاهري اعـالم شـده از سـوي             
ــزي در مــورد مــيــزان                   ــک مــرک ــان ب

اين برخورد به زندگي و   .  نديدند   تورم
حق حيات ما کارگران از سوي دولـت       
و کارفرمايان در شورايعالي کـار يـک          
اهانت بزرگ به شـعـور و حـق حـيـات              
ميليونها خانواده کـارگـري اسـت کـه            

تنها وسيله زنده مـانـدن شـان هـمـيـن              
 . دستمزدهاي ناچيز است

آنان که دستمزد ما کارگران را در       
شورايعالي کار به مبلغ بسيار نـاچـيـز          

 هزارتومـان افـزايـش دادنـد خـود            ٢٧ 
بهتر از هـر کسـي مـيـدانـنـد کـه ايـن                   
مقدار افزايش دستمزد حتي تا پـايـان         

نيز جبران افزايش قيمتـهـا     سال جاري   
و حفظ قدرت خريد ما کارگران را در       

کـفـاف      چند روز مـانـده بـه آخـر سـال            
آنان با اينکـار چشـم در       .  نخواهد کرد 

چشم ما، به ما کارگران اعالم کـردنـد       
سهم ما از زندگي و تولـيـد ثـروت در            
جامعه فقط فقر و بدبختي روز افـزون        

 . است
ما در مـقـابـل ايـن جسـارت بـه                 
شــعــور و حــق حــيــات مــان ســاکــت              
نخواهـيـم نشـسـت و نـظـاره گـر آه و                    
حسرت همسران و فـرزنـدانـمـان بـراي             

 . داشتن لقمه ناني نخواهيم شد

ما سال جديد را به سال اعـتـراض         
براي افزايش دستمـزدهـا و لـغـو قـرار             

تبديل خواهـيـم کـرد،        دادهاي موقت 
آستين هايمان را باال خواهيم زد و در         
صفي متحد و سراسري ايـنـبـار خـود            
در مورد قيمت فروش نيروي کارمـان        
تصميم سازي خـواهـيـم کـرد و اجـازه              
نخواهيم داد کسـانـي کـه بـر حـاصـل               
دسترنج ما کارگران در وزارت کـار و          
کاخهاي اشرافي لم داده اند با افزايـش      

 درصــدي دســتــمــزدهــا مــا          ٩ فــقــط    
کـارگــران را بــه اســتـهــزا بــگـيــرنــد و                
اينچنين شعور و حـق حـيـات مـا را                

 . مورد اهانت قرار دهند
   

  –اتحاديه آزاد کارگران ايران        
   ٨٩  اسفند ماه ٢٧ 

www.etehadeh.com   
com.gmail@ekhraji.k   

  درصدي دستمزدها      ٩ بيانيه اتحاديه آزاد کارگران در باره افزايش           
 با اعتراضات متحدانه در برابر تحميل فقر و فالکت روز افزون ايستادگي کنيم                  


