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  ساله در جاجي عمران بر اثر توپ باران رژيم اسالمي                                                ۱۳ کشته شدن چوپان                

 حكم پدرام نصراللهي اعالم شد                           

ــادآور    ٥٨  مــرداد ســال         ٢٨   ي
يورش نـظـامـي رژيـم تـازه بـقـدرت                
رسيده اسالمي به کردستان براي بـاز    
پس گيري دستاوردهاي قـيـام مـردم       

ابعاد جنايـتـي   .  در سراسر ايران است 
کــه جــانــيــان اســالمــي بــه فــرمــان             
خميني و با اجـراي رئـيـس جـمـهـور             
وقت ابولحسن بني صـدر بـه هـمـراه           
خلخالي جالد بر سـر مـردم شـهـر و              
روستاهاي کـردسـتـان و انـقـالبـيـون              

. آوردند غير قـابـل تـوصـيـف اسـت             
خميني فرمان حمله را صادر کـرد و      
رئيس جمهورش خطاب به گله هـاي        
سپاه و ارتش اعالم کرد تا خـامـوش     
کردن غائله کردستان پوتين هـايـتـان     

ســتــونــهــاي  .  را از پــا در نــيــاوريــد          
نظامي ارتش و سپاه از راه زمين بـه      

 ٥٧ کردستان که سنگر ادامه قـيـام         
مردم در سـراسـر ايـران بـود سـرازيـر              

 ، سالروز صدور فرمان     ۵۸ مرداد  ۲۸  
 حمله خميني و بني صدر به کردستان    

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

بـنـي   ۵۷ ٣ ۱ نسل دوران انـقـالب       
صدر را با نـقـل قـولـهـاي مـعـروفـش                

نيـروهـاي   "  ، " شورا پورا ماليده"ماند  
مسلح جمهوري اسالمي پوتينـهـا را         
از پا در نياورند تا غائله کردستـان را        

جنگـجـويـان کـردسـتـان         "، "تمام کنند 
ــالــزيــبــان هســتــنــد          ... و"  عــوامــل پ

 . ميشناسند
در سالهـاي اوايـل قـدرت گـيـري             
اسالم سياسي در ايـران وقـتـي حـزب             
اللهي ها با قمه و چـاقـو و  زنـجـيـر،                
دنبال ما دختران و زنان  در خيابانـهـا       
مي دويدند و ميخواستند حجـاب را        
با قتل و چاقوکشـي بـر مـا اجـبـاري                

آن هـنـگـام      .  کنند، ايشان را شناخـتـم     
بني صدررئـيـس جـمـهـور حـکـومـت              
اسالمي ايران بود و براي توجـيـه ايـن          
جــنــايــات و حــملــه و خــونــريــزي در              

موي سر زنـان    " ،   خيابانها ، فرمودند 
اشعه پخش ميکند و بـايـد آنـهـا را             

ـنـد        ـن ايـن  ."  مجبورکرد حجاب بر سر ک

دفاع روشنفکران اسالمي از جـنـايـت         
و زن ستيزي احکام شريعت و قـرآنـي            
مذهب اسالم، از سوي  کسـانـي بـود           
که دور خميني را گرفته بودند و بـراي   
رسيدن به قدرت و حکومت و ثـروت        

 . از هيچ جنايتي رويگردان نبودند
 
 سال جنـايـت   ۰ ٣ اکنون و بعد از   

حکومت اسالمي حتي در پاريس هم    
آقاي بني صدر در نقش آخوند مـکـال      

حـقـوق زنـان در        "  ، کمـاکـان مـدافـع          
و اگر دوباره .  است"  چهار چوب اسالم 

سري از ميان سرها درمي آورد، زنـان        
را بـه انـدرونـي دعـوت کـرده و انـدر                  

 ! آقاي بني صدر   
 صندلي متهم جاي شما است نه قضاوت        

 . قضاوت  قاتل نميتواند در مورد قرباني منصفانه و عادالنه باشد         

 مينا احدي         

 

 ۲ صفحه 

 مينا احدي
 مــاه ژوئــيــه      ۱ ٣ روز يــکــشــنــبـه       

ساعت شش و نيم صبح، بدون حضور     
خبرنگاران و بدون خبر رسانـي وسـيـع          
قرار بود جـالدان حـاکـم بـر ايـران، بـا                  

بـه  "  ظـرايـف پـزشـکـي       "  رعايـت تـمـام     
 سالـه ، بـه اسـم          ۰ ٣ چشم هاي مجيد  

دفاع از عدالت و دفاع از حق مـتـهـم،          
اسيد ريختـه و او را از هـر دو چشـم                   

در آخرين لحظات آمنـه از    .  کور کنند 

 زنده باد آمنه،   
قانون قرون وسطايي چشم در مقابل چشم                                    
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582شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  

فوايد چند زنه بودن و حکمت صـيـغـه        
و قوانين نفقه بگيري زن و حـکـومـت        
ــاي                ــهـ ــوريـ ــئـ ــي تـ ــالمـ مـــردان  اسـ

البته ايـن    .  روشنفکرانه توليد ميکرد  
از بد طينتي بني صـدر نـيـسـت زيـرا               
احـکـام شــريـعـت اسـالمـي و قـرآنــي                
همگـي در چـهـار چـوب يـک دنـيـاي                  
مردساالرانه و ضد زن تـعـريـف شـده              

زيرا در اين مذهب مثل ديـگـر     .  است
مذاهب شناخته شده، خدا مـوجـودي        
قدرت مند با صفات جـبـار ومـردانـه          

پيغبرها هـمـگـي مـرد بـوده و            .  است
کتب آسماني هـمـگـي خـطـابشـان بـه               
مرداني است کـه بـنـده  و يـا مـردان                 

هســتــنــد و چــگــونــگــي ســو          )  خــدا( 
استفاده از زنان به آنـهـا آمـوزش داده             

 . ميشود
 

بـــنـــي صـــدر در جـــلـــســـات و               
سخنرانيهايش البتـه بـارهـا بـويـژه از             
سوي زناني که اين تـاريـخ را تـجـربـه                
کرده اند،  مورد سوال قـرار گـرفـتـه و          
" همواره تقال ميکند که  ايـن جـملـه            

را کــه بــاعــث      "  اســالمــي     -جــنــايــي
حمالت وحشيانه  به زنان معتـرض و          

. مبارزايران شد، از اذهـان پـاک کـنـد            
اما به قول معروف ننگ را بـا رنـگ           

ما شاهدان زنـده آن    .  نميتوان پاک کرد 
دوره زنده ايم ، البته کسـانـي کـه  بـه              
طــور اتــفــاقــي از دســت حــکــومــت             

 .اسالمي جان سالم بدر برديم
 

ــي صــدر                  ــن ســوال اول مــن از ب
اينست آيا حـاضـريـد در يـک دادگـاه                
بين المللي در مورد نقش خودتان در         
روي کار آوردن حـکـومـت اسـالمـي،            
کــمــک خــودتــان بــه پــا گــرفــتــن ايــن              
هيوالي مـخـوف و نـقـش مسـتـقـيـم                
خودتان در سرکوب زنـان و سـرکـوب           
مردم کـردسـتـان، تـرکـمـن صـحـرا و                 
ديگر مخالفيـن حـکـومـت اسـالمـي            
صحبت کنيد و از خـودتـان در آنـجـا             

. آيا ايـنـرا قـبـول داريـد           .  دفاع کنيد؟ 

اگر آري، ما مـيـتـوانـيـم بـراي اجـراي              
اين امر مهم با نهادهاي بين الـمـلـلـي         
تماس گرفته و از مردم ايـران دعـوت           
کنيم که اگر کسي شاکـي خصـوصـي           
جناب بني صدر رئـيـس جـمـهـور اول           
خميني است ،  به ايـن نـهـاد مـعـيـن                

اين اولـيـن قـدم اجـراي           .  مراجعه کند 
عــدالــت و دفــاع از حــقــوق انســانــي             

 .است
 
ايــن روزهـــا در ســـايــتـــهـــاي               

رئـيـس   "  اينترنتي،  روزي نيست کـه          
در "   جمهور اول حـکـومـت اسـالمـي          

رثاي فعالـيـتـهـاي درخشـان خـود در              
دوره همراهي با خميني و نقـشـش در         
سر کار آوردن جنبش اسالمي و کمک       
ــبــه بــراي روي کــار آمــدن                  بــي شــائ
فاشيسم اسالمـي بـا پـررويـي  تـمـام                
حرفي نزند و با وقاحت چشم در چشـم      
مردم ايـران دوخـتـه و بـه آن دوره از                   

سـيـاسـت    .  فعاليت خود افتخار نکنـد   
ظاهرا به ماليخوليا تبديل شده اسـت     
و گويي مردم حافظه خود را از دسـت     

 . داده اند
جناب رئيس جمهور اول جمهوري 

 ! اسالمي و مريد خميني
کساني که با فرمان حـملـه شـمـا،        
عزيزانشان کشته شدند، و کساني کـه     
شـالق خـوردنـد و بـه زنـدان رفـتـنــد،                  
هنوز ترس و وحشـت دوران ريـاسـت             
جمهوري شما و حمالت پـاسـداران بـه        
منازل خود، و تـجـاوز و اعـدامـهـاي             
دوره حاکميت شما از ذهـنـشـان پـاک            

ما نسلي که مقابل شـمـا     .  نشده است 
ايستاده و مبارزه کرديم، خاطـرات آن       

. دوره هنـوز در ذهـنـمـان زنـده اسـت                
چگونه شـرم نـمـيـکـنـيـد و در مـقـام                   

 . طلبکاربا مردم حرف مي زنيد
 

آقاي بني صدرکه يکي از اولـيـن          
قاتالن مردم ايران است در مصـاحـبـه       
با راديو عصر جديد در مـورد حـملـه           
وحشــيــانــه اخــيــر رژيــم اســالمــي بــه           

مناطق مرزي در کـردسـتـان عـراق و             
بـعــد از آواره شــدن صــدهـا نـفــر، در                 
ــا               ــظــامــي پــژاک ب مــورد درگــيــري ن

بـدون  :  ."  حکومت اسالمي ميگويد 
ترديد هر ايراني بايد از اينهـا بـيـزاري          

مي بايست به آنها بگـويـد کـه      .  جويد
شما خائن هستيـد بـا آنـهـا مـعـاملـه               

هر ايراني که به قـدرت  .  خائن را بکند 
خارجي متوسـل شـود، بـه اسـتـقـالل               
ايـران خـيـانـت کـرده و و ضـد آزادي                   

 ". ايرانيان است
اين حرفهاي بني صدر اگـر فـقـط           

ک بود هـنـوز   . ک. خطابش به پژاک و پ 
اما اين حرف بـنـي   .  جاي تامل داشت 

صـدر تـکـرار هـمـان حـرفـهـاي دوران                 
او در دوران     . رياست جمهوريش است 

صدارتش هم مـردم کـردسـتـان را بـه               
آمريکـايـي بـودن، عـامـل پـالـيـزبـان                
بودن، و تجزيه طلب بودن متهـم کـرد       
و اين  حرفها تکرار همان گـفـتـه هـاي        

ايشان در دوره ريـاسـت       . قبليش است 
جــمــهــوري اش و دوره هــمــراهــي بــا             
خــمــيــنــي و حــکــومــت فــاشــيــســت            
اسالمي چنين حرفهايي را بـارهـا زد           
و طبعا در آن دوران با نيـروي مسـلـح          

خلخـالـي و     .  عليه مردم عمل هم کرد  
بني صدر حاصل يک دوره از حـيـات           

هردو قاتـل،  . جمهوري اسالمي بودند 
اما يکي در نقش رئـيـس جـمـهـور و                

 . ديگري در نقش حاکم شرع بود
 

پنجه هاي خونـيـن بـنـي صـدر و              
سبـعـيـت و هـار بـودن او را  وقـتـي                      
تجربه کردم کـه در کـردسـتـان مـردم               
دست به اسلحه برده و عـلـيـه جـنـگ               
افروزي و بمباران و جنايات حکومـت    
اسالمي و ارتش آقـاي بـنـي صـدر و               
سپاه پاسداران و اراذل و اوبـاشـي کـه             
رئيس جمهورشان بني صـدر بـه آنـهـا           

غائله کـردسـتـان      " دستور داده بود که     
به پا خاسته و دسـت بـه     "  را بخوابانند 
هنوز هم تيتر روزنـامـه     .  اسلحه بردند 

چکمه هـا    :" ها جلوي چشم من هست 
را تا خاموش کردن غائلـه کـردسـتـان          

ايــن اعــالن    ."...  از پــا در نــيــاوريــد        
جنگ و فرمان قـتـل و خـونـريـزي از                
زبان بني صدر رئـيـس جـمـهـور وقـت            
حکومت اسالمي بود و در پـي ايـن             
فرمان و فرمان خـمـيـنـي هـزاران نـفـر             
کشته و زخمـي شـدنـد و هـزاران نـفـر                

تـعـجـب ايـن       .  آواره و دربـدر گشـتـنـد        
است که يک قاتل و جاني که بـايـد بـه          
عــنــوان فــرمــانــده کشــتــار جــمــعــي             
محاکمه شود،  اکنون ميـخـواهـد بـر            

 . صندلي قضاوت بنشيند
 

قتل عام و تـيـربـارانـهـاي دسـتـه               
جمعي ، بمباران و قـتـل هـزاران نـفـر                
مردم کردستان که  رئيس جمهوربنـي        
صدر فرمان آنرا داده بود و سـگـهـاي            
حــزب الــلــهــي و ارتــش حــکــومــت               
اسالمي وارد ايـن جـنـگ شـده و در                
نهايت زندگي هزاران نـفـر را قـربـانـي             
کـرد، هــنــوز در خــاطــره مــردم زنــده             

آقاي بني صـدر بـيـخـود فـکـر             .  است
مــيــکــنــد کــه مــردم آن جــنــايــت را               

 . فراموش کرده اند
در دنــيــاي عــادي هــر کــس کــه             
چنين سـيـاسـت و چـنـيـن پـراتـيـکـي                  
داشته و دستش به خون آلـوده بـاشـد،         
طبعا بايد محاکمه و مجازات شـود،      
امــروز مــتــاســفــانــه کســي يــقــه ايــن            
شارالتان سـيـاسـي و بـچـه آخـونـد را                 
نميگيرد که نـخـسـت بـايـد بـه دسـت                
داشتن در جنايت عـلـيـه بشـريـت کـه              
يک نمونه آن کشتار مـردم کـردسـتـان            

نخست بـايـد نـقـش         .  است پاسخ دهد  
خود و ميزان  همکاري با خلخـالـي و       
خـمـيــنـي جـالد کـه در دادگــاهـهــاي                
مخفـي و چـنـد دقـيـقـه اي فـعـالـيـن                     
سياسي و مبارزين و پـيـشـمـرگـان را             

او .  تيرباران کرد، را پاسـخـگـو بـاشـد         
بايد به افکار عمومي تـوضـيـح دهـد           
که دستـور کشـتـار مـردم کـردسـتـان                
باعث قرباني شدن چند صد و يا چنـد        

 . هزار نفر شد
 

امروز يکـبـار ديـگـر بـا شـنـيـدن                
مصاحبه بني صدر با راديـوي عصـر          
جديد و اينکـه ايشـان دوبـاره چـکـمـه              
هاي پاره پوره قبلي خود را به پا کرده       

چنگ و دنـدان    "  خائنين به ملت" و به  
نشـان مـيـدهـد،  و ايـنـکـه بـايـد در                      
مـقـابـل تـجـزيـه طـلـبـان ايسـتـاد، را                    
تکرار ميکند بـا خـود گـفـتـم بـنـظـر                  
ميرسد در بـر هـمـان پـاشـنـه قـبـلـي                    

درسـت هـمـان ادبـيـات و            .   ميچرخد
فرهنگي که شاه و خميني و دولتهـاي     
ديکتاتور با اتکا به آن به مردمي کـه     
ــاه و حــرمــت انســانــي                    آزادي و رف
ميخواستند حمله کرده و خون تـعـداد      
زيادي را ريختند، اين بار بـنـي صـدر         
ــده ، در                       ــده و مــان از هــمــه جــا ران
روياهاي خود همچون ژنرالهـاي بـدون      
لشکر رجز ميخواند و براي خونـريـزي      
زمـيــنــه چـيــنــي مـيــکــنــد و اعــمــال              
جنايتکارانه سپاه پاسداران را تـوجـيـه      

 .   ميکند
 

ـبـي  "   اصـطـالح   ظـاهـرا   "  تجزيه طل
شاه کليد مهمي است که مـيـتـوان بـا          
الصاق آن به هر اعتراضي در مـقـابـل         

حاکمان ديکتاتـور، از پـيـش پـرونـده             
براي آن ساخت و حمله کرد و کشت و       
از انسانکشي عاري نداشت، چـرا کـه         

.!هدف جلوگيري از تجزيه ايران اسـت   
؟ شاه و خميني و بني صدر و خامـنـه    

... اي و رفسنجاني و احـمـدي نـژاد و         
هـمـگـي ايـن تــئـوري را بـراي حـفــظ                  

اين تـئـوري   .  قدرت خود بکار برده اند 
بـراي مـا     .  هـمـه ديـکـتـاتـورهـا اسـت            

مـردم تــحـت ســتـم و قـربـانــيـان ايــن                  
جنايتکاران اين بهانه تکراري و آشـنـا       

 . است
 

بگذاريد براي روشن شـدن اذهـان          
چرا که ايـن    . چند نکته را ياد آور شوم 

روزها با اوج گـرفـتـن درگـيـري هـاي                
نظامي بين پژاک و جمهوري اسالمـي      
ــعــداد زيــادي از                   ــان ت " ايــران، از زب

حـــکـــومـــتـــي و     "  اصـــالح طـــلـــبـــان    
نــاســيــونــالــيــســتــهــاي پــرو غــرب و            
طرفداران نظام سـلـطـنـتـي، حـملـه بـه               
جنبش انقالبي مـردم در کـردسـتـان،            
حـملـه بـه تـاريـخ مــبـارزات مـردم و                  
جـنـبـش چـپ و بــرابـري طـلـبـانـه در                    

. کردسـتـان را مـيـتـوان بـه وفـورديـد                
نــوشــتــه هــايــي کــه در نــهــايــت از                  
اصالحات و زبان نرم و کنار آمـدن بـا           
حکومت اسالمي و سپاه پاسـداران و        
ــهــوري اســالمــي حــرف               ارتــش جــم
ميزنند و هر نوع مـبـارزه مسـلـحـانـه          
اي را در هر شکل و در هـر شـرايـطـي           

همه اينها در يـک      .  مردود ميشمارند 
موضوع با جمهوري اسالمي مـتـحـد     
هسـتـنـد و دسـت سـپـاه پـاسـداران و                   
ديــگــر نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر رژيــم           
اسالمي را ميبوسند و از آن تـقـديـر              

آن مــوضــوع هـم حــفــظ         .  مـيــکــنـنــد  
 . حاکميت جمهوري اسالمي است

 
در مورد جدا شدن مردم    

 کردستان از ايران  
 

مـن مــخــالــف جــدا شــدن مــردم           
کردستان و يا بلوچستان و آذربـايـجـان     

تــکــه تــکــه شــدن       .  از ايــران هســتــم        
کشورها و يـا دامـن زدن بـه هـويـت                  
هاي قومي و ملي را بـه ضـرر مـردم            
ميدانم، ولي اگر مردم کردستـان بـهـر       
دليلي در يک رفراندوم آزادانـه راي بـه          
جدايي دادند، عليرغم ميل من و يـا          
کساني ديـگـربـايـد بـه ايـن راي آنـهـا                  
احترام گذاشت و کسي نـمـيـتـوانـد بـا              
فرياد وامصيبتا تـجـزيـه طـلـبـي شـد              

 .چکمه به پا کند و خون بريزد... و
 

صندلي متهم جاي شما است                       !  آقاي بني صدر            
 ...  نه قضاوت        

 

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه  

حـرف زدن و از        "  مـردم "  به اسـم     
قول مردم به مـخـالـفـيـن خـود حـملـه               
کـردن از ســوي حــکــومـتــهـا بـه يــک                
افتضاح وحشتناک تبديـل شـده اسـت          
که ميتوان با نگاه کردن به آن فهـمـيـد       
که ديکتاتورها همواره به اسم خـدا و           
سلطان و جامعه و مـردم کشـتـه انـد،           
زنداني کـرده انـد و مـردم را از حـق                   

بـا هـمـيــن      .  آزادي مـحـروم کـرده انــد         
توجيهات، تجزيه طلبي و خيانـت بـه          
اسـالم و سـلــطـنــت و خــون شــهـدا و                  

تا کنون جان هـزاران    ... امنيت ملي و 
همچنـانـکـه ديـده و         .  نفر را گرفته اند 

ــه اســم خــدا، اســالم،                  مــيــبــيــنــيــم ب
سلطنت و منافع عمومي و اسـتـقـالل       

 . جامعه را به بند کشيده اند... و 
همه مردم ايران مـيـدانـنـد کـه بـا            
اعالم اينکه جـامـعـه ايـران اسـالمـي              
است هر صداي غير اسالمي را خـفـه        
کرده اند و زبانها را از حلقوم در آورده     

حتي از شنيدن موسيقي ناراحـت  .  اند
ميشوند، در مقابل فرهـنـگ و هـنـر             

با گفتن اينکه آب بـازي      .  ايستاده اند 
جـوانــان در خــيــابـان از ســوي مــردم               
متعهد پذيرفتني نيست، جلوي نفـس     
کشيدن و بازي و شادي و همه چيـز را      

بني صـدر امـروز بـه اسـم             . گرفته اند 
رابطه با دولتهاي خـارجـي بـه      "  اينکه  

ضرر مردم است و کساني کـه رابـطـه            
ميگيرند، به مردم خيانت ميکـنـنـد،     

 .فرمان حمله ميدهد
سوال اينست که چه کسـي گـفـتـه          

بـه ضـرر مـردم        "  بيگانگـان "  رابطه با  
شامل مردم دنـيـا     " بيگانگان. " است

است يا دولتها؟ کسي کـه مـيـگـويـد            
رابطه با دولتها نـجـس اسـت، هـمـان              
زماني که کاسـه لـيـسـي خـمـيـنـي را                
ميکرد در نوفل لوشاتو در يک کشور     
بيگانه و با کمک دوول بيگـانـه ، زيـر            
دوربين ها رفته و در يک نشست مهـم    

دولــتــهــاي بــيــگــانــه در کــنــفــرانــس            
گوادلوپ تصميم گـرفـتـه شـد کـه در              
مقابل احتمال قدرت گرفتـن چـپ در           
ايران کمربند سبز در مـنـطـقـه ايـجـاد             
شود و از جنبش اسالمي دفاع کردند     
و آقاي بني صدر يکي از همـان افـراد           

بلـه  .  مرتبط با دولتهاي بيـگـانـه بـود       
مردم ايران از نقش مخرب دولـتـهـاي          
غربي يا به قـول بـنـي صـدر بـيـگـانـه                

امـا هـمـيـن بـنـي           .  دلخوشـي نـدارنـد     
صـدر يـکــي از کســانــي بــود کـه بــا                 
حمايت دولتهـاي بـيـگـانـه بـه هـمـراه                
خـــمـــيـــنـــي تـــوانســـتـــنـــد انـــقـــالب          
آزاديخواهانه مردم ايـران را اسـالمـي          

 . کنند و شکستش بدهند
 

در "  بـيــگـانـه   " هـمـيــن دولـتــهـاي         
افغانستان از طـالـبـان و مـجـاهـديـن               

دفاع کردند و در ايـران    ...  اسالمي و  
يک آخوند کپک زده را به نام خـمـيـنـي        
از نجف آورده و زير درخـت سـيـب در          
نوفل شاتو نشاندند و بـه کـمـک بـنـي               

آقـاي  .  صدرها او را به قدرت رساندند   
بــنــي صــدر يــکــي از مــعــمــاران و                 
سازندگان رژيم اسالمي بـود و هـنـوز         

. از آن کثافت اسالمي دفاع مـيـکـنـد       
نقد او به رقباي اسالميش ايـن اسـت            
که چرا او را از حکومت ساقـط کـرده         

 . اند
با اين اوصاف آيا يک ذره شـرافـت     
و صداقت در حرفهاي رئيس جـمـهـور        
ــافــت              ــق جــمــهــوري اســالمــي ي ســاب

 ميشود؟ 
امروز هر بچه محصل دبسـتـانـي      
در عرصه سياست مـيـدانـد کـه دنـيـا            

و ايـن دنـيـاي بـهـم            .  بهم وصل اسـت    
در يـکـسـو      .  وصل شده طبقاتي اسـت  

مردم و صف انسانيت قرار دارد و در       
ديگر سو حاکمين و صاحبان ثروت و       

براي ما خامنه اي و احمدي ..  قدرت  
نژاد عليرغم داشتن پاسپورت ايـرانـي       

ترين و دشمن ترين هسـتـنـد    " بيگانه" 
و مردمي کـه در دنـيـا بـراي نـجـات                 
سکينه محمدي آشتياني بـه خـيـابـان           
رفته و يـا عـلـيـه اعـدامـهـا در ايـران                   
مــيــتــيــنــگ گــذاشــتــه و فــعــالــيــت              

. ميکنند، نزديک تـريـن هـا هسـتـنـد             
آقاي بني صدر هـم عـلـيـرغـم ايـرانـي               
بودن در رديف دشـمـنـان مـردم ايـران             
تشريف دارنـد ايـن پـنـبـه را بـايـد از                    
گوش ناشنواي خود بـيـرون کـنـد کـه              
گويا صداي اعتراض مردم به جنبـش        
اسالمي و دوران حاکميت سيـاه خـود       

آقاي بني صدر بـايـد     .  را نشنيده است 
بفهمد که اگر او نـمـيـخـواهـد صـداي               
مردم و مادران داغديده را بشنود کـه      
عزيزاانشان به دستور او جان باختنـد،      
مردم صـداي نـعـره هـاي اسـالمـي و                
صداهاي نکره او را علـيـه شـوراهـا و             

شنيده انـد  ...  زنان و مردم کردستان و 

 . و از ياد نميبرند
 

امـا يــک چـيــز ديـگــر را بــه ايــن                 
دوره :  آخوند مکال بايد ياد آوري کـنـم   

جنبش اسالمي و بيگـانـه سـتـيـزي و           
راسيسم و فاشيسم اسالمـي شـمـا بـه           

امــروز بســيــاري از      .  سـر آمــده اســت     

ــوران              مــردم جــهــان حــاکــمــيــت جــان
اســالمــي را بــا حــاکــمــيــت هــيــتــلــر             

شـعـار مـورد نـظـر          . مقايسه ميکنند 
من اينسـت کـه جـمـهـوري اسـالمـي                
ايــران را بــايــد هــمــانــنــد حــکــومــت             

 . آپارتايد نژادي در دنيا ايزوله کرد

صندلي متهم جاي شما است                       !  آقاي بني صدر            
 ...  نه قضاوت        

 

 ۴  صفحه 

 

اين حکم گذشت و مانع کـور کـردن         
 .چشمان مجيد شد

هفت سال قبل آمنه بهرامي در       
جريان عمل وحشيانه اسيد پـاشـيـدن     

. به صورتش از دو چشم نابـيـنـا شـد       
 بــار روي صــورتــش عــمــل            ۱۹ او   

جراحي انجام داده و اکنون با اثـرات      
اين جنـايـت غـيـر انسـانـي مـقـابلـه                 

 .ميکند
آمنه در آخرين لـحـظـات اعـالم           

. ميکند که قصاص را نميـخـواهـد         
زنده باد آمنه کـه بـا وجـود ايـنـکـه                 
زندگيش و جواني و زيبـايـي اش بـه         
دليل اين عمل غير انساني از سـوي      
مجيد تـبـاه شـده، در مـقـابـل دور                 
باطل چشم در مقابل چشـم ايسـتـاد         
و در آخرين لحظات اعـالم کـرد کـه             

پـيـام   . نميخواهد اين حکم اجرا شود 
آمنه در رسـانـه هـاي بـيـن الـمـلـلـي                  
هـمـواره ايـن بـود کــه بـايـد بـه ايــن                    
فــجــايــع رســيــدگــي کــرد و نــبــايــد             

ــنــهــا گــذاشــت             ــيــان را ت ــان او .  قــرب
مـيـگـفــت و مـيــگـويـد کــه تـعــداد                
کساني که قـربـانـي اسـيـد پـاشـيـدن               
ــاد اســت و                 ــد بســيــار زي مــيــشــون
متهمين خـيـلـي زود از زنـدان آزاد               
ميشوند و جامعه زنان قربـانـي ايـن           

اينها هـمـه   .  فجايع را تنها ميگذارد 
حـرفــهـايــي اسـت کـه امــروز آمــنــه              
بهرامي با اين تصميم شـجـاعـانـه و           
انساني، بيـش از پـيـش بـراي آنـهـا                 

 .گوش شنوا پيدا خواهد کرد
از قربانـيـان اسـيـد پـاشـي هـا              "

درخواست ميکنيم که متهـمـيـن را         
ايــن پــيــام يــکــي از           ."  نــبــخــشــنــد  

مـقـامــات حــکـومــت اســالمـي در            
امروز قرار بود بـا  .  هفته گذشته بود  

حضور پزشکان متخصص و داديـار      
ــان                ــارســت ــم ــي اجــراي احــکــام در ب
دادگستري تهران ايـن عـمـل انـجـام             
شود و رسانه هاي حکومت نوشتند       
که رئيس قوه قضاييـه اجـازه انـجـام           

آنــهــا ...  را داده اســت    "  عــمـل " ايـن    
عالقمند بودند با کـور کـردن چشـم            
هاي مجيد، قدر قدرتي حـود را بـه            

. جوانان و مردم ايـران نشـان دهـنـد             
حکومت مـيـخـواسـت پـيـام دهـد،              
ميتوانيم همه شـمـا مـعـتـرضـيـن و              
مخالفين و جوانان ضد حکومت را      
اسير کرده و هر باليي که بـخـواهـيـم           

بـا اســلـحــه     .  سـر شــمـا در بـيـاوريــم          
بدستان و اراذل و اوبـاش خـودمـان             
تصـمـيــم گــيـري در مـورد چشـم و                 
دست و پا و حيات و مرگ شـمـا در        

. اختيار حکومت و آخـونـدهـا اسـت        
اين پيام قدر قـدرتـي جـانـيـان بـايـد                
ميبود و اکنون پيام کامال متفاوت    

ــانــي کــه              .  اســت پــيــام يــک زن قــرب
صورتش و چشمان و زيبايـي اش را       
از دست داده، اما نميخواهد به اسـم      
جامعه و اجراي عدالت همان کـاري         
را بکنند که يک فرد در حالت جنـون   

 .به آن دست زد
اين روزهـا در ايـران بـدلـيـل بـه                
قتل رسيدن چند فرد شناختـه شـده،          
در نــزاع هــاي خــيـابــانـي و بســيــار              
عادي، توجه ها به راحت شدن قـتـل      
و آدمکشي در خيابانها و همچنـيـن    

البتـه  .  در منازل و خانه ها جلب شد  
حکومت اعالم کرد که خبررساني و   

جـرم  "  سـيـاه نـمـايـي       "  بقول خودشان   
ولي همـيـن   !!  است و مجازات دارد، 

فجايع يک هـفـتـه گـذشـتـه در ايـران                
ــايــت و                     نشــان مــيــدهــد کــه جــن
آدمکشي و اعـدام در مـال عـام، و              
وحشيگريهاي حـکـومـت اسـالمـي          

کشـتـن   .  جامعه را بيمار کرده اسـت     
و قتل بسيار عـادي شـده و در هـر                
نزاع و اختالفي، فورا تعدادي دسـت      
به چاقو برده و رگ گردن ميـزنـنـد و         
ــان                    ــيــز زن ــن مــورد ن ــژه در اي ــوي ب

در هميـن  . بيشترين قربانيان هستند 
هفته خبر قتل حـداقـل هـفـت زن را              

 .در ايران در رسانه ها ديدم
وقتي حـرمـت انسـانـهـا مـورد             
ــه حــکــومــت قــرار                ــعــرض روزان ت
ميگيرد، وقتي حکـومـتـي زنـان را           
آدم حساب نميکند و در خيـابـان بـه        

بهانه هاي واهي به زنان حـملـه کـرده       
و آنهـا را مـورد اذيـت و آزار قـرار                   
ميدهد اين تصويـر و ايـنـکـه زن را              
بايد محبوس کرد و مواظبـش بـود         
ــواده اســت و                   ــامــوس خــان و زن ن

" بي ناموسي"  ميتوان او را به اتهام   
کشت و سنـگـسـار کـرد، ايـنـهـا بـه                
عـقـل بـخـشــي از جــامـعـه تـبـديــل                  
ميشود و قتل زنان ساده تـريـن کـار            
در جامعه بوده و اسيد پـاشـيـدن بـه            
صـورت زنــان بــه عـنــوان يــک امــر               

 .عادي در ميايد
همين حکومت در مقابل قـتـل       
در خيابانها چوبه دار بر پا ميکند و   
فـيـلــم اعــدامـهـا را عــلـنـي پـخــش                 
مــيــکــنــد و ظــاهــرا ايــن چــنــيــن                 
مـيــخــواهــد بــه مـقــابلــه بــا جــرايــم             

الـبـتـه    .  وجنايات در جامعه بپردازد   
ــنــد کــه جــنــايــت و                   ــدان هــمــه مــي
آدمکشي از طرف حـکـومـت بـراي           
تـــرســـانـــدن مـــردم ومـــقـــابلـــه بـــا            
اعتراضات ميليوني و ادامه حيـات   

 .حکومت اسالمي است
 مـاه ژوئـيـه را بـه             ۱ ٣ يکشنبه  

خــاطــر بســپــاريــد، روزي کــه يــک              
قـربـانــي، کــه لـطــمـات غـيـر قـابــل                 
تصوري از يک اقـدام جـنـايـتـکـارانـه           
متحمل شده بود در مـقـابـل قـانـون            
کذايي چشم در مقابل چشم ايسـتـاد      
و از اين طـريـق فـريـاد زد کـه بـايـد                   
ايندور تسلسل را بشکـنـيـم و بـايـد              
فکري اساسي به حال مصايب و زن         
ستيزي و جنايت و اسيـد پـاشـي در             

 .ايران کرد
تنها راه حل واقعي و عـمـلـي و           
مــتــمــدنــانــه ســرنــگــون کــردن ايــن            
حکومت جنايت و قصاص و چشـم         

. در آوردن و دست و پا بـريـدن اسـت        
حکومت اسـالمـي بـايـد سـرنـگـون              

 .شود
  

 ۲۰۱۱  ماه ژوئيه ۱ ٣ يکشنبه 
 

 ... زنده باد آمنه              ۱ از صفحه  
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 ۳ از صفحه  

 

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

 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود     

 
نقش مردم کردستان در   
 مخالفت با جمهوري اسالمي     

  
ــه مــردم                ــســت ک ــن ــت اي ــي واقــع
کردستان، بعد از سـقـوط حـکـومـت              
پهلوي از همان روزهـاي اول زيـر بـار              

ــتــنــد           ــرف در .  حــکــومــت اســالمــي ن
کــردســتــان خــواســت عــدم دخــالــت             
نيروهاي نظامي و پاسدار و حکومت     
اســالمــي در زنــدگــي مــردم و عــدم              
تمکين به حکومت و قوانين اسالمي   
از روز اول حيات اين حکومت مطـرح   

اين مردم همان روز اول گـفـتـنـد          .  شد
ايـن  . حکومت اسالمي را نميخواهند 

حرف با عکس العمل حکومت روبرو     
شد و لشکرکشي آغاز شد از زمين و         

اعدام و تـوپ بـاران     .  هوا حمله کردند  
و حمله نـظـامـي جـزيـي از سـيـاسـت                  
سرکوبگرانه اين حکومت عليه مـردم     
کردستان اسـت کـه در زمـان جـنـاب               
بنـي صـدر شـروع شـد و تـا  امـروز                     

مردم کردستان عليه ايـن    .  ادامه دارد 
جنايات و عليه اين حکومت مـبـارزه       

 .کرده و کوتاه نيامده اند
طــبــعــا کــردســتــان يــک جــامــعــه         

. پيچيده مثل همـه جـاي ايـران اسـت            
در آنــجـا نــيـز ســازمـانــهــا و احــزاب               
متعددي با گرايشات و بـرنـامـه هـاي         
مــخــتــلــف فــعــالــيــت مــيــکــنــنــد و             
ســازمــانــهــاي چــپ، کــمــونــيــســت و          
ناسيوناليست در اين جغـرافـيـا فـعـال           
هستند و مـيـتـوان و بـايـد در مـورد                
آنــهــا و هــمــه احــزاب ســيــاســي در                 

. کردستان گفت  ونوشت و يا نقد کـرد  
ــر ايــنــســت کــه مــردم                   امــا اصــل ب

کردستان مـطـالـبـاتـي دارنـد و بـراي                
رسيدن به آنها حق دارند عـلـيـه سـلـب         
کننـدگـان ايـن مـطـالـبـات اعـتـراض                

 .  کنند
واقعيت اين است که هيـچ انسـان        
با منطقي بجز بني صدر و خمينـي و      
بقيه سران ريز و درشـت اسـالمـي  و                
سلطنت طـلـبـان آريـايـي پـرسـت ايـن                 

 . حقوق و مطالبات را انکار نميکند
 

 مبارزه مسلحانه ،     
 خشونت و اصالحات   

 
 سال است کـه  ۲ ٣ مردم کردستان   

درگير مبارزه سـيـاسـي و جـنـگ بـا                 
تــاريــخ  .  حــکــومــت اســالمــي اســت       

مبارزات مردم و هـمـچـنـيـن احـزاب              
سياسي در کـردسـتـان يـک بـخـش از                
تاريخ ايران است که بايد بـه دقـت بـه             

 . آن پرداخت
اينکه يک حکومت لشـکـرکشـي         
کند و از زمين و هوا مردم را بمبـاران   
کـنـد، کـاري کــه در دوره اول حـملــه                 
حکومت اسالمي به کردستان شـروع       
شد و تا کنون ادامه دارد، نمونه بـارز       
بـربــريــت و وحشــيـگــري و تــروريســم            

عليـه ايـن لشـکـرکشـي          .  دولتي است 
مردم کـردسـتـان بـراي دفـاع از خـود                
دست به اسلحـه بـرده و يـک جـنـبـش                 
مقاومت توده اي در مـقـابـل تـعـرض         
رژيـم اسـالمـي در کـردسـتـان شـکــل                

 . گرفت
 

آيا دست بردن مردم به اسلحـه در      
هر شرايطي محکوم اسـت؟ چـرا؟ آيـا         
هر نوع دفاع مـردم از حـق حـيـات و               

زندگي و خواستهاي خود بايد به اسـم       
؟ اگر ايـن حـق     .خشونت سرکوب شود 

براي دفاع از مردم سلب ميشود، چرا       
و بـر اسـاس کـدام مـنـطـق و حـقـوق                     
انساني دولتها بايد با اسلحه سياسـت     

؟ . خود را به جامعـه تـحـمـيـل کـنـنـد              
همچنانکه آقايان بني صـدرهـا کـرده           

اين حق را چه کسي به آنـهـا داده       .  اند
 ؟ .است

مـعـلـوم اسـت کـه جـواب روشـن                
 .است،  قانون اينرا گفته است

اما قوانين هميشه در دنيـا و در           
همه کشورها تابـع و نـتـيـجـه تـعـادل                
قواي نيروهاي سـيـاسـي و طـبـقـاتـي               

قـانــون  .  مـخـتـلــف زمـان خـود اســت           
جمهوري اسالمي را نـه نـمـايـنـدگـان              
مردم  بـلـکـه نـمـايـنـدگـان جـمـهـوري                  
اسالمي نوشتند که آقاي بـنـي صـدر           

مـا از هـمـان اول          .  يکي از آنـهـا بـود        
اعالم کرده ايم نه اين قوانين را قـبـول         

در .  داريم و نه حکومـت اسـالمـي را          
مقابل ايـن اعـتـراض بـا اسـلـحـه بـه                   
سراغ ما آمدند و کشـتـاري از مـردم             
ايران کردند که ميتوان آنرا بزرگـتـريـن       
کشتار عصر حاضر و جنـايـت عـلـيـه            

آقـاي بـنـي صـدر         .  بشريت نـام نـهـاد       
يکي از فرماندهان ايـن کشـتـار بـوده            

او نميتواند دسـتـهـاي خـونـيـن           .  است
خود را بشويد و بـه عـنـوان صـاحـب               

ايشان صاحـب  .  نظر افاضات بفرمايد  
نظري از تبار اسالمي با پرونده اي پـر        

 .    از قتل تشريف دارند
 

همين کساني که مقاومت مـردم      
کردستان را خشـونـت مـيـدانـنـد، در              
مـقـابـل جـنـايــات نـيـروهـاي مسـلــح                
جمهوري اسـالمـي ايـن چـنـيـن دهـن               

آنـهـا را بـه عـنـوان            .  دريده نـيـسـتـنـد       
نيروهـاي حـافـظ مـنـافـع جـامـعـه و                  

 . منافع ملي اسم ميبرند
ــل هــر حــرکــت                   ــب ــدي ق ــن ــا چ ت
اعتراضي مردم و از جـملـه و بـويـژه                
انقالب مردم را خشونت قلمداد کـرده        
و از اينکه همواره و در هـر شـرايـطـي            

کـردن  "  اصـالح    "  مردم بايد مشغـول     
حکومتهاي ديکتـاتـور شـونـد حـرف           

تـو گـويـي دنـيـا بـا هـمـيـن                  .  ميزدند
شعارهاي توخالي اصالح طلبانه جلـو   

آمده و در هيچ جايـي و عـلـيـه هـيـچ                
هيتلري انقالب و مبارزه و دسـت بـه            

ايـن  .  اسلحه بردن مشـروعـيـت نـدارد         
تزها البته مورد عالقه جنبشي اسـت      
کــه مشــغــول بــرداشــتــن زيــر ابــروي             
حــکــومــت اســالمــي و بــزک کــردن              

اسـالمـي   -کل جريانات ملـي    . آنست
مذهبي به اين جبـهـه تـعـلـق          -و ملي 
 . دارند
 

طــــبــــعــــا در آنســــوي خــــط،              
سازمانهايي بـوده و هسـتـنـد کـه بـر                
طبل قومپرستي و ناسيوناليسم کـرد       
مي کوبنـد و بـه مـاجـراجـويـي هـاي                 

 . نظامي دست ميزنند
بـررســي فــعــالــيـت ســازمــانــهــاي         
سياسي و نظامي در کردستـان ايـران،      
امري جداگانه است که ميتوان بـه آن           

انــتــقــاد از مــاجــراجــويــي        .  پــرداخــت
يک موضوع ديگر است . ..  نظامي و 

که ابدا نبايد توجيه کـنـنـده جـنـايـات           
حکومت اسالمي ويـا حـکـومـتـهـاي           
ديکتاتور ديگر باشد، کاري کـه بـنـي        

 .صدر امروز هم مشغول آن است
 

اما تا آنجا که به کردستـان ايـران           
برميگـردد، جـامـعـه کـردسـتـان يـک               
جامعه حزبيت يافته و از نظر سياسـي   
به نسبت ديگر مناطـق ايـران بسـيـار            

در کـردسـتـان ايـران         .  پيشرفـتـه اسـت     
جــنــبــشــي کــه عــلــيــه لشــکــرکشــي             
حکومت اسالمي آغاز شد با فـراز و           
نشيب هاي فراوان پيش رفت و با يـک     

. سرکوب خونين به عـقـب رانـده شـد             
اما امروز جنبش آزاديخواهـي مـردم         

ايران و به تبع مردم کردستان تـجـارب    
گـرانــبــهــايـي بــه دسـت آورده کــه در                
سرلوحه آن اهميت دادن بـه مـبـارزات        
شـهـري و مـبـارزه کــارگـران و مــردم                

فـاصـلـه    .  زحمتکش ، حک شـده اسـت      
گرفتن بخش قابل توجهي از مـردم و        
فعالين سياسي از ملي گرايـي و نـقـد         
نــاســيــونـــالــيــســـم کــرد از جــملـــه                 

ايـن جـنـبـش       .  دستاوردهاي آن اسـت     
خواهان سرنگوني کـامـل حـکـومـت            
ــا                    ــن راســت اســالمــي اســت و در اي

 .گامهاي مهمي برداشته است
 

اما شکـي نـبـايـد داشـت کـه در                
تناسـب قـواي مـعـيـنـي مـردم بـراي                  
تعييـن تـکـلـيـف خـود بـا جـمـهـوري                   
اسالمي و نيروهاي مسلـحـش دسـت          
به اسلحه ميـبـرنـد و بسـاط جـانـيـان                

ايـن نـه     .  اسالمي را جـمـع مـيـکـنـنـد          
فقط تابو نبايد باشد ، بلکه عين حـق      
و عدالتخواهي و مقابله بـا خشـونـت         

 . دولتي است
هر لحظه و هر روز ادامـه حـيـات         
حکومت اسالمي يعـنـي خشـونـت و           
تجاوز و اعدام و سنگسار، هـر کسـي       
که مردم را از امـکـانـات رهـايـي از                 
دست اين رژيـم، از جـملـه مـبـارزه و                 
اعتراض و اعتصاب و انقالب و قيـام      
مسـلــحــانــه بــاز مــيــدارد، بــه ادامــه            

 .حيات اين بختک شوم کمک ميکند
  

  ۲۰۱۱  اوت ۲ 
 ۱۳۹۰  مرداد ۱۱ 

صندلي متهم جاي شما است نه          ! آقاي بني صدر  
 ...  قضاوت
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 ۱ از صفحه  

با هيلي کوپتر، جت و فـانـتـوم    .  شدند
بــر ســر مــردم شــهــر و روســتــاهــاي                

 ٢٨ حـملـه     .  کردستان آتـش گشـودنـد      
مرداد توسط رژيم اسـالمـي تـالـشـي            
بـراي خــفــه کــردن انــقــالبــي بــود کــه              
ميرفت بساط جنايتـکـاران اسـالمـي         
را در همان روزهاي نـخـسـت بـقـدرت            

هــمــزمــان بــا    .  رســيــدنشــان بــرچــيــنــد   
کوبيدن شهر و روستاها از راه زمـيـن           
و هوا، صادق خـلـخـالـي اعـدامـهـاي              
وسيعي را از کرمانشاه تا اروميه بـراه      
انداخت و بسـيـاري از عـزيـزتـريـن و                 
شريفترين انقالبيون، کمـونـيـسـتـهـا و          
ــي                          ــان آزاده اي را در بـ ــر انسـ هـ
دادگاههاي چند دقـيـقـه اي جـهـل و                

 . توحش اسالمي به گلوله بستند
در مــقــابــل ايــن لشــکــر کشــي،            
اســـتـــقـــامـــت، پـــايـــداري، از خـــود            
گذشتگي و مقاومت بي نظيـر مـردم         
و نيروهاي چپ و انقالبي، نويد بخـش   

. تداوم قيام و انقالب مردم ايـران بـود        
ايــن مــقــاومــت تــنــهــا بــه تــالش و                
ايستادگي مردم کـردسـتـان خـالـصـه            
نميشد بلکه بخشهاي زيادي از مـردم     
آزاديخواه و انـقـالبـي در اقسـا نـقـاط               
ــرجســتــه اي در                  کشــور کــه نــقــش ب
سرنگوني حکومت سلطنـت پـهـلـوي          
داشتند، در يک جـبـه واحـد در کـنـار              
مردم کردستان و در اشکال مخـتـلـف          
به مقاومت و دفاع از دسـتـاوردهـاي          

خميني و ديـگـر     .    پرداختند٥٧ قيام  
ســران حــکــومــت اســالمــي اگــر در             

  بـا تـمـام تـوان بـه              ٥٩  و ٥٨ سالهاي
سـرکـوب دسـتـاوردهــاي قـيـام مــردم             
پرداختند، اگر با حملـه بـه کـردسـتـان           

 هــزاران انســان       ٥٨  مــرداد      ٢٨ در   
شريف را به خاک و خون کشيدند، اگـر    

 را در سنندج ٥٩ فاجعه نوروز خونين  
خلق کردند، اگر خانه و کاشانه مـردم          
کردستـان را بـا تـوپ و خـمـپـاره بـر                    
سرشان ويران ساختند، اگر انقـالبـيـون        
و مردم مبارز ترکمن صحرا را از دم           
تـيــغ گــذرانـدنــد، بــراي ايـن بــود کــه                
بتوانند آزاديخواهي، برابري طلـبـي و        
انســانــيــت را در آن مــمــلــکــت بــدار              

بکشند و با قـتـل و کشـتـار ، بـا بـه                     
قهقرا کشانيدن جامعه و با چـپـاول از        
هستي و دسترنـج مـيـلـيـونـهـا مـردم               

 .ستمديده، بر آنان حکم برانند
جا دارد در ايـنـجـا بـه اسـامـي،                 
روز، ساعت و مـحـل اعـدام شـدگـان              
توسط خلخالي، اين جالد حـکـومـت         
اسالمي اشاره شود تا بار ديگـر و بـه         
مناسبت  فرمان حمله خميني و بـنـي     

 بــه   ٥٨  مــرداد ســال        ٢٨ صــدر در      
کردستان، جنايـات حـاکـمـان از گـور             
برخاستـه اسـالمـي  بـه خـاطـر آورده                 

 .شود
  نفر در شهرستان پاوه۱۱ اعدام 

 دقـيـقـه بـامـداد          ۴۰  و  ۲ ساعت  
ــاد         ۱۳۵۸  مــرداد      ۲۸   در ديــزل آب

 :کرمانشاه
 عبداله نوري -۱ 
 هوشنگ عزيزي -۲ 
 محمد محمودي -۳ 
 يداله محمودي -۴ 
 حسين شيباني -۵ 
 هرمز گرجي بياتي -۶ 
 مظفر فتاحي- ۷ 
 محمد عزتي-۸ 
 محمد عزيزي -۹ 

 آذرنوش مهدويان -۱۰ 
 اصغر بهبود -۱۱ 

 
 نـفـر ديـگـر از اعـدام              ۷ اسامـي    

 شدگان در پاوه
 ۱۳۵۸  مـرداد      ۲۹ بامداد روز     

ــاد                  در مـــحـــوطـــه زنـــدان ديـــزل آبـ
 :کرمانشاه

 حاجي افراسياب -۱ 
  عبداوهاب ملک شاهي۲ 
 عماد الدين ناصري-۳ 
 عبدالکريم کريمي-۴ 
 محمد نقشبندي -۵ 
 عزيز مراد-۶ 
 مراد ذولفقاري -۷ 
 

  نفر در شهر مريوان۹ اعدام 
 ۳  دقــيــقــه       ۳۰  و     ۱۸ ســاعــت    
  ۱۳۵۸ شهريور ماه 

 حسين مصطفي سلطاني -۱ 
 امين مصطفي سلطاني-۲ 
 احمد پيرخضري -۳ 
 )کارمند بيمارستان ( 
 )معلم ( حسين پيرخضري  -۴ 
عضو شـوراي    (  فايق عزيزي  -۵ 

 )شهر مريوان 
 )پيشمرگه ( علي داستان  -۶ 
پـزشـک و     (  بـهـمـن اخضـري           -۷ 

 )فيلم بردار 
 جالل نسيمي-۸ 
احمد قادرزاده اهـل روسـتـاي        -۹ 

 دره تفي
 

  نفر در شهر سنندج۱۱ اعدام 
 ۵  ساعت   ۱۳۵۸  شهريور ۵ روز  
دو تن از آنها زخمي بـودنـد     .  بعداظهر

احسن ناهيد از نـاحـيـه ران پـا، بـا                ( 
استفاده از برانکارد و ناصر سـلـيـمـي            

 از ناحيه دست راست
 احسن ناهيد -۱ 
 شهريار ناهيد-۲ 
 جميل يخچالي-۳ 
 ناصر سليمي-۴ 
 عبداله فوالدي-۵ 
 مظفر نيازمند-۶ 
 سيروس منوچهري-۷ 
 اصغر مبصري-۸ 
 مظفر رحيمي-۹ 

 عيسي پيرولي-۱۰ 
  عطا زندي۱۱ 

 
  نفر در شهرستان سقز۲۰ اعدام 

 شـهـريـورمـاه     ۶  بامداد  ۷ ساعت  
 ۱۳۵۸ 
 احمد سعيدي-۱ 
 قادر بهار-۲ 
 محمد بابا ميري-۳ 
 رسول اميني-۴ 
 ناجي خورشيدي-۵ 
 کريم رضايي-۶ 
 انور اردالن-۷ 
 سيف اله فيضي-۸ 
 علي فخرايي-۹ 

 عبداله بهرامي-۱۰ 
 سيد حسن احمدي۱۱ 
 محمد درويش نقرهاي-۱۲ 
 کريم شيريني-۱۳ 
 ابوبکر حميدي-۱۴ 
 احمد مقدم-۱۵ 
 جليل جمالزاده-۱۶ 
 کشي زاده-۱۷ 
 محمد غفاري-۱۸ 
 خاطر خطيبي-۱۹ 
 ناصر حدادي۲۰ 

 

اين اسامي و اسامي دهـهـا هـزار       
انسان ديگر که با فـرمـان خـمـيـنـي و             
ديگر سران حکومت اسالمي بـعـد از        

 تــا بــه     ٦٧  و ســال       ٦٠  خــرداد     ٣٠ 
امـروز در زنــدانــهــاي مــخــوف رژيــم            
اسالمي اعدام و سر بـه نـيـسـت شـده             
انـد،  سـنـد مـحـکــومـيـت يـکـي از                     
خونخوارتـريـن حـکـومـتـهـاي تـاريـخ              

 .معاصر ايران است
ابـولـحـسـن بـنـي صـدر يـکـي از                  
همدستان خميني و مجري فـرمـان او         
در پست ريـاسـت جـمـهـوري آن دوره               

ــود ــيــن                 .  ب ــن ــر ســال در چ ايشــان ه
روزهايي براي شانه خالي کردن از بـار     
همدستي اش در کشتار انقالبـيـون بـا       
حکومت اسـالمـي شـروع بـه هـزيـان              
گويي ميکند تـا بـلـکـه مسـئـولـيـت                

 مـرداد    ٢٨ خود را در قـبـال فـاجـعـه             
پـنــداري بــه عــذاب      . الپـوشـالــي کــنـد     

امـروز هــم    .  وجـدان دچـار شـده اسـت          
ايشـان هـمـان الـفــاظـي را پـرت مــي                 

 ٥٨  مرداد   ٢٨ کندکه در زمان حمله    
 . بر زبان جاري مي کرد

اخيرا ابولحسن بني صدر بعنـوان      
کسي که تمـام افـتـخـاراتـش مـرهـون              
منفورترين شـخـصـيـت تـاريـخ ايـران              
يعني خميني و حـکـومـت اسـالمـي             
بوده است، همچون هميشه و به بهانـه        

تجزيه و تجـزيـه طـلـبـي،        " پرداختن به   
خائنين و وابستـه گـان بـه قـدرتـهـاي                

، شروع به تـراوش يـک سـري          " خارجي
. خزعبـالت فـاشـيـسـتـي کـرده اسـت              

ايشان در ايام قدر قدرتي اش در کنـار    
خميني با همين عبارات فرمان حملـه   

ايـن روزهـا     .  به مردم کردستان را داد     
در بحبوحه تحوالت سياسي در ايـران      
تنها کسي که هنوز دارد از ايـن واژه             
ها در کـنـار سـران حـکـومـت و پـس                 
مانده هـاي حـکـومـت سـابـق عـلـيـه                  
مردم شاخ و شـانـه مـي کشـد ايشـان              

 .است
به قسمتي از سـخـنـان او تـوجـه                

ــد   ــي ــن ــويــد             .  ک ــي صــدر مــي گ ــن : ب
طلـب دسـتـيـارهـاي         هاي تجزيه جريان" 

مهم رژيم هستند که ترس از تـجـزيـه            
کنند و جـامـعـه          را به جامعه القا مي    

ايـن  .  دارنـد    ملي را از جنبش باز مـي      
ــه       جــريــان ــه           هــاي تــجــزي طــلــب کــه ب
شـونـد و      هاي خارجي وصل مي    قدرت

از آنها اسلحه و امکانات مي گـيـرنـد       
هر ايـرانـي کـه بـه قـدرت              .  اند و خائن 

خارجي متوسل بشود خائن اسـت بـه        
اسـتــقــالل ايــران و بــه ضــرورت ضــد              

او ادامـه مـي       ." آزادي ايرانـيـان اسـت      
يک به اين اعـتـبـار      " :  دهد و مي گويد 

که عامل بـقـاي رژيـم هسـتـنـد بـراي                
اينکه تـاريـخ ايـران تـاريـخ اسـتـبـداد                 

هـمـيـن     . متمرکز است از ترس تجـزيـه   
رژيم هم روي به استـبـداد آورد و يـک              

دو  . دليل بزرگش ترس از تجزيـه بـود         
ايــنــکــه قــدرت خــارجــي را تــوجــيــه             

خـب   . کنند حضورش را در کشور     مي
رژيـم کــه قــدرت خـارجــي را مـحــور               
سياست داخلي و خارجي کـرده، آنـهـا         
هم پاي قـدرت خـارجـي را بـه مـيـان                 

خب حاال فرض کنيـم کـه       . کشند  مي
اي    اين مداخله خارجي به همان انـدازه     

ــي االن                         ــبــ ــيــ ــه در لــ ــود کــ بشــ
خب ببينيد که چه فـاجـعـه      . بينيم  مي

بزرگي ايران گرفـتـارش خـواهـد شـد؟            
اين است که بـدون تـرديـد هـر ايـرانـي               

ــي ــزاري                    مـ ــيـ ــا بـ ــهـ ــنـ ــد از ايـ ــايـ بـ
بايست به اينها بگويد کـه    مي . بجويد

شما خائنيد به دو اعتـبـار و بـا آنـهـا               
هر ايراني کـه بـه      .معامله خائن بکند 

قدرت خارجي متوسـل بشـود خـائـن            
و بـه ضـرورت         است به استقالل ايران   

 ."ضد آزادي ايرانيان است
 

زماني که بـنـي صـدر در رکـاب              
ارتـش، سـپـاه و ديـگـر سـرکـوبـگـران                  
حکومت تازه بقدرت رسيده اسـالمـي     
با توپ و خمپاره از طـريـق زمـيـن و                
هوا خانه و کاشانـه مـردم سـنـنـدج و               
ديگر شهرهاي کردستان را بـه ويـرانـه           
تبديل مـي کـرد بـا هـمـيـن اراجـيـف                  

در آن ايـام  .  فرمان خميني را اجرا کرد   
بني صدر در کنار خميني و خلخـالـي       
، با تاييد اعدامهاي دسته جمـعـي از         
کرمانشاه و پاوه تا مريوان، سـنـنـدج،      
سقز، بـوکـان و مـهـابـاد بـه سـالخـي                  

...  سالروز صدور فرمان                    ۵۸ مرداد       ۲۸     

 ۶ صفحه 
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 ۵ از صفحه  

جوانان و هر کسـي کـه بـه دسـتـشـان                 
مي افتاد پرداختند و با تجزيه طـلـب        
و ضد انقالب خواندن مـردم انـقـالبـي          
شهرها و روسـتـاهـاي کـردسـتـان، در              
تحميل جنگي خانمـانسـوز، زنـدان و           
اعدام و کشـتـار، روي جـنـايـتـکـاران               

جـنـاب بـنـي       .  نازي را سـفـيـد کـردنـد         
صدر فکر مي کند بـا نشـخـار کـردن              
همان هجويات آنهـم بـعـد از گـذشـت              

 سـال از آن تـاريـخ، مـي               ٣٠ بيش از   
تواند همدستي خود با رژيم اسـالمـي      
و شخص خمـيـنـي را مـاسـت مـالـي                

. موضوع امـا بـرعـکـس اسـت           .  کند
رژيم جمـهـوري اسـالمـي و خـمـيـنـي                
اتفاقا اولين دستيارانش امـثـال بـنـي          
صدر جريانات مـلـي مـذهـبـي و دو                
خـردادي هـاي درمـانــده از هـمـه جــا                
بودند که در نوفل نوشاتو مـامـوريـت      
يافتند تا انقالب آزاديخواهانه  مـردم     

اگر خميني .  را به خاک و خون بکشند   
و حکومتش او را با تيک پـا از دايـره           
حکومت بيرون انداختند به اين خاطر     
بــود کــه تــاريــخ مصــرفــش بــعــنــوان            
کسيکه ظرفيت مقدماتي سرکوب را    
از خود بنمايش گذاشته بود ديگـر بـه       

ايـن نـوع ژسـت و          .  پايان رسيده است  
شـگــردهــا را بــنـي صــدر در بــارگــاه              
خميني و آيت اله هاي قم يـاد گـرفـتـه          

همدستي او در سرکـوب مـردم      .  است
ايران بويژه مردم کردستان بر پيشـانـي      

تــاريــخ عــربــده   .  اش حــک شــده اسـت       
کشي هاي بـنـي صـدر در کشـتـار و                 
ويران کردن خانه هاي مردم، گورهـاي        
دسته جمعي کـودکـان نـاشـي از ايـن               
حمالت  و در حياط منـازل مـردم در        
سنندج را نه تنها نسل آن دوره بـلـکـه          
نسل جديد و انقـالبـي امـروز از زبـان              
بزرگترها شنيـده اسـت، نـوشـتـه هـا،              
تصاوير و فيلم هاي ويـدئـويـي تـهـيـه              

. شـده آن ايـام را مشـاهـده کـرده انــد                 
جناب بني صدر نمي تواند در دنـيـاي     
رشد تکنولوژي و ارتباطات پيشرفتـه   

ايشـان  .  امروز سر کسي را شيره بمالد   
يا هنوز در عصر قدرقدرتي خـمـيـنـي         

فکر ميکند يا خود را به نفهمي مـي        
بني صدر با اين نوع فيگـورهـاي   . زند

آبـرو بـاخـتـه نـمــي تـوانـد خـود را از                     
همدستي اش با خـمـيـنـي و بـعـنـوان                
رئيس جمهور يـک حـکـومـت بشـدت           
مــتــوحــش اســالمــي را از آن هــمــه               

 . جنايت  تبرئه کند
 

خائن کيست قدرت خارجي               
 کدام است؟      

اصطالحات بکار برده شـده بـنـي          
وابستگـان  " ، و ”خائن“صدر مبني بر  

ــهــاي خــارجــي         ، کــمــاکــان     " بــه قــدرت
متوصل شدن او بـه سـالح زنـگ زده             
اي اســت کــه تــنــهـا مـخــتـص ســران               
حکـومـتـهـا عـلـيـه شـهـرونـدان بـراي                  
سرکوب هر چه بيشـتـر آنـان اسـت بـا               
اين تفاوت که طي چند سـال گـذشـتـه           
ايشان در مقام خلـع يـد از مـقـامـش                
اين هذيانها را براي خوش رقصـي در        
مقابـل جـريـانـات پـرو غـرب و پـس                  
مانده هاي سلطنت بر زبان جاري مـي    

اينها تکرار همان عبـارات ويـژه     .  کند
قلدران حاکم است که در دوره رئـيـس        
جمهور بودن ايشان عـلـيـه هـر انسـان              
شريف و آزاديخواهي بکـار بـرده مـي          
شد تا براحتي به انـقـالب مـردم خـون          

اگر اصطالح خائن را بـنـا بـه      .  بپاشند
تعريف ايشان بپـذيـريـم، بـايـد کـتـاب              
خاطرات بـنـي صـدر از زمـان شـروع               
همکاري او با خمـيـنـي و کـنـفـرانـس               
گوادلوپ در تـحـمـيـل عـقـب مـانـده                
ترين جريانات ملي مـذهـبـي بـر يـک              
جامعه مدرن و سکوالر را مـطـالـعـه            
کرد تا خائنين را بخوبـي شـنـاخـت و           

اما الزم نـيـسـت کسـي         .  معرفي کرد 
برود خاطرات بني صدر را مـطـالـعـه           
کند تا بداند خائن يا خائنين مـتـکـي          
به قدرتهاي خارجي چه کساني بـودنـد    

کافي اسـت ايـن سـئـوال         .  و يا هستند 
را از جـنـاب بـنـي صـدر پـرسـيـد کـه                    
خميني و شخص ايشان و ديگر سـران      
ديروز و امروز حکومت اسالمـي کـه          
با اتکا به نيروي سـرکـوبـگـر سـپـاه و              

ارتش مردم کردستان و ترکمن صحـرا    
را به خاک و خون کشيـدنـد، بـا کـمـک           

آيــا .  چـه کســانـي بـقـدرت رسـيــدنـد؟            
حمايت قدرتهاي خارجي نبـود کـه از          
جريان خميني که ايشان هم جز مـهـره        
هاي اصلي آن بـود بـر سـر کـار آورده                

خميني، بني صدر و خيل از   .  شدند؟
گور برخاسته گان اسالمي بـودنـد کـه        
با هـمـت قـدرتـهـاي خـارجـي و بـراي                  

 بـه مـردم       ٥٧ شکست دادن انـقـالب       
اگر ايـن حـمـايـتـهـا از             .  تحميل شدند 

نظامي کـه بـنـي صـدر هـم در راس                  
يکي از مهمتـريـن دسـتـگـاهـهـاي آن              
بود وجود نداشت، تـوان ايـن را نـمـي            
داشتند  که انـقـالب را بـه شـکـسـت                 
بکشانند و متـعـاقـب آن کـه زنـدگـي               
ميـلـيـونـهـا انسـان را بـه نـيـسـتـي و                      

واگر تـا کـنـون ايـن           . تباهي بکشانند 
رژيم هم چنان سر پـا ايسـتـاده اسـت،             
ــداوم و                      ــوب مـ ــالوه بـــر ســـرکـ عـ
سيسماتيک، همچنان مورد حـمـايـت         
برخي از دولتهـايـي اسـت کـه جـريـان               
اسالمي خميني و امسال بـنـي صـدر          

. را بزک کردند و بـر سـر کـار آوردنـد                
حمايت دولتهايي که قـبـل از رئـيـس             
جمهور شدن جناب بني صـدر، نـواي          
مطلوبيت کساني چون او را بـعـنـوان            
رئيس جمهور بودن در گوشش خوانده   

بنابر اين با تعاريفـي کـه بـنـي         . بودند
صدر از خائن و سرسپردگي و اتکا بـه    
کشورهاي خـارجـي و بـاز شـدن پـاي               
آنان مطرح مي کـنـد، کـامـال روشـن             
است که خائن و متکيان به قدرتـهـاي      
خـارجـي تـا کـنـون در کــارنـامـه چــه                  

 . جنايتکاراني بايگاني شده است؟
گفتم که جالب اين اسـت کـه هـر             

 مـرداد و      ٢٨ سال همزمان با سالروز     
فرمان حمله خـمـيـنـي بـه کـردسـتـان،               
بني صدر قبل از هـر کسـي و يـا بـه                   
بهانه موضوعي به نوحـه سـراي مـي           

حمله اخير رژيـم بـه مـنـاطـق          .  پردازد
مرزي و درگـيـري بـا پـژاک  فـرصـت                  

 ٢٨ مـنـاسـبـي بـود تـا بـنـي صـدر                       
 را بـا چـنـيـن گـفـتـه هـاي                 ٥٨ مرداد  

او .  پــوســيــده اي پــرده پــوشــي کــنــد           
 ٢٨ بخوبي مي داند کـه در سـالـروز             

مرداد، تنهـا شـخـصـيـت شـاخـص و               
رانده شده  از حکومت کـه بـا فـرمـان            
خميني در حملـه بـه کـردسـتـان بـراي               
افکار عمومي تداعي کننـده کشـتـار        
مـردم کــردســتــان اســت خــود ايشــان             

مردم سراسر کشور بويژه مـردم   .  است
کــردســتــان بــنــي صــدر را بــا جــملــه              
معرفش که به ارتـش و سـپـاه اسـالم                

تــا ســرکــوبــي غــائلــه       "  اعــالم کــرد،      
کــردســتــان پــوتــيــن هــا را از پــا در                 

گويا هـر سـال       .  مي شناسند" نياوريد
 مـرداد و يـا بـه            ٢٨ با نزديـک شـدن        

بهانه رويدادي مربوط به کردستان  و      
با همان پرخاشگريهايي که در بـارگـاه       
خميني به ارث برده است جناب بـنـي        

 .صدر دچار عذاب وجدان مي شود
  

 . تجزيه و تجزيه طلبي         
رژيم سلطنتـي شـاه و حـکـومـت             
جـمـهـوري اسـالمـي بـويـژه در دوران                
رياست جمهـوري بـنـي صـدر صـداي             
حـق خـواهـي مـردم کـردسـتـان را بــا                  

. تجزيه طلب خوانـدن آنـان مـي دانـد             
“ خاک پاک مـيـهـن        “ براي اين جانيان   

براي چپـاول، دزدي و بـه جـيـب زدن                 
هســتــي جــامــعــه و دســتــرنــج مــردم           
مقدس بوده و هست و پاسخ مردمـي      
که حق زندگي و نفس کشيدن را مـي        
خواستند، هميشه با گلولـه داده شـده        

سالهاست که ايـن حـنـا ديـگـر            .  است
اين حق طبيعي و انکـار  .  رنگي ندارد 

ناپذير مردم کردسـتـان اسـت کـه اگـر             
بخواهند مي توانند در يـک رفـرانـدم            
آزاد و سالم راي به جدا شـدن از ايـران           
بدهند يا اينکه در چـهـارچـوب ايـران            
همچون شهروندان بـرابـر و مـتـسـاوي            

نه بـنـي صـدر و نـه             .   الحقوق بمانند 
خيل اعوان و انصار سلطنت طـلـب و         
نه هر جانور اسـالمـي ديـگـري نـمـي                
تواند مانع از اين خواست برحق مردم     

در بسـيـاري مـوارد بـا فـراهـم               .  شود
بودن اين زمينه که گويا جـدا شـدن و           
تشکيل يک کشـور مسـتـقـل جـرمـي             
نابخشودني است، هـر دو حـکـومـت            
ــه               پــهــلــوي و جــمــهــوري اســالمــي ب
سرکوب مردم کردستان دست زده انـد     
در مقاطعي و بنا به مقتضـاي زمـان           
و نياز نـيـز، خـود طـراح پـرت کـردن                   
تجزيه طلبي بوده اند تا براي سرکـوب   

و کشتار هر چه بيشتر عليه هر گـونـه      
. حق خواهي دستـشـان بـاز تـر بـاشـد              

اکنون بعد از گذشت بيش از سـه دهـه      
از عـمـر يـک حـکـومـت سـرکـوبـگـر،                  
جنايتکار اسالمي و حـکـومـتـي کـه            
ــودي                   ــاب ــه ورطــه ن جــامــعــه اي را ب
کشانيده است، ايـن تـرفـنـدهـا ديـگـر              
کـــارايـــي نـــدارد چـــرا کـــه شـــاهـــد               
همبستگي و اتحاد مردم در سـراسـر          
کشور عليه کليـت نـظـام اسـالمـي و              

جـنـاب بـنـي صـدر          .   سران آن هستيم  
اما هنوز در فاز سـه دهـه قـبـل مـي                
ــر                خــواهــد بــا ســرپــوش گــذاشــتــن ب
همدستي خود با خميني و حـکـومـت      
اسالمي، با عباي دفاع از خـاک پـاک           
ميهن سـهـيـم بـودنـش در حـملـه بـه                    
کردستان و کشتار مردم  را هـمـچـون            
هميشه توجيه نمايد و همان اراجـيـف       
سالهاي رئيس جمهوريش را کـمـاکـان       

تـالش ديـگـر      .  دارد نشخار مي کـنـد     
ايشان اين است که بـلـکـه بـتـوانـد بـا                 
ــاده،                     ــت ــار اف ــن ســالح از ک طــرح اي
مـقــبــولــيـت خــود را نـزد جــريــانــات              
پروغرب و ديگـر جـريـانـات مـخـرب              
ناسيوناليسم ايـرانـي انـدکـي بـهـبـود              
بخشد بلکه جايي براي خـود دسـت و         

اما انقالب مردم ايـران بـراي       .  پا کند 
سرنگوني حکومت اسالمي که يکـي      
از نتايج آن مـحـاکـمـه سـران جـنـايـت                
پيشه اسالمـي در دادگـاهـهـاي بـيـن              
لمللي است،  پرونده جناب بني صـدر        
را نيز در همدستي و سـرکـوب مـردم             

  و     ٥٨  مرداد سـال      ٢٨ کردستان در  
ديگر کشتارهاي اوايل رئيس جموري      

 .ايشان را بازگشايي خواهد کرد
 

  ٢٠١١  اوت ٢ 
 ١٣٩٠  مرداد ١١ 

...  سالروز صدور فرمان                    ۵۸ مرداد       ۲۸     
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 : 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  

 حكم پدرام نصراللهي  
  اعالم شد 

کميته هماهنگي بـراي    به گزارش   
کمک به ايجاد تشکـل هـاي کـارگـري            

 مـرداد حـكـم پـدرام           ٣ روز دوشـنـبـه       
نصراللهي فعالي  كارگري و يـكـي از           

 ٢ اعضاي اين كميته تـوسـط شـعـبـه             
دادگـاه انـقــالب جــمـهــوري اســالمــي           

بنا بر اين حـكـم پـدرام بـه           .  اعالم شد 
اتهام واهي اجتـمـاع و تـبـانـي بـه دو                 

 ٥ سال حبس تـعـزيـري كـه در مـدت                
سال تـعـلـيـق شـده مـحـكـوم گـرديـده                   

پــدرام در دادگـــاه جــانــيـــان             .  اســت 
 تير در هميـن شـعـبـه       ٢١ اسالمي در   

تــوســط قــاضــي طــيــاري مــحــاكــمــه          
 . گرديد

در حاكميت جـمـهـوري اسـالمـي           
بـرپـايـي تـجـمـع و اعـتـراض، ايـجــاد                  
تشكل و دست زدن به اعتصاب بـراي      

پـدرام بـه     .  حقوق حقه خود جـرم اسـت     
ــرحــق                جــرم دفــاع از خــواســتــهــاي ب
كارگران محاكمه و حكم زندان گرفـتـه    

بــايــد بــه ايــن حــكــم وســيــعــا            .  اســت
كــارگــران زنــدانــي و      .  اعــتــراض كــرد   

زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيـد    
پـرونـده   .  دنـ و شرط از زنـدان آزاد شـو          

هــاي قضــايــي تشــكــيــل شــده بــراي             
كارگران و فعالين سياسـي بـايـد فـورا          

فشـار و تـهـديـد بـر روي              .  لـغـو شـود     
فعالين كارگري و فـعـالـيـن سـيـاسـي               

 .بايد فورا متوقف شود
 

شاهرخ زماني عضو كميته     
پيگيري براي ايجاد تشكلهاي    

 كارگري محاكمه شد    
 

 مــرداد، شــاهــرخ      ١ روز شــنــبــه      
از فعـالـيـن    كارگر ساختماني و   زماني  

كـمـيـتـه     كارگري شهر تبريـز و عضـو          
 پيگيري ايجـاد تشـكـلـهـاي كـارگـري            
توسط جانيان اسالمي  به مـحـاكـمـه            

به گزارش منتشر شـده از    .  كشيده شد 
سـوي كــمــپــيــن بــراي آزادي شــاهــرخ            
زماني، زمـان ايـن مـحـاكـمـه آنـقـدر                 
کوتاه بوده است که حتي خـانـواده وي        
فـرصـت نـكــردنـد  خـود را بـه آنـجــا                    
برسانند و مالقاتي با او داشته باشنـد   
و وقتي به دادگاه رسيدند  که شـاهـرخ      

 .  به زندان انتقال داده شده بود
 روشـن هنوز نتيجه اين محاكـمـه        

نيست و فقط منشي دادگاه جمهـوري   
اسالمي اعالم داشته است كه پـرونـده      

 . شاهرخ تكميل شده است
 

در  خـرداد    ١٧ شاهرخ زماني روز  
حالي که در حـال مسـافـرت بـود، در              

تـبـريـز تـوسـط          -ميانـه ي راه تـهـران         
ــهــوري              مــامــوريــن اطــالعــات جــم
اسالمي از اتوبوس پياده و دستگير و   

 . زنداني شد
 

عالوه بر شاهرخ زماني، مـحـمـد         
جراحي و بـيـوك سـيـدلـر از فـعـالـيـن                   
كارگري در شـهـر تـبـريـز و مـنـصـور                  
اسانلو و ابراهيم مددي و رضا شهابي     
از اعضاي هيات مـديـره سـنـديـكـاي             
واحـد و بــهـنــام ابــراهـيــم زاده عضــو               
كميته پيگيري و فعال دفاع از حـقـوق       

 و   يكارگران زنـدانـ    .  كودك در زندانند  
همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد فـورا از                 

 . زندان آزاد شوند
 

رضا شهابي كارگر زنداني،       
زير فشار دائمي مقامات قضايي    

 جمهوري اسالمي  
 

رضا شهابي بـايـد فـورا از زنـدان              
 آزاد شود

بنا بر اخبار مـنـتـشـر شـده رضـا               
شهابي عضو هيات مديره سنديـكـاي     
واحــد زيــر تــهــديــد و فشــار دائــمــي               
مقامات قضايي جمـهـوري اسـالمـي         

از جمله در هـفـتـه گـذشـتـه         .  قرار دارد 
يك مقام اطالعاتي به رضـا شـهـابـي             
كه در بند امنيتـي وزارت اطـالعـات         

 زندان اوين مـحـبـوس    ٢٠٩ يعني بند   
است، مراجعه كرده و با تهـديـد بـا او           

اين بازجو كـه در    .  برخورد نموده است 
سيستم قضـايـي جـمـهـوري اسـالمـي             

بـا حـالـت      !  كارشناس خوانده ميشـود   

تهديد و تمسخربه رضا گفته است كـه     
اگر بـراي كـارگـران مـبـارزه كـرده اي                 

او نـيـز      !  حاال هم تاوانش را پـس بـده         
پاسخ داده است كه من بنا بر وظـيـفـه          
ام به دفاع از كـارگـران پـرداخـتـه ام و                 

 .هنوز هم اين راه را قبول دارم
 

از سويي به نظر ميرسد مقامـات      
قضايي از جمله قاضي صـلـواتـي كـه            
صريـحـا هـرگـونـه اقـدامـي بـه قصـد                  
ايجـاد فشـار و آزار و اذيـت رضـا و                   
خانواده اش را انجام مـيـدهـد، سـعـي             
ميكننـد بـا پـنـهـان كـردن بـهـانـه ي                    
بازداشت رضا كماكان وي را در زنـدان   

 خـرداد سـال       ٢٢ رضا در .  نگه بدارند 
گذشته دستگير شد و با وجود اينـكـه       
بــراي آزادي وي وثــيــقــه ي يــكــصــد               
ميليون توماني تـعـيـيـن شـده اسـت،             
امــا صــلــواتــي و ديــگــر مــقــامــات             
قضايـي تـاكـنـون از تـحـويـل وثـيـقـه                   
توسط خانواده اش خـودداري كـرده و          
آنها را براي انجام اين كـار بـه دادگـاه             
راه نداده اند و بـه بـهـانـه عـدم تـوديـع                
ــه                    ــواده اش ب ــان ــقــه از ســوي خ ــي وث

. بازداشت وي در زندان ادامه داده انـد       
در رابطه با اين موضوع خانواده رضا       
شهاي به مقامات مختلف قضايي از       

" جـعـفـري دولـت آبـادي         "  جمله دفتر      
دادستان جمهوري اسالمي در تـهـران         
مراجعه كرده اند، اما پاسخي نگرفته       

قاضي صلواتي حتي گفتـه اسـت     .  اند
بـي خـود     " كه دادگستري استان تهران    

گفته است كه شهابي بـايـد بـا وثـيـقـه             
آزاد شــود و هــر كــدام از مــقــامــات               
قضايي كه چنين گفته خانواده را سـر        

 ! "كار گذاشته
 

 مـاه  ١٤ بدين ترتيب رضا شهابي  
و خانواده وي را     .  است در زندان است   

رضا شهابي به .  مرتب سر مي دوانند  
جرم اعتصـابـات بـا شـكـوه كـارگـران               

 و  تـالش        ٨٤ شركت واحـد در سـال          
براي ايجاد سنديكاي شركت واحد در     

رضــا شــهــابــي و هــمــه         .  زنــدان اســت  
كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

  .بايد فورا از زندان آزاد شوند
 

كارگر زنداني، زنداني سياسي       
 آزاد بايد گردد  

 كمپين براي   
 آزادي كارگران زنداني    

 
 ١٣٩٠  مرداد ٦ 

 ٢٠١١  ژوئيه ٢٨  
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی
 

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

فشار نيروهاي امنيتي عليـه     
چهار زنداني سياسي در زندان     

 سنندج
لقمان منفردي ، نعمت اسـحـاقـي         
، پشتيوان آسم و صباح خياط  چـهـار         
زنداني سياسـي هسـتـنـدکـه از زمـان              
بازداشت تا کنون همواره تحـت فشـار      
و آزار و اذيت اداره اطالعات سـنـنـدج     
و کامياران بوده ودر دو مـاه گـذشـتـه             
اين چهار زنداني هر يـک مـجـبـور بـه               
تحمـل مـانـدن روزهـاي طـوالنـي در                
سول انفرادي و مـورد ضـرب و شـتـم              

 .مسئولين قرار گرفته اند
 فـعـال سـيـاسـي بـه اتـهـام                 ٤ اين   

هـــمـــکـــاري بـــا يـــکـــي از احـــزاب                
اپوزيسيون کرد به سـالـهـاي طـوالنـي           

 .زندان محکوم شدند
کـه در تـاريـخ        "  نعمت اسحـاقـي  "

 در شهـر کـامـيـاران       ۱۳۸۸/۹/۱۳ 
تــوســط اداره اطــالعــات ايــن شــهــر             
دستگير شـده بـود، از سـوي دادگـاه                
انقالب سنندج به اتهام هـمـکـاري بـا             
يکي از احزاب اپوزيسيـون در دادگـاه        

 سال و در دادگاه تـجـديـد      ۱۲ اوليه به   
 سـال زنـدان       ٩ نظر استان کردستان به     

 .محکوم گرديد
  
اهــل روســتــاي   "  پشـتــيـوان آسـم     "

ــيــمــن   "  ــع شــهــرســتــان            "  هــن از تــواب
 ۱۳۸۸/۹/۱۰ کامياران، در تاريخ  

در شهر سقز توسط نيروهاي امنيـتـي      
اين شهر دستگير و پس از دو ماه بـي     
خبري از وضعيت نامـبـرده مشـخـص        
ــازداشــتــگــاه                    ــه وي در ب ــرديــد ک گ

 .اطالعات سنندج به سر مي برد
پشــتــيــوان نــيــز از ســوي دادگــاه           
انقالب شهر سنندج به اتهام همکـاري    
با يکي از احـزاب مـخـالـف رژيـم در                

 سـال و در دادگـاه         ۱۵ دادگاه اوليه به  
 ١٢ تجديد نظر استـان کـردسـتـان بـه              

 .سال زندان محکوم شد
اهل کامـيـاران    "   لقمان منفردي"

نيز به اتهامي مشـابـه کـه در دادگـاه             
 سال و در دادگاه تـجـديـد      ۱۱ اوليه به   

 سـال زنـدان       ٩ نظر استان کردستان به     
ــر        او.مــحــکــوم شــده اســت           در شــه

کامياران دستگير و سـپـس بـه اداره             
 .اطالعات سنندج منتقل شده بود

 
نـيـز   "  صباح خياط" عالوه بر اين،  

 در   ۱۳۸۸/۹/۱۴ کـه در تــاريــخ         
کرمانشاه توسط نيـروهـاي امـنـيـتـي            
اين شهر بازداشت شد بـود، بـا هـمـان            

 ۱۱ اتهام مذکور در دادگاه اولـيـه بـه          
سـال زنــدان در دادگــاه تــجـديـد نـظــر                

 ســال زنــدان     ٦ اسـتــان کـردســتــان بــه          
 .محکوم گرديد

الزم به ذکر است که هر چهـار تـن      
از محکومان، مدت دو الي سـه مـاه          
در بازداشتگاه اطـاعـات سـنـنـدج در            
زير فشارهاي جسمي و روحي شديـدي   

 .اند قرار داشته
  

 کمپين دفاع  
  از زندانيان سياسي و مدني    

 
۱ کشته شدن چوپان      ساله  ۳

در جاجي عمران بر اثر تـوپ        
 باران رژيم اسالمي

 
مــنــاطــق    در ادامــه تــوپ بــاران       

مـنـطـقـه         در  ساله١٣ مرزي  چوپاني  
حاجي عـمـران بـر اثـر حـمـالت رژيـم                   
توپباران منطقه جان خود را از دسـت        

 و تا کنـون بـيـش از هـزار نـفـراز                    داده
آواره    روستائيان و دامداران مـنـطـقـه           

 .اند شده 
 

 ٧ بنا به گـزارشـات رسـيـده، سـاعـت                
عصـر روز جــمـعــه بــر اثــر تــوپـبــاران               

  پـاسـداران درمـنـطـقـه           نيروهاي سپـاه     
ــوران    “  ــرده سـ ــع ”  بـ ــوابـ ــي     ازتـ ــاجـ حـ

چوپاني بـا نـام مـحـمـد انـتـر                  عمران
اهـل بـخـش حـريـر بـه                 ساله   ١٣ زراو  

و پس از انـتـقـال بـه          شدت زخمي شده    
بـيـمــارسـتـان جـان خـود را از دســت                    

 است داده
.   

تـوپـبـاران        جوالي در نـتـيـجـه       ٢٤ روز
هـاي     ، توسط توپخانه” خنيره“   منطقه

رژيم يک جوان  بـا نـام هـيـرش کـريـم                   
و شخصي ديگر بـا نـام       ساله ١٩ خان  

 جان خود را از     ساله٤٠   شيخو حسن 
اند و دهها نفر ديگر زخمـي       دست داده 

  انــد و ضــررو زيــان فــراوانــي بــه               شــده
  باغات ومزارع روستائـيـان وارد شـده         

 .است
 

از ابتداي حمالت رژيم ، بخش بزرگـي     
 و      از جنگلهاي مناطق قنديل، خنيره    

 و صـدهـا          خاکورک در آتش سـوخـتـه       
راس از احشام روستائـيـان تـلـف شـده            

 .است 
 

کـان     سـيـده     احمد قادر مسئول منطقه    
اعالم کرد تاکنون تـنـهـا در مـنـاطـق             

 نـفـر     ٧٠٠ کان     پشدر، چومان و سيده   
ــردم آواره            ــده            از مـــ ــد       شـــ  .انـــ

سازمان صـلـيـب سـرخ بـيـن الـمـلـلـي                  
 نــفــر از      ٨٠٠ اعــالم کــرد بــيــش از           

 و در     شده ساکنين مناطق مرزي آواره 
 .شرايط سختي زندگي مي کنند

 
محکوميت دو فعال کارگري    

 سنندج به پرداخت جريمه نقدي
 

يداهللا قطبي و وفا قادري، دو تـن      
از فعالين کارگري سنندج، بنـابـر راي        

 دادگاه انقـالب، بـه پـرداخـت         ۲ شعبه  
  .انــد   جـريــمــه نــقــدي مــحــکــوم شــده         

 
 هزار توماني يداهللا ۹۰۰ حکم جريمه  

قطبي و وفا قادري که چند روز قـبـل             
 سـال جـاري          از مـراسـم اول مـاه مـي           

بازداشت شده بـودنـد، صـادر شـده و               
اين حکم در دادگـاه تـجـديـد نـظـر بـه                 

 . روز قابل اعتراض است۲۰ مدت 
به گزارش کميته هماهنگي بـراي      

ــري،         ايـــجـــاد تشـــکـــل      هـــاي کـــارگـ
نامبردگان چند روز قـبـل از مـراسـم              
اول ماه مي به اداره اطالعات احضـار    

 روز بـازداشـت بـا          ۱۲ شده و پـس از        
 مـيـلـيـون       ۳۰  و     ۵۰ هاي     قرار وثيقه 

 .توماني از اداره اطالعات آزاد شدند
 

آمار قربانيان حمالت رژيـم     
 به مناطق مرزي کردستان

 
از زمان آغـاز دور تـازه حـمـالت              
نظامي و توپخانـه اي رژيـم ايـران بـه               
مـنــاطــق مــرزي کــردســتــان عــراق و            

 ١٤ روستاهاي واقع در آنها، دستکـم         
 .غيرنظامي کشته  و زخمي شده اند

بـه گــزارش ســايــت هــاي خــبــري            
کردستان عراق، گلوله بـاران مـنـاطـق        
مــخــتــلــف کــردســتــان عــراق تــوســط         

 ۳ نيروهاي مسلح رژيم ايران تاکـنـون         
 زخمي و بيش از هزار نـفـر   ۱۱ کشته،  

 .آواره به همراه داشته است
 *** 

منشور جنبش انقالبي براي     
 سرنگوني جمهوري اسالمي     

سرنگوني حکومت و درهم شکسـتـن نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي بـه                        
 :معني تحقق اهداف زير است

خلع يد ولي فقيه، رئيس جمـهـور و كـلـيـه مـقـامـات دولـتـي از                      -١ 
 قدرت
بازداشت فوري و محاکمه علني سران و کليه مقامات جمهـوري    -٢ 

اسالمي که در تمام طول حاکميت اين رژيـم مسـئـول، آمـر و يـا عـامـل                     
 کشتار و جنايت عليه مردم بوده اند

انحـالل فـوري وزارت اطـالعـات و هـمـه نـهـادهـا و نـيـروهـاي                              -٣ 
 امنيتي، سرکوبگر و مسلح حکومت

انحالل دولت، مجلس، قوه قضائيه، دادگاهها، بنيادها و سـايـر        -٤ 
 نهادهاي سياسي و اجرائي و ايدئولوژيک رژيم

الغاي قانون اساسي، قانون مجازات اسـالمـي، قـانـون قصـاص،           -٥ 
 قانون کار و ساير قوانين ضد انساني جمهوري اسالمي

  
جنبش سرنگوني همچنين بمنظور جلـوگـيـري از بـازگشـت و اعـاده                  
قدرت ارتجاع در اشکال ديـگـر، مـمـانـعـت از هـر نـوع بـنـد و بسـت و                                 
مهندسي قدرت از باالي سر مـردم، و بـراي ايـجـاد شـرايـطـي کـه مـردم                          
بتوانند آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نظام حکومتـى آتـي را تـعـيـيـن               

 .کنند براي تحقق اهداف زير پيگيرانه مبارزه ميکند
  

 آزادي فوري و بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسي و عقيدتي -١ 
 .لغو مجازات اعدام -٢ 
لغو فوري همه قوانيـن  .  لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٣ 

 .تبعيض آميز نسبت به زنان
جدائي کامل مذهب از دولت، از سيستم قضائي و از آمـوزش و      -٤ 
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي مـذهـبـي بـعـنـوان عـقـيـده و امـر                                 .  پرورش

 خصوصي افراد
اعالم و تضمين آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتمـاعـات،     -٥ 

 مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب
برسميت شناسي حقـوق مسـاوي بـراي هـمـه شـهـرونـدان کشـور                     -٦ 

 مستقل از مذهب، زبان، قوميت، جنسيت، مليت و تابعيت
حسابرسي مالي از کليه مقامات حکومت و وابسـتـگـانشـان و            -٧ 

همچنين کليه موسسات و بنـيـادهـاي مـذهـبـي، اقـتـصـادي و نـظـامـي                      
مصادره اموالي که اين مقامات و مـوسـسـات از راه          . جمهوري اسالمي 

دزدي و غارت اموال مردم تصاحب کرده اند و صرف آن در خـدمـت رفـاه         
 همه افراد جامعه

افـزايـش فـوري      .  تامين فوري مبرم ترين نيازهاي رفاهي جامـعـه   -٨ 
دستمزد و حقوق متناسب بـا سـطـح هـزيـنـه هـا و مـنـطـبـق بـا آخـريـن                                  

رايـگـان کـردن فـوري طـب و آمـوزش و                   .  استانداردهاي زنـدگـي امـروز       
 .پرورش
  

مردمي کـه بـا انـقـالب         .  ضامن تحقق اهداف فوق قدرت مردم است 
خود جمهوري اسالمي را سرنگون کرده اند بايد مـتـحـد و مـتـشـکـل بـه                   
حضور فعال در عرصه سياست ادامـه دهـنـد، هـر نـيـروي مـانـع تـحـقـق                         
اهداف فوري فوق و کل خواستهاي انقالب را کنار بزنند و اداره امـور را             

 *.خود در دست بگيرند

 . اساس سوسياليسم انسان است                       
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است                                          


