
 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 
 منصور حکمت 

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
 ٥ ۸۳ 

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

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

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com        

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

 !کارگران جھان متحد شويد 

 عبدل گلپريان : سردبير  چھار شنبه ھا منتشر ميشود      ۲۰۱۱  اوت      ۱۰ ،     ۹۰ ١٣  مرداد        ۱۹  

 

 

 ۸ صفحه 

بنا به خبر منتشـر شـده از سـوي             
کميته هماهنگي براي کمک به ايـجـاد      

روز سـه شـنـبـه          تشکل هاي کـارگـري     
 نـفـر     ٠٠ ۴  ، حدود١٣٩٠  مرداد ١١ 

از کارگران ساختماني در اعتـراض بـه       

بـيـمـه    " اجرا نکردن طـرح مـوسـوم بـه             
در مقابل شـعـبـه    "  کارگران ساختماني 

 بيمه تـامـيـن اجـتـمـاعـي واقـع در                 ٢ 
) سـيـروس سـابـق      ( چهار راه انـقـالب         

 نفر از كارگران    ٤٠٠ تجمع اعتراضي   
 ساختماني در سنندج  

 

ــا                  ــا ب ــد ت ــقــالب کــردن مــردم ان
سرنگون کردن رژيـم شـاه بـه آزادي و              

مـردم ايـران     .  برابري دست پيدا کنـنـد   
 کوشيدند کـه حـقـوق      ۵۷ با قيام سال    

پايمال شده و حرمـت انسـانـيـشـان را             
مردم انقـالب کـردنـد کـه         .  احيا کنند 

يک زندگـي شـايسـه انسـان امـروز را               
بســازنــد  امــا ايــن مســئلــه بــوقــوع              

دولتهاي غربي و آمريکا از .  نپيوست

گور برخاسته اي بنام خميني را عـلـم           
کـردنــد تــا در مــقــابــل انــقــالب، در              
مـقـابــل آزاديــخـواهــي و در مــقـابــل              
آرمانهاي انسـانـي ايـن انـقـالب قـرار              

 . دهند
مردم انقالبي کردستان هم مانند      
کارگران و زحمتکشان سراسـر کشـور         
با آن قـيـام عـظـيـم انسـانـي و در آن                     
موقـعـيـت انـقـالبـي در تـالش بـراي                 
تحقق هميـن خـواسـتـهـا در بـه ثـمـر                   
رسانيدن انقالب نقش ارزنده اي ايـفـا          
کردند وبا تمام قوا در ايـن انـقـالب و           

  ۵۸  مرداد   ۲۸ مروری کوتاه به مناسبت   
 سالروز فرمان حمله خميني به کردستان    

 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر              

 ۲۸ مـحـمـد آسـنـگـران           :  ايسکرا
 در تـاريـخ مـعـاصـر            ۵۸ مرداد سال    

ايران بعنوان روزي که خميني فـرمـان         
حمله به کردستان را صادر کرد ثـبـت         

مي خواهيم از زبـان شـمـا        .  شده است 
بشنويم که صدور اين فـرمـان مـغـول           
وار به کردستان از سوي خـمـيـنـي چـه         
پـيـش زمـيـنـه هـايـي داشـت، عـلـت                   

صدور چنين فرماني از کـجـا نـاشـي             
 شد که آن همه فجايع  را ببار آورد؟

 
اجـازه بـدهـيـد       :  محمد آسنگران 

قـبـل   .  ابتدا به پيش زمينه ها بپردازم  
 ۲۸ از فــرمــان يــورش خــمــيــنــي در             

 عـزم رژيـم تـازه بـه             ۵۸ مـرداد سـال       
قدرت رسيده براي مهـار و شـکـسـت            

در واقـع    .   آغاز شـده بـود      ۵۷ انقالب  
همان روز که قدرت گيري خمـيـنـي و            

جريان اسالمي کليد خـورد هـدف از            
بعـد از    .  آن شکست انقالب مردم بود   

به قدرت رسيدن از همـان روز اول دو           
وظيفه اصلي و عمده را براي دولت و       

. دم و دستگاه قدرت تـعـيـيـن کـردنـد           
اول اينکه به مردم بقبوالنند بـايـد بـه            
خانه بـرگـردنـد و کـار تـمـام اسـت و                    
انقالب با به قدرت رسيدن جـريـانـات          

. اسالمي به پايان خـود رسـيـده اسـت         

فرمان حمله خميني به کردستان در     
  ۵۸  مرداد ۲۸ 

 و نگاهي تاريخي به آن دوره     
 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران      

 
 
 
 
 
 

 

 ۵۸  مرداد ۲۸ ويژه 

 ۲  صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۲  صفحه 
 اخباري از شهرهاي کردستان                       



 
583شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  

دوم ايــنــکــه بــه دســتــگــاه قــدرت و               
در .  حاکميت خود سروسامان بدهـنـد     

اين راستا بستن روزنامه هاي منتـقـد      
، حمله به مخالفين و بويژه حـملـه بـه            
جريانات چپ و غير اسالمي را آغـاز          

دستور رعايت حجاب زنان را   .  کردند
ابالغ کردند، اسالمـي کـردن ادارات،        
ارگانها و قوانين و مناسبات جامـعـه     
را در دستور گذاشتند و هر مانعي را      
با زور سرکوب از جـلـو پـاي اجـرايـي               

 . شدن اين اقدامات برميداشتند
 

قبل از فرمان حملـه خـمـيـنـي در           
 به کردسـتـان،  نـوروز        ۵۸  مرداد ۲۸ 

 زمـانـي     ۵۸ خونين سنندج در بـهـار         
 روز از قـيـام         ۴۰ اتفاق افتاد که تنها  

بنا بـه    .   سپري شده بود۵۷  بهمن ۲۲ 
آمار منتشر شده بيش از هزار نـفـر از        
مردم بوسيلـه نـيـروهـاي مسـتـقـر در               
پــادگــان ســنــنــدج و ديــگــر مــراکــز              
نيروهاي مسلح کشـتـه و اسـيـر شـده              

مردم سياست سرکوبـگـرانـه و      .  بودند
بيرحمانه ارتش جمهوري اسـالمـي را         

اين درگيري ناخواسـتـه و     .  ديده بودند 
تحميلي توسط شخصي بنام صفدري      
که نماينده خميني در شـهـر سـنـنـدج             

 . بود بوقوع پيوست
 

بعد از اين وقـايـع مـردم تـرکـمـن              
صحرا را سرکوب کردنـد و جـنـايـات            
بيشماري را در خـوزسـتـان مـرتـکـب              
ــقــالب کــرده را از                   ــد مــردم ان شــدن
بازگشت رژيم سلطنتي ميتـرسـانـدنـد        
و مرتب تبليغ ميکردند که مخالفين     
در کردستان و خـوزسـتـان و تـرکـمـن                
صحرا و غيره عوامل آمريکا و رژيـم       

 . پادشاهي و عوامل بيگانه هستند
 

ــا                  ــد ب در قــدم اول تــالش کــردن
تقويت جريان احمد مفتي زاده که يـک    
جريان اسالمي مرتجع سنـي امـا آدم        
شناختـه شـده اي در کـردسـتـان بـود                 

مفتي زاده بـه  . قضيه را فيصله بدهند 
عنوان نيـروي مـحـلـي رژيـم تـازه بـه                  
قدرت رسيده دارودسته هـاي مسـلـح          
خود را براي مقابله با کمونيسـتـهـا و         

مردم ناراضي تحت عـنـوان مـکـتـب           
دفـتـر و دسـتـک         .  قرآنيها سازمان داد 

خود را در شـهـرهـاي مـخـتـلـف دايـر                 
او در هماهنگي کامل با سـپـاه   .   کرد

و کـمـيـتـه هـاي انـقـالب اسـالمـي و                   
ديگر نيروهاي مسلح رژيم که بعـد از        
رفتن شاه دوباره سازمان پيدا کـرده و       
به خدمت رژيم تازه در آمـده بـودنـد،           
فعاليت همه جانبه اي را بـراي ايـجـاد         

. تـفــرقــه در مــيـان مــردم آغــاز کــرد             
مفتي زاده از يک طرف سهـم خـود را             
از قدرت ميخواست و از طرف ديـگـر      
مانع اصلي اين سهم خواهي را وجـود     
نيروهـاي چـپ و مـعـتـرض جـامـعـه                 

او مـعـتـقـد بـود        .  کردستان ميدانست 
که اگر تنهـا نـيـروي مـورد مـراجـعـه                
رژيم باشد هم ميتـوانـد کـردسـتـان را             
مطيع رژيم اسالمي کند و هم از ايـن       
راه سهمي از قدرت مرکـزي را عـايـد             

البته سير رويـدادهـا چـنـان       . خود کند 
پــيــش رفــت کــه هــيــچــکــدام از ايــن              
اهداف عملي نشد و کال بانـد مـفـتـي        
زاده از صحـنـه سـيـاسـت در آن دوره                 

 . خارج شد
 

قدم بعدي جمهوري اسالمـي ايـن       
بود که با مـطـيـع کـردن و هـمـکـاري                
حزب دمکرات کردستان ايران چـپـهـا         
و کمونيستهاي کردستـان را حـاشـيـه           

حـزب دمـکـرات هـم بــراي           .  اي کـنـد    
تـنـهـا    .  اجراي اين پروژه بي ميل نبود    

مانع اين بود که حزب دمکرات بـدون   
کسب امتيازي بـراي خـود و شـريـک              
شدنش در قدرت محـلـي و تضـمـيـن              
چــنــيــن امــري از جــانــب خــمــيــنــي               

. نميخواست به ايـن بـازي تـن بـدهـد               
خميني و جريان اسـالمـي حـاکـم هـم              
حــاضــر بــه دادن چــنــيــن امــتــيــازي              

زيرا حاکميت تمام و کـمـال و     .  نبودند
. قدرت مطلقه را ازآن خود ميدانسـت    

اين کشمکش و مذاکره و تالش بـراي      
ســازش يــکــجــانــبــه از طــرف حــزب             

حـتـي   .  دمکرات سالها ادامـه داشـت      
بعد از آغاز جنگ و فرمان خمينـي و        
حــتــي در طــول تــمــام دهــه شــصــت               
شمسي هم کم و بـيـش ايـن سـيـاسـت               

 . ادامه داشت
 

فرمـان و فـتـواي خـمـيـنـي بـراي                 
سرکوب مردم کردستان و مخـالـفـيـن          

 نـقـطـه عـطـفـي در           ۵۸  مرداد ۲۸ در  
ــران مــحــســوب              تــاريــخ ســيــاســي اي

فـاصـلـه بـه قـدرت رسـيـدن              .  ميشـود 
خميني و اسـالم سـيـاسـي تـا صـدور                
فرمان جنگ علـيـه مـردم کـردسـتـان             

در هميـن شـش مـاه        .  ماه بود۶ فقط  
در جامعه کردستان، انقالب همچنـان    
سير پيشروي و تعميق خود را ادامـه           

فضاي انقالبـي و خـواسـت و           .  ميداد
مطالبات مـردم مـرتـب سـيـر رو بـه                 
ــه اي را طــي                     ــان ــاه ــرش و آگ گســت

خميني و دارو دسـتـه هـاي          .   ميکرد
اسالمي که تصميم گرفتـه بـودنـد در           
قدم اول انقـالب را مـتـوقـف و بـعـدا                 
شــکــســت بــدهــنــد، ايــن اوضــاع در            
ــل تــحــمــل                 کــردســتــان را غــيــر قــاب

به همين دليل خميني بـا  . ميدانستند
فرمان صدور حمله بـه کـردسـتـان در              

 لشــکــر کشــي و            ۵۸  مــردام       ۲۸ 
سرکوب مخالفين و مردم کـردسـتـان          
را آغاز و با تمام سبعيت و بـيـرحـمـي         

جـنـگ از روانسـر و پـاوه             .  ادامه داد 
آغاز و به تـمـام کـردسـتـان گسـتـرش                 

 .يافت
در همان هفـتـه هـاي اول صـدهـا              

از .  نفر کشته و زخمي و اعدام شـدنـد          
جمله کسانيکه در همين روزهـاي اول      
به دست خلخالي اعدام شـدنـد بـهـمـن          
عزتي و دکتر رشوند سـرداري هـمـراه            

 نـفـر در       ۹ اين   .  هفت نفر ديگر بودند 
 مـــرداد    ٣٠  بـــامـــداد       ٦ ســاعـــت     

 . در شهر پاوه تيرباران شدند١٣٥٨ 
 

خلخـالـي بـا حـکـم خـمـيـنـي بـه                    
کردستان اعزام شد و صـدهـا نـفـر را               
بـازداشــت و بـدون مـحــاکـمــه، بــدون              

... وکيل و بـدون پـروسـه تـحـقـيـق و                
 . دسته دسته به جوخه اعدام سپرد

 
دو هفته بعد از فـرمـان خـمـيـنـي             
قتل عام مـردم روسـتـاهـاي قـارنـا و                
قالتان و کاني مام سيده و صـوفـيـان             

در جريان فاجعه قـارنـا   .  آغاز شد...  و
و قالتان نه تنها مخالفـيـن کـه تـمـام               
موجودات زنده تيرباران، و يا با قـمـه         

تعداد زيـادي سـرشـان از        .  مثله شدند 
تن جدا شد و به معناي دقـيـق کـلـمـه            

اولـيـن قـربـانـي ايـن           .  سالخـي شـدنـد     
حمله وحشيانه آخوند روستـا بـود کـه          
قرآن به دست خواسته بـود لشـکـريـان            
اسالمي را از کشتار مردم مـنـصـرف          

در همان لحظه اول سـر او را از          .  کند

ــعــدا هــنــگــام                   ــد و ب تــن جــدا کــردن
خاکسپاري، جنازه او و تعـداد زيـادي          
از مردم سالخي شـده بـدون سـر دفـن               

لشکريان اسالم سرها را از تـن     .  شدند
بـراي  .  جدا کرده و با خود برده بـودنـد        

اينکه تصوير دقـيـقـي از ايـن جـهـاد                
اسـالمـي داده شـود کـافـي اسـت بــه                 
خاطرات يکي از پاسداران حـاضـر در         

 : آن درگيري نگاهي بيندازيم
. همه را قـتـل عـام کـرده بـودنـد            " 

نيرويي هم که بـا مـا بـود مـتـوحـش                
مثل اين بـود کـه بـه شـهـر              .  شده بود 

زن و بچـه، حـتـي      .  ارواح رسيده باشيم 
مرغ و خروس و اسب و االغ را لـت و         

 ...."پار کرده بودند
پشت پرده هاي انقالب اسالمـي     " 

ــروجــردي          ــه "  اعــتــرافــات حســيــن ب ب
کـوشـش و ويـرايـش بـهـرام چــوبـيـنــه                 

 ۲۷۷ صفحه 
 

در مقابل اين يـورش مـغـول وار            
مردم کردستان و جـريـانـات سـيـاسـي            

بويژه جريانات چپ و کمونيست هيـچ        
راهي بجـز مـقـاومـت و فـراخـوان بـه                 

مردم کردستـان  .  مقابله با آن نداشتند  
در .  يکپارچه دست به مقاومت زدنـد     

اين مقطع تاريـخـي حـزب دمـکـرات             
کــردســتــان هــم نــاچــار شــد از خــود               
مقاومت نشـان بـدهـد زيـرا هـمـه راه                
هـاي سـازش و مــعـاملـه بـه روي او                  

مردم بـه فـراخـوان کـوملـه          .  بسته شد 
جنـگ و مـقـاومـت در مـقـابـل ايـن                   
يــورش را آغـــاز کــردنـــد و حـــزب                  
دمـکــرات را هــم تـحــت فشـار قــرار               
دادند که بايد به جبهه مقاومت کمک       

اين مرحله از جنگ بيش از سـه    .  کند
ماه طول نکشيد که نيروهاي رژيم بـا          
شکستهاي پي در پي ناچار بـه عـقـب       

 . نشيني و تلفات زيادي شدند
هنگاميکه رژيم تـازه بـه قـدرت            
رسيده متوجه ضعف نيروهاي مسلـح   
خود شد و مقاومت يکـپـارچـه مـردم          
کردسـتـان را ديـد، نـاچـارا تـاکـتـيـک                  

 

تجمـع  .  شهر سنندج، تجمع کردند  
اعــتــراضــي کــارگــران از ســاعــت          
هشت و سي دقيقه صبح شـروع و       

 ادامه داشت کـه بـا       ١٠ تا ساعت  
هاي انتـظـامـي پـايـان          دخالت نيرو 

  .يافت
 

الزم به ذکر است که سـازمـان        
تامين اجتماعي، ماهانه مبلـغـي      
را بــه عـنــوان حــق بــيــمـه از ايــن                 
کـارگـران دريـافـت کـرده، امـا در               
بيمه کردن کارگران هيـچ اقـدامـي         

تجمع کننـدگـان   .  انجام نداده است  
 نـفـر آن را         ٣٠٠ طي طوماري که  

امضاء کرده بودند خواهان صـدور    
دفترچه بيمه خـود شـده و اظـهـار              
داشتـنـد در صـورت عـدم پـاسـخ               
گـويــي و عـدم رفـع مشـکــلـشــان               
دوبــاره تــجــمــع اعــتــراضــي بــرپــا          

در خــاتــمــه ايــن        . خــواهــنــد كــرد   
ــفــر از                حــركــت اعــتــراضــي دو ن
کـارگـران بـه عـنـوان نـمـايـنـده بـه                   
داخـل اداره بـيــمــه رفــتــه و بــدون              
نتيجه بـازگشـتـنـد و مسـئـولـيـن               
بيمه تامين اجتماعي کـارگـران را       
تهديد به حضور نيروهاي امنيتـي      

ســرانــجـــام زيــر فشـــار          .  کــردنــد  
بـــرخــي از       اعــتـــراض كـــارگــران     

مسئولين سازمان تامين نـاگـزيـر        

ــران                 ــارگ ــع ک ــه حضــور در جــم ب
معترض شده و وعده دادند که تـا          
روز شنبه به مشکل آنان رسيدگي       

کـارگـران نـيـز اعـالم          .  خواهد شـد  
کــردنــد کــه اگــربــه مشــکــلــشــان            
رسيدگي نشود بار ديگر دست بـه        

 .تجمع خواهند زد
 

کارگران خوب مي دانـنـد کـه          
وعده هاي مسئولين بيمه تـامـيـن     

 ديــگـر نــهــادهــاي       واجـتــمــاعــي       
حکومت و کارفرمايان هيج گونـه      
اعتباري ندارد و آنها هيچـگـاه بـه        
مشـــکـــالت عـــديـــده کـــارگـــران         

. کوچکترين تـوجـهـي نـکـرده انـد            
کميته کردستان حزب از مبارزه و      
اعـتــراض کــارگــران ســاخــتــمــانــي        
سنندج حمايت مي کند و آنـان را        
به ادامه تجمع اعتراضي تا دسـت     
يابي به خـواسـتـهـايشـان فـرا مـي               

 . خواند
 

 زنده باد اتحاد و   
 همبستگي کارگري 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري
 ٢٠١١  اوت ٤ 
 ١٣٩٠  مرداد ١٣ 

 ... فرمان حمله خميني به کردستان                              ...  نفر از         ٤٠٠ تجمع اعتراضي              

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه  

 . مذاکره و آتش بس را قبول کرد
 

در آن زمـان و بــعـد از ســه مــاه                  
جنگ و کشتـار بـه فـرمـان خـمـيـنـي                 
اکنون باز هم به فـرمـان او آتـش بـس              

. برقرار شد و پروسه مذاکره شروع شد   
نــيــروي مســلــح احــزاب بــه شــهــرهــا            
برگشتند و کنترل شهرهاي کـردسـتـان     

در هـمـه شـهـرهـا          . را به عهده گرفتند 
مـردم شـروع بـه خـود سـازمـانـدهــي                

انـواع سـازمـانـهـاي تـوده اي             .  کردند
از شـوراهـاي مـحلـه تـا          .  شکل گرفت 

سنديکاهاي کارگري و جمعيت هـا و       
کانونـهـاي مـخـتـلـف در مـکـانـهـاي                 
زيسـت و کـار و آمـوزش گـرفـتـه تـا                    
سازمانهاي سياسي و مسلح، جنب و     

در ايـن    .  جوش بي نظـيـري آغـاز شـد          
زمـان نــيــروهـاي ســيــاسـي فــعــال در              

هـيـئـت    " کردستـان هـيـئـتـي بـه اسـم                
را تشـکـيـل      "  نـمـايـنـدگـي خـلـق کـرد            

اين هيـئـت مـتـشـکـل بـود از              .  دادند
ــه، حــزب                 ــومل ــي از ک ــان ــدگ ــن ــاي ــم ن
دمکرات، سازمان چريکهـاي فـدايـي        

امـا  .  خلق و شيخ عزالـديـن حسـيـنـي          
رژيم اسالمي تاکتيـک مـذاکـره را نـه            
براي مذاکره و عملي کردن مطالبـات        
مــردم کــردســتــان بــلــکــه بــراي ايــن              
انتخاب کرده بود که بـتـوانـد خـود را            
سازمان بدهد و با قـدرت چـنـد بـرابـر           

بـه هـمـيـن       .  حمله نهايي را آغاز کـنـد     
دليل هيچ وقت مذاکره جـدي بـا ايـن             

 .هيئت آغاز نشد

 
در همين اثنا باز هـم مـا شـاهـد               
مذاکرات پنهاني حـزب دمـکـرات و           
نمايندگان رژيم اسالمي بوديـم و بـاز          
هم حزب دمکرات در تـوهـم ايـنـکـه              
ميتواند براي خود کسب امتياز کـنـد    
سرش شـيـره مـالـيـده شـد و بـاز هـم                     
افتضاح به بار آورد و بـيـش از پـيـش            
نفوذش را در ميان مردم کردستـان از     

 . دست داد
 

نهايتا نمايندگان حزب دمـکـرات    
دست از پا درازتر هر چـقـدر بـه پـيـام              
خميني هم لبيک گفتند دسـت خـالـي           

ايـن پـروسـه تـالش         .  روانه خانه شدنـد   
براي مذاکره پنهاني و تک روانه حـزب    

يــکــي .  دمــکــرات دو عــلــت داشــت        
اينکه حزب دمکرات به هـمـان انـدازه       
خــمــيــنــي و جــريــانــات اســالمــي از             
کمونـيـسـم و رشـد چـپ در جـامـعـه                   
نـگــران بـود و از ايــن طـريــق تــالش                 
ميکرد که کمونيسم و چپ جامعه را      
حاشيه اي کـنـد و خـود را نـمـايـنـده                    

هـمـان   .  مردم کردستان قـلـمـداد کـنـد         
کاري که قبال مفتي زاده کرده بـود و          

ديگـري  .  شکستش را همه ديده بودند  
اينکه سنتا کردستان را مـلـک طـلـق              
خـود مــيـدانســت و هـنــوز در دوران               
تـوهـمـات جـنـگ دوم جـهــانـي بســر                
ميبـرد کـه در مـيـان اخـتـالفـات آن                   
زمان قدرتهاي جهـانـي، رهـبـران ايـن            
حرکت توانسته بودند با کـمـک ارتـش       

استالين حزبشان را شـکـل بـدهـنـد و              
حکومتي چند هفته اي در مهاباد بـه        
اسم جمهوري خود مختـار کـردسـتـان        

اين حزب متوجه نبود و   .  اعالم کنند 
فکر کنم هنوز متوجه نشده است کـه          
دنــيــاي امــروز و بــالــطــبــع جــامــعــه             
کردستان امـروز بـا آن زمـان بسـيـار                

 . متفاوت است
 

به مقاومت و ايستادگـي  : ايسکرا
مردم و جريانات سياسي مختلـف در      
مقابل اين يورش اشـاره کـرديـد، اگـر             
مــمــکــن اســت تصــويــري از جــبــهــه            
انقـالب، نـقـش مـردم، سـازمـانـهـاي               
سياسي در تقـابـل بـا ايـن تـهـاجـم را                  

 .براي خوانندگان ايسکرا بيان کنيد
 

جـبـهـه انـقـالب        :  محمد آسنگران 

همـچـنـانـکـه بـاالتـر اشـاره کـردم در                  
بـه دلـيـل      "  و نـه در کـردسـتـان        " ايران،

فشار دسـتـه جـات حـزب الـلـهـي، و                  
دستور خميني و خيل آخوندهاي تـازه     
به قدرت رسيده و توهمات بخشهايـي    
از مردم و به دليل همراهي جـريـانـات          
سياسي از نوع نهضت آزادي، جـبـهـه         
ملـي، حـزب تـوده و بـعـدا سـازمـان                  

و )  اکـثـريـت   ( چريکهاي فدايي خـلـق        
سازمان مجاهدين خلق تا اوايل سـال        

 ابتدا با موانع ايـن جـريـانـات         ۶۰ ٣ ۱ 
مواجه شد و بعدا حکومت اسـالمـي          
با اتـکـا بـه وحشـيـگـري و جـنـايـت،                   
اعدام هـاي دسـتـه جـمـعـي فـعـالـيـن                   
ســيــاســي و مــخــالــفــيــن حــکــومــت           
ــا                  اســالمــي و قــدرت ســرکــوب و ب
استفاده از نعمت جنگ ايران و عـراق          

در ادامه ايـن  .  انقالب را در هم کوبيد  
سياست سرکوبگرانه همين نـيـروهـاي       
همراه و مدافع حکومت اسالمـي کـه        
با به قدرت رسيدن خمينـي و شـرکـا،           
پشت سر خميني قرار گرفته بـودنـد و       
از رهبري او دفاع  کردند، يـکـي بـعـد        
از ديگري مورد حمله قـرار گـرفـتـه و             

 . در هم کوبيده شدند
 

ايــن رونــد در کــردســتــان شــکــل           
ديــگــري بــخــود گــرفــت انــقــالب در            

. کردستان همچنان قلـبـش مـيـتـپـيـد           
ــقــالب در                   ــي ادامــه ان ــت اصــل عــل

کــردســتــان عــالوه بــر زمــيــنــه هــاي             
اجتماعي که وجود داشت، يک نـکـتـه       
مــهــم ديــگــر ايــن بــود کــه چــپ در                 
کردستان هيچ توهمي به رژيم تازه بـه        
قــدرت رســيــده نــداشــت و مــاهــيــت            

. واقعي آنرا براي مردم افشا کرده بـود     
مذهب و آخـونـد در کـردسـتـان فـوق                

اتـفـاقـي کـه       .  العاده بي اعتبار بودنـد    
در کردسـتـان افـتـاد حضـور و نـقـش                 
ــيــســتــهــا در حــرکــات               فــعــال کــمــون

 . اعتراضي مردمي بود
 

براي اولين بار کـمـونـيـسـتـهـا در              
يک بعد اجتماعي جريانـات مـذهـبـي          
را در جــريــان انــقــالب و بــعــد از آن                 

ــد     ــدازه حــزب       .  شــکــســت دادن هــر ان
دمکرات سـعـي مـيـکـرد بـا جـريـان                 
مذهبي به رهبري احمـد مـفـتـي زاده            

همراهي کند به همـان انـدازه اعـتـبـار           
خود را در ميان مردم از دست ميـداد   
و بـه اعـتـبــار کـمـونـيــسـتـهـا افــزوده                  

جريان مفتي زاده ميخـواسـت   .  ميشد
حکومت اسالمي از نوع سنـي را در          
کردستان پياده کند و هـمـيـن بـاعـث             
شـده بـود کـه خـمــيـنـي و جـريـانــات                   
اسالمي بخواهند ابتدا از ايـن طـريـق           

امـا  .  انقالب را به شکست بکشـانـنـد      
هشياري مردم به رهبـري چـپ بـويـژه             
نقش بـرجسـتـه کسـي مـانـنـد رفـيـق                  
صديق کمانگر در سننـدج کـه مـرکـز          
اصلي قدرت کمونيستها و در عـيـن           
حال مرکز رهبري جريانـات اسـالمـي          
هم بود در شکست دادن جريان مفتـي   

ــود            ــرجســتــه ب ــقــش  .  زاده بســيــار ب ن
تــاريــخــي اي کــه ايــن کــمــونــيــســت             
برجسـتـه در سـنـنـدج و بـالـطـبـع در                    
کردستان ايفا کرد يک تحول سـيـاسـي       
و تاريـخـي را در کـردسـتـان بـه نـفـع                    

. جبهه چپ و آزاديخواهي ممکن کرد   
در آن زمان يعني از مـقـطـع قـبـل از                 

 تا زمان يورش خميني بـه  ۵۷ انقالب  
کردستان دو جبهه در کردستان شکـل     

يکي جبهـه انـقـالبـيـون و          .  گرفته بود 
کمونيـسـتـهـا و مـردم آزاديـخـواه بـه                 
رهبري فـواد مصـطـفـي سـلـطـانـي و                 

و جـبـهـه ديـگـر          ...  صديق کمانگر و  
مکتب قرآنيهـا و طـرفـداران مـفـتـي              

 . زاده بودند

 
بعدا و به مرورزمان با حاشيه اي       
شدن جريان اسـالمـي در کـردسـتـان،              
حزب دمکرات کردستـان ايـران جـاي          
اين جبهه را علـيـه کـمـونـيـسـتـهـا پـر                

از اين مقطع به بـعـد مـا شـاهـد          . کرد
ايــجــاد مــوانــع بــيــشــتــري از جــانــب            
رهبران حزب دمکرات و تـالش آنـهـا         
براي سازش بـا جـمـهـوري اسـالمـي،              
همکاري آنها با سپاه رزگاري و دفـاع        
آنها از شيوخ و مالـکـيـن و خـانـهـاي              
منطقه در مقابل پيشروي انـقـالب و          
دفاع آنها از سرمايه داران و صاحـبـان    
کوره هاي آجـر پـزي عـلـيـه کـارگـران                 

به همين دليل بـارهـا نـيـروي       .  هستيم
مسلح حزب دمکرات جريانـات چـپ        
را مــورد حـملــه قـرار داده و بــا هــم                  
درگير شدند و متاسفـانـه تـعـدادي از           
نيروهاي مسلح طرفيـن قـربـانـي ايـن            

 .  سياستهاي حزب دمکرات شدند
 

با اين حال چپ و نـيـروي انـقـالب        
سير بـالـنـدگـي و پـيـشـروي خـود را                   

ايـن قـدرت و تـوانـايـي            .  ادامه دادنـد  
چپ تنهـا حـاصـل قـدرت اسـلـحـه و                  

بـلـکـه حـاصـل        .  نيروي نظامي نـبـود     
تــحــوالت مــنــاســبــات ســيــاســي و             
اقتصادي گسترده تري در ايـران بـود            
که طبقه نوظهوري به اسم کـارگـر در           
ــحــول                    ــدان ت ــه مــي ــا ب ــان پ کــردســت

هـر چـنـد کـه         .  اجتماعي گذاشته بـود   
خود کومله آن زمـان نـتـوانسـت ايـن               
نيرو را آنچنانکه الزم و عـمـلـي بـود              
سازمان بدهد و به آن اتکا کـنـد، امـا          
وجود اين نيروي تحول خـواه و خـيـل             
روشنفکران انقالبي، شـرايـط تـازه اي          
را خلق کرده بود کـه قـدرت و وجـود              

 . اجتماعي چپ از آنجا ناشي ميشد
 

اگر پروسه تحوالت کـردسـتـان را         
از نزديـک نـگـاه کـنـيـم مـتـوجـه ايـن                    

در ابـتـداي     .  واقعيت مهـم مـيـشـويـم        
انقالب دو جبهه در مقابل هـم صـف            

جـبـهـه انــقـالبـيـون و           ( آرايـي کـردنـد        
کمونيستها و مـردمـي مـعـتـرض و              
مبارز که حکومت اسالمي را قـبـول          
ندارند، و جبهه جريانات اسـالمـي بـه        
رهبري خميني که در کردستان مفتـي   
زاده آنرا نمايندگـي مـيـکـرد و حـزب              
دمکرات کردستـان ايـران دو فـاکـتـو             

) خود را در ايـن جـبـهـه قـرار مـيـداد                
بعدا طي مرور زمان جريـان اسـالمـي       
در کردستان بـه رهـبـري مـفـتـي زاده                
شکست خورد و حـزب دمـکـرات بـا             
نقشي بينابيـنـي تـالش مـيـکـرد کـه               

 ... فرمان حمله خميني به کردستان                             

 

 

 

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  

هــمــزيســتــي مســالــمــت آمــيــزي بــا            
امـا  .  جمهوري اسالمي داشتـه بـاشـد       

سازش نـاپـذيـري خـمـيـنـي و جـريـان                  
قــدرتـــمـــنــد داخـــل رژيــم امـــکـــان              
همزيستي حزب دمکرات بـا خـود را          
بر نتابيد و آن حزب را حـزب مـنـحلـه             

 . دمکرات ناميد
 

 مـرداد    ۲۸ با فرمان خمينـي در       
 حمله به کردستان آغاز شد و کـل    ۵۸ 

مخالفين و حتي حزب دمـکـرات کـه         
رهبري خـمـيـنـي را پـذيـرفـتـه بـود و                   
خواهان سازش بـا حـکـومـت بـود را               

بعد از سـه مـاه       .  مورد حمله قرار داد   
رژيم .  اين حمله با شکست مواجه شد   

اسالمي با پـيـش کشـيـدن تـاکـتـيـک                
مذاکره به وقـت خـريـدن بـراي تـدارک              

 . حمله نهايي روي آورد
 

با حمله رژيم به کردستان و نـقـش         
مخرب جريان مفتي زاده و بعدا نقـش   
بينابيني حزب دمکـرات انـقـالب در         

. کردستان ناچار به عقب نشينـي شـد         
سنگر ادامه انقالب به سنگر دفاع از      

از ايــن   .  خـودمــخــتــاري تــبــديــل شــد      
مقطع خـواسـت خـودمـخـتـاري بـراي             
کردستان جاي شعارها و مـطـالـبـات           

. انقالبي و ادامـه انـقـالب را گـرفـت               
بجاي رهبران واقعي و چـپ جـامـعـه              
شـخــصــيـتــي مـثــل شـيــخ عـزالــديــن              

شعار جبهه چـپ    .  حسيني عروج کرد  
ــور                    ــحـ ــه بـــر مـ ــعـ ــت جـــامـ و راسـ
خودمختاري براي کردستـان تـعـريـف         

در ايـن مـقـطـع چـپ جـامـعـه و                 .  شد
سازمانهاي درگير از جمله کوملـه بـه        
ــي چــپ در                 ــوان ســازمــان اصــل عــن
کردستان از انجـام وظـايـف اصـلـي و             

تـفـاوت   .  انقالبي خـود بـاز مـيـمـانـد            
کمونيستها و ناسيوناليستها در ايـن        
زمان بر مـحـور سـيـاسـت سـازش يـا                
قاطعيت در مقابل جمهوري اسالمـي   

بـحـث و اخـتـالف         .  تعريـف مـيـشـود      
اصلي حـزب دمـکـرات کـردسـتـان و              
کومله و يا چپ و راسـت جـامـعـه بـر              

 ۲۸ "  راديکالتـر " محور خودمختاري   
 مـاده    ۸ "  غير راديکـال " ماده اي و يا     
 . اي ميچرخد

 
ايـن تـحـوالت در کـردسـتـان کـه                
مســتــقــيــم تــحــت تــاثــيــر تــحــوالت           
سراسري در ايران بود بـاعـث شـد کـه             

. انقالب ناچار به عقب نشـيـنـي شـود        
پيشروي ضد انقالب اسالمي با اتکـا      
به نيروي سرکوب در بعد سـراسـري و          
همچنين در جامعه کردستـان بـاعـث          
شد که انقالب از سنـگـر خـود عـقـب              

 .بنشيند
 

 به فرمان ۵۹ حمله بعدي در بهار    
 ۱۱ در روز     .  بــنــي صــدر آغــاز شــد        

فـرورديـن ايـن سـال بـنــي صـدر طــي                 
پيامي به نيـروهـاي مسـلـح و ارتـش              

ز ا" جمهوري اسالمي اعالم کـرد کـه           
همين لحظه ارتش حق نـدارد پـوتـيـن            

 که آن خطـه را از       از پا درآورد مگر آن   
 " . ها پاک کند وجود اين ياغي

ــه ارتــش و                  ــنــي صــدر ب پــيــام ب
 فرورديـن  ۱۱ نيروهاي مسلح رژيم در  

 ۵۹ 
 

در چــنــيــن شــرايــطــي جــمــهــوري         
اسالمي حملـه هـمـه جـانـبـه را آغـاز                 

اين حملـه را بـعـد از چـنـد مـاه                 . کرد
کش دادن پروسه مذاکره آغـاز کـرد و         
شهرهاي کـردسـتـان را يـکـي پـس از                

بســيــاري از   .  ديــگــري اشــغــال نــمــود     
مخالفين خود را تا جايي که در تـوان        

نتيجه حملـه  . داشت از دم تيغ گذاراند 
رژيـم و جـنــگ تـحــمـيــلـي بــه مــردم                 
کردستان عالوه بـر تـلـفـات جـانـي و                
مالي دو مولفه مهـم سـيـاسـي را بـه               

اولين و مهترين مولـفـه   .  دنبال داشت 
اين بود که شکست انقالب را قطـعـي         
کرد و قلب تپنده انقالب در کردستـان    

جنبش حق طلبـانـه   .  را از کار انداخت  
مـردم از ســنــگــر ادامــه انــقــالب بــه              
سنگر دفاع از خودمخـتـاري تـغـيـيـر             

چپ کردسـتـان از ايـن مـقـطـع             .  يافت

 کـه    ۶۲  تا مقطع سال   ۵۸ يعني سال  
يک بار ديـگـر تـوجـهـش بـه مسـايـل                  
اساسي و طبقاتي جلـب مـيـشـود، از          
وظـايـف سـيـاسـي و طـبـقـاتـي خــود                  

 بـا تشـکـيـل         ۶۲ از سـال      .  غافل شد 
حزب کمونيست ايران و نقش برجسته     
و تعيـيـن کـنـنـده مـنـصـور حـکـمـت                   
عليرغم دوران عقب نشيني انقالب و    
پروسه عملي شکست انقالب بوسيلـه       
ضد انقالب اسالمي کمونـيـسـتـهـا و            
چپ کردستـان امـکـان و تـوان ايـنـرا                
پيدا کردند که آلتـرنـاتـيـو خـود را بـه              
جامعه اعالم و تالش همه جـانـبـه اي         
براي بازسازي صف کارگران و جنبـش   

 .  کمونيستي را آغاز کنند
 

اگر بخواهيد بـه نـقـش و        :  ايسکرا
عملکرد حـزب دمـکـرات کـردسـتـان            
ايـران و تــاريـخ ايـن حـزب اشـاره اي                   
بکنيد روي چه جنبه هـايـي انـگـشـت            

 .خواهيد گذاشت؟

 
حزب دمکـرات  :  محمد آسنگران 

کـردسـتــان ايــران تــاريـخــا يــک حــزب             
سنتي و به درجات زيـادي عشـيـرتـي          

ــود ايــن حــزب در دوران جــنــگ              .  ب
ــت                    ــاب ــن رق ــي دوم و در مــت ــان جــه
قـدرتــهـاي جـهــانـي بـه کـمــک ارتــش                

. اســتــالــيــن شــکــل گــرفــتــه بــود                   
هنگاميکه اين ارتش بعد از امضـاي      
صلح و تقسيم مـنـطـقـه نـفـوذ بـلـوک                 
شرق و غرب از ايـران عـقـب نشـسـت             

زيرا ايران حـوزه نـفـوذ غـرب بـويـژه                ( 
حــزب )  آمــريــکــا تــعــريــف شــده بــود        

دمکرات کردستـان و جـريـان پـيـشـه               
وري در آذربايجان کـه يـک دو قـلـوي               
همزاد در آن دوره و بـه امـيـد کـمـک                   
ارتش استالين پا به عرصه سياست و     
تقسيم قدرت گـذاشـتـه بـودنـد، عـمـر             

. حکومت محلي آنها به پايان رسـيـد        
با خروج ارتش شوروي و حملـه ارتـش      
شاه و در هم شکسـتـن حـکـومـتـهـاي            
محلي آنها دوران تاثير گذاري اين دو     

جـريـان پـيـشـه وري          .  حزب تـمـام شـد      

همان دوره منحل و عمـر سـيـاسـيـش            
تمام شد و حزب دمکرات کـردسـتـان           

 ۵۷ ايران هم فقط با تحوالت انقالب       
توانست دوباره پا به عرصه سـيـاسـت        

 . بگذارد
 

با اين پيشـيـنـه حـزب دمـکـرات             
 را   ۵۷ کردستان ايـران انـقـالب سـال             

فرصت ديگري ميدانست کـه بـتـوانـد        
شريک قدرت بشود و انـتـظـارش ايـن            
بـود کــه جــمـهـوري اسـالمــي قــدرت              
محلي در کردستان را بـه ايـن حـزب               

جمـهـوري اسـالمـي ايـن          .  محول کند 
امـا حـزب     .  انتـظـار را بـرآورد نـکـرد           

دمکرات با فشـار از پـايـيـن و چـانـه                
زني در باال به دنبال تعادلـي بـود کـه            

. سهمي از قدرت را عايـد خـود کـنـد             
اين سياست راه به جايي نبرد و حـزب        
دمــکــرات بــه عــنــوان تــنــهــا حــزب             
ناسيونالـيـسـت کـرد در آن زمـان نـه                 
تنها نتوانست جبنش و پايـه خـود را           

گسترش بدهد، بلکه به مرور زمان به     
دليل سياستي که دنبال مـيـکـرد کـم            

 . نفوذ تر شد
 

تــحــوالت اجــتــمــاعــي و وجــود           
جنبش رو به گسترش کارگري و چـپ       
در جامعه، جنگ افـروزي ايـن حـزب           
با کومله و شکستش در اين جـنـگ،           
حزب دمکرات را بـا بـحـران داخـلـي               

اکنون ما شاهد چـنـديـن      .  مواجه کرد 
ــان و حــزب در درون جــنــبــش                  جــري
ناسيوناليستي هسـتـيـم کـه اکـثـرا از              

 .اين حزب منشعب شده اند
 

بـا وجـود ايـن تـاريـخ و              :  ايسکرا
حضور و تجربه شخصـي خـودتـان در         
اين تحوالت پيام امروز شما به مـردم      

 کردستان چيست؟
 

تا جايي کـه بـه       :  محمد آسنگران 
تجربه شخصي و حضور مـن در ايـن            
تاريخ مربوط است بايد تـاکـيـد کـنـم           
من يکي از هزاران نفري بـودم کـه در             

. اين جدال اجتمـاعـي شـرکـت داشـتـم           
هم شريک ادامه مبارزه در اين پروسـه        
بـوده ام هـم از آن آمـوخـتـه ام و هـم                       
صحنه هاي دلخراش و بيرحـمـانـه اي          
از هجوم اسالمـيـون بـه مـردم تـحـت               

رفـقـاي زيـادي را در          .  ستم را ديده ام    
اين راه از دست داده ام و فداکـاريـهـاي      

من افتخـار  .  بي نظيري از آنها ديده ام  
اينرا داشـتـه ام کـه در کـنـار رفـقـاي                    
برجسته اي مثل صـديـق کـمـانـگـر و              
بهمن عزتي و بعدا منصور حکمت و      
صف طويلي از کمونـيـسـتـهـاي ايـران           
ــيــامــوزم و هــمــزمــان تــجــارب و                 ب
درسهاي آموخته ام را به رفـقـاي تـازه         
وارد به صفوف اين مـبـارزه مـنـتـقـل             

 . کنم
 

در اين مسير امـا يـک مـوضـوع             
برجسته وجود دارد و آنهم اينکه بـايـد    
تــالش کــرد ايــن تــاريــخ را از زبــان                 
رهبران اين حرکت انقالبي و عظـيـم و       
ــه                    ــيــن و مــردمــي ک ــال ــان فــع از زب
قهرمانانه جنگيدند و لطمات زيـادي       

بـايـد   .  را نيز متحمل شـدنـد، نـوشـت          
ــي را               ــخــوردگــان تــاريــخ شــکــســت ن
بنويسيم که نگذاشتند هـيـچـگـاه آب          
خوشـي از گـلـوي رژيـم اسـالمـي در                 

آکتـورهـاي ايـن      .  کردستان پايين برود 
حرکت در کردستان بسـيـار بـودنـد و              
طبعا هريک از زاويه منـافـع سـيـاسـي         

کمونـيـسـتـهـا و        .  خود خواهند نوشت 
انقالبيون آزاديخواهي که بـراي آزادي       
و برابري جنگيدند، کساني که در هـر      
قدم پيشروي، تاثيراتشان در زنـدگـي          
مـردم بــرجسـتـه بـود، کسـانـيــکـه از                 
برابري زن و مرد و آزادي بـي قـيـد و                 
شرط بيان دفاع کرده و ميگفتنـد کـه        
جامعه کـردسـتـان طـبـقـاتـي اسـت و                
ناسيوناليسم کرد پـاسـخـگـوي هـيـچ            
دردي نيست، بايد تاريخ ايـن دوره را         

مـن بـه عـنـوان يـکـي از               .  بنـويسـنـد   
همراهان و فعالين جريان کمونيـسـتـي      
در کردستان اينرا وظيفه خود ميدانـم        
و از همـه فـعـالـيـن کـمـونـيـسـت ايـن                    
جنبش عـظـيـم دعـوت مـيـکـنـم کـه                  
تجارب و تحليل تـحـوالت ايـن دوره            
تاريخـي را بـه نسـل جـوان مـنـتـقـل                    

نسل بـعـد از مـا هـنـوز تـمـام                 .  کنند
جـــوانـــب و تـــحـــوالت آن دوره را                  

 . نميشناسد
 

نبايد اجازه بدهيم اشـتـبـاهـات و           
کـمـبـودهـاي آن دوره يـک بـار ديـگـر                   

طبعا انتظار ايـن  .  مجال تکرار بيابند  
ميرود که نسل جوان هم با حساسيـت     

 ... فرمان حمله خميني به کردستان                             

 

 

 ۵  صفحه 



 
583شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 ۴ از صفحه  

 

و دقت الزم اين تاريخ را مرور کنـد و     
در عـيـن     . از تجارب آن دوره بياموزد 

حال اينرا هم الزم ميدانم اشـاره کـنـم           
که سـابـقـه و تـاريـخ حضـور در ايـن                    
مبارزات و حتي فداکاري و جانـبـازي    
در اين تاريخ، معياري بـراي درسـتـي        
و راستگـويـي  انـتـقـال ايـن تـجـارب                  

کم نيستند کسانيکه بـه نـرخ       . نيست
ــد و از صـــف                        ــوردنـ ــان خـ روز نـ
کمونيستها به صف ناسيوناليـسـتـهـا        

کـم  .  و قومپرستان نقل مکان کـردنـد      
نيستنـد کسـانـيـکـه بـه تـاريـخ خـود                  
لعنـت فـرسـتـادنـد و از آن پشـيـمـان                   

کم نيستند کسـانـيـکـه آرمـان         .  شدند
رهايي بشر را رها کرده و امـروز آنـرا           

. تخيلي، ذهني و غيرواقعي ميدانند    
کم نيستند کساني که قومپرسـتـي و         
ملت پرستـي و خـاک پـرسـتـي را بـه                  
جاي آرمان رهـايـي بشـر گـذاشـتـه و                
پرچم ملـت و قـوم خـود را بـه جـاي                    
پرچم انسانيت و برابـري و رهـايـي از             

. ستم و استثمار سرمايه نشـانـده انـد          
اين عقبگردي است که مـحـدوده اش       

 . جغرافياي کردستان نيست
 

هنگاميکه اعالم کـردنـد شـروع         
 ميالدي پايان تـاريـخ اسـت،      ۹۰ دهه  

ــه                ــد ک هــنــگــامــيــکــه اعــالم کــردن
کمونيسم مرده است و هـنـگـامـيـکـه           
ناسيوناليسم و مذهب و قـومـيـت و            
مليت به جاي آرمان رهـايـي بشـر در          
ــه صــدا در آمــد،                        ــا ب ــرن ــوق و ک ب
ناسيوناليستـهـاي وطـنـي هـم امـيـد              
پيدا کردنـد و کـمـونـيـسـتـهـاي غـيـر                  
کارگـري هـم بـه صـف آنـهـا حسـرت                  
بردند و ابتدا با خـجـالـت و بـعـدا بـا                   

 . وقاحت همان شعار را تکرار کردند
 

 تاريخ بيش از سه دهـه گـذشـتـه             
ــاريــخ هــر                    ــل ت در کــردســتــان مــث
جغرافياي ديگر بشر امروز،  تاريخـي   

تاريخي  پـر از    .  پر از درد و رنج است   
فداکاري و جـانـبـازي و شـکـسـت و                  

. پيروزي و شـادي و سـرافـرازي اسـت           
همه اينها را ميـتـوان و مـيـشـود در               

آمـا  .  گوشه هايي از ايـن تـاريـخ ديـد           
آنچه ماندني است تـالش بشـر بـراي             
بهتر زيستن است و مردم کردستان و       
طبقه کارگـر و کـمـونـيـسـتـهـاي ايـن                 
جامعه در ايـن تـالش نـقـش بسـيـار                 

ايـن  .  برجسته و ارزنده اي داشـتـه انـد        
تـاريـخ   .  تاريخ را بايد گـرامـي داشـت        

مورد بحث ما در محدوده کردسـتـان    
در عين حال تاريخ جدال جـنـبـشـهـاي         
کمونـيـسـتـي و نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                   

خـوشـبـخـتـانـه       .  اسالمـي بـوده اسـت       
کمونيستها در اين تاريخ سـربـلـنـد و            

تاثيرات بسيار عميقي  .  مفتخربودند
در جامعه گذاشتند و حـق دارنـد بـر              
نقش خود ببالـنـد و از کـمـبـودهـا و                 
اشـتـبــاهـات خـود درس بــگـيــرنـد و                
قاطعتر و نـيـرومـنـد تـر از هـمـيـشـه                  

 .  دشمن را به مصاف بطلبند
 

 مــرداد فــرمــان حــملــه يــک            ۲۸ 
جاني و آدمـکـش حـرفـه اي بـه اسـم                  

در ايـن    .  خميـنـي بـه کـردسـتـان بـود             
حمله جنايتکارانه تمام مـدافـعـيـن و           
مـريــدان او و تــمـام اصـالح طـلــبــان                
امـروزي مـانـنـد مـوسـوي، کـروبــي،              
گنجي، سازگارا حجاريان، عبلـکـريـم      
سروش، و کال طيف ملي مذهبي هـا   

سـبـاغـيـان و يـزدي و            .  شريک بـودنـد   
از جمله افراد شـاخـص     .... سحابي و  

اين طـيـف بـودنـد کـه مسـتـقـيـم در                    
سرکوب مردم کـردسـتـان نـقـش ايـفـا             

رژيم اسالمي بر روي حـرکـت       . کردند
و  جنبش انقالبي مردم در کـردسـتـان     
خــون پــاشــيــد و انســانــهــاي زيــادي             

امروز مـردم  .  قرباني اين فرمان شدند 
کردستان با کـوـلـه بـاري از تـجـارب                
غني و با يک تاريخ پر افتخار مبـارزه   
نظري و عملي، ميتوانند بگويند کـه      
مفتخر هستند که حتي  يک روز هـم             
حاکميت اين جانيان را نپذيـرفـتـنـد و         
بر ايده هاي انسانگرايـانـه و مـدرن و             
انــقــالبــي خــود کــمــاکــان پــاي مــي              

فرياد سرنگون باد حکومـت   .  فشارند
اسالمي، زنده بـاد انسـانـيـت، فـريـاد            
ضديت با حکومت سـرمـايـه داران و         
دفاع از آزادي بيان و عقيده و رفـاه و         
ــه                ــعــاالن ــي انســان، حضــور ف ــال ــع ت
کارگران و زنان و جوانان در تـحـوالت      
کردستان همگـي بـيـانـگـر جـنـبـشـي               
است که براي آزادي و حرمت انسانـي        

 . *به پيش ميرود
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براي سرنگوني رژيم سلطنت شرکـت    
 .کردند

مــردم کــردســـتــان از هـــمـــان              
 رژيــم     ۵۷ روزهــاي اول انــقــالب            

اسالمي  را اساسا به رسميـت نـمـي            
شناختنـد اگـر در ايـران نـظـام تـازه                 
بدوران رسيده اسالمي توسـط  گلـه          
هـاي آخــونــد در مســاجــد و غــيــره             
توانسته بودند نيرويـي را دور خـود          
جمـع کـنـنـد و تـوسـط ارتـش تـازه                   
اسـالم شـده و فـاشـيـسـم حـزب اهللا                  
شروع به سرکوب انقالبيـون و نـهـاد         
هاي انقالبي کنند، در کردسـتـان بـه       
يمن يک جـنـبـش انـقـالبـي، چـپ و                  
راديکـال ايـن امـکـان را نـداشـتـنـد                 
وفضاي کردستان عمالً فضـاي چـپ       
ــصِ                        ــخـ ــرحِ  مشـ ــا طـ ــود و بـ بـ
خواستهايـش عـرصـه را بـه جـريـان               
اسالمي خمـيـنـي و نـمـايـنـدگـانـش               

در کردستان تـحـول     .  تنگ کرده بود 
 را   ۵۷ نوينـي کـه صـداي انـقـالب              

نمايندگي مي کرد در راه بود که هر       
روز با شعـارهـا و خـواسـتـه هـايـش                
انقالبي تر و راديکالتر مـي شـد بـه            

شـعـار   .  حرکت خود ادامـه مـي داد        
آزادي برابري سر لوحه همه تراکـتـهـا      

شـعـار   . و همه اعتراضـات شـده بـود         
هاي ديگر مانند کار بـراي کـارگـر،          
ــر،آزادي بــراي               ــرزگ ــراي ب ــن ب زمــي
روشنفکر، کارگر، برزگر، روشنفکـر      
اتحاد اتحاد  و پيوندتان مبـارک در        
تمام تظاهـراتـهـا و مـيـتـيـنـگ هـا                  

در هـمـان اوائـل        .  طنيـن انـداز بـود       
انــقــالب ايــن شــعــارهــاي مـــردم                
ــردمِ              ــوص مـ ــصـ ــخـ ــان بـ ــتـ ــردسـ کـ

ايــن شــعــارهــا    .  شــهــرســنــنــدج بــود    
وســيــعــاٌ تــوده گــيــر بــود و صــف                
کارگران و زحمتکشان و جريانـات و     
سازمانهـاي چـپ و راديـکـال را از                
صف يک جريان حاشيه اي و منـزوي    

اين شعـارهـا   .  مذهبي  جدا مي کرد 
بر خاسته از آمال و آرزوهـاي مـردم          
ــوف                 ــود کــه در صــف کــردســتــان ب
تظاهراتهاي دهها هـزار نـفـره مـردم           

ايـن فضـاي     .  مداوما تکرار مي شد   
راديکال، توانست بسرعت  شـهـر و          

جـامـعـه    .  روستا را بهم پيـونـد دهـد        
شـرايـط و     .  بشدت آبستن تغيير بود   

مـوقـعـيـت تـاريـخـي مـهـمـي بـراي                  
تحولي عظيم پـيـش آمـده بـود کـه               
کارگران و زحـمـتـکـشـان کـردسـتـان               
بخصوص کشاورزان عليه مـالکـيـن       

. در آن احساس قـدرت مـي کـردنـد            
کردستان در واقع مـرکـز انـقـالب و             

. ســنــگــر انــقــالب ايــران شــده بــود            
بسـيــاري از رهــبــران ســازمــانـهــا و            
احزاب و هم چـنـيـن شـخـصـيـتـهـاي               
چپ و کمونيست به کـردسـتـان مـي           
ــا در تــقــويــت اهــداف و                 آمــدنــد ت
آرزوهاي واقعي انقالب نـقـش خـود          

 بـهـمـن      ۲۲ از مقطع      .  را ايفا کنند 
 کـردسـتـان      ۵۸  مـرداد      ۲۸  تـا    ۵۷ 

عمال بـه کـانـون ادامـه انـقـالب در                
 .ايران تبديل شده بود

نظام اسالمي از وحشـت ادامـه        
 در کردسـتـان بـه هـراس         ۵۷ انقالب  

افتاده بود و تاب تحمل ديدن چنيـن        
خـــمــيـــنـــي  .  وضــعـــي را نــداشـــت        

جنايتکار براي باز پس گرفتن  ايـن           
دستاوردها با اين بيان سرکوبگـرانـه        
عليه آرزوهاي انقالب مـردم فـرمـان       

 ۲۷ حمله بـه کـردسـتـان را در روز                 
او در بخشي .   صادر کرد۵۸ مرداد  

 :از پيامش چنين گفت
 
ــاي            "  ــه ــران گــروه از اطــراف اي

مختلف ارتش و پـاسـداران و مـردم           
غـيـرتــمـنـد تـقـاضــا کـرده انـد مــن                  
دستور بدهم سوي پاوه رفته و غائلـه   

من از آنان تشکـر مـي     . را ختم کنند 
کنم وبه دولت و ارتش و ژانـدارمـري     
اخطار مي کـنـم، اگـر بـا تـوپـهـا و                   

 ۲۴ تــانــکــهــا و قــواي مســلــح تــا              
ساعت ديـگـر بسـوي پـاوه حـرکـت                
نشــود مــن هــمــه را مســئــول مــي             

 " . دانم
 ۲۷ بــعــد از ظــهــر هــمــان روز             

مــرداد در شــهــر قــم نــمــايــنــدگــان             
مجلس خـبـرگـان بـه ديـدن او مـي                 
رونـد و او در سـخــن رانــي اش در                  
ــان مــردم کــردســتــان را               حضــور آن
اشرار، فاسد، خرابکار مي خوانـد و        

 :چنين مي گويد
مرزها را آزاد کردنـد، قـلـمـهـا        " 

را آزاد کردند، گفتار را آزاد کـردنـد،         
احزاب را آزاد کردند، به خيال اينکـه   
آنها يـک مـردمـي هسـتـنـد، ايـنـهـا                 
خراب کارند، ديگر با اين اشـخـاص        

. نمي شود با مـاليـمـت رفـتـار کـرد             
اينها يک جمعيت خـرابـکـارنـد، يـک           
جمعيت فاسد هستند، اينهـا را مـا          
نمي توانيم که بگذاريم که هر کـاري     

حـاال  .  که دلشان مي خواهد بکنـنـد    
هــم اعــتــراض کــرده انــد کــه خــود              
شــمــاهــا داريــد ايــن کــارهــارا مــي            

نظير آنها که پـريـروز و چـنـد           . کنيد
. روز پيش آن خـرابـکـاري را کـردنـد            

خودشان ايجاد غائله مي کنند بعـد        
يـک چـنـيـن       . گردن مردم مي گذارند 

مردمي هستند، با ايـنـهـا بـايـد بـا               
شدت رفتار کرد و بـا شـدت رفـتـار              

 ". مي کنيم
 شـب  ۸ اين سخنراني در ساعت   

از راديو و تلويزيـون رژيـم اسـالمـي             
 مـرداد    ۲۸ پخش شد و صـبـح روز         

روزنامه هاي دولـتـي آنـرا بـه چـاپ               
 .رساندند

در همان روز سپاهيان اسـالم از       
قبيل مجاهدين انـقـالب اسـالمـي،          
ــوشــان،                  ــن پ ــف ــا ک ــان امــام ي فــداي
ــام،               دانشـــــجـــــويـــــان خـــــط امـــ
سيـاهـجـامـگـان، اوبـاشـان و قـداره               
بندان همراه ارتش و ژندارمـري تـازه         
اســالمــي شــده، بســوي کــردســتــان          

ســتــونــهــاي ارتــش    .  ســرازيــر شــدنــد   
وسپاه گسيل شد و با هـر امـکـانـي              
که داشتند از زمين و هوا بـه مـردم          

 تا انـقـالب را سـرکـوب           حمله کردند 
  و خلخالي جالد هـم از طـرف         کنند

خميني  بعنوان حاکم شـرع اخـتـيـار          
تام را گرفته و بـراي قصـابـي کـردن              
مردم کردستان راهي ايـن ديـار شـد           
واز جنوب تا شمال کردستان شـروع         
ــعــي                    ــه جــم ــه اعــدام هــاي دســت ب

مـاه مـرداد     .  شريفترين انسانها کرد  
ياد آور اين تهاجم وحشـيـانـه عـلـيـه              
مردم کردستان و عليه انقالب مردم     

رژيـمـي کـه      .  در سراسر کشور اسـت     
 دو سـال از مـوجـوديـتـش              ۳۲ طي  

فقط با زور کشـتـار و گـرفـتـن جـان               
دهها هزار انسان تاکـنـون تـوانسـتـه            

اما انقالب مـردم  .  است سر پا بماند 
ايران براي سرنگوني جنايتکارتـريـن       
حـکـومـت تـاريـخ مــعـاصـر بســاط              
اوباشان حکومت اسـالمـي را بـراي          
هميشه به زباله دان تـاريـخ خـواهـد             

 .*زنده باد انقالب. فرستاد

 ... مروری کوتاه به مناسبت                      
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 فرمان حمله خميني به کردستان      
 

پاسداران و مردم غيرتمند                  هاي مختلف ارتش           از اطراف ايران گروه           " 
من از      .  اند من دستور بدهم به سوي پاوه رفته، غائله را ختم کنند                                  تقاضا کرده     

اگر با       . کنم   کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمري اخطار مي                               آنان تشکر مي        
 ساعت ديگر حرکت به سوي پاوه نشود،                         ٢٤ ها و قواي مسلح تا              ها و تانک        توپ 

 ” ...دانم    من همه را مسئول مي           
 } ١٣٥٨  مرداد      ٢٧ هاي کيهان و اطالعات               روزنامه    {

 

  

   

   

   

   

رويدادهاي دوره بالفاصله پس از قيام بهمن نشان داد که ديناميسم انقالب         .   ايجاد کند ٥٧ وقفه اي در روند انقالب       تنها توانست    ي اسالم يعليرغم همه اينها، معرکه گير    
ز در ميدان   نشان داد که مردم، هرچه بر زبانشان انداخته شده بود، بهرحال نه براي اسالم بلکه براي آزادي و رفاه اجتماعي به ميدان آمده بودند و هنو                  . هنوز برجاست 

 خرداد ٣٠  تا   ٥٧  بهمن  ٢٢ فاصله   .  مثل اکثر انقالبات، نهايتا نه با فريب و صحنه سازي، بلکه با سرکوبي بسيار خونين به شکست کشيده شد                 ٥٧ باالخره، انقالب   .  مانده بودند 
.  و البته از اين بيشتر نياز نداشتند        .  تمام آن فرصتي بود که اسالم و حرکت اسالمي با همه اين سرمايه گذاري ها و تالشها توانست براي موکلين مستاصل رژيم شاه بخرد                 ٦٠ 

خميني، بازرگان، سنجابي، مدني، فروهر، يزدي، بني صدر، رجايي و بهشتي، نامهايي             .  شهريور ميچسبد و حلقه بعدي آن است     ١٧  خرداد به  ٣٠ در تاريخ واقعي ايران،   
 ديگري جلوي صحنه مي    هستند که بايد بدنبال محمدرضا پهلوي، آموزگار، شريف امامي، بختيار، اويسي، ازهاري و رحيمي آورده شوند، بعنوان مهره هايي که يکي پس از                     

حکومت اسالمي،    . رژيم سلطنت و مهره هاي رنگارنگش در مقابل ضربات پي در پي جنبش اعتراضي شکست خوردند            .  آيند تا شايد راه انقالب و اعتراض مردم را سد کنند       
 .دستور کار هر دو رژيم يک چيز بود    . در عوض، قادر شد فرصت بخرد، نيروي ارتجاع را بازسازي کند و انقالب مردم را به خونين ترين شکل در هم بکوبد               

 
 تاريخ شکست نخوردگان      :    منصور حکمت 

 
 نفر در   ۱۱ اعدام  

 شهر سنندج
 ۱۳۵۸  شهريور ۵ روز  
دو تـن    .  بعداظهر۵ ساعت  

ــودنــد                ــهــا زخــمــي ب از آن
احسن نـاهـيـد از نـاحـيـه           (  

ــاده از                ــف ــا اســت ــا، ب ران پ
برانکارد و ناصر سليمي 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 
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 شهريار ناهيد    احسن ناهيد   ناصر سليمي   

 عيسي پيرولي جميل يخچالي   حسين پيرخزراني  

 

 :سرنگوني حکومت و درهم شکستن نظام جمهوري اسالمي به معني تحقق اهداف زير است
 خلع يد ولي فقيه، رئيس جمهور و كليه مقامات دولتي از قدرت -١ 
بازداشت فوري و محاکمه علني سران و کليه مقامات جمهوري اسالمي که در تمـام طـول حـاکـمـيـت ايـن               -٢ 

 رژيم مسئول، آمر و يا عامل کشتار و جنايت عليه مردم بوده اند
 انحالل فوري وزارت اطالعات و همه نهادها و نيروهاي امنيتي، سرکوبگر و مسلح حکومت -٣ 
انحالل دولت، مجلس، قوه قضائيه، دادگاهها، بنيادها و ساير نهادهاي سياسي و اجرائـي و ايـدئـولـوژيـک           -٤ 

 رژيم
الغاي قانون اساسي، قانون مجازات اسالمي، قانون قصاص، قـانـون کـار و سـايـر قـوانـيـن ضـد انسـانـي                           -٥ 

 جمهوري اسالمي
  

جنبش سرنگوني همچنين بمنظور جلوگيري از بازگشت و اعاده قدرت ارتجاع در اشکال ديـگـر، مـمـانـعـت از             
هر نوع بند و بست و مهندسي قدرت از باالي سر مردم، و براي ايجاد شرايطي که مردم بتوانند آگاهـانـه، آزادانـه و              

 .در شرايط امن نظام حکومتى آتي را تعيين 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 قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان. لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٣ 
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي              .  جدائي کامل مذهب از دولت، از سيستم قضـائـي و از آمـوزش و پـرورش                 -٤ 

 مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد
اعالم و تضمين آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشـکـل      -٥ 

 و تحزب
برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان کشور مستقل از مذهب، زبان، قـومـيـت، جـنـسـيـت،             -٦ 

 مليت و تابعيت
حسابرسي مالي از کليه مقامات حکومت و وابستگانشان و همـچـنـيـن کـلـيـه مـوسـسـات و بـنـيـادهـاي                        -٧ 

مصادره اموالي کـه ايـن مـقـامـات و مـوسـسـات از راه دزدي و                         .  مذهبي، اقتصادي و نظامي جمهوري اسالمي   
 غارت اموال مردم تصاحب کرده اند و صرف آن در خدمت رفاه همه افراد جامعه

افزايش فوري دستمزد و حقوق متناسب بـا سـطـح هـزيـنـه           .  تامين فوري مبرم ترين نيازهاي رفاهي جامعه -٨ 
 .رايگان کردن فوري طب و آموزش و پرورش. ها و منطبق با آخرين استانداردهاي زندگي امروز

  
مردمي که با انقالب خود جمهوري اسالمي را سرنگون کـرده انـد       . ضامن تحقق اهداف فوق قدرت مردم است 

بايد متحد و متشکل به حضور فعال در عرصه سياست ادامه دهند، هر نيروي مانع تـحـقـق اهـداف فـوري فـوق و                
 *.کل خواستهاي انقالب را کنار بزنند و اداره امور را خود در دست بگيرند

 منشور جنبش انقالبي براي سرنگوني جمهوري اسالمي                                           
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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  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی
 

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

 . اساس سوسياليسم انسان است                         
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار                                  

 . به انسان است           

مرگ دو زنداني عادي و نا                 
 آرامي در زندان مرکزي مهاباد                    

ــه           ۱۰ ســاعــت       شــب يــکــشــنــب
شـانــزدهــم مـرداد مــاه، يـک زنــدانــي             
عادي در زندان مهابـاد بـه نـام عـلـي               
اشکان براثر فشـار خـون و نـاراحـتـي               

 .قلبي در بهداري زندان جان باخت
يکي از داليل مرگ علي اشـکـان         

 ساله، تعلل در اعزام نامـبـرده بـه       ۶۵ 
 .بيمارستان است

همچنين در گـزارشـي ديـگـر يـک            
زنداني جوان اهل مهاباد به نام خبات       
احمدي که از ناراحـتـي اعصـاب رنـج            

برد صبح روز دوشنبه در بـهـداري        مي
 از عـلـت       .زندان مـهـابـاد فـوت کـرد           

 .مرگ اين زنداني هنوز ناروشن است
ــي،               ــبــال مــرگ ايــن زنــدان بــه دن

 زنــدان   ۱ تـعــدادي از زنــدانـيــان بــنــد            
مهاباد دست به اعتراض زدند کـه بـا          
دخالت گسترده مـأمـوريـن و حضـور           
آتـش نشـانـي، ايـن نـاآرامــي خـاتـمــه                

 .يافت
 

عارف ابراهيمي آموزگار                
 سنندجي بازداشت شد           

عارف ابراهيمي از معلمان ناحيـه   
 شهـر سـنـنـدج از سـوي نـيـروهـاي                  ۲ 

 .امنيتي در اين شهر بـازداشـت شـد           
عـارف ابـراهـيـمـي  چـنـد روز پـيــش                   
توسط نيروهاي امنيتـي بـازداشـت و          
به مکان نـامـعـلـومـي مـنـتـقـل شـده                 

 .است
علي رغم تالش نـزديـکـان ايشـان         
هنوز از وضعيت نامبرده اطالعي در     
دست نيست و اين مـوضـوع مـوجـب           
نگراني خانواده نامبرده و همکارانـش   

 .شده است
 

جمع آوري آنتن هاي ماهواره                   
 اي در سرپل ذهاب          

روز شنبه پانزدهم مرداد ماه سال     
جاري جمع اوري آنتـن هـاي مـاهـواره            
در شهرستان سـر پـل ذهـاب تـوسـط               
نيروهاي امنيتي و لـبـاس شـخـصـي              

 ايران در سطح وسيعي انجام پذيرفت
 

نيروهاي امنيتي مجهز بـه دسـتـگـاه           
بـا فـعـال         دريافت سيگـنـال مـاهـواره       

کردن آن مـقـابـل درب مـنـازل، بـدون               
داشتن مجوز رسمي اقدام به تفـتـيـش       
و ضبط ماهواره هاي شهـرونـدان ايـن          

 .اند نموده  شهرستان
در قـبــال درخــواسـت شــهـرونــدان          
مبني بر اينکه شما مجـوز نـداريـد و           
حـق ورود بـه مــنـازل مــا را نــداريــد                 

اند لبـاس   نيروهاي امنيتي ابراز داشته 
 .ما مجوز ماست

نيروهاي امنيتي در ايـن ارتـبـاط         
شهروندان را به پـرداخـت جـريـمـه يـک              
ميليون ريال محکوم و افـرادي کـه از        
پرداخت اين مـبـلـغ امـتـنـاع کـرده را               

 بازداشت کردند
 

نگراني نسبت به وضعيت چهار                
 زنداني در زندان بيجار                

 ۳ چهار زنداني که روز دوشـنـبـه            
مردادماه از زنـدان مـريـوان بـه زنـدان             
بيجار تبـعـيـد شـده بـودنـد دسـت بـه                  

 .اعتصاب غذا زدند
 در پــي اعــتــصــاب و اعــتــراض           
تعدادي از زنـدانـيـان جـرايـم عـادي و                
سياسي زندان مريوان در روز دوشنـبـه      

 مــردادمــاه و درگــيــري مــا بــيــن               ۳ 
مـعـتـرضـيـن و کـارمـنـدان حـفـاظـت                  
اطالعات اين زندان، هشت تن از ايـن        
زندانيان توسط نـيـروهـاي گـارد ويـژه             
زندان مورد ضرب و شتم قرار گـرفـتـه          
و چهار تن از اين زنـدانـيـان بـه زنـدان                 
بيجار و چند تن ديگـر نـيـز بـه زنـدان               

 .اند قروه تبعيد شده
  

با گذشت دو هفته چـهـار زنـدانـي          
تبعيدي به زندان بـيـجـار بـه نـامـهـاي             

زاده،    حسن اخترسمند، زکريا خـداکـرم     
سيوان باتونه و فرشاد کمانگر همچان       

انـد   به اعتصاب غذاي خود ادامه داده      
و مسولين زندان هرگونه حق تماس و      

هـايشـان      مالقات آنـان را بـا خـانـواده           
 .اند قطع کرده

مســولــيــن زنــدان بــيــجــار اعــالم         
اند تا زماني که اين زنـدانـيـان بـه          کرده

اعتصاب غـذا  ادامـه بـدهـنـد، حـق                 
تماس تلفني و مالقات ندارنـد و ايـن        
موضوع موجب نـگـرانـي نسـبـت بـه              

 .وضعيت اين زندانيان شده است
 

بازداشت و بي خبري از              
وضعيت حامد علوي جاني معلم و                  

 فعال فرهنگي شهر ديواندره                
از وضعيت حـامـدعـلـوي جـانـي،          
معلم و فعال فرهنگي شـهـر ديـوانـدره        
نزديک به دو ماه است که اطالعـي در     

حـامـد فـعـال صـنـفـي            .دست نـيـسـت     
معلمان حدود دو مـاه پـيـش تـوسـط              
نيروهاي امنيتي بازداشت و به مکان       
ــده                ــل شـ ــقـ ــتـ ــنـ ــي مـ ــومـ ــلـ ــعـ ــامـ نـ

هاي خانواده او تا کنـون    پيگيري.است
اتـهـام عـلـوي       .اي نداشتـه اسـت       نتيجه

جــانــي ارتــبــاط بــا احــزاب کــردي و              
هاي صنفي و فرهنگي اعـالم         فعاليت

 .شده است
 

کشته وزخمي شدن دو کارگر                
 در مناطق مرزي کردستان              

 
 مـرداد مـاه يـک          ۱۸ روز سه شـنـبـه         

بــهــمـــن   « کــارگــر مــرزي بــه نــام                  
) مـايسـر  (  اهل روسـتـاي        » ناوخاسي
 ي مــريــوان، بــا        » مــرانــه« در مــرز     

شليک مستقيم نـيـروهـاي انـتـظـامـي             
  .جان خود را از دست داده است

  
نــه( هــمــچــنــيــن در روســتــاي          

ــجــي   ــروهــاي          )  مــن ــر، نــي ــرانشــه پــي
انتظامي به سوي کـارگـران مـرزي در          
اين منطقه شليک کـرده کـه يـگـي از                
کارگران به سختي زخمي شده و او را         
به بـيـمـارسـتـان پـيـرانشـهـر مـنـتـقـل                    

  .اند کرده
  

کشته و يا زخمـي شـدن کـارگـران           
مرزي در حالي است که در مـدت دو         
ســال گــذشــتــه در مــنــاطــق مــرزي                

کـارگـر     ۱۵۰ کردسـتـان، بـيـشـتـر از             
هـا نـفـر ديـگـر نـيـز                 مرزي کشته و ده   

 .اند زخمي شده
 

 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان    


