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اخــيــرا مســعــود بــارزانــي در                 
" اتحاديه جوانان کردسـتـان    " کنفرانس  

صحبتهاي هزينه برداري  در ارتـبـاط         
غـيــرت کـرد و غــيــرت عشــيــره            " بـا    

در ايــن   .   ايـراد کـرده اسـت       "  بـارزانـي  
مطلب سعي ميکنم به گـوشـه هـايـي        

از حــقـايــق و کــارهـاي ايــن حــزب و                
 .پردازيمب" عشيره محترم"

مسعود بارزاني در اين کنفرانـس     
در ارتباط با مسائـل پـيـشـاروي ايـن           
حزب و حکومت مـحـلـي کـردسـتـان             

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان                  

 " اخالقيات کرد   "مسعود  بارزاني و داستان     

در دو روز گــذشــتــه، شــهــرهــاي            
اروميه، تبريـز و آذرشـهـر بـار ديـگـر                

بـهـانـه    .  شاهد اعتراضـات مـردم شـد        
اين اعتراضـات، شـشـمـيـن سـالـگـرد              

 مـردم آذربــايـجـان در ســال            اعـتـراض  

 در اعتراض به بي حـرمـتـي و      ۱۳۸۵ 
تحقير آنها تـوسـط روزنـامـه دولـتـي               

و اعــتــراض بــه خشــک شــدن           "  ايــران" 
  .درياچه اروميه بود

 

 مردم اروميه، تبريز و آذرشهر    
 عليه رژيم تظاهرات کردند      

فـتـواهـايـي کـه        :  آوات فرخـي  
عليه شاهين نجفي از طرف آيـت اهللا        
ها صادر شده بود بيشتر شده اسـت و     
مسئولين کوچک و بـزرگ جـمـهـوري           
اسالمي دارند اظهار نظـر مـيـکـنـنـد           

همه تاکيد ميکنند که شاهين نجفـي    
به مقدساتشان توهين کرده و بايد بـه       

آخـريــن صـحــبـت امــام        .  قـتـل بــرسـد     
جمعه مشهد ايـن بـوده کـه شـاهـيـن                 
نجفي به مقدسات اسالم توهين کرده       

. و مرتد است و بايد به قـتـل بـرسـد                 
حزب کمونيست کارگري ايران از روز        
اول در رابــطــه بــا ايــن مــوضــوع و                 
مسئله آزادي بيـان مـوضـع قـاطـع و              
روشني عليه فتواي قـتـل و دفـاع از              

ايــنــجــا .  آزادي بــيــان داشــتــه اســت           
ــراي                مــيــخــواهــم در ايــن بــرنــامــه ب
بينندگان تلويزيون ايسـکـرا تـوضـيـح         

که فتـوا صـادر        بدهيد آيت اهللا هايي  
مي کنند و در حال افـزايـش هسـتـنـد         
از کجا دستورميگيرند و يا بگـويـيـد        
ــل مــوضــوع را چــگــونــه                   اصــال ک

  ميبينيد؟
 

طبعا تا جـايـي     :  محمد آسنگران 
که به فتواها مـربـوط مـيـشـود بـايـد              
قاطعانه آنرا محکوم کرد و اين افـراد      

امـام  .  بايد به محاکمه کشيده شـونـد       
جمعه مشهد هم که شما اشاره کرديـد    
گفته است تنها فتوا کافي نـيـسـت و           

 گفتمانهاي عقبمانده            
 و سازشكار      

 ١٣٥٧ سنندج در دوره انقالب   
در ســه اســتــان دور و بــر اســتــان                  
كردستان، يعني اسـتـان آذربـايـجـان          
غـربــي، كــرمـانشــاه، ايــالم و خــود            
استان كردستان يكي از بزرگترين و       

تــريــن شــهــرهـا بــا تــوقــع         " امـروزي " 
بسـيــار بـاال از انـقــالب بـود و بــه                  
اسالميسم و خـمـيـنـي گـري گـردن              

چپ كـمـونـيـسـت در          .  نمي گذاشت 
سنندج و كـردسـتـان نـگـذاشـت آن                
كالهي كه حزب توده و تـوده ايسـم            
بر سر مردم گذاشت و خميني را از           
طريق آنها بر مـردم سـوار كـرد، بـر              

اتـفـاقـات    .  سر مردم كردستان بـرود    
بعـد از اصـالحـات ارضـي و رونـد                
شهرنشيني، دست آخوند جـمـاعـت        
را تا حدودي از زندگي مردم كـوتـاه       
كرد و بعـنـوان عـقـبـمـانـده تـريـن و                  

. مفتخورترين جماعت منزوي كـرد    
مظهر خالقي و مامله و همـچـنـيـن           
فوتباليست و ديگر ورزشـكـاران در      
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 ۱ از صفحه  
بايد دستگاههاي امنيتـي جـمـهـوري         
اســالمــي اقــدامــات اجــرايــي انــجــام          

زيرا فکر ميکنند که شاهـيـن    .  بدهند
نجفي به امامان شيعه تـوهـيـن کـرده            

. است و بايد کشته و يـا اعـدام شـود            
اين مسئله اي اسـت کـه پـيـگـيـر آن                   
هستند و يکي از مـقـامـات قضـايـي            

ايـن  .  اين پيگيري را اعالم کرده اسـت       
يک موضوع مهم است کـه از لـحـاظ           
سياسي و حقوقي بـايـد بـه آن جـواب               

 . داد و پيگيري کرد
مشخصا ايـنـکـه مسـئلـه آزادي            
بيان چي هست و چـي نـيـسـت و آيـا                 
بايد ايـن آزادي مـحـدود بـاشـد و يـا                   
بـايـد قـيـد و شـرطـي داشـتـه بـاشــد،                    
اکــنــون در صــدر مســايــل ســيــاســي           
پوزيسيون و اپـوزيسـيـون ايـران قـرار              

موضع ما اين اسـت کـه     .  گرفته است 
هرفردي هر حرفي که در دلـش هسـت       
بايد اين حق را داشته باشـد کـه بـدون           
هيچ محدوديتي آنـرا هـر طـوري کـه              

 . ميخواهد بيان کند
در ايــن رابــطــه مســئلــه حــقــوق             
شهروندان و آزادي بيان و ابـراز وجـود         

بـحـث   .  آزادانه مردم خيلي مهم اسـت    
و يا سوال اصلي اين اسـت کـه انسـان              
از چه حقوقي بايد برخوردار بـاشـد؟ و      
از چه حـقـوقـي مـحـروم شـده اسـت؟                  
بنابراين بحث تنها به موضوع فتـواي   

ــســت           ــي ــل مــحــدود ن از طــرف    .  قــت
مقامات جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه              
شاهين نجفي که جواني منتقد اسـت         
و ترانه اي را خوانـده اسـت و از نـظـر                 
آنها توهين کـرده اسـت بـايـد کشـتـه                 

دراين رابطه دو موضـوع مـهـم       .  شود
يـکـي فـتـواي قـتـل           .  مطرح ميشونـد  

دادن از جانب مقامات حکـومـتـي و           
آيت اهللا هـاي از گـور بـرخـواسـتـه و                   
ديگري حـق اسـتـفـاده از آزادي بـيـان                
بدون قيد و شرط و بـويـژه آزادي نـقـد            

 .مذهب است
فـراتـر از      و ايـن مسـئلـه حـتـي              

محدوده دولـت وقـانـون و مـذهـب و               
کـل اپـوزيسـيـون       .  مقدسات آن است     

راست و چپ و مـيـانـه را کـه ادعـاي                 
مخالـفـت بـا جـمـهـوري اسـالمـي را                 
مـيـکـنـنـد نـيــز بـه مـحـک آزمـايــش                   

اين مـوضـوع مـهـمـي          .  گذاشته است 
نـيـز دچـار       اسـت بـه  نـوعـي آنـهـا را                

به همـيـن دلـيـل       .  مخمصه کرده است  
موضوع آزادي بيان که ظاهرا از نـظـر       
همه آنها بايد از آن دفاع کـرد بـه يـک              
موضوع داغ بحث و جدل تبديل شـده        
است که آيا اين آزادي بايد بـدون قـيـد          

شرط باشد يا اينکه قيد و شرط بـايـد       
 داشته باشد؟ 

مقامات قضايي و حکـومـتـي و         
گله ي آخوندهاي جمـهـوري اسـالمـي          
که تعدادشان يـک و دو نـيـسـت روي                
اين مـوضـوع تـاکـيـد دارنـد کـه ايـن                  
شخص و يا هر کسي که بـخـواهـد بـه          
اين شيوه نقدي داشته باشد يا طـنـزي         
بگويد توهين است و از نظر آنها بايـد        

در چـنـيـن فضـايـي کـه             .  کشته شـود   
جمهوري اسالمي با شـمـشـيـر اسـالم            
براي خونريزي بـه مـيـدان آمـده اسـت             
تعداد زيادي از اپوزيسيون جـمـهـوري       
اسالمي چـپ و راسـت و مشـخـصـا                
جريانات سياسي در کـردسـتـان ابـتـدا          
ساکت بودند حرفي نزدند تا اينکه در    
نهايت به يک اطالعيه اکتفا کـردنـد و      
ظــاهــرا وظــيــفــه خــود را اجــرا شــده              

 . ميدانند
اين نوع عکس العمـل داسـتـانـي           
است که به نظر من مسئله اي خـيـلـي       
جـدي اسـت و ايـن اپـوزيسـيـون دارد                 

در جـريـان     .  پـس مـي دهـد          امتحـان 
عـمـل بـه مـحــک آزمـايـش گـذاشـتــه                 

جامعه هـم ايـن تصـاويـر را           .  ميشود
مسـئلـه ايـن اسـت کـه آيـا               .  ميبينند

اپـوزيسـيـون از ايـن امـتـحـان پـيــروز                 
خواهد شد يـا شـکـسـت مـيـخـورد و                

آنـچـه را     .  بايد مردم آن را بشـنـاسـنـد         
من در صف اپوزيسيون چپ و راسـت        
ايران ميبينـم مـتـاسـفـانـه مـا تـنـهـا                   

هر کس به داليلي بيـشـتـر از      .  هستيم
اينکه در اين ميدان دخـالـتـي بـکـنـد             

چپ و راست ايـن    .  نظاره گر شده است 
اپوزيسيون را نگاه کنيد ببيـنـيـد کـي        

ــاري اســــت                   ــه کــ ــول چــ ــغــ . مشــ
راديکالترينشان با يک اطالعيه خيـال      
ــد و فــکــر                     خــود را راحــت کــرده ان
ميکنند مشغول کارهـاي مـهـمـتـري          

 . هستند و اين مسايل مهم نيستند
 
حتمـا بـه مسـئلـه         :  آوات فرخي  

اپوزيسون و سکوت آنها برميـگـرديـم        
اين جا سوالي طـرح مـيـشـود سـخـن               
امام جمعه مشهد که گفته اسـت ايـن           
فـتــوا بــايـد اجــرا شــود و مــقــامــات               
قضايي جمـهـوري اسـالمـي مـوظـف            
هستند که براي اجراي اين فتـوا تـمـام       

در حال حـاضـر   .  تالش خود را بکنند  
شاهين نجفي در کشور آلـمـان تـحـت           

آيــا جــمــهــوري     .  نــظــر پــلــيــس اســت       
اسالمي همچنين کاري را مي تـوانـد      
انجام دهد کـه در کشـوري ديـگـر بـه               
اين شيوه دستش بـاز بـاشـد و حـکـم                 

قضايي خود را در کشور ديـگـر اجـرا         
  کند ؟
 

در ايـن مـورد        :  محمد آسنگران 
مشخص که چه مـيـتـوانـد بـکـنـد يـا                

حکم قـطـعـي     نميشود  نميتواند بکند 
چيزي که معلوم است جـمـهـوري     .  داد

اسـالمـي تـا کـنـون شـمـار زيـادي از                   
اپوزيسيون خود را در خارج از کشـور      

در همين آلمان فردي .  ترور کرده است  
مثل فـرخ زاد فـقـط بـه جـرم ايـنـکـه                    
مخالف عرف و عادات مذهب شيعه       
بـود يـا شـخـصــي بـود از جـمـهــوري                  

. اسالمي نقد داشـت تـرورش کـردنـد           
داستان ميکونوس هم معرف حضـور      

دهها و صدها نـفـر ديـگـر         .  همه است 
اروپا و ديـگـر       (  را در خارج از کشور  

در جـاي    .  ترور کـرده اسـت     )  کشورها
 ۳۰۰ مثل کردستان عـراق بـيـش از             
ايـن  .  نفر از اپوزيسيون را ترور کـردنـد    

چيزي نيست که بگوييم آيا جمـهـوري         
اســالمــي در ايــن مــورد مشــخــص             
ميتواند يا نـمـي تـوانـد تـرور انـجـام                 

 . بدهد
مسئله ايـن اسـت کـه جـمـهـوري              
اسالمي اين را مانند موضوع معيـن    
و مهمي در دست گرفته است و بـراي       
جلوگيري از نقد مذهب و مـخـالـفـت          
عليه خـودش مـيـخـواهـد بـا فضـاي                

. رعب و وحشـت مـانـع ايـجـاد کـنـد                
جمهوري اسالمـي بـا ايـن کـارش تـا               
همين حاال از طرفي دهن بـخـشـي از             
مخالفينش را بسته است و از طـرفـي      
ديگر تعدادي را بـه مـحـافـظـه کـاري              

 . دچار کرده است
امـا در جــامـعــه نــقـد مــردم بــه                
مذهب و حاميان مذهب و مقدسـات      
آنها مـوضـوعـي کـامـال اجـتـمـاعـي                

ــعــادي مــيــلــيــونــي            .  اســت در  در اب
جامعه مردم در بـرابـر مـذهـب قـرار               
گرفته اند زيرا قانون و حـاکـم و هـمـه             
قدرتهاي مافيايي و دزدان و قـاتـالن           
در آن جامعـه بـا هـيـبـت مـذهـب در                 

مـردم  .  مقابل مردم قـرار مـيـگـيـرنـد          
کاري که با حاکمـان مـذهـبـي انـجـام               
ميدهند دارند با پيامبر و بـا امـام و           
با خدا و آيت اهللا و با همه مـقـدسـات         

ايــن .  مـذهـبـي هـم انـجــام مـيـدهـنـد               
ــه اي                       ــئلـــ ــه مســـ ــه بـــ ــئلـــ مســـ

 . تبديل شده است  اجتماعي
موضوع ترانه شاهين نجـفـي هـم        
بــهــانــه اي شــد بــراي جــمــهـــوري                    

کـه جـلـوي ايـن مسـائـل را                  اسالمي
ميخواهد خودي نشان بـدهـد     .  بگيرد

براي اينکه مـذهـب را نـقـد نـکـنـنـد                  
ــوري                ــات ــکــت ــي و دي ــاي ــي دزدي مــاف

وحشتناک و قـرون وسـطـايـي کـه در                
هيبت جمهوري اسالمي بر آن جامعـه   
حاکم است نقد نشود و مورد تـعـرض         
قــرار نــگـــيــرد، دارنــد از خــود و                     

با اين کـار    .  منافعشان دفاع ميکنند 
ميخواهند مردم را از تعرض بـه ايـن           

اصل قضـيـه   .  دم و دستگاه منع کنند 
مـنـتـهـا مـوضـوع ايـنـکـه              .  اين است 

ميتوانند يا نميـتـوانـنـد ايـن تـرور را              
انجام بدهند موضوعي است فني تـر       
و نمي توان حکم قطعي در مـورد آن            

  .داد 
 

شمـا در رابـطـه بـا           : آوات فرخي 
اين موضوع به سـکـوت اپـوزيسـيـون           
اشاره کرديد آيا اپوزيسون هم مـانـنـد           
جمهـوري اسـالمـي بـه قضـيـه نـگـاه                 
ميکند فکر ميـکـنـد کـه بـايـد بـراي               
آزادي بيان قيد و شرطي گـذاشـت کـه            
به اين شيوه ساکت هستند و يا حـتـي      
آنهايي هم کـه عـکـس الـعـمـل نشـان                
دادند خيلي دير روي مسئله صحـبـت     
کـردنــد و اطــالعــيـه صــادرکـردنــد و             

 وظيفه خود را تمام شده دانستند؟ 
  

اپـوزيسـيـون    :  محمد آسنگـران  
چند دسته است مـواضـع مـتـفـاوتـي              

دسته اي از آنها اصالح طـلـبـان       . دارند
حــکــومــتــي و هــمــان جــريــانــات دو            
خردادي و اصالح طلبان حکومتـي و       
غير حکومـتـي هسـتـنـد کـه درسـت               
مانـنـد جـمـهـوري اسـالمـي مـوضـع                
ميگيرند و تنها فرقي که باهـم دارنـد      
ميگويند نـبـايـد فـتـوا بـراي کشـتـن                 

ولـي فـکـر      .  توهين کننده صادر کـرد     
ميکنند شاهين نجفي تـوهـيـن کـرده          
است و به ايـن دلـيـل بـايـد مـحـکـوم                  

معتقد هستند هيچ کس نبـايـد   .  شود
حق داشته باشد به اين شيوه صحـبـت         

کـنـد يـعـنـي مـوضـع شـان از                    و نقـد  
لحاظ سياسي و اجتماعي و مذهـبـي       
و ســنــت، درســت کــپــي جــمــهــوري             

تـفـاوت   . اسالمي است وتفاوتي ندارد 
آنها اين است که ماننـد آيـت اهللا هـا               

ولــي .  نـمــيــگــويــنــد بــرويــد بــکــشـيــد        
ميگويند بايد قانوني بـاشـد، عـرفـي           
باشد، اخالقي باشد، کـه مـردم را از             

ايـن بـخـشـي       .  نقد مقدسات منع کند 
است کـه سـيـاسـت و           "  اپوزيسيون"از  

فرهنـگـش درسـت شـبـيـه جـمـهـوري                
 . اسالمي است

بــخــشــي ديــگــر از اپــوزيســيــون           
سلطنت طلبـهـا يـا طـيـف طـرفـداران               
شاه و سلطنت و رضا پهلوي هسـتـنـد        
و آنها اين فتوا را مـحـکـوم کـرده انـد           
اما گفته اند جمهوري اسالمي آبـروي      

اسالم را بـرده اسـت در صـورتـي کـه                 
اسالم و آخوند مـيـتـوانـد در جـامـعـه             

يعني هـنـوز دل سـوزي        . محترم باشد 
خـود را بــراي اســالم و آخـونــد بــراي                
مــذهــب و قــوانــيــن شــرعــي اعــالم              

نگران بي آبرويي مـذهـب و     .  ميکنند
 . آخوند در آن مملکت هستند

در    بخشي ديگـر از اپـوزيسـيـون         
کردستان کـه مـيـتـوان از آن نـام بـرد                  
راست و چپ آنها به درجاتي شبيه بـه          

هم حزب دمکرات و   .  هم ظاهر شدند  
هم کومله و هم جـريـان زحـمـتـکـشـان           
تقريبا موضع آنها شبيـه بـه هـم بـود              

تقريبـا  .  تفاوتي جدي مشاهده نميشد   
يک هفته از موضوع گـذشـت و بـعـدا           
آنها آمدند و موضع گرفتند وزمـانـي      
هم که موضع گرفتند با اطالعيـه اي          
ــه                 مســئلــه را مــحــکــوم کــردنــد و ب

از نـظـر آنـهـا         .  برگشتند خانه هايشان  
اين . موضوعات مهمتري وجود دارد 

ــيــســت               ــرايشــان مــهــم ن مــوضــوع ب
موضوعي که به هر حال تحت عنـوان   
آزادي بـيـان و مـوضـوع تــوهـيـن بــه                 
مقدسات مطرح است ونميخواهند به    

در مــيــان طــيــف      .  آن نــزديــک شــونــد     
جريانات چپ هم داستـان تـقـريـبـا بـه              

کسي را نميبينـيـد   .  همين شکل است 
امـا  .  که تحرکي از خود نشـان بـدهـد         

مــردم و جــامــعــه بــه ايــن مــوضــوع             
ــي نشـــان داد              ــت بـــااليـ . حســـاســـيـ

همانطورکه قبال گفتم متاسـفـانـه مـا        
 . با ز هم تنها هستيم

 
اجـازه بـدهـيـد       :  آوات فـرخـي   

موضوع را از يک زاويه ديـگـر هـم بـه          
کســي کــه گــفــتــه       .  بــحــث بــگــذاريــم    

مـيــشــود بــه او تــوهــيــن شــده اســت              
امامي به اسم امام نـقـي، امـام دهـم             

آيا کسي حـق دارد بـه         .  شيعيان است 
 کس ديگري توهين کند؟ 

 
بـحـث حـرف      :  محمد آسنگـران  

. کسي در برابر کسـي ديـگـر نـيـسـت             
انسان يک بار به دنيا مـي آيـد و يـک                 
بار هم شانس زندگي کردن دارد و ايـن   
يک بار هم که در حيـات اسـت نـبـايـد            
مانعي در برابرش گذاشت که نـتـوانـد          

بحث بـر سـر ايـن          .  حرف دلش را بزند 
است که هر کسي هـر نـقـد و طـنـز و                 
جوکي که دوست دارد بـزنـد و يـا هـر            
طوري که خواست بتواند خود را بيـان     

ايــن يــعـنـي داشـتــن حـق نـقــد               .  کـنـد  
فرهنگ، مذهب و همه چيزهايـي کـه        
در جامعه به نـوعـي مـقـدس شـمـرده              
ميشوند و بـخـشـهـايـي از مـردم هـم                 

 ...  احترام به افکار               

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه  
. ممکن اسـت بـه آن حسـاس بـاشـنـد                ۱ از صفحه  

موضوع بر سر اين نيست که اين فـرد     
و آن فرد بر سر چه مـوضـوعـي حـرف          

طبعا تا جايـي کـه بـه آزادي          . ميزنند
بيان مربوط است ما معتقديـم آزادي       

هــرکســي .  بـدون قــيـد و شـرط اســت            
هرنوع نقدي از مـذهـب از مـلـيـت از              

از اخــالق از       مــقــدســات از جــامــعــه      
دارد آزاد   ....  سياست و ايدئولوژي و  
 .است وحق دارد نقد کند

براي نمونه فردي آمده و مـذهـب          
را نقد کرده است يا فالن امام را و يـا            
ناسيوناليسم را نقد کرده يا طنزگـفـتـه     
است مخالفين و مدافعين آن امام يـا        
آن مذهب و آن مليت آزاد هستند کـه          
با نقد جواب همديـگـر را بـدهـنـد در               

در جـواب    .  جواب نقد بايد نـقـد کـرد         
شعر بايد شعر گفـت در جـواب طـنـز               

هـر کـس بـا        .  بايد باطـنـز جـواب داد        
بيان نظرو ديـدگـاه خـودش مـيـتـوانـد             
تالش کند حـقـانـيـت خـود و نـا حـق                  

. بودن نظر طرف مقابل را اثبات کنـد     
اين حقوق بايد براي هـمـه شـهـرونـدان             

چـه اسـالمـي و        .  وجود داشـتـه بـاشـد       
نــاســيــونــالــيــســت و فــاشــيــســت چــه           
کمونيست و آتئيست و سکوالريسـت      
و غيره، در چنين جامعه اي متمـدنـي    
ما با افـکـار و ايـده هـاي مـتـفـاوت                   
مواجه ميشـويـم و فضـاي آزاد بـراي              
تبليغ همـه آنـهـا بـايـد وجـود داشـتـه                  

حتي اسالميها و فـاشـيـسـتـهـا         . باشد
بايد آزاد باشند که تمام نـظـراتشـان را        

ولي حق اقدام عملي بـراي    . بيان کنند 
. ممانعت از مخالف خـود را نـدارنـد           

کساني با فتواي قتـل و کشـتـن و از                
بـيــن بــردن فـيــزيــکــي مـخــالــفــيــن و              
منتقدين ميخـواهـنـد جـامـعـه را بـه               

مـا  .  دوران قرون وسـطـي بـرگـردانـنـد           
قطعانه در مـقـابـل ايـن تـوحـش مـي                

 . ايستيم
جمهوري اسالمي که تکـلـيـفـش        

معلوم است اما بخشي از جريانات و       
احزاب اپوزيسيون بر سر اين موضـوع   
که آزادي بيان بايد قيد و شرط داشتـه        

هـر  .  باشد، دارد پا فشاري مـيـکـنـنـد        
فردي و يا گـروهـي از افـراد مـمـکـن                 

است که براي خود مقدسـاتـي داشـتـه          
براي نمونه در ميان بخشي از    .  باشند

ناسيوناليستهاي کـرد مـمـکـن اسـت            
بارزاني و طالباني و جمهوري مهابـاد   

امــا بــراي   .  و غـيــره مــقـدس بـاشــنـد          
مخالفـيـن آنـهـا هـيـچـکـدام مـقـدس                 

آنها حق دارند دفاع کنـنـد و     .  نيستند
. مخالفين هم حق دارنـد نـقـد کـنـنـد              

براي يک مسلمان ممکـن اسـت عـمـر          
مقدس بـاشـد و بـراي ديـگـري عـلـي                 

ــد         .  مــقــدس اســت     ــنــهــا حــق دارن اي
همديگر را نـقـد کـنـنـد و بـخـشـي از                   

. جامعه هم مخالف کل مذهب اسـت    
همه اينها بايد حق نقد کـردن مـذهـب        

تمام بحث ايـن اسـت     .  را داشته باشند  
که بيان کردن نـظـر و ديـدگـاه آدمـهـا                

 .بدون هيچ قيدو بندي بايد آزاد باشد
 

در فـرصـت کـمـي         :  آوات فرخي 
تـا ايـن لـحـظـه از شـاهـيـن                    که داريم 

نجفي حمايت هاي بسياري شده اسـت     
و صفحـه هـاي فـيـس بـوکـي هـم در                   
حمايت از شاهين نجفي درسـت شـده           
است کمپـيـن گـذاشـتـه شـده وتـعـداد                
زيادي از مردم بـا رسـانـه هـا تـمـاس                 
گرفته اند و گـفـتـه انـد کـه مـا حـرف                 
هاي که در محافل خودمان با صـداي   
آهسته بيان ميکنيم شاهين نجفي بـا       
فريادي جهاني آن را مـنـعـکـس کـرده             

همانطور که ميدانـيـد مسـائـل       .  است
مذهبي براي جوانان بـه جـک تـبـديـل             
شــده اســت و تــا حــدي تــابــو هــايــي               
شکسته شـده اسـت بـراي ايـنـکـه در                 
داخل ايران آزادي بـيـان عـمـلـي شـود               

  . بايد مردم چه کار کنند
 

آزادي بـيـان و        :  محمد آسنگران 
ويا کل آزادي بـدون      آزاديهاي سياسي 

. آزادي نقد مذهب بـي مـعـنـي اسـت             
ميخواهم تاکيد کنم کـه بـدون آزادي           
نقد مذهب آزادي بـي مـعـنـي تـريـن                 

چـون در تـاريـخ بشـر           .  معقولـه اسـت    
. آزادي از همين جا شـروع شـده اسـت           

حق انسان و آزاد بودن انسان در بـيـان        
افکارش با آزادي نقد مذهب مـعـنـي          

قبل از هـرچـيـز حـق           .  پيدا کرده است  

ــک                   ــقــد مــذهــب را مــثــل ي آزادي ن
موضوع اسـاسـي بـايـد بـه رسـمـيـت                 

رنسانس از همين جا شـروع     .  شناخت
در ايـران اپــوزيسـيــون راســت و            .  شـد 

هنوز در اين مورد کـه يـک حـق            چپ  
 . ابتدايي است مشکل دارند

بــخــش قــابــل تــوجــهــي از ايــن               
اپوزيسـيـون الـبـتـه جـرات نـمـيـکـنـد                  
آشکارا نظرش را در ايـن مـورد بـيـان             

ايـن  " اما با گفتن اين کدهـا کـه       .  کند
مهم نيست آن مهم اسـت، ايـن فـعـال            

دارنـد  ..."   موضوع جامعه نيسـت و     
خودشان را از درگير شدن با موضـوع         

استدالل همـه آنـهـا      .  دور نگه ميدارند 
گـويـا مـذهـب       .  تقريبا شبيه هم اسـت    

افکار تودهـهـا اسـت و بـايـد بـرايـش                 
پـاسـخ مـن بـه ايـن            .  احترام قائل شـد   

افکار پوپوليستي و عقب مـانـده ايـن       
است که به احترام خـود آن تـودهـا بـه            

. مذهبشان هيچ احترامي نـمـيـگـذارم       
اساسا براي مـذهـب هـيـچ احـتـرامـي              

هــمــچـنــانــکــه هــيــچ     .  قـائــل نــيــســتـم     
احترامي براي ناسيوناليسم وفاشيسـم   

ــا        .  قــائــل نــيــســتــم      ايــن جــريــانــات ي
نميفهمند و يا با رياکاري ميخواهـنـد    
احتـرام بـه مـردم را مسـاوي احـتـرام                 
گذاشـتـن بـه افـکـار ارتـجـاعـي آنـهـا                   

در حاليکه روشن اسـت    .  قلمداد کنند 
موضوع احترام به انسان با احتـرام بـه      

فـرق   ايده و ديـدگـاه هـاي ارتـجـاعـي               
بـه   نبايد احـتـرام بـه انسـان             .  ميکند

احترام به افکار انسان تغيير پيدا کنـد   
 . اين غلط است

افکاري که جنايت خلق ميکند و    
سنـگـسـار مـيـکـنـد و زن در آن بـي                     
حـقــوق اســت و کــودک بـرده شــمــرده              
ميشود و انسان غير مـذهـبـي کـافـر              
است و بايد او را کشت و حکم جـهـاد       
مــيــدهــد و انســان را از مــوجــودي                
موهوم به اسم خدا مرتب در تـرس و           
دلهره نگه ميدارد و انسـان را نـه آزد            
که بند کسي ميپندارد بايد نـقـد کـرد       

چـرا  . و جامعه را از شر آن خالص کرد 
بايد به چنين افکاري احترام قائل بـود   
؟ کســـي کـــه خـــود را آزاديــخـــواه                  
ميپندارد و براي اين افکار بـه بـهـانـه          
اعتقاد توده ها احترام قايل است اگـر       

 . نفهم نباشد ريا کار است
 

در اين جا به پـايـان   :  آوات فرخي 
برنامه مـيـرسـيـم بـا تشـکـر از شـمـا                   
محمد آسـنـگـران کـه دعـوت مـا را                 
قـبـول کــرديـد و در بـرنـامــه شـرکــت                 

 .کرديد 
 پايان 

شــش ســال پــيــش وقــتـــي               
روزنامه ايران مردم تـرک زبـان را           
به سوسک تشبـيـه کـرد، فـورا بـا               
انفجار خشم و نـفـرت انـبـار شـده              
جوانان و زنان و مردان عليه رژيـم        

دهـهـا هـزار      .  اسالمي مواجه شد  
نفر در شهرهاي ارومـيـه، تـبـريـز،         
اردبيل و ساير شهرها به خيابانهـا    
ريختند، عليه جمهوري اسـالمـي      
و خـامـنـه اي شـعـار دادنـد و بـا                   
شجاعت و جسـارت در مـقـابـل             
نــيــروهــاي ســرکــوب حــکــومــت         

 شـنـبـه اول خـرداد           دو.  ايستادنـد 
اين هفته، مصادف بـا شـشـمـيـن           
سالگرد اين مبارزه حـق طـلـبـانـه           
مردم عليه ارتجاع اسـالمـي بـود         
کــه بــار ديــگــر مــردم را عــلــيــه               
جمهوري اسالمي و در اعـتـراض        
به خشک شدن درياچه اروميه، کـه   
مردم رژيم را مسبب آن ميدانند،       

 . به خيابانها کشيد
 

عــلــيــرغــم بســيــج گســتــرده         
نيروهاي سرکوب در چـنـد هـفـتـه           

 از مردم در    چند هزار نفر  گذشته،  
خـيــابــانــهــاي ارومـيــه، تــبــريــز و           
آذرشهر تظاهرات کردنـد و خشـم         
و نفرت خود را عـلـيـه جـمـهـوري            
اسالمي، عـلـيـه سـرکـوبـگـران و              
عليه سياستهاي سراپا تـبـعـيـض          

وحشـت  .  حکومـت بـيـان کـردنـد         
رژيــم از اعــتــراض مــردم چــنــان            
گسترده بود که از روزهـاي قـبـل            
اقدام به جمع آوري سطلهاي زبـالـه    
و سنگها و آجرهاي ساختمانهـاي       
نيمه تـمـام در مـنـاطـق مـرکـزي                

 طـبـق     .برخي شـهـرهـا کـرده بـود          
گزارشي که به حزب رسيده اسـت،     
تـعـداد تـظـاهـرات کـنـنـدگـان در                

 هزار نفر و در   ۴  تا ۳ اروميه بين   
.  نـفـر بــود      ۳۰۰ آذرشـهـر حـدود        

طــبــق ايــن گــزارش، در ارومــيــه           

موقع حمله موتـورسـواران مـردم         
با ماشين هاي خود جلـو آنـهـا را          

شعار اصلي مـردم    . سد ميکردند 
ارومـو گـولــو جــان       : " ايـنـهــا بــود    

ويريـر، مـجـلـس اونـون قـتـلـيـنـه                 
دريـاچـه ارومـيـه       " (" فرمان ويريـر  

جان ميدهد، مجلـس بـه قـتـلـش            
بــيــشــرف،  " ،   ") فــرمــان مــيــدهــد   

خـطـاب بـه نـيـروهـاي           " ( بيشـرف 
تـعـدادي از     ).  سرکوب حکـومـت   

ــارهـــاي             ــتـــان شـــعـ ــپـــرسـ ــومـ قـ
ناسيوناليستي دادنـد امـا مـردم          

. شعارهاي آنها را تکرار نـکـردنـد      
در جريان ايـن تـظـاهـرات تـعـداد              
قابل توجهي از جـوانـان دخـتـر و             

 . پسر دستگير شدند
 

فضـاي شـهـرهـاي ارومـيـه و             
. تبريز هـمـچـنـان مـلـتـهـب اسـت              

مردم دنبال بهانه اي بـراي ادامـه          
اعـتــراض هســتـنــد و حـکــومــت           
اسالمي هـم بـراي جـلـوگـيـري از              
ادامه و گسترش اعـتـراضـات بـه           
دستگيريهاي گستـرده دسـت زده        

بايد در مقابل دسـتـگـيـري      .  است
ــراي آزادي       .  هــا ايســتــاد     ــد ب بــاي

. دستگير شدگـان اعـتـراض کـرد         
تحميل هر درجه عقب نشيني در     
اين زمينه راه را بـراي گسـتـرش              

 . مبارزات مردم باز خواهد کرد
 

 آزادي، برابري،    
 حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي     
زنده باد جمهوري  

 سوسياليستي  
 

حزب کمونيست کارگري  
 ايران  

 ۱۳۹۱  خرداد ۳ 
 ۲۰۱۲  مه ۲۳  

 ... مردم اروميه، تبريز و آذرشهر                           
 

  ...  احترام به افکار               

 



 
625شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 انقالب انساني                        براي حکومت انساني                                              زنده باد          

 ۱ از صفحه  

ــاتــي از ســوي                 هــرســالــه هــي
اســـالمـــي ايـــران در            جـــمـــهـــوري 

کنفرانس ساالنـه سـازمـان جـهـانـي            
اينها نـه تـنـهـا       .  کار شرکت ميکند  

ــنــدگــي                  ــارگــران ايــران را نــمــاي ک
نـمـايـنـدگـان رژيـم            نميکنند، بلکـه  

اسالمي ايران هستند که با مـحـروم      
کردن کارگران از حقوق پايه اي شـان    
آنها را بطور سيسـتـمـاتـيـک و دايـم              

 . مورد آزار و اذيت قرار ميدهند
جمهوري اسالمـي کـارگـران را          
بــخــاطــر ايــجــاد تشــکــل، بــخــاطــر         
شــرکــت در اول مــه و بــخــاطــر                    
اعـتــراض بـراي دســتـمــزد و ســايــر             
حقوق پـايـمـال شـده شـان، زنـدانـي                

 کرده و شالق ميزند، 
اين رژيم حقوق انساني مـردم و      
ــانــه زيــر پــا                   ــران را وحشــي ــارگ ک

 ميگذارد، 
کــودکــان را اعــدام و زنــان را              
سنگسار ميـکـنـد و بـعـد از چـيـن                 
باالترين رکـورد اعـدام در دنـيـا را               

 دارد،
چنين رژيمي نه تنها جايـش در     
آي ال او و مراجع جـهـانـي نـيـسـت،             
بلکه جـايـش در دادگـاهـهـاي بـيـن               
المللي و محاکمه بخاطر جنايـاتـش    

 .عليه مردم است
ــد از ســازمــان                ــاي ــم ب ايــن رژي
جهاني کار و همه نهادهاي جـهـانـي       

 .اخراج شود
در  ما هر ساله با شرکت خود     

ــي               ــان اجــالس هــاي ســازمــان جــه
تــالش کــرده ايــم کــه صــداي            کــار   

کـارگــران و مــردم ايـران بــاشــيــم و               

اعتراض خود را به حضور جمهوري    
اســالمــي در ايــن ســازمــان اعــالم            

 . داريم
  

ما از همه سازمانهاي کـارگـري    
و همه نمايندگان شرکت کـنـنـده در           
اجـالس آي ال او مـيـخــواهـيـم کــه                
ــم بــخــاطــر آزار و                 عــلــيــه ايــن رژي
سرکوب کارگران و زير پا گـذاشـتـن          

تريـن حـقـوق مـردم در ايـران                 ساده
اعتراض کـنـنـد و خـواهـان اخـراج                
هــيــات اعــزامــي آن از آي ال او                    

 . شوند
جـمـهــوري اســالمـي يــک رژيــم          
آپارتايد جنسي است و ماننـد رژيـم       
نژادپرست آفريقاي جنـوبـي بـايـد از           
همه سازمانها ونهادهاي جهـانـي و        
بوِيژه آنجا که به اسم کـارگـر سـخـن             

 .ميگويد اخراج شود
عــلــيــه شــرکــت رژيــم                  -۱ 

اســالمــي در کــنــفــرانــس آي ال او              
 اعتراض کنيد

نمايندگان رژيم اسـالمـي       -۲ 
 را در آي ال او بايکوت کنيد

بـــراي آزادي کـــارگـــران             -۳ 
 زنداني در ايران اعتراض کنيد

رژيمي که کارگران را دستـگـيـر       
و زنداني ميکنـد و بـه شـالق مـي                
بندد، بايد از سازمان جـهـانـي کـار            

 اخراج شود
 

کميته همبستگي بين المللي     
 ايران   -کارگري

 ۲۰۱۲  مه ۲۸ ، ۹۱  خرداد ۸ 

رژيمي که کارگران را دستگيرو 
ميکند و به شالق مي بندد، بايد  زنداني 

 از سازمان جهاني کار اخراج شود
 

 جمهوري اسالمي را از کنفرانس آي ال او اخراج کنيد

مـــقـــابلـــه آخـــونـــد جـــمـــاعـــت، بـــه             
شخصيـتـهـاي مـحـبـوب آن جـامـعـه                

مالمصطفي بارزانـي و    .  تبديل شدند 
كــال جــنــبــش نــاســيــونــالــيــســتــي در          
كردستان عراق، كسي را به وجد نـمـي     

براي پيدا كردن شـخـصـيـتـهـاي         .  آورد
ناسـيـونـالـيـسـت دركـردسـتـان ايـران،               
كسي اميدي به سننـدج نـمـي بسـت؛             
بــلــكــه راهــي روســتــاهــاي دور و بــر              

هـمـه   .  مهاباد و پيرانشهر مي شـدنـد       
اينها سنندج را حتي بسـيـار قـبـل از             

گفتماني بـيـن     " اينكه انقالبي بشود و   
ــي و                        ــالمــ ــپ و اســ ــزاب چــ احــ

شروع بشود، سـنـنـدج     "  ناسيوناليست
نويسنـده  .  را جزو مراكز چپ كرده بود 

: بي بي سي درباره سنندج مي نويسـد  
گفتمان راديکال چپهـا کـه گـفـتـمـان             " 

حاکم بود، اسالمي ها را عقب مانـده      
و حــزب دمــکــرات کــه مــعــتــقــد بــه             
مـذاکــره بــود را سـازشــکــار خــطــاب             

بله ايـن واقـعـيـت دارد كـه در                ."  کرد
 هـزار  ٢٠٠ شهري با جمعيتي بيش از  

ــفــر، اســالمــي هــا را مــرتــجــع و                   ن
عقبمانده مي دانستند و كسي هم كـه   
با اسـالمـي هـا مـي سـاخـت و مـي                    
خواست عصاي دستشان بشـود، حـال      
حزب دمكرات باشد و يـا هـر جـريـان           
ديگري، بعنوان سـازشـكـار شـنـاخـتـه            

اين مـوضـوع كـه نـمـايـنـده              .  مي شد 
ناسيوناليسم كرد در كردستـان ايـران،        
در هيبت حزب دمـكـرات كـردسـتـان           
نتوانسته بـود و هـنـوز هـم دارد ايـن                 
حسرت را مي خورد، كه نه تـنـهـا در          
سننـدج بـزرگـتـريـن شـهـر كـردسـتـان                  
ايران، بلكه حتي در روستاهاي دور و      
بر آن هم آلترناتـيـو خـود را بـه مـردم                 
بقبوالند، خود شد چشم اسفنديار ايـن   

هيچ نيروي عاقلي نمـي تـوانـد      . حزب
از حــكــومـت مــركـزي بــخـواهــد كــه             
تيولداري كردستان را بـه او بسـپـارد،          
اما در مهمترين شهر آن خطـه، تـو را        
بعنوان نماينده گفتمان عـقـبـمـانـده و             

حزب دمـكـرات     .  سازشكار بشناسند 
ــعــنــوان نــيــروئــي كــه                 ــتــيــجــه ب در ن
صــالحــيــت آن را داشــتــه بــاشــد كــه              
بـعـنـوان تـيـولـدار آن مـنـطـقـه، رژيـم                    
اسالمي با آن روبرو شود، مي بايست     
به زور هم كه شده، چپ آن جـامـعـه را          

اين موضوع اسـت    .  به سكوت وادارد 
، نويسـنـده بـي      " حسام دست پيش"كه  

بي سي را عصباني كرده و مـنـصـور             
مـعـمـار جـنـگ داخـلـي            " حكمـت را      

بـه ايـن     . ( معرفي مي كنـد " كردستان
 .)موضوع پائين تر برمي گردم

 
 مشكل گفتمان عقبمانده             

 و سازشكار      
بي بي سي و قلم بـدسـتـش قـبـول           

. مي كنند كه سنندج سنـتـي نـيـسـت        
موفق شدن در سـنـنـدج        : " مي نويسد 

بدون داشتن پيشينه چپ کار دشواري     
اين موضوع باعث شده که هـر    .  است

کس سوداي جـلـب جـوانـان و افـکـار                
عمومي اين شهر را در سـر دارد، بـه            

بـنـابـرايـن     .  نقد جامعه سنتي بنشينـد   
مدرن جلوه کردن به بخشي از هـويـت        

 ".اين شهر تبديل شده است
نـام حــزب دمــكــرات كــردســتــان         
ايران بعد از انقالب گـرچـه نـام حـزب               
قـاضــي مـحــمــد و حــزب جــمــهــوري            

بـود، امـا كـادر        )  مهـابـاد  ( كردستان  
رهبري آن بيشتر پيشينـه حـزب تـوده           

حـزب دمـكـرات جـمـهـوري           .  داشتند
كردستان، يك حزب عقبـمـانـده تـر از            
حزب دمكرات كردسـتـان بـعـدي، بـا             
ساختمان كادري فـئـودال و آخـونـد و              

ــوده در            .  حــاجــي بــود      ــم حــزب ت ه
كردستان و مشخصا در سـنـنـدج يـك         
نيروي منفور بود و هـم سـنـنـدج يـك              
جامعه مدرن و چـپ بـود كـه جـائـي                 
براي فئـودالـيـسـم قـاضـي مـحـمـد و                 
حزب دمكـراتـش در سـنـنـدج بـاقـي                

نه پيشينه چـپ درسـت و       .  نمانده بود 
حسـابـي بـراي ســنـنــدج داشـت و نــه                 
فئوداليسم و سنت گرائي اش بـه درد         

بنابر اين از هـمـان     .  سنندج مي خورد 
 .ابتدا جائي در سنندج نداشت

داشـتـن پـيـشـيـنـه          " منتها صرف   
به كار قـوم پـرسـتـان كـرد نـمـي              "  چپ

نـويسـنـده بـي بـي سـي فـعــل                .  خـورد 
نوشته خود را به خيال خود به درسـت      
تنظـيـم كـرده و مـي خـواهـد بـه مـا                     
: بقبوالند كه سه نيرو در سنندج داريم   

مـعـمـار    " حزب كمونيست كارگري كه   
حـزب  .  بـود "  جنگ داخلي كـردسـتـان      

كمونيست ايران و كومه له به رهـبـري         
ايـنـجـاسـت كـه بـا           .  عبداهللا مهـتـدي   

موفـق شـدن در سـنـنـدج بـدون               "فعل  
داشتن پـيـشـيـنـه چـپ کـار دشـواري                 

مي خواهد عبداهللا مهتدي را،   " است
نامش را جا و بيـجـا بـه مـيـدان مـي                

" پيشينـه چـپ    " آورد، با صرف داشتن   
اين شعور مـردم    !  به جامعه حقنه كند 

عـبـداهللا   .  را دست كـم گـرفـتـن اسـت            

مهتدي گر چه پيشينه چپ دارد، امـا      
بيشتر از هر آخوندي از همان پيشيـنـه     

 . اش متنفر است
 

 جنگ حزب دمكرات         
 عليه كومه له       

" جنگ داخلي كردستـان "واقعيت  
اما چنان اثراتي در جـامـعـه بـر جـاي             
گذاشته است كـه هـيـچ نـوع شـعـبـده                 
بازي اي نمي تواند مردم كردستـان را          

قوم پرستان جدا شده از كومـه  . بفريبد
لــه و رهــبــران كــنــونــي كــومــه لــه و                

حسـام دسـت     " همچنين كساني مثـل      
و رسانه دولت انگليس، بي بـي  "  پيش

سي، هـر چـه هـم در بـاره آن جـنـگ                     
بگويند، اما آن جنگ و واقـعـيـت آن            
خود حزب دمكرات كـردسـتـان را دو         

 . شقه كرد
حزب دمكـرات كـردسـتـان ايـران           
حتي باور هم نمي كـرد كـه كسـي بـه              
خود جرأت بـدهـد در بـرابـرش بـا آن                 
قــدرتــي كــه كــومــه لــه در بــرابــرش               
مقاومت كرد و جـواب قـلـدري آن را             

ــد        ــتــ ــايســ ــان        !  داد، بــ ــريــ ــن جــ ايــ
ناسيوناليست عادت كرده بود كه هـر     
ــعــدادي چــپ و                     ــاهــي ت ــد گ ــن از چ
كمونيست را در منطقه اي سـركـوب           

انگار .  كند و جواب كسي را هم ندهد  
در يك قرارداد نانوشـتـه، هـمـه قـبـول              
ــد كــه حــزب دمــكــرات                ــودن كــرده ب
كــدخــداي كــردســتــان اســت و هــمــه              
نيروهاي حاضر در آنجا بايد به او بـاج   

شواهـد و تـحـقـيـقـات بـعـدي               !  بدهند
نشـــان داد كـــه حـــزب دمـــكـــرات                
كردستان، يك طـرح بسـيـار وسـيـعـي             
براي سركوب كومه له را در دسـتـور            

ــم                .  داشــت ــل ــي بــي ســي و ق ــراي ب ب
ايـن  "  حسـام دسـت پـيـش        " بدسـتـش،     

واقعيت كه كسي اين قلدري را جـواب   
داده است و با در دست داشتن اسلحـه    
حاضر به سركـوب نـمـي شـود، نـمـي               

براي بي بي سي و آن .  تواند جا بيافتد  
نيروهايي كه مورد حمايت صاحبش،     
دولت انگليس، هستند، كمونيستـهـا       
هميشه بايد سـركـوب بشـونـد؛ حـتـي             
اگر مسلح بـاشـنـد و مـورد حـمـايـت                

. وسيع مردم سـنـنـدج قـرار بـگـيـرنـد               
ســركــوب طــبــقــه كــارگــر و جــنــبــش            

. كمونيستي عادت بي بي سـي اسـت       
ــمــي دانســتــنــد كــه ايــن                  مــنــتــهــا ن
كمونيست از جنـس ديـگـري اسـت و             

 . آمده است كه تعرض كند
 

 ٢٠١٢  مه ٢٩ 

 ... بي بي سي و            
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 به وقت ايران

 

عراق به مـوضـوع طـارق هـاشـمـي             
معاون فراري رئيس جمهوري عراق     

ــتــه اســت               ۱ *  ــه و گــف ــرداخــت :  پ
ــردن از                 «  ــم ک ــي ــرداد و تســل اســت

بر حسب .  »اخالقيات کورد نيست 
ــده هــوشــيــار                 ــون ــک شــن ــاق ي ــف ات

سيامند مـعـيـنـي پسـر سـلـيـمـان              ( 
ايــن ادعــاي مســعــود        )  مــعــيــنــي 

بارزاني را در يـک نـامـه سـرگشـاده             
 به چالش طلـبـيـده اسـت و بـه            ۲ * 

را "  غيرت کـردي   " يک معنا ادعاي    
به  قضاوت افکار عمومي گذاشتـه   

 .  است
 

ســلــيــمــان مــعــيــنــي يــکــي از           
روشنفکـران و نـاراضـيـان کـرد در               

او هـمـراه حـزب        .  دوره پهلـوي بـود     
حـزب  ( دمکرات کـردسـتـان عـراق          

بــمـــبـــارزه  )  مصــطـــفــي بـــارزانــي      
مسلحانه پيوست و بـعـد از مـدت            
کوتاهي بوسيله همين حزب کشـتـه     
شد و جنازه اش تحـول سـاواک داده        

بخشهايي از نـامـه سـرگشـاده         .  شد
سـيـامـنـد     ( پسر سلـيـمـان مـعـيـنـي          

در ارتـبـاط بـا سـرنـوشـت           ) معيني
ــقــل                ــنــجــا ن تــراژيــک پــدرش را اي

 .ميکنم
 
آقاي مسعودبارزاني، رئـيـس   « 

حزب دمکرات کـردسـتـان، رئـيـس          
نزديـک  ! ...هه ريمي کردستان عراق 

مـاه مـه     ۱۵  سـال قـبـل در            ۴۴ به  
ــيــس حــزب            ۱۹۶۸  ــدســتــور رئ  ب

دمــکــرات کــردســتــان، ســلــيــمــان          
معيني کـه سـالـهـاي طـوالنـي در               
مبارزات آزاديـخـوارانـه خـلـق مـان            
فعال بوده و به مبارزه مردم کرد در       
عراق خـدمـت کـرده اسـت تـوسـط               
حزب دمکرات کشته شده و جـنـازه      
اش به ساواک در ايران تحـويـل داده        

 . »شد
در ادامه سيامند مـعـيـنـي از            

آيـا  « مسعود بـارزانـي مـيـپـرسـد؛            
ميـتـوانـيـد بـا اعـالم يـک مـوضـع                  
جسورانه قـتـل سـلـيـمـان مـعـيـنـي                 
توسط بارزاني هـا ــ بـا شـفـافـيـت                  

 . »صحبت کنيد
اين نـامـه سـيـامـنـد مـعـيـنـي                
بطور واضح و گويايي يک بار ديگر       
عمق کثافت ناسيونالـيـسـم کـرد و            
سازش و بنـد و بسـت احـزاب ايـن                
جنبش با دولتهاي مرکزي را بـيـان          

هيچ ضرورتي براي فاکت .   ميکند

ســرنــوشــت .  بــيــشــتــر وجــود نــدارد     
. سليمان معيني يک موردي نيست   

در تـاريــخ ايـن احـزاب و در طــول                
تاريخ معاصر در کـردسـتـان و در              
ميان همه احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت            
کرد اين نوع سر به نيسـت کـردنـهـا           

 . وجود داشته و دارد
 

حــدود ده ســال قــبــل بــود کــه             
اتحاديه ميهـنـي بـراي نشـان دادن             
نوکري و مـطـيـع بـودنـش بـه رژيـم                
ــن               اســـالمـــي صـــادق نـــيـــک بـــيـ
کمونيست اهل سـنـنـدج را در روز            
روشن در خيابانهاي شهر سليمانيـه       
بگلـوـلـه بسـتـنـد او را کشـتـنـد و                    

در سـال    .  تعدادي را زخمـي کـردنـد       
 سردشت عثـمـان يـک خـبـر          ۲۰۱۱ 

نگار منتقد کردستـان عـراق را در          
. بيابانهاي اطراف کرکوک کشـتـنـد       

دهها و صدها نـمـونـه از ايـن نـوع                
جنايتها در تاريخ اين احـزاب ثـبـت       

کارنامه ناسـيـونـالـيـسـم       .  شده است 
کرد در کردسـتـان عـراق و ايـران و               

 .ترکيه پر است از اين نوع قتلها
مردم مريوان همکاريهـاي ايـن       

بـعـد   "  باغيرت آقاي بـارزانـي  " حزب  
 را کـه در آن          ۵۷ از انـقـالب سـال          

 مشـهـور   » قياده موقت« سالها به   
قبل از .  بودند را فراموش نميکنند 

 ايـنـهـا بـا سـاواک          ۱۳۵۷ قيام سال  
همکار بودند و مـرزهـاي مشـتـرک          
مريوان با عـراق و کـوهسـتـانـهـاي              
روســتــاي دزلــي را تــحــت کــنــتــرل           

من و رفيق محمـد امـيـن      .  داشتند
ــگــر از                  ــعــدادي دي حســامــي و ت
دوستانم را قـيـاده مـوقـت در دوره            
حاکميت پهلوي ها دسـتـگـيـر و از           
طريق ژاندارمري به ساواک در شهـر        

  .مريوان تحويل داند
 

در جريـان مـقـاومـت تـوده اي             
مردم شهر و روسـتـاهـاي مـنـطـقـه               

ــاده مــوقــت              ــوان قــي حــزب ( مــري
همـراه و    )  دمکرات کردستان عراق  

همگام با سپاه پاسداران و مـزدوران   
محلي در سرکـوب ايـن جـنـبـش و             

 . مقاومت توده اي شريک بودند
افتضاح سياسي و بند و بسـت         

. نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد بـيـشـمـارنــد                
ناسيوناليسـم کـرد غـده چـرکـيـنـي              
است کـه فـقـط و فـقـط بـا خشـک                    
کــردن ايــن غــده اســت کــه مــردم               
کردستان ميتوانند آزادانه  مسـالـه        

کرد را حل و سرنوشت خـودشـان را         
 . در دست گيرند

 
ــل                مــن حــدود ســي ســال قــب
سيامـنـد مـعـيـنـي پسـر سـلـيـمـان                  
معينـي را در مـقـر کـومـه لـه در                   
اطراف مهاباد در روستـاي حـاجـي          

او آن سـالـهـا        .  آلي کند ديـده بـودم       
آن احسـاس    . پيشمرگ کومه له بود 

انساني فـرزنـدي کـه طـعـم و لـذت                
شـيـريـن مـحـبـتـهـاي پـدر را از او                    
محروم کرده بودند را مـيـتـوانسـتـم         

 . در چهره او درک کنم
نامه علني سيامند معيـنـي و      
يـادآوري بـرگــي از جــنــايـت حــزب             
عشـيـره اي قـبـايـل بـارزانـي مـهــر                 
تاييدي بر وجود کارنامـه سـرتـا پـا          

 .سياه  ناسيوناليسم کرد است
 
 
 طـارق هـاشـمـي يـکـي از             ۱ * 

معاونان جالل طـالـبـانـي در پسـت            
رياست جـمـهـوري عـراق اسـت کـه              
ــهــاي              بــعــلــت اخــتــالفــات و جــدال
جناحي در ميان احزاب و جريانـات     
قومي مذهبي در حکومت عـراق،     
به دست داشتن در طرح ترور متهـم   
شد و مالکي دستور بازداشت او را     

اما قبل از بـازداشـت،       .  صادر کرد 
طارق هاشمي به منطقه کـردسـتـان       
تحت حاکميت بارزاني رفت و حکم   
بازداشـت و اسـتـرداد او از جـانـب                

طـارق  .  بارزاني ناديـده گـرفـتـه شـد          
هاشمي بعد از سفر و مـالقـات بـا              
کشورهاي عربي و مقامات دولتي      
ايـن کشـورهــا، اکــنــون در تـرکــيــه             
مستقر شده است و نميخواهـنـد او          

 .   را به مالکي تحويل دهند
  

 اين نـامـه در يـک سـايـت              ۲ * 
کرد زبان به اسم بيان منـتـشـر شـده           

 .است

جنايات دولت بشار اسد و بـويـژه         
صحنه هاي تکان دهنده قتل عام در         

و  کشتار بيرحمانه کـودکـان،     "  حوله" 
. قلب هر انساني را بـه درد مـيـاورد             

شما را در آغوش ميگيريم و عمـيـقـا       
بشـريـت   .  در غم جانکاه شما شريکيم   

اينهمه وحشي گري دولـت سـوريـه و            
مـبـارزه قـهـرمـانـانـه شـمـا را هـرگــز                   

 . فراموش نخواهد کرد
 

ما نيز درگير مبارزه اي سخت و    
رودررو با وقيح تـريـن حـامـي دولـت             
سوريه يعني جمهوري اسالمـي ايـران       

 سـال بــراي سـر پــا           ۳۳ هسـتـيـم کــه        
نگهداشتن خود بي وقفه جنايت کرده   

ديدن صحنه هاي وحشـيـگـري      .  است
دولت اسـد، عـزم مـردم ايـران را در                 
سرنگوني جمهوري اسالمي که يکـي     
از اصلـي تـريـن دشـمـنـان شـمـا نـيـز                    

 . محسوب ميشود، راسخ تر ميکند
 

ــدگــي از اعضــا و                    ــمــايــن ــه ن ب
دوستداران حزب کمونيست کـارگـري      
و به نمايندگي از مردم ايران، برايـتـان     
صميمانه در مبارزه براي سـرنـگـونـي         
حکومت جنايتکار سوريه و رسـيـدن        
به جامعه اي آزاد، بـرابـر و انسـانـي،              
فارغ از ظلم و سرکوب و بـيـحـقـوقـي          

ما از هـيـچ       .  آرزوي موفقيت ميکنم  
ــارزه                   ــت از مــب تــالــشــي در حــمــاي
آزاديخواهانـه شـمـا دريـغ نـخـواهـيـم               

 . کرد
 

 اصغر کريمي  
 رئيس هيئت اجرائي     

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 

   ۲۰۱۲  مه ۲۹ 

 پيام به مردم سوريه   
 

 ... مسعود  بارزاني و                 

 

بــا سـرنــگـونــي ايــن       .  عـامـل فـقــر جـمــهـوري اسـالمـي اسـت                
حکومت و با مصادره اموالي که سران رژيـم، آيـت الـه هـا، رانـت                     
خواران و ميلياردرها غارت کرده انـد، مـيـتـوان بـالفـاصـلـه آب و                     
برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي همه جـامـعـه رايـگـان           

با ميلياردها دالري که هر ماه صـرف زنـدان و سـرکـوبـگـران             .  کرد
بـا  .  ميشود ميتوان بـراي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب سـاخـت                       

کوتاه کردن دست امام جمعه ها و مـوسـسـات مـذهـبـي از خـزانـه                   
مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني بـراي هـمـه کـودکـان فـراهـم               

نيروي کار و متخصص و امکانات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه               .  کرد
 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت. مردم وجود دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

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

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          
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 استکهلم   فرانکفورت  آمستردام   

 مالمو  کلن

 برمن  ايتاليا   

 تورنتو

 واشنگتن    نروژ 

 

 ونکور 

 گزارش تصويرى از آكسيونهاى روز جهاني عليه فتواي قتل             
 شاهين نجفي و در دفاع از آزادي بيان و نقد مذهب            

   

 برلين   بوروس 
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من و علـي کـه بـراي اولـيـن بـار                 
صاحب خانه شده بوديم، مـثـل نـديـد           
بديدها همه را دعوت مي کرديم شـام      
و نهار را با ما بخورند و از آنـجـائـي              
که پولي نداشتيم چيزي بخريم و اهـل          
آشپزي هم نبـوديـم هـمـه را بـا هـمـان                 
غذاي معمولي اردوگاه مـهـمـان مـي          

باقر يکي از مسئولين گـردان     .  کرديم
شــاهــو ســفــارش داده بــود مــقــداري           
پرتقال و شـيـريـنـي بـرايـمـان از شـهـر                   
بـيـاورنـد و مـا خـوشـحـال و خـنــدان                   
سينيهاي ميـوه و شـيـريـنـي را جـلـو                 
مهمانانمان مي گذاشتيـم و از بـازي            

مهمـانـي   ( تازه اي که پيدا کرده بوديم  
 . لذت مي برديم) بازي

خـبـري   .  ماه عسل ما همين بـود      
از هتل و سينما و رسـتـوران و پـيـک                
نيک و تفريحات ديگري کـه زوجـهـاي       
جوان در جـاهـاي ديـگـر دنـيـا انـجـام                 

تنهـا شـادي مـا ايـن           . ميدهند، نبود 
بود که يکي دو هفته از فـعـالـيـتـهـاي             
حـزبـي مـعــاف شـده بـوديــم و دلـيــل                 
مشروعي داشـتـيـم بـمـانـيـم خـانـه و                  

 . مهماني بازي کنيم
ــگــري                  ــار دي ــي کــه ک ــجــائ از آن
نداشتيم و براي ايـنـکـه فضـايـمـان را               
تغيير دهيم و کمي از شلوغي روتـيـن       
اردوگاه دور شويم، مـن و عـلـي يـک               
روز تصـمـيـم گـرفـتــيـم بـه کـوهـهــاي                  
اطراف اردوگاه رفـتـه و کـمـي بـا هـم                 

مـن  .  بگرديم و تمرين تيراندازي کنيم    
تـقـريـبـا     .  بندرت تيراندازي مي کـردم    

هيچ تمريني نداشتم و مـعـلـوم نـبـود             
اگر کسي هنگام نـگـهـبـانـي بـه مـن                 

. حمله کند چکار مي توانستم بـکـنـم      
مدتها بود که علي مـي خـواسـت بـه              
من تيراندازي يـاد بـدهـد و حـاال کـه               

. وقت داشتيم بـهـتـريـن فـرصـت بـود              
اسلحه هايمان را بـرداشـتـه و رفـتـيـم                

. هـواي بسـيــار زيـبـائـي بــود           .  بـيـرون  
آفتاب بـا احسـاس مـي درخشـيـد و                

شـکـوفـه هـا       .  گرماي دلپذيري داشت  
تازه سر و کله اشان روي درختها پـيـدا      
شده بود و جـوانـه هـاي تـازه درآمـده                
روي شاخه هاي درختان هـنـوز قـهـوه            

گـلـهـاي وحشـي       .  اي و کوچولو بودند   
ــه هــاي                 زودرس ايــنــجــا و آنــجــا کل
خوشگلشان را در نيسم بهـاري تـکـان       

زمين هنوز خيـس بـود و       .  مي دادند 
ــود، گــل                  ــيــده ب هــر جــا ســبــزه نــروئ
چسپناکي پاها را به زمين قـفـل مـي         

ما بـراي ايـنـکـه گـلـي نشـويـم،               .  کرد
بيشتر وقتها روي تختـه سـنـگـهـا راه            

من از اينکار خوشـم مـي     .  مي رفتيم 
هميشه از جسـت و خـيـز کـردن           .  آمد

روي تخته سنگها و از جائي به جائـي     
پريدن لذت مي بردم و آن روز هـم کـه           
اساسا خوشحال بودم، بيشتر جست و       

علي دنبال چيزي مـي  .  خيز مي کردم  
گشت که نشانـه کـنـد و تـيـر انـدازي                 

. خوب خودش را بـه رخ مـن بـکـشـد             
بيا مـن را      : " من به شوخي به او گفتم 

. نشانه بگير، ببين مي تـوانـي بـزنـي           
نـبـايـد    .  پيرهن قـرمـز هـم تـنـم اسـت             

باشه، بـرو آنـجـا      : "گفت." سخت باشد 
وايستا من تير اندازي کنم ببيـن مـي        

من کمـي آنـطـرفـتـر، بـا چـيـزي               ." زنم
 مــتــر فــاصــلــه از عــلــي            ٥٠ حــدود   

ايستادم و دستهايم را زدم به کمرم کـه    
واقـعـا   .  بيا اگر جرات مـي کـنـي بـزن          

فـکـر مـي کـردم         . فکر نمي کردم بزند 
تظاهر به نشانه گيري مي کند و مـي      

مـنـتـظـر بـودم        .  خواهد مرا بتـرسـانـد     
اسلحه اش را بياندازد و خـنـده کـنـان             

. بطرف من بيايد و من را بـغـل کـنـد           
بعد من مي توانستم بهش بـخـنـدم و            

علي روي   .  بگم ديدي نتوانستي بزني   
زمين در فاصلـه پـنـجـاه مـتـري مـن                
زانو زد و اسلحه اش را بـه شـانـه اش              

. چسپانده و مشغول نشانه گيـري شـد     
قيافه اش کـامـال جـدي بـود و تـمـام                 

مــن هــم    .  حــواســش بــه کــارش بــود        
همچنان بي حرکـت ايسـتـاده بـودم و             

عـلــي  .  مـنـتـظـر نــتـيـجـه بــازي بـودم              
ناگهان شليک کرد، آنـهـم نـه يـک تـک               
تير بلکه يک رگبـار کـامـل و درسـت             

تنها شانسي کـه آوردم ايـن         .  دور من 
. بود که مثل سنگ بي حرکت مانـدم     

اگر فرار مـي کـردم و يـا تـکـان مـي                   
خوردم حتما زخمي مي شدم يا کشته       

نمي دانم بخاطر اعـتـمـادي    .  مي شدم 
بود که به علي داشـتـم و يـا بـخـاطـر                 
اينکه از ترس خشکـم زده بـود يـا از               
ناباوري بود، هر چي بود شانس آوردم     

هيچکدام از مـا جـدي     .  تکان نخوردم 
بودن و درجه احمقانه بودن ايـن بـازي           
را نــفــهــمــيــده بــوديــم تــا وقــتــي کــه               
برگشتيم اردوگاه و خـنـده کـنـان آنـرا               

وقتـي  .  براي دوستانمان تعريف کرديم   
مطمئن ميشدند که ما شوخـي نـمـي        

کنيم، همه با تعجب به ما نـگـاه مـي        
. کردند و ما را سـرزنـش مـي کـردنـد             

دکتر احمد هدايت بـا لـحـن سـرزنـش              
ديوانه اگر او را : " آميزي به علي گفت  

عـلـي   "  مي کشتي چکار مي کـردي؟      
که انگار تـازه داشـت بـه احـتـمـاالت                
کاري کـه کـرده بـود فـکـر مـي کـرد                    

 ." خودم را هم مي کشتم: "جواب داد
شادي ما يک هفته بـيـشـتـر طـول         

اوايل هفته دوم يعنـي حـدود     .  نکشيد
بيست و چندم اسفند بود که مـاجـراي    
گردان شوان پيش آمد و هـمـه مـا را               

. در غـم و انـدوه عــظـيـمـي فـرو بــرد                  
گردان شوان يکي از بهترين و رزمنـده      
ترين گردانهاي کومله بود و بسـيـاري         
از کادرهاي قديمي و کمـونـيـسـتـهـاي         

. برجسته در آن فعـالـيـت مـي کـردنـد            
داستان عملياتهاي متحيرانه آنهـا در      
مناطق جنوبـي کـردسـتـان و اطـراف             
شهر سنندج زبانزد همه بـود و اکـثـرا            
شهرت و محبوبيت زيـادي در مـيـان         

گـفـتـه مـيـشـد         .  مردم منطقه داشتند 
نيروهاي رژيم از دست گردان شوان بـه      

حتي يـکـبـار آنـهـا از            . تنگ آمده اند 
طــريــق بــيــســيــم و بــا اســتــفــاده از                  
اطـالعـاتـي کـه يـکـي از اسـيـران در                   
اختيارشـان گـذاشـتـه بـود، تـوانسـتـه               
ــم را ســرکــار                 بــودنــد کــل قــواي رژي
بگذارند و نه تنها طرح عملياتي آنهـا      
را به هم زده بـودنـد، بـلـکـه تـوانسـتـه               
بودند آنها را از منطقه اي به منـطـقـه          

ايـن  .  ديگر بي هدف سرگـردان کـنـنـد         
يکي از ماجراهاي زيباي فعاليـتـهـاي        
گردان شـوان بـود کـه گـويـنـده راديـو                 
صداي انقالب با آن صداي دلنشينـش   
آنرا تعريف مـي کـرد و مـا هـمـه بـا                    

گـردان  .  افتخار به آن گوش مي داديـم       
شوان به هر لحاظ گل سرسبد دنـيـاي           
کوچک ما بود و از بين رفتن آن يـکـي      
از بزرگترين ضـربـات تـاريـخ کـوملـه              

 . محسوب ميشد
عليرغم هشدارها و مخالفـتـهـاي     
بسـيــاري از مســئــولـيــن سـيــاســي و             
فرماندهان نظامي، کـمـيـتـه رهـبـري            
کومله تصميم گرفته بود گردان شـوان   

مستـقـر   ) بياره(را در منطقه اورامان  
گفته مي شد دليـل اصـلـي ايـن         .  کند

. اقدام رقابت با حزب دمـکـرات بـود          
چون حزب دمـکـرات در آن مـنـطـقـه               
نيرو داشت، کـوملـه هـم حـتـمـا مـي                
بايست پايگاهي در آنجا بزنـد کـه در         
صورت تغيير و تحوالتي در منـطـقـه       

بياره درسـت در      .  از قافله عقب نماند  
مرز ايران و عراق واقع بود و يـکـي از       
جبهه هاي اصلي جنگ ايران و عـراق      

بيچاره رفقاي ما در گردان شوان  .  بود

. درست در اين جـبـهـه گـيـر افـتـادنـد                
ظاهرا از مدتها قبـل احـتـمـال حـملـه              
ايران به اين منطقه و به مقـرهـاي مـا            

فرمـانـدهـان    .  پيش بيني ميشده است 
نظـامـي حـتـي در فـکـر پـيـدا کـردن                    
بهتـريـن و بـي خـطـرتـريـن راه عـقـب                    
نشيني بوده اند و سعي کرده اند خـود      

. را براي چنين شرايطي آمـاده کـنـنـد           
اما مجموعه زيادي از مسائل دسـت     
به دست هم داده و اين فاجعـه عـظـيـم         

بهمن خانـي مـي     .  را ممکن کرده بود  
چـنـد هـفـتـه اي قـبـل از ايـن                   : " گويد

ماجرا من به بياره پيش گـردان شـوان        
رفتم که بـعـضـي از مسـيـرهـائـي کـه                
احتمال حمله رژيم از آنجا بيشتـر بـود       

حدود يـکـمـاهـي       .  را مين گذاري کنم  
آنجا بودم و با رفقاي فـرمـانـدهـي بـه              
شناسائي محل پرداختيم و بعضي از       

يـک  .  مناطق را مـيـن گـذاري کـرديـم           
هـفـتـه قـبـل از مـاجـرا هــم شـوکــي،                   
فرمانده نظامي گردان از من پـرسـيـد         
بنظر تو بهترين راه عقب نشيني کدام       

ظاهرا بين فرماندهان اخـتـالف   .  است
بود و هنوز دقيـقـا مـعـلـوم نـبـود در                
صورت حمله اين گردان بايد بـه کـدام        

تـوهــمـي کــه بــه کــمــک          .  طـرف بـرود    
رساني دولت عراق بـود، بـاعـث شـد             
رفقاي ما نتوانند مسـيـر درسـتـي را            
انتخاب کـنـنـد و ايـنـگـونـه قـربـانـي                   

وگرنه درست زمانـي کـه آنـهـا         .  شوند
داشتند گـوشـت دم تـوپ مـيـشـدنـد                
نيروهاي حزب دمکرات با هـمـکـاري        
اتـحـاديـه مـيـهـنـي کـردسـتـان عــراق                 
داشتنـد از مـيـان قشـون رژيـم بـدون                 
اينکه تلفاتي ببينند، عـقـب نشـيـنـي         

 ." مي کردند
در رد و بـدلــهــاي ديــپــلـمــاتــيــک            
مقامات دولت عراق قول داده بـودنـد       
که گردان شوان را در صورت لـزوم بـا         
قايق و يا هلي کوپتر از معرکه خـارج     

اما زماني کـه رفـقـاي مـا بـه              .  کنند
کنار آب رسيده بـودنـد و بشـدت زيـر            
ضرب رژيم بودند، مقـامـات عـراقـي         
زير قولشان زده بودند و به کمک آنـهـا        
نرفته بودند و به اين تـرتـيـب آنـهـا در           
يک دشت صاف و بدون حفـاظ، بـدون         
غذا و آب، بدون مهمات کـافـي و در           
حالي که نصف بـيـشـتـر آنـهـا بـر اثـر                   

کـه  ( بمباران شيميائي شهر حـلـبـجـه           
فاصله زيادي با بياره، مرکز اسـتـقـرار      

مصوم شده بـودنـد و از         ) آنها نداشت 
هميشه آسيب پذيـرتـر بـودنـد، مـورد            
حمله نيروهاي رژيم قـرار گـرفـتـنـد و              
تنها راهي که در برابرشان مانده بـود،    
مـقـاومـت تـا آخـريــن لـحـظـه بـود و                    
سرانجام تقـريـبـا هـمـه آنـهـا بـه خـون                   

 . کشيده شدند
بمباران شيميائي حلبجه يکـي از      
وحشيانه ترين کشتارهاي قرن بيـسـت    
است که طي آن دولـت صـدام حسـيـن          
در عرض چند دقـيـقـه بـيـش از پـنـج                
هزار نفر از ساکنين بي گناه اين شـهـر         
را با بمباران شيميائي از بـيـن بـرد و             
تاثيرات مخرب آن هنوز هـم بـعـد از             
هفده سال بـر بـازمـانـدگـان آن مـانـده                

دولت عراق سعي کـرد بـا ايـن           .  است
اقدام غـيـر انسـانـي، جـلـو پـيـشـروي                 

مشـخـصـا    ( نيروهاي اپوزيسيون کرد     
را )  اتحاديه ميهني کـردسـتـان عـراق        

که به همراه نيروي نـظـامـي ايـران در              
حــال تصــرف شــهــرهــاي مــرکــزي                
کردستان از جمله حـلـبـجـه بـودنـد را               

گاز شيمـيـائـي مصـرف شـده          .  بگيرد
توسط رژيم عراق از محدوده حلـبـجـه     
بسيار فراتر رفته و فرسخها آنـطـرفـتـر         
را هم آلوده کـرده بـود و مـتـاسـفـانـه                   
رفقاي ما در بياره را هم مسموم کرده     

از سـه    : " بهمن خاني مـي گـويـد     .  بود
روز قبل از ماجرا ما در جريان حـملـه      
جمهوري اسالمي به مقر گردان شـوان   

مـن و    .  و عقب نشيـنـي آنـهـا بـوديـم            
يکي دو نفر ديـگـر از طـرف کـمـيـتـه                
ناحيـه مـامـور شـده بـوديـم کـه روي                  
بلنديهاي اطراف چناره برويم و با آنهـا   

بـخــاطــر  .  مـرتــبـا در تــمـاس بــاشـيــم           
قولهائي که دولت عراق داده بـود، بـه       
آنها دستور داده شد به طرف رودخانـه    
عقب نشيني کننـد و آنـجـا مـنـتـظـر               

بـا وجـود ايـن        .  رسيدن کمـک بـاشـنـد       
بعضي از فـرمـانـدهـان تـرجـيـح مـي                 
دادنــد ايــن ريســک را نــکــنــنــد و از                
راههاي ديگر آنها را از منطقه خـارج          

اما پرخطر بودن ايـن راهـهـا و          . کنند
تـوهـمـي کـه بــه دولـت عـراق وجــود                 
داشت، باعث شد راه اولـي انـتـخـاب             
شود و رفقاي گردان شوان بـعـد از دو          
روز عقب نشيني درحالي به کنار آب      
رسيدند که مهـمـات زيـادي بـرايشـان            
نمانده بـود و تـحـت تـاثـيـر بـمـبـاران                   
شيميائي خـيـلـيـهـا آبـريـزش چشـم و                 
بيني داشتند و بدرستي قادر به ديـدن      

بعضيها هم کـه بـدتـر بـودنـد          .  نبودند
دچار حمله هاي شديد خنده و يا گريـه      
و غيره ميشدند که خـيـلـي خـطـرنـاک              
بــود و در روحــيــه گــردان تــاثــيــرات              

با وجود اين تا آخريـن  .  مخربي داشت 
مـا پشـت     .  لحظـه مـقـاومـت کـردنـد          

بيسيم صداي صباح ماموخ يکـي از         
 ٣٠ يک واحد کوچـک    ( فرماندهان پل  

را مي شنيـديـم کـه ديـگـران را            )  نفره
تشويق به مقاومت مي کرد و به آنهـا   

زندگي نامه من     
 )   بخش شانزدهم ( 

 ۸  صفحه 
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 ۷ از صفحه  
او بـه آنـهـا يـادآوري           .  روحيه مي داد   

مي کـرد کـه گـردان شـوان هـمـيـشـه                   
سربلـنـد بـيـرون آمـده اسـت و بـارهـا                   
جمهوري اسـالمـي را عـقـب رانـده و               

. مجبور به عقب نشينـي کـرده اسـت          
مشکل اين بود جائـي کـه آنـهـا قـرار             
گرفته بودند دشت صاف و بـي در و             
پيکري بود که حتي تخته سنگي هـم        
براي پناه گرفتن و تيراندازي کردن در       
آن نــبــود و گــردان شــوان درســت در               

. تيررس نيـروهـاي رژيـم قـرار داشـت             
وضعيت غم انگيزي بود و مـا کـه از           
راه دور ماجرا را تعقيب مـي کـرديـم،        
احساس مي کرديم رفـقـايـمـان دارنـد            
جلو چشممان از بين مـي رونـد و مـا           
نـمـي تـوانـيـم کـاري بـرايشـان انـجــام                  

اين احساس عجز و نـاتـوانـي         .  بدهيم
يکي از دردناکترين احساساتي اسـت        
که انسان در آن حال مي تواند داشـتـه        

اعضاي کميته ناحـيـه هـراسـان       .  باشد
بودند و مرتبا با فرماندهـي مـرکـزي           
تماس مي گـرفـتـنـد کـه راه چـاره اي                 

حتي راههائي پـيـشـنـهـاد      .  بيانديشند
شد و عده اي دست بـه کـار سـاخـتـن                 
نوعي ابزار غريق نجات با استفاده از       

قـرار بـر ايـن        .  فيبرهاي فشرده شـدنـد     
شد که عده اي بروند و با اسـتـفـاده از          
ايـن ابــزارهـا رفــقـاي بـازمـانــده را از                 

امـا هـمـه ايـن         .  رودخانه عبور دهـنـد   
اقدامات چنان دير و چنان در مـقـابـل      
فاجعه اي که در جـريـان بـود، نـاچـيـز                
بود که نمي شد روي آن حسـابـي بـاز             

بعالوه همه چيز بسرعـت اتـفـاق      .  کرد
افتاد و فرصت زيادي براي رسـيـدن و         

ــبــود           تــمــاســهــاي  .  کــمــک بــه آنــهــا ن
ديپلماتيک هـم هـمـگـي بـي نـتـيـجـه                  

رک و راسـت مـقـامـات           .  مـانـده بـود     
عراقي شانه باال مي انـداخـتـنـد و از             

 ." کمک کردن طفره مي رفتند
در آخرين تماسهائي که هـنـوز بـا         
گردان شوان مانده بـود، خـبـر کشـتـه             
شدن شوکي فرمـانـده گـردان و جـالل              
رزمنده فرمانده سياسي و چـنـد نـفـر             
ديگري از کساني که اعضاي کـلـيـدي      

ديگر امـيـد زيـادي      .  بودند قطعي شد 
از نصفه هاي شب به بـعـد   .  نمانده بود 

ديگر بکلي همه ارتباطات قـطـع شـد          
و تمام تالشها براي بـرقـراري مـجـدد             

 . تماس بي نتيجه ماند
اين دو سه روز و روزهاي بـعـد از           
آن از بدترين لـحـظـات و سـيـاه تـريـن                 

کسـي نـمـي      .  روزهاي اردوگاه بـودنـد     
دانست چه بر سـر دوسـتـانـمـان آمـده               

همه با نگراني و دلهره منـتـظـر    .  است
اخبار بودند و هـر تـازه واردي را بـه                 

. اميد دريافت خبر دوره مـي کـردنـد          
مسئولين و فرماندهان با صـورتـهـاي     
کدر و ناراحت مرتبا در حـال رفـت و           
آمد بودند و بـا بـيـسـيـمـهـايشـان بـا                    
ــمــاس مــي              فــرمــانــدهــي مــرکــزي ت

 . گرفتند
روز دوم يا سـوم، مـحـمـد سـيـار               
يکي از فرماندهان نظامي جـنـوب و          

قبـاد دوسـت     ( چهار نفر از پيشمرگان     
براي گـرفـتـن    )  ما هم يکي از آنها بود 

خبر و در صورت لزوم کـمـک رسـانـي           
قرار بود تا جائـي  .  عازم منطقه شدند  

که امکان دارد به نزديکـيـهـاي بـيـاره           
بروند و هر طور شده سعـي کـنـنـد بـا                

. رفقاي گردان شوان تـمـاس بـگـيـرنـد            
من و علي با نگراني قـبـاد را بـدرقـه            
کرديم و تـوصـيـه هـاي الزم را بـراي                 
اينکه مـواظـب خـودش بـاشـد بـه او                

او با هـمـان القـيـدي و شـوخ               .  کرديم
طبعي خودش که انگار هـيـچ خـبـري            
از خطر نداشت با ما خداحافظي کـرد      
و سوار ماشين شد و رفت، انـگـار نـه            

دو .  انگار به پيشـواز مـرگ مـيـرفـت           
روز بعد ديگر بر همه آشکار شده بـود     
که نه تنها کل گردان شوان بلکـه تـيـم         

. اعزامي کمکي هم از بين رفته اسـت     
ديگر گـردان    .  کسي قرار نبود برگردد   

شوانـي وجـود نـداشـت، ديـگـر نـمـي                 
توانستيم آن چـهـره هـاي پـر انـرژي و                
پرشور را ببينيم، ديگر کسي بـعـد از          
آن نـخـواهـد شـنـيـد مـحـمـد کـمـالـي                    
گوينده راديو کومله با آن صـداي پـر             
صالبتش از راديو اخبار پـيـروزيـهـاي          
ــگــويــد                     ــد و ب ــا را اعــالم کــن ــه : آن

پيشمـرگـان قـهـرمـان گـردان شـوان،              " 
دستتـان درد نـکـنـد و اسـلـحـه اتـان                    

ديــگــر مــردم شــهــر      ."  پــرخــروش بــاد  
سنندج نصف شبها از خـانـه هـايشـان         

" بـچـه هـا     " بيرون نخواهند آمد که بـه      
خــوش آمــد بــگــويــنــد و زيــر دمــاغ             
نــيــروهــاي رژيــم حضــور آنــهــا را در             
شهرشان جشن بگيرنـد و بـا آنـهـا در              
مورد سازماندهي فعاليت بـر عـلـيـه           

ــنــد            ــن ــت ک ــم صــحــب ــام آن     .  رژي ــم ت
کمونيسـتـهـاي دوسـت داشـتـنـي کـه               
زندگي و جوانيشان را بخاطر ساخـتـن     
دنيائي بهـتـر گـذاشـتـنـد، بـه هـمـيـن                  
سـادگــي از بــيـن رفــتــنــد و قــربــانــي               
سياستـهـاي غـلـط و رقـابـتـهـاي بـي                  

 . معني شدند
 نفر در ايـن    ٧٢ مجموعا بيش از  

. ماجرا جـان خـود را از دسـت دانـد                 
شصت و هشت نفـر آنـهـا از اعضـاي               
گردان شوان و يا کساني بودند کـه در          

آن پايگاه با آنها بودند و چهار نفر هـم        
فـکـر   .  از تيم اعزامـي کـمـک رسـانـي           

مي کنم هشـت نـفـر از پـيـشـمـرگـان                   
گردان شوان که زخمي بـودنـد تـوسـط            
نيروهاي جمهوري اسالمي اسير شـده     
و بعد از هشـت مـاه شـکـنـجـه هـاي                   
وحشيانه بعد از اينکه آنـهـا را نـاچـار           
کرده بودند در تلويزيون ظاهر شوند و       
اظـهــار نــدامــت کــنــنــد، آنـهــا را بــه               
وحشيانـه تـريـن روشـهـا اعـدام کـرده                

گفته مـيـشـد وقـتـي خـانـواده            .  بودند
هـايشـان جـنــازه هــايشـان را بــعـد از                 
مدتها تحويل گرفته بودند، با اجساد     
مثله شده و تکه تکه شده عزيـزانشـان      

 . روبرو شده بودند
اردوگاه در غم و ماتم سنـگـيـنـي        

چشمهاي همه از شـدت  .  فرو رفته بود  
گريه سرخ و متورم شده بـود و کسـي           

. حال و هواي کار و فعـالـيـت نـداشـت          
هـمـه بـه زور خـودشـان را بـه مـحــل                    
کارشان مي رساندند و با دلـي آکـنـده         
از غم به پيشبرد وظايف روزانه اشـان          

 . مي پرداختند
من و علي که نه تـنـهـا دوسـتـان              
زيـادي را در گــردان شـوان از دســت                
داده بوديم، بـلـکـه تـقـريـبـا مـطـمـئـن                 
بوديم که قـبـاد را هـم از دسـت داده                  
ايم، ساعتها سرمان را مي گذاشـتـيـم       

. روي شانه همديگر و گريه مي کرديم    
ديگر خانه کسي مهماني نمي رفتـيـم         

. و کمتر کسي هم پيش ما مـي آمـد            
دور هم جمع شدن به معني صـحـبـت            
کردن در مورد فاجعه گـردان شـوان و           
دوستان از دسـت رفـتـه امـان بـود و                  
کسـي دوسـت نــداشـت گــريـه اش را                
ديگران ببـيـنـد و هـمـه بـا تـمـام قـوا                     
تالش مي کردند که روحـيـه اشـان را            

 . حفظ کنند
بيشتر از هفت ماه طول کشيد تـا    
منطقـه بـه انـدازه کـافـي آرام شـده و                   
کومله توانست نيرو بفرستد که محل    

حادثه را مورد بررسي قرار دهند و از    
آمار واقعي تلـفـات مـطـلـع شـونـد و                

اکثـريـت   . جنازه ها را جمع آوري کنند 
رفقايمان در جريان بمباران شيمـيـائـي        
مــنــطــقــه کشــتــه شــده بــودنــد و                     
جنازهايشان که ماهها در بـاتـالقـهـا           
مانده بودند، چنان از بين رفته بـودنـد      

تعدادي را   .  که قابل شناسائي نبودند   
از روي انگشتر ها و گـردنـبـنـدهـائـي              
که به تن داشتند باز شناخته بودنـد و       
خيليها را فقط حدس زده بـودنـد کـي         

آنچه باالخـره تـوانسـتـنـد بـه           .  هستند
اردوگاه بـرگـردانـنـد، بـازمـانـده هـاي               
اجسادي بود که توانسته بودند جـمـع          

روزي کـه جـنـازه هـا را             . و جور کنند 
برگرداندند از غم انگيزتريـن روزهـاي         

آنـروز از صـبـح        .  زندگي خيليهـا بـود     
شـصـت   .  همه در حال کندن قبر بودند      

هفتاد تا قبر کندن براي عزيـزانـي کـه         
حتي اجسادشان هم قابـل شـنـاسـائـي           

هـمـه   .  نبود، کار بسيار دردناکي بـود    
در سکوت و با چشـمـانـي گـريـان در               
حــال کــنــدن زمــيــن بــودنــد و گــاهــا              
اشکهايشان با خـاک تـازه کـنـده شـده              

کاوه را مي ديدم که بـا    .  قاطي ميشد 
همان انرژي و حرارت هميـشـگـي اش        
کلنگ مـي زد، انـگـار داشـت بـراي                
خواهـرش و شـوهـر خـواهـرش خـانـه                

عصـر هـمـانـروز بـعـد از             .  ميسـاخـت  
خاکسپاريها، دوبـاره او را ديـدم کـه               
وسط قبر آرزو و عـلـي دراز کشـيـده                

درد و رنج انسان قابـل سـنـجـش       .  بود
نيست، اما خيلي کم کسي را ديده ام         
که چنان رنج عظـيـمـي در چـهـره اش             

 . نمايان باشد
مدتي بعد خبر بازگشت يکـي از         
بازماندگان گـردان شـوان بـه اردوگـاه             

و بار ديگر نور اميدي در دلها .  رسيد
نسرين رمضانعـلـي تـوانسـتـه        . ريخت

بود از ماجرا جان سالم بدر بـرد و بـه             
کمک مردم منطقه خـودش را دوبـاره          

مدتي بـعـد   .  به اردوگاه کومله برساند  
از آن جــالل کــاکــي هــم از اطــراف                   
سنندج بـا کـوملـه تـمـاس گـرفـت و                   

من و علي دوباره اميد پيـدا  .  برگشت
کرديم که شايد قبـاد هـم هـنـوز زنـده               

کسي نتوانسته بود جنازه قبـاد  .  باشد
ظـاهـرا او و تـيـمـي کـه               .  را پيدا کند  

براي کمک رفته بودند، قبل از رسيـدن     
به مقصد و در قـايـقـي کـه قـرار بـود                  
آنها را بـه آنـطـرف رودخـانـه بـرسـانـد                 

گـفـتـه    .  مورد حمله قرار گرفته بـودنـد   
ميشد که جنازه هاي آنـهـا در هـمـان              

يـک روز عصـر       .  رودخانه افـتـاده بـود      
 مـاه بـعـد خـبــر رسـيـد کــه                 ٨ حـدود    

من مـثـل     . محمد سيار برگشته است 
ديوانه ها پريدم بيرون و بـطـرف مـقـر            
گــردان شــاهــو کــه مــي گــفــتــنــد او               

در راه عـلـي را ديـدم        .  آنجاست دويدم 
. که با همان سراسـيـمـگـي مـي دويـد           

هر دو از هم پـرسـيـديـم آيـا قـبـاد هـم                 
آمده؟ وقتي رسـيـديـم آنـجـا مـحـمـد                 
سيار را ديديم که با چهره اي شکسـتـه    
و غمگين سرش را پائيـن انـداخـتـه و           
بــه آرامــي بــه ســواالت کســانــي کــه             

ــد جــواب مــي داد            در .  دورش بــودن
جواب من و علي که مـي خـواسـتـيـم           
بدانيم آيا از قباد خبري دارد يا نه، او         
گفت تقريبا مطمئـن اسـت کـه قـبـاد              

او .  تير خورده و توي آب افتاده اسـت         
هيچ اميدي براي زنده ماندن او نـمـي        

با وجود اينکه ديـگـر مـطـمـئـن           .  ديد
بوديم که قباد زنده نيست، امـا فـقـط        
وقتي که سـنـگ بـنـاي يـادبـود او را                 
ديديم بود که ديگر کامال قطع امـيـد      

آنروز من و علي خيـلـي گـريـه       .  کرديم
ديدن اسـم قـبـاد روي سـنـگ              . کرديم

قبر واقعيت دردناک مرگ او را به مـا        
 . يادآوري کرد
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ادامه اعتصاب کارگران      
شرکت ساختماني صلب استيل      

 کامياران  
اعتصاب کارگران و استاد کـاران     

ساختمان سازي صلب اسـتـيـل       شرکت
تحت نظارت بنياد مسـکـن واقـع در           

ادامـه   جاده کامياران سـنـنـدج هـنـوز         
ايــن کــارگــران بــه عــلــت عــدم           .  دارد

دريافت دستمزدهاي معوقه چند روز       
انـد و هـر        اعتـصـاب کـرده      است که 

روز با وعده هاي بوچ و تو خالـي کـار      
 .فرما مواجه مي شوند

شــركــت  الزم بــه ذکــر اســت کــه           
 ۴۲ صلب استيل پيمـانـكـار احـداث           

واحد مسكونـي در شـهـر كـامـيـاران              
 كارگر در بخشـهـاي   ۴۰ است و حدود  

كاري، سنگ كاري، برق كشـي،     گچ
در ايـن شـركـت        ... قير و گونـي كـار         

 .مشغول به كار مي باشند
 
 

مرگ کارگر ساختماني بر    
 ! اثر نبود وسايل ايمني   

بــه گــزارش رســيــده، روز               بــنــا  
 يـک کـارگـرِ        ۳/۳/۹۱ چهارشنـبـه     

 »محمد احمدپـور « ساختماني با نام    
 سالگي، در حيـن کـار بـه        ۶۵ در سن   

دليل عـدم وجـود وسـائـل ايـمـنـي از                 
 متري ساختماني در خيابـان  ۷ ارتفاع  

 دي سنندج سقوط کـرد و در دم          ۲۸ 
 .جان داد

 شايان ذکر است که کـارگـر نـام       
 فرزند بـوده و بـا وجـود            ٦ برده داراي  

کهولت و ناتواني، تنها به دليل فشار       
زندگي مجبور به انجام کار سـنـگـيـن        

 .کارگري بوده است
 
 

گزارشي از شرکت الداد       
 مهر پارس 

ــه               شــرکــت الــداد مــهــر پــارس ب
مـالــکــيـت خــانـم جــبـاري و پســرش              

 سـال اسـت کـه        ۶ حميدرضا در حدود  
احداث شـده و در شـهـرک صـنـعـتـي                  

ــاره  ــابــان            ۳ ي     شــم ــدج خــي  ســنــن
.  قـرار دارد     ۳ ي    بهارسـتـان کـوچـه      

توليدات آن شامل وسايل و پوشش    
بارمصـرف بـيـمـارسـتـان و           هاي يک 

 نفـر  ۷۰ حدود .  باشداتاق عمل مي 
جا مشـغـول بـه کـارنـد            کارگر در آن  

و بـقـيـه زن         هـا مـرد      نـفـر آن      ۵ که،  
 .باشند مي

شرکت الداد مهر پارس از هـمـان         
ــورت                  ــه صـ ــران را بـ ابـــتـــدا کـــارگـ

 ماهه۳  تا ۱   قراردادهاي موقت 

. ي سفيد امضاء استخدام مي نمـايـد        
در ابتداي شروع به كار ميـزان حـقـوق      

 هـزار تـومـان بـراي           ۱۰۰  تـا    ۷۰   
 ۱۳۹۰ زنان و باالترين حد آن در سال     

 هــزار تــومــان بــوده        ۲۰۰ در حــدود     
ــاريــخ        .  اســت ــا ت ، ۱/۳/۱۳۹۱ ت

گـونـه حـقـوق و          مـاه اسـت هـيـچ         ۵ 
ــه کــارگــران       ۱۳۹۰ عــيــدي ســال         ب

پرداخت نشده و کارفرمـا بـا حـيلـه و              
نـيـرنــگ بـرگــه تســويـه حســاب ســال              

.  را از کـارگـران گـرفـتـه اسـت          ۱۳۹۰ 
 ۱۵  تــا     ۹ سـاعــات کــاري کــارگـران         

ساعت بدون پـرداخـت اضـافـه کـار و              
با تباني با نهادهـاي  .  باشد غذا مي 
ي  بيمـه ...)  ي کار اداره(سرمايه  

کارگران بـا وجـود سـاعـات طـوالنـي              
وقت و روزانه در  کار به صورت پاره   

 . ساعت رد شده است۲ حدود 
با شکايت چند نـفـر از کـارگـران              

گـيـري  شان و پيبراي حق و حقوق 
ــار و        شــان بــازرســان اداره          ي ک

تامين اجتماعـي بـه کـارگـاه آمـده و               
شـان را مـطـرح         کارگران مشکـالت  

گونه اقـدامـي      اند اما، هيچ نموده
هـاي   از طرف اين اداره و سايـر اداره      

 .ديگر نشده است
 

گزارشي از وضعيت کاري      
کارگران شرکت سقز سازي      

 ) ون(کردستان 
اين گزارش را يـکـي از کـارگـران             
شرکـت سـقـز سـازي ون ارسـال کـرده                 
است و ما آن را بدون هـيـچ تـغـيـيـري             

 .کنيم منتشر مي
کارفرمـايـان شـرکـت سـقـزسـازي            

هـا پـيـش بـه          ، سـال   ) ون( کردسـتـان  
هنگام تاسيس کـارخـانـه و تـکـمـيـل               
پرسنل خود، به عـنـوان پـيـش شـرط              
اجراي تمامي فرامين الهي، هـمـچـون     
نماز و روزه را توسط کارگران الـزامـي    

دانستند و اکيدا متذکر مـي     مي
کارگري که نماز نخواند و يـا  « :  شدند

ي ون    روزه نگيرد، نبايد بر سرِ سفره   
 تـا بـديـن تـرتـيـب هـم                » ! قرار بگيرد 

شرايط خود را بـه تـمـامـي کـارگـران                
تحميل نموده و هم تبليـغـي گسـتـرده          

هاي مـردم مـبـنـي        را در ميان توده   
بر ديانت خود به راه انداخته باشند؛ و      
به طبـع بـازار مصـرف مـحـصـوالت              
خــود را در مــيــان آنــان تــامــيــن و                  

 .تضمين نمايد
اکنون کارفرمايان شرکت ون، بـا        
تــوجــه بــه گســتــرش بــازار مصــرف             
محصوالت خود، و افزايش فروش آن   

ها در سطحي وسيع، جهت بـهـره     
وري از حــداکــثــر تــوان و ظــرفــيــت                
کارگران، براي کسـب سـود بـيـشـتـر،              
اجراي آن فرامين الهي را در مـحـيـط          

بـه  .  انـد  کار مـمـنـوع اعـالم نـمـوده           
اي  نامـه  طوري که با صدور بخش   

 دستـورات  ۳۰/۲/۱۳۹۱ در تاريخ  
خود را در ممنوعيت خـوانـدن نـمـاز،         
جهـت جـلـوگـيـري از اتـالف وقـت و                  
ممانعت از بروز بي نظمي حـاصـل از           

 .اندآن را ابالغ نموده
 
 

اخراج تعدادي از کارگران     
 شعبه سنندج    " به پخش "شرکت  

بـه  « به گزارش رسـيـده، شـرکـت            
 که بزرگترين شرکت پخـش و     » پخش

بـاشـد، بـه       توزيع کاال در ايـران مـي       
هـا، بـا حـذف         منظور کاهش هزينه 

هاي کااليي، کـه بـه     تعدادي از گروه 
ي ساير محصوالت در   توزيع کننده 

اين شرکت مشهورند، اقدام به تعديـل    
و اخراج يازده نفر از پرسنل فـروشـنـده         

ي خود با سوابق باالي فعالـيـت در      
 .شرکت نمود

طبق گزارش رسيده و بـه نـقـل از             
ي سنـنـدج، مـيـزان        مسئوالن شعبه 

اخراج کارگران در ساير شعبات ايـران         
به مراتب بيشـتـر از سـنـنـدج مـي              

به صورتي که اين امر بـخـشـي      .  باشد
از ســيــاســت شــرکــت را در راســتــاي            

هـا و افـزايـش سـود            کاهش هـزيـنـه    
ضـمـنـا    .  نـمـايـد    براي آن محقق مـي   

شـايـان ذکـر اسـت احـتـمـال اخـراج                
تري در آيـنـده       هاي گسترده  سازي

ي نزديک خواهد بود، که ايـن خـود        
هـاي   حاصل تصميمات و سـيـاسـت      

مديران و مسئوالن رده باالي شـرکـت         
 .باشدمي

اسامي کارگران اخراجي شعبـه     
 :باشدي سنندج به قرار زير مي

بـهـمــن     –ابـراهـيـم غــنـچـه دالن            
نــادر   –کـريــم صـفــرپـور          –بـهـمـنــي      

امـيـد     –هيـرش صـالـحـي          –زارعي  
 –اهللا حـقـيـقـيـان         شمس  –کنعاني  

 –هيـرش ورمـزيـار         –جبار اسالمي  
مــحــمــدرضــا    –جــمــشــيــد خــوروش       

 .عباسپور
 
 

اعتراض کارگران معدن    
 سنگ برادران آزغ مياندوآب     

معدن سنگ برادران آزغ واقـع در     
داراي  حومه شهرستان ميـانـدوآب و        

ــاشــد      ۱۵  ــفــر از       ۸  .  كــارگــر مــيــب  ن
ــرده از روز                   ــام ب ــران مــعــدن ن كــارگ

 دست به اعتـصـاب زده     ۲۹/۲/۹۱ 
و از رفتن به سر كار امـتـنـاع ورزيـده             

الزم به ذكر است كه اين کـارگـران   . اند
دليل اعتصاب را فشارهاي بـيـش از           

نبود نـيـروي كـار كـافـي بـراي                حد و   
پيشبرد كـار هـا و از هـمـه مـهـمـتـر                    
فشـار كـارفــرمـا مــبـنــي بــر كــار در                

در .  روزهاي تعطيل اعالم کـرده انـد          
حالي كه در اكثر نـقـاط جـهـان دسـت           
کم دو روز تعطيلي در هفته در قـانـون     
در نظر گرفته شده است در اين معـدن        

وجود شرايط سخت کار، کارفرمـا       با
حتي يك روز تعطيـلـي را      مي خواهد  

هــــم بــــراي كــــارگــــر ان بــــاقــــي                    
معدن مورد نظر به تـعـدادي     . نگذارد  

بيـش از ايـن كـارگـر نـيـاز دارد امـا                    
كارفرما از استخـدام كـارگـر بـيـشـتـر              

بـر   امتناع و كمبود كارگر را با فشار    
. كارگران فعلـي جـبـران مـي نـمـايـد                 
 ۸ الزم به ياد اوريست كـه دو نـفـر از             

 .كارگر اعتصابي بيمه نيستند
 منبع اخبار سايت    
 کميته هماهنگي  

 
تحصن رانندگان سواري      
هاي مسير مريوانـ  سنندج    
 براي احقاق خواسته هايشان    

خبرهاي دريـافـتـي از شـهـرهـاي              
سنندج و مريوان از تاکيـد رانـنـدگـان            
سوراي مسير بيـن شـهـري شـهـرهـاي             
مذکور برخواسته هاي مشـتـرکشـان،        

 بدنبال تحصن رانـنـدگـان      .تاکيد دارد 
خودروهاي سوراي مسير مـريـوان بـه          
سنندج در اعتراض به باال بودن بهاي       
قطعات و خدمات خودرو، روز شنـبـه    
فرمانداري مريوان نمـايـنـده اي را بـه            
ميان رانندگان متحصن فرستاد و در     

و ارعـات     ابتدا اين شخص با تـهـديـد        
از رانندگان خواسـت کـه بـه تـحـصـن                
ــايشــان                  ــاره ــه ســرک ــان داده و ب ــاي پ
بازگردند، اما با مقاومت سرسختانـه    
رانندگان مواجه شـده و بـا مشـاهـده              
عــزم جــدي رانــنــدگــان مــتــحــصــن و           
پافشاري آنان بر تحقق خواستهايشـان       
کوتاه آمد و وعده داد که ظرف مـدت   

 روز به مطالبات آنـان رسـيـدگـي          ١٠ 
 .خواهد شد

در ايـن اثـنـا، رانـنـدگـان سـوراي               
هاي مسير سنندج به مريوان نـيـز بـه         
پشــتــيــبــانــي از هــمــکــاران خــود در            
ــرخــاســتــنــد و عــلــيــرغــم               ــوان ب مــري

ــهــديــدات مــامــوران امــنــيــتــي و               ت
اطالعاتـي مـطـالـبـات خـود تـاکـيـد                

به ناچار نماينده پايانه حمل و   .  کردند
نقل سنندج با مراجعه به رانندگان بـه      

 روز ديـگـر بـه          ١٠ آنان قول داد که تا  
. خواستهايشان رسيدگي خـواهـد شـد       

رانندگان متحصن و معترض مريوان      
و سنندج نيز اعـالم کـرده انـد کـه تـا                
ــرخ                 مــدت اعــالم شــده خــودشــان ن
جابجايي مسافر را تعـيـيـن خـواهـنـد           

 .کرد
يورش مامورين انتظامي و      

شهرداري به منزل مسکوني يک     
 کارگر اخراجي در سنندج    

 خرداد ماموران شـهـرداري   ٣ روز  
هــمــکــاري     ســنــنــدج بــا     ٣ مــنــطــقــه    

ماموران انـتـظـامـي رژيـم بـه مـنـزل                 
کارگر اخراجي نسـاجـي     مسکوني يک 

 کـردســتـان بـنــام سـيــدعـلــي احــمــدي            
يورش برده و اعضاي خـانـواده وي را            

کردنـد و مـنـزل          به زور از منزل خارج    
 متري او را بـوسـيلـه بـولـدوزر بـا           ٧٠ 

هــمــچــنــيــن   .يــکــســان کــردنــد        خــاک
 گزارش شده است كه مـامـوران رژيـم           
تمامي اثاث و وسائل منزل وي را بـه        

 .بـيـن بـرده انـد             سرقت برده و يـا از       
مامور شاکي اين کارگر بنام ابراهـيـم         

يکي از مزدوران مورد تـنـفـر        عباسي
مردم سنندج مي باشد که در اذيت و      
آزار دستفروشان و مـردم زحـمـتـکـش           

مـنـزل    .زيـادي دارد        اين شهـر نـقـش      
تخريب شده سيدعلـي احـمـدي داراي          
سندثبتي مي بـاشـد و صـاحـب آن و              

است که در      سال٤ خانواده اش مدت    
 .آن سکونت دارند 

 
اعتصاب کارگران شرکت     

 نقش و نما در سنندج   
جمعي از کارگران شرکت نقـش و        
نما در سنندج در اعـتـراض بـه عـدم               
ــوق خــود دســت بــه                   ــرداخــت حــق پ

 حدود پـنـجـاه تـن از            .اعتصاب زدند 
کـارگــران مســکـن مـهــر وابســتـه بــه              
شرکت نقش و نماي سنندج از تـاريـخ        

 در اعـتـراض بـه          ٩١  ارديبهشت ٢٤ 
عدم پرداخت حقوق و دستمزد معوقه    
خود از طرف کارفرما، دسـت از کـار          

 بـراسـاس هـمـيـن گـزارش           .کشيده اند 
کارگران معترض که هيچکدام بـيـمـه        
نيستنـد خـواسـتـار دريـافـت دو مـاه                
حقوق معوقه خود در اسرع وقت شده       

 * .اند

 اخباري از شهرهاي کردستان     

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



 
625شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 

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

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

 . شود
 : آلمان

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

 
 : کانادا 

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

 
 : هلند

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

  
 :آمريکا
Bank of America 

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

swift code : BOFAUS ٣N 
  

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

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

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

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

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

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

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

 خـرداد    ۳۱  ژوئن برابر با ٢٠ روز  
از سوي كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي                
زنــدانــيــان ســيــاســي بــه عــنــوان روز             
اعــتــراض جــهــانــي در حــمــايــت از               
زندانيان سياسي در ايـران اعـالم شـده           

كـمـپـيـن بـراي آزادي كـارگـران              .  است
اين روز حـمـايـت          زنداني، از برگزاري  

كرده و همه انسانهاي آزاديخواه را بـه          
 ژوئـن  ٢٠ پيوستن به تظاهراتهاي روز  

در هرکجا که هسـيـم بـا       .  فراميخواند
عكـس هـا و پـوسـتـرهـاي زنـدانـيـان                  
سـيــاســي و كــارگــران زنـدانــي، رضــا            
شهابي، علي نجاتي، بهـنـام ابـراهـيـم           
زاده، رضا شهابي، مـحـمـد جـراحـي،            
علي اخوان، رسول بداغي، عبدالرضـا     

و   در اين آكسـيـونـهـا شـركـت كـنـيـم                

همبستگي خود را بـا هـمـه كـارگـران              
زنـدانـي و زنـدانـيــان سـيــاسـي اعــالم               

در ايران نيز ميتوان با پيوستـن   .  كنيم
به تجمعات خـانـواده هـاي زنـدانـيـان               
سياسي، چسباندن عـكـس زنـدانـيـان            
سياسي و كـارگـران زنـدانـي در هـمـه                
جا، پخـش تـراكـت ، نـوشـتـن شـعـار                  
زنداني سياسـي، كـارگـر زنـدانـي آزاد             
بايد گردد، و با ابتكارات مختلف در     

 ژوئــن    ٢٠ اعــتــراض ســراســري روز          
ميتوان به نهادهاي بـيـن     .  شركت كرد 

المللي نامه نوشـت و خـواهـان آزادي            
فوري و بـدون قـيـد و شـرط تـمـامـي                   

اكـنـون   .  زندانيان سياسي از زندان شـد     
كه اجالس سازمان جهاني كار در راه         
است، ميتوان به اين اجالس نامه داد      

و ضمن اعـتـراض بـه شـركـت هـيـات               
جـمـهـوري اسـالمـي در آن، خـواهــان               

. آزادي فــوري كــارگــران زنــدانــي شــد          
خواهان اخراج جمهوري اسالمـي ايـن         
رژيـم ســركــوب و زنــدان از ســازمــان              

 .جهاني كار شد
 ژوئن را به يك روز مـهـم       ٢٠ روز  

اعتراض خـود بـراي آزادي زنـدانـيـان              
 .سياسي تبديل كنيم

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

زنداني سياسي، كارگر زنداني       
 آزاد بايد گردد  

 ،١٣٨٩  ارديبهشت۲۶ 
 ٢٠١١  مه ۱۵  

  ژوئن روز جهاني حمايت از زندانيان سياسي       ٢٠ 
 در ايران را گرامي بداريم    

 ١٣٩١ برابر با سى و يكم خرداد       ٢٠١٢ بيستم ژوئن     
 

 روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي در ايران          
 به خيابانها بياييم در مقابل زندانها تجمع كنيم      

 با تمام قدرت در اين روز صداى زندانيان سياسي باشيم          


