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 مينا احدي                                   /  !پيش بسوي ممنوعيت سنگسار در همه جا        

 پيام تسليت به رفيق شببو مرادي و خانواده اش            

روز دوشنبه سي ماه جوالي مينا    
احدي و فرشته مرادي از طرف کميتـه        
بين المللي عليه سنگسار در پارلـمـان     
هلند حضور يافته و در يک نشست بـا     
هاري وان بومل نـمـايـنـده پـارلـمـان و                
مسئول روابط بين الـمـلـلـي از حـزب              
سوسياليست هلند در مورد جزيـيـات      

 .اين مسئله به گفتگو پرداختند
در ابتدا فرشته مرادي بـا تشـکـر           
از دعوت هيئتي از سوي کميتـه بـيـن       
المللي عليه سـنـگـسـار، بـه مـعـرفـي               
مختصر فـعـالـيـتـهـاي کـمـيـتـه بـيـن                    
المللي عـلـيـه سـنـگـسـار پـرداخـت و                 
اعالم کرد که ايـن تصـمـيـم پـارلـمـان                 

هلند براي مـا بسـيـار حـائـز اهـمـيـت                
 .است

سپس مينا احدي ضمن تشکر از    
ايـن اقــدام و از ايـنــکــه نــمــايـنــدگــان                
پارلمان هلند، کـمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي                  
عـلـيــه ســنـگــسـار را در جـريــان ايــن                 

اين :  موضوع مهم قرار داده اند، گفت 
يکي از مهمتـريـن اخـبـار در زنـدگـي              

ــود         ــت    .  ســيــاســي مــن ب ــوعــي مــمــن
سنگسار در دنيا در حقيقت پـاسـخـي          
به سه دهه فعاليت ما عليه سنگـسـار      
و پاسخي به چکيده و مضمـون يـکـي         
از مهمتريـن اهـداف در زنـدگـي مـن               

 .است

 ممنوعيت سنگسار در دنيا                       
 يک موضوع نشست شصت و هفتم سازمان ملل                                    

اتـفـاقـاتـي کـه در          :  آوات فرخي 
حال حاضردرسوريه، بـه خصـوص در          
کردستان سوريه مشاهده مي کـنـيـم،         
توجهات زيادي را به خود جلـب کـرده        
است و تعداد زيـادي پـيـگـيـر قضـايـا              
هستند که بأالخره سـرنـوشـت اسـد و              
آنچه که بـا کـردسـتـان ارتـبـاط پـيـدا                  

در وهلـه اول      .  ميکند چه خواهد شـد     
اتفاقاتي که اکنون  در حـال رخ دادن             
است از نظـر شـمـا چـه تـأثـيـراتـي در                   

 منطقه خواهد داشت؟
 

واقـعـيـت ايـن       :  محمدآسنگـران 
است که مدت زمان زيـادي اسـت کـه           
در سوريه چـنـيـن اتـفـاقـاتـي در حـال                  

به اين صـورت در وهلـه         .  جريان است 

اول وقتي انقالب در سوريه آغـاز شـد          
هدف مردم اين بود کـه از دسـت ايـن              

اما .حکومت ديکتاتوري نجات يابند 
مـتــاسـفــأنـه در پــروسـه ايـن انـقــالب                
نزديک به يک سال است کـه جـريـانـات          
ناسيوناليستي، اسالمي و پـرو غـرب        
متحد ترکيه  وعـربسـتـان بـا دخـالـت            

 تحوالت سوريه و    
 تاثير آن بر مناطق کرد نشين    

 متن پياده شده مصاحبه تلويزيون ايسکرا           
 با محمد آسنگران     

 

خبرگزاري کار ايران خبر داده کـه        
در پي اخراج مربيان پيش دبسـتـانـي           
استان اصفهان و گـيـالن، جـمـعـي از               

آنــان بــه هــمــراه ســيــلــوداران بــخــش             
خصــوصــي و کــارگـــزاران مــراکـــز              
مخابرات روستايي آذربايجان غـربـي       

مقابل مجـلـس    ) يکشنبه(  صبح روز 
سـايـت    .   شوراي اسالمي تجمع کردند   

مردمک نيز در اين مورد مي نويسـد        
 و اضـافـه     ۶ -۳ -۳ اجرايي شدن نظام  

شـدن پـايـه شـشـم ابـتــدايـي و حــذف                  
مقطع اول راهنمايـي وزارت آمـوزش         
و پرورش همزمان پيش دبسـتـانـي را          

 در آستانه فاز جديد                 
 سياوش شهابی

 

بــعــد از پــايــان يــافــتــن  کــوچ                
ــخــي مــردم مــريــوان، رژيــم                ــاري ت
اسالمي جنگ و درگيري تازه اي را     

 . در پاوه به مردم تحميل کرد
 جنـگ سـخـتـي       ۵۸  مرداد ۲۶ 

مابين طرفهاي درگـيـر در پـاوه در             

رژيم اسالمي بـه چـمـران        .  مي گيرد 
پـاوه  "  غائله" ماموريت مي دهد که   

شهر پاوه همـچـنـان در      .  را تمام کند  
دسـت مـردم و نـيـروهـاي سـيـاسـي                 

نـيـروهـاي حـکـومـت         .  مسلح اسـت  
براي تصرف شهر از راه زميـن قـادر           

نـيـروهـايشـان     .  به اين کار نمي شوند 
در داخل شهر پاوه از سـوي مـردم و         
نيروهاي مسلـح مـتـحـمـل تـلـفـات              

از راه هـوايـي هـم          .  زيادي مي شود  
هيلي کوپترها در تير رس نيـروهـاي    
مسلح سازمانهاي سياسي و مـردم        

اين شکـسـتـي بـراي       .  قرار مي گيرد 
 .نيروهاي رژيم محسوب مي شود

شکست ارتش و سپـاه رژيـم در         
پاوه سـبـب شـد کـه خـمـيـنـي خـود                   

مستقيما بعنوان فـرمـانـده قـوا، بـه            
تمام نيروهاي مسلح ارتش و سـپـاه          
و هميـاري دولـت مـوقـت فـراخـوان              
دهد و فرمان حمله به پاوه را صـادر        

 .کند
فرمان خميـنـي بـراي حـملـه بـه              
پــاوه مــقــدمــه اي بــراي حــملــه اي              
ســراســري تــر بــه تــمــام شــهــرهــاي              

 . کردستان بود
خميني در پيامـي کـه بـراي آن            

 ساعته تعيين کرده بـود  ۲۴ مهلتي  
از تـمـامـي نـيـروهـاي مسـلـح مـي                  
خواهد که در اين مـدت زمـان وارد           
عمل شده و پاوه را از دست به گفـتـه    

 . آزاد کنند" اشرار" او 

  چه گذشت؟   ۱۳۵۸ در مرداد ماه سال   
 ) بخش دوم   (فرمان حمله خميني به کردستان   
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 ۱ از صفحه  
خود عمال انـقـالب مـردم سـوريـه را               
تبديل به جنگ دو گروه مسلح کردند     
و مــردم و اهــداف و روش انـقــالبــي               

 . مردم در خيابان را حاشيه اي کردند
از يک طـرف ارتـش سـوريـه و از                
طرف ديگر گروهي به اسم ارتـش آزاد     
سوريه که بيشتر فرماندهان و فعاليـن    
برجسته اشـان وابسـتـگـان سـابـق بـه                 
ارتش سوريه هسـتـنـد کـه حـال از آن                
جدا شده اند، يـا جـريـانـات اسـالمـي              
وجريانات متحد عربستـان و تـرکـيـه           
ميباشند کـه تـا حـال نـيـز تـأثـيـرات                  
مـخــربــي بــر انــقــالب واقــعــي مــردم            

از يک سو پـروسـه     . سوريه داشته است 
انقالب سوريه بـه پـروسـه اي زجـرآور              
همراه با کشتار وسيع مـردم از سـوي          
ديکتاتور سوريه بوده است، از سـوي         
ديگر اين جـريـانـات ارتـجـاعـي بـراي              
اينکه انـقـالب مـردم را بـه انـحـراف                 
بکشانند، انقالب اجتماعي تـوده اي        
و وسيع خياباني را تبديـل بـه جـنـگ             

 .  نيروي مسلح کردند۲ داخلي بين 
اما در کـردسـتـان سـوريـه مـردم              
کرد زبان از سوي ديکتاتوري خانـواده     
اسـد از هــر گــونـه حـقــوقـي مـحــروم                 

به نوعي که از آنـهـا حـتـي بـه            .  بودند
 نــيـز يــاد      ۲ عـنــوان شــهـرونــد درجــه          

مـردم کـرد زبـان در سـوريـه              .  نميشد
حتي از حق داشتن شناسنامـه و رأي       
برخوردار نبودند و تنها در منـاطـقـي        
خاص ميتوانستند زنـدگـي کـنـنـد و             
واقعيتي تلخ را بر اين مردم تـحـمـيـل           

امـا بـعـدا کـه انـقـالب             .  کرده بـودنـد    
ــدرت اســد رو بــه                       شــروع شــد و ق
تضعيـف شـدن رفـت و تـحـوالت در                
حال انجام گرفتن بود به نـاچـار قـبـول           
کردند که مردم کرد زبان سـوريـه نـيـز             
شناسنامه هاي خود را داشته بـاشـنـد     
و درجـه اي از فضـاي آزاد در آنـجــا                  

 . براي آنها قابل تحمل گرديد
تاريخ سياه و بي حقوقي مطلـقـي      
ــود از ســوي                    کــه ســال هــاي ســال ب
حکومت به اصطالح مدرن سوريه بـر     
آنها تحميل شده بـود، اپـوزيسـيـونـي            
شکل گـرفـت و آنـهـا نـيـز بـه دنـبـال                      

. متحد و حامي در مـنـطـقـه بـودنـد               
بيشتر آنها خود را به خانواده بـارزانـي    
متصل کردند، به جريانـي کـه امـروز           
امکاناتي در اختيـار دارنـد، اسـلـحـه            

بخشي نيز خـود    . دارند و تجربه دارند 
امـا  .  ک نزديک مـيـديـدنـد      . ک. را به پ 

ک به دليل مسألي کـه قـبـالٌ از        . ک. پ
طريق همين کانال در مورد آن بـحـث          
کـرده ايـم، بـا جـمـهـوري اسـالمـي و                   

سوريه سياستي نـزديـک و مـتـحـدانـه             
داشت، به همين دلـيـل نـمـيـتـوانسـت             

امـا ايـن     . دخالت آنچناني داشته باشد  
بدان معني نيست که چنين سياسـتـي     

. ک. ک. طبـعـا پ    .  را تا آخر دنبال کند 
هر وقـت احسـاس کـنـد کـه شـرايـط                  
درحال تغيير است و حـکـومـت اسـد             
حتماٌ سرنگون خواهد شد و جمـهـوري     

... اسالمي توان حفظ اسد را ندارد و     
در اين زمان فرصت طلبي جـريـانـات          
ناسيوناليستي خود را نشـان خـواهـد          

ک نــيـز خـود را مـدافــع            . ک. داد و پ    
حقوق مردم سوريـه مـعـرفـي خـواهـد             

 . کرد و وارد ميدان خواهد شد
در اينجا دو مسئله حائز اهمـيـت     

 ک احسـاس  . ک.است، از يک طرف پ 
ــا                   ــا ســازش کــردنــش ب مــي کــنــد ب
جمهوري اسالمي ايـران و سـوريـه از             
اين اتفاقات منفعتي نبرده است و از       
طرف ديگر بارزاني با نيـروي مـتـحـد         
خود که بيشتر آنهـا از مـردم سـوريـه              
اما فرماندهان و افراد مـتـخـصـص و         
با تـجـربـه اشـان در عـراق هـمـراه بـا                     
نيروهاي مسلح بارزاني توانسـتـه انـد         

بــا ايــن    .  چــنــد شــهــر را آزاد کــنــنــد           
ک نـيـز     . ک.اتفاقاتي که افتاده است پ 

شروع به تحرکات بـيـشـتـري خـواهـد              
طبعا دخـالـت     .  کرد و دخالت ميکند 

باعث ميشود که تـرکـيـه و      .  ک. ک. پ
بارزاني هم اقدامات الزم بـه مـنـظـور        

را در   .  ک. ک. محدود کـردن نـقـش پ        
 .پيش گيرند

تا حال چـهـار شـهـردر کـردسـتـان              
سوريه از حضور نيروهاي مسلح اسـد        
پاک شده اند که بـه احـتـمـال زيـاد در                 
آينده اي نزديک شهـرهـاي ديـگـر نـيـز              

امـا  .  چنين سرنوشتي خواهند داشـت    
اينکه  سرنوشت مردم چه خواهد شـد      
هنوز مورد بحث جريانات مـخـتـلـف         

بارزاني درحـال حـاضـر      .  سياسي است 
ک نـيـز     . ک. با ترکيه متحد است و پ       
اين خـود    .  اپوزيسيون ترکيه  ميباشد 

رقابتي را دامن ميزند و به نـظـر مـن         
ک کـوتـاه مـي آيـد و           . ک. در نهايت پ 

. تسليم سياست هاي بارزاني ميشـود     
در عيـن حـال بـارزانـي هـم در نـقـش                   

تالش مـيـکـنـد       .  ک.ک.مهار کنند پ 
هم پيماني خود با ترکيه و عـربسـتـان          

 . را بيش از پيش نشان بدهد
ک بــه عــنــوان      . ک. بــنــابــر ايــن پ     

نيرويي که در تحوالت منطقه تـحـت         
تاثير قرار ميگيرد ناچار ميشود هـر         
از چندگاهي جبهه دوستان و دشمنـان     

قبال با جـمـهـوري    .  خود را تغيير دهد  

اکـنـون   .  اسالمي در حال جـنـگ بـود         
غــيــرمســتــقــيــم مــتــحــد جــمــهــوري          

فردا نبايـد  .  اسالمي و بشار اسد است 
شک داشت کـه بـا رفـتـن اسـد نـاچـار                  
ميشود از جمهوري اسالمي فـاصـلـه         

ايـن سـنـت هـمـه جـريـانــات              .  بـگـيـرد   
ناسيوناليست منطقه بـوده اسـت کـه           
هر از چـنـدگـاهـي در مـيـان شـکـاف                 
دولتهاي مـنـطـقـه جـايـي بـراي خـود                
دست و پا کنند و در خدمت سياسـت    

 .  اين يا آن دولت قرار گيرند
 

ــي   ــرخ بــارزانــي از   :  آوات ف
اپوزيسيون کـرد در سـوريـه حـمـايـت               
وهـمـچـنـيــن در تـالش فـراهـم کــردن                

امـا از طـرف       .  فرصت براي آنها است  
ديگر طالباني خـود را بـه جـمـهـوري              
اسالمي، مالکي و بشار اسد نـزديـک        

نظر شما در ايـن ارتـبـاط          .  تر ميداند 
 چيست؟

 
بـه نـظـر مـن          :  محمدآسنگـران 

دراين مدت هم اخـتـالف بـارزانـي بـا             
مالکي وهم سياستـي کـه نسـبـت بـه             
اسد داشته است باعث شده اسـت کـه          
طالباني و اتحاديه مـيـهـنـي درعـراق         

يـعـنـي ايـن       .  به حـاشـيـه رانـده شـونـد           
تــحــوالت اگــر در عــراق بــازنــده اي              
ــي و                 ــبــان داشــتــه اســت، جــالل طــال

در واقــع   .  اتــحــاديــه مــيــهــنــي اســت      
اتحاديه ميهني به رهبـري طـالـبـانـي           
هم نسبت به اختالف احزاب عـراق بـا      
مالـکـي و هـم نسـبـت بـه تـحـوالت                   
سـوريـه درشـک وتــرديـد قـرار دارد و                
عمدتا خود را نزديک به سـيـاسـتـهـاي            

. جمهوري اسالمـي نشـان داده اسـت           
درهردو مـورد دلـيـل اصـلـي تـرديـد                
طـالـبـانـي و حـزبـش از آنـجـا نـاشـي                     
ميشود که سياستي را درپيش گرفتـه    
است که مطلوب جمـهـوري اسـالمـي          

 . باشد
کســان يــا جــريــانــاتــي هــمــانــنــد          
طالباني هنوز متوجه  نـيـسـتـنـد کـه            
تحوالت دنيا به شيوه اي ديـگـر رقـم           

قطبي قدرتمند درمـنـطـقـه       . ميخورد
در مقابل جمـهـوري اسـالمـي شـکـل            

محور ترکيه، عربستـان،  . گرفته است 
قطر با پشتيـبـانـي غـرب يـک قـطـب                 
ميباشند و جمهوري اسالمي، روسيه    
و چين نيز قطب ديگر بـه شـمـار مـي            
آينـد کـه عـمـالٌ جـمـهـوري اسـالمـي                  

ک . ک. پ.  بازنده اين جـدال مـيـبـاشـد          
نيز که خود را به جـمـهـوري اسـالمـي           
مرتبط کرده بود درنهايت به صـورت      

در .  اجبار از آنهـا فـاصـلـه مـيـگـيـرد              
کردستـان عـراق نـيـز هـرچـنـد حـزب                  

اتحاديه ميـهـنـي و حـزب دمـکـرات              
کـردســتـان عـراق هـر دو جــريـانــاتــي               
نـاســيـونــالــيـســتــي مــيـبــاشــنـد، امــا            

فردي قاطع که گـويـا    " بارزاني همانند   
ــرد                  ــان مــردم ک ــل دشــمــن در مــقــاب

، در صــف       " ايســتــادگــي مــيــکــنــد       
ناسيوناليستهاي کرد اعتـبـاري بـراي        

ــرده اســت            ــاالٌخــره  .  خــود کســب ک ب
مـعـنـاي سـيـاسـت چـنـيـن اسـت کــه                   
بتوانيد در موقعيت هـاي مـتـفـاوت،         
سياست و موضع مـنـاسـبـي بـه نـفـع              
جنبش خود اتخاذ کـنـيـد و بـه نـظـر                 
ميـرسـد بـارزانـي در ايـن زمـيـنـه از                   
رقــيــب خــود در کــردســتــان عــراق                

 .  پيشي گرفته است) طالباني(
اما به طور واضح در عراق کسي       
که سياستش زير سوال رفته و پرستيـژ    
خود را در جنبش ناسيوناليستي کـرد   
از دست داد جالل طالباني و حـزبـش            

کــال هــمــراهــان و مــتــحــديــن             .  بــود
جمهوري اسالمي در منطقه حـاشـيـه         
اي تر شده و ميشوند و تـا حـال نـيـز                 
جالل طالباني سـرنـوشـت خـود را بـه              
شکست خوردگان اين تحوالت يعنـي      
اسد، جمهوري اسـالمـي،حـزب اهللا و          

ــن     .  حــمــاس گــره زده اســت           ــت ــا رف ب
بشاراسد شکست قطعي خـواهـد شـد          
و با اين تحوالت جالل طـالـبـانـي بـي           
اعتبارتـر شـده و اتـحـاديـه مـيـهـنـي                  
نميتواند جايگاه قبلي خود را درآينده     

 .کردستان داشته باشد
 

بـا تـوجـه بــه        :  آوات فـرخــي   
توضيحات شما اين تحوالت به کـجـا     
مــي رســد و کــردســتــان ســوريــه چــه             

 سرنوشتي خواهد داشت؟
 

اولـيـن   :  محـمـدآسـنـگـران     
موضوعي که با هميـن تـحـوالت تـا             
کنوني رخ داده اسـت طـرح مسـئلـه                

است که درمـيـان     "  کردستان مستقل" 
ک . ک. جريانات اپوزيسيون سوريه، پ    

و احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت حـاکـم بـر                  
کردستان عراق اينجا و آنـجـا مـطـرح          

بارزاني درچـنـد مـورد در          . شده است 
مخالفت با سياستهاي مالکي گـفـتـه      
است کـه اگـر بـحـران حـکـومـتـي در                  
عراق حل نشود او در سپتامبر آيـنـده      
رفــرانــدوم خــواهــد کــرد و مــوضــوع            

را بـه راي مـردم         "  مستقـل " کردستان  
قـرار  .   کرد زبان شمال عراق ميگذارد 

اسـت در ايــن رفــرانــدوم مـنــاســبــات            
کـردســتــان بـا دولــت مـرکــزي عــراق             

  .تعيين و تنظيم شود
آنچه  کـه هـمـانـنـد اسـتـراتـژي و                 
دورنما مشـاهـده مـيـشـود مـوضـوع             

اگـر چـه  داغ تـر            "  کردستان مستقل" 
ميشود اما از نظر من فـعـال زمـيـنـه           

به دلـيـل     .  اي براي شکل گرفتن ندارد   
اينکه اينهـا جـريـانـاتـي هسـتـنـد کـه                 
اساساٌ به دنبال قدرت و شـريـک بـودن         

واقعيت ايـن اسـت       . در قدرت هستند 
که اينها حتي به دنبال از بـيـن رفـتـن               

. ستم ملي و حل مسئله کرد نيستـنـد   
اينها بر پايه ستم ملي شـکـل گـرفـتـه           
اند و با ادامه مسئله کرد و ستم ملي     
ميتوانند به حيات خود ادامه دهـنـد          
و حل مسئله کرد براي آنها خوشايـنـد    
نيست و بحث کردستان مستقل بـراي     
آنها بيشتر براي تهديد و مـعـامـالت           

 .منطقه اي و بين المللي است
اما درسوريه به غيراز اينکه اسـد      
مــي رود و ايــن مــنــاطــق از ارتــش                
سـوريـه پـاک مـيــشـود، رقـابـت بـيــن                 

ک داغــتــر   . ک. جـريــان بــارزانـي بــا پ         
ميشود و از طـرف ديـگـر جـريـانـات               
اسالمي سعي ميکنند متحدتر شـده      
و در تعيين سياست در ايـن مـنـطـقـه           

در واقـع کـردسـتـان         . هم دخالت کنند 
سوريه به مـيـدان رقـابـت سـه جـريـان                

ک و اسـالمـي     . ک.بارزاني و ترکيه، پ 
درسطح وسـيـع تـر       . ها مبدل ميگردد  

ک  به ناچار از جـمـهـوري    . ک. جريان پ 
اسالمي، فاصله مـيـگـيـرد و قـطـب               
ترکـيـه ، عـربسـتـان و مـتـحـدانشـان                  
درمنطقه و بـا حـمـايـت غـرب دسـت              

ــيــدا مــيــکــنــنــد           ــاال پ ــات   .  ب ــان جــري
اسالمي متحـد تـرکـيـه و            -ناسيونال

عربستان شانس بيشتري دارند که بـه         
جــاي بشــاراســد بــر ســکــوي قــدرت             

هــمـيـن فـاکـتــور جـهــت          .  بـنـشـيــنـنـد     
سياسي آينده کردستان سـوريـه را هـم         

 . رقم ميزند
متأسفانه جريانات چپ راديکال،    
انسان دوست و مترقي نتوانسـتـه انـد        
پايگاهي مردمي قابل توجهـي بـراي         
خود بيابند و به نوعي خـود را نشـان             

اين جـاي تـأمـل دارد کـه ايـن                . دهند
جريانات راديکال در اين تحوالت چـه      
نقشي ميخواهند داشته باشـنـد و بـا            
تـوجـه بـه پـيـچـيـدگـي هـايـي کـه بـر                       
جامعه سـوريـه و بـه تـبـع کـردسـتـان                  
سوريه تحميل شده اسـت چـه نـقـشـي              

 .ميخواهند ايفا کنند
 

با تـوجـه بـه آيـنـده          :  آوات فرخي 
اي نه چندان دورکه شما از آن گـفـتـيـد           
و با توجه به اينکه مـردم ايـران و بـه                 
ويژه کردستان که تحـوالت سـوريـه را         
دنـبــال مــيـکــنـنــد، ايــن شــرايـط چــه              
تأثيراتي بر کردستان ايـران مـيـتـوانـد          

 ... تحوالت سوريه و تاثير آن                      

 ۳  صفحه 
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 ۱ از صفحه  
 ۲ از صفحه  

خمينـي و دولـت مـوقـت او کـه                
ادعــاي مــذاکــره بــراي حــل مســايــل           
کردستان را داشت به يکباره طرفهـاي      
مذاکره کننده يعني نمايندگـان مـردم        
کردستان، سازمانهاي سياسي و کـال       
مردم قيام کننده عليه رژيم پهلـوي را     

 .اشرار و سران اشرار لقب مي دهد
 
پيام خمينـي بـه روسـاي سـتـاد             ( 

 )ارتش، ژاندار مري و سپاه پاسداران
 بسم اله الرحمن الرحيم  

بـه رئــيـس کـل ســتـاد ارتـش و                 " 
رئيـس کـل ژانـدار مـري اسـالمـي و                 
رئيس پاسداران اکيدا دستور مـيـدهـم     
که به نيروهاي اعـزامـي بـه مـنـطـقـه                
کردستان دستـور دهـنـد کـه اشـرار و               
مهاجمين را که در حال فرار هسـتـنـد        
تعقيب نمـايـنـد و آنـان را دسـتـگـيـر                   
نموده و با فوريت به محاکم صـالـحـه        
تسليم و تـمـام مـرزهـاي مـنـطـقـه را                  
سريعتر ببـنـديـد کـه اشـرار بـه خـارج                 
نگريزند و اکيدا دستور مي دهـم کـه            
سران اشرار را با کمال قدرت دستگيـر    

اهمـال در ايـن       . نموده و تسليم نمايند 
امر تخلف از وظيفه و مورد مـوخـذه           

 .شديد خواهد شد
 روح اهللا           ۱۳۵۸ مــــرداد       " 

 "الموسوي الخميني
 

خميني مکررا اطـالعـيـه صـادر          
مي کند و مرتب اين اطالعيه ها کـه       
مضمون و مـحـتـواي آن حـملـه هـمـه                
جانـبـه بـه کـردسـتـان اسـت از راديـو                   

خـمـيـنـي و       .  تهران خوانده مـي شـود       
دولت موقت او که طي شش ماه قبل     
از ايــن فــرمــان مــدام هــيــئــت هــاي               
مذاکره کننده به کردستان روانـه مـي          

 چهره کريه و ۵۸ کردند، در مردادماه   
ضد مردمي خود را بـيـشـتـر آشـکـار            

ساختند و با فرمان حمله خمـيـنـي بـه        
کردستان نشان دادند که کانون ادامـه       
قيام و انقالب مردم را با تمـام قـدرت      

 .در هم بکوبند
در مــحــکــومــيــت فــرمــان ايــن          

حمله، از سوي سازمانهاي سـيـاسـي،         
نهاده و انجمنهاي مختلف اطـالعـيـه       

 .هايي منتشر مي شود
جريان مکتب قرآن احمـد مـفـتـي        
زاده که تا قبل از حمله بـه کـردسـتـان            
از سوي مردم و نيروهاي سـيـاسـي بـه         
انزوا کشيده شده بود، با شروع فرمـان    
حمله خميني و آغاز جنگ مـجـدد و         
حمله نيروهاي سپاه و ارتـش کـم کـم              

احمـد مـفـتـي       .  جان تازه اي مي گيرد  
زاده و جريان مکتب قـرآن او در ايـن              
تالش بود کـه بـه خـمـيـنـي و دولـت                   
موقت نشـان دهـد کـه تـنـهـا جـريـان                  
مکتب قرآن او اسـت کـه مـي تـوانـد               

 .آلترناتيو اوضاع موجود باشد
اين مرتـجـع مـحـلـي بـالفـاصـلـه               
نيروهايش را از سراسر کردستان جمـع    
کرد و در محل کاخ جوانان سنندج به    
توجيه وتفهيم آنان براي هـمـکـاري بـا           
سربازان و سـپـاهـيـان رژيـم اسـالمـي               

ــا صــدور             .  پــرداخــت  ــتــي زاده ب مــف
اطالعيه از خميـنـي حـمـايـت کـرد و               
نيروهـاي تـحـت فـرمـانـش در کـنـار                 
مزدوران رژيم به تعقيب و شـنـاسـايـي         
انقالبيون و مبارزين پرداخـتـنـد و در          
عملياتهاي شناسـايـي و دسـتـگـيـري            
جوانان شرکت فعالي از خود بنمايـش        

نيروهاي مفتـي زاده از ايـن         .  گذاشت
مـقـطـع بـه بــعـد اسـت کـه بــا سـر و                        
صورت پوشـيـده در کـنـار نـيـروهـاي               
رژيم حتي در اعـدام جـوانـان شـرکـت              

 .مي کنند
در شهر سقز فرمانده پادگـان ايـن       

ســرهــنــک مــحــمــد     (  شــهــر بــه اســم         

بدليل مخالفت با اعـمـال     )  فراشاهي  
وحشيانه پاسداران در کشتار مردم  و    
براي جلوگيري از اين وحشيگريهـا بـا        

ــاســداران  .  آنــان درگــيــر مــي شــود           پ
خمـيـنـي او را بـدلـيـل هـمـکـاري بـا                     
نيروهاي سياسي مسـلـح اعـدام مـي            

موجي از نارضايتي در مـيـان       .  کنند
پرسنل ارتش نسبت به اين عمـل بـراه           
مي افتد و تعدادي از پرسـنـل بـومـي          
پادگان با سالحهايشان به مـردم مـي          

 .پيوندند
ــم و مــزدوران             ــدهــان رژي فــرمــان
مــحــلــي آنــان کشــتــار مــبــارزيــن و              
انقالبيون را ابتدا از پاوه  شـروع مـي          

 .کنند
خــانـــه گـــردي و دســـتــگـــيـــري             
کسانيـکـه سـالـهـا عـلـيـه حـکـومـت                  
پهلوي مبارزه کرده بودنـد آغـاز مـي            

 .شود
ــامــه جــمــهــوري اســالمــي            روزن
بتاريـخ يـکـشـنـبـه بـيـسـت و هشـتـم                    

 در ارتباط بـا اوضـاع       ۵۸ مرداد ماه   
 ۱۸۰ از   : " شهر پـاوه چـنـيـن نـوشـت            

پاسـدار اعـزامـي تـهـران و اصـفـهـان                 
 نفر کشته يا زخـمـي شـده      ۱۵۰ حدود  

در ضـمـن     . و عده اي نيز اسير شده اند    
 که براي ۴ يک فروند جت جنگنده اف     

عمليات تجسسي و شناسايي بر فـراز    
پاوه در پرواز بود در چهار کيلومتـري      
ــاوه ســقــوط کــرد، وســايــل               شــمــال پ
ارتباط جمعي علت سقوط را بـعـضـا         
برخورد گلوله و بـعـضـي نـقـص فـنـي               
ذکر کردند پـس از چـنـد روز جـنـازه                  
سوخته دو خلبان آن بنامهاي سـرگـرد      
محمد نوژه و ستوان يکم سيد عبداله       

روزنامه جمـهـوري   ." " بشيري پيدا شد 
اسالمي يکشـنـبـه بـيـسـت و هشـتـم                

  "۱۳۵۸ مردادماه 
 

جنگ در پاوه و شکـسـت سـخـت        
ارتــش و ســپــاهــيــان اســالم تــوســط             
نيروهـاي سـيـاسـي و مـردم مسـلـح،                
خمينـي را بـر آن داشـت کـه بـا بـراه                      

انداختن تبليغات عوامفريـبـانـه و بـا           
تمام قدرت نيروهاي سـپـاه، ارتـش و            
همچنـيـن خـلـخـالـي آدم کـش را در                   
ــه                   ــيــروهــا روانــه و ب مــعــيــت ايــن ن

 .کردستان حمله کنند
 دو خودرو ارتشي ۵۸  مرداد ۲۷ 

مــمــلــو از افــراد مســلــح وارد شــهــر              

سنندج شده و قصد داشـتـنـد خـود را          
افـراد داخـل     .  به پادگان شهر برساننـد    

اين دو خودرو توسط جـوانـان مسـلـح        
اين واقـعـه   .  شهر خلع سالح مي شوند 

ــبــديــل بــه خــوراک                  از ســوي رژيــم ت
تبليغاتي ديگري براي بسيـج هـر چـه           

 

 داشته باشد؟
 

به طور حـتـم   :  محمدآسنگران
در ميان احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت             
کرد تحرکاتي همراه با امـيـدواري      

امـا مـردم     .  شکل خواهـد گـرفـت      
آزاديخواه کردستان ايران با تـوجـه        
به نقش و نفـوذ نـيـروهـاي چـپ و              
جنبـش سـوسـيـالـيـسـتـي در ايـن                
مـنــطــقــه مــيــتــوانــنـد ســرنــوشــت         
ديــگــري بــجــز ســرنــوشــت مــردم          
کردستان عـراق و سـوريـه داشـتـه             

 . باشند
اما در سوريه متأسفانه مردم    
آزاديخواه و نـيـروهـاي مـتـرقـي و             
چپ حتي بعد از اسد هم با تـوجـه           
به تسلط جريانات ناسيونالـيـسـت       
درکردستـان سـوريـه و جـريـانـات              

اسالمي در کل سوريـه     -ناسيونال
نـمـيـتـوانـنـد  در يـک مـوقـعـيــت                   
مناسب براي زندگي آرام، انسانـي       

به دليل وجـود    .  وبرابر قراربگيرند 
کشتار بيرحمانه اسـد و حـمـايـت             
جمهوري اسالمي از يـک طـرف و          
عــروج جـــريـــانـــات ارتـــجـــاعـــي         
اپوزيسيون و حـمـايـت دولـتـهـاي             
مرتجع منطقه و غرب از آنها کـه        
انقالب آزاديخواهانه مـردم را بـه          
حاشيه رانده اند، شـانـس پـيـروزي          
انـقـالب آزاديـخـواهـانـه مـردم در              
ــار دور و                 ــلــي بســي شــرايــط فــع

 . نامحتمل به نظر ميرسد
امــا درايــران مــردم بــايــد از            
ســـرنـــوشـــت کـــردســـتـــان عـــراق         
وسرنوشت کردستان سوريه که در       
حــال رقــم خــوردن اســت تــجــربــه            
بـگــيـرنــدکـه آيـا خـواهــان چــنـيــن              

مـا تـالش     .  سرنوشتـي هسـتـنـد؟      
ميکنيم جريانات مرتجع امـکـان       
و توان اين را نداشـتـه بـاشـنـد کـه                
چـنــيــن ســرنــوشــتــي را بــه مــردم            

 . کردستان ايران تحميل کنند
مـــا مـــوکـــدا ســـيـــاســـت و            
پيشنهادمان اين اسـت کـه مـردم           
از همين حاال هوشيار بـاشـنـد کـه        

وقتي امکان تحوالت و تغييـرات      
جدي در ايـران و کـردسـتـان ايـران              
بــوجــود آمــد، اجــازه نــدهــنـــد                
جرياناتي معامله گر و ارتجاعي،     
جرياناتي که در خدمت ايـن و آن            
دولت قرار دارند، سرنوشت مـردم       

آنچه که بـارزانـي در     .  را رقم بزنند  
حال حاضر سعي بر انجام آن دارد        
ــعــنــي                ــروز خــود ي و مــتــحــد دي

ک را به منافع بيشـتـرش بـا      .ک. پ
دولــت تــرکــيــه فــروخــتــه اســت،            
ميتواند سرنوشت بعدي جريانـات     
نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد ايـرانـي در                 

 . ابعاد ديگري هم باشد
مـردم کـردســتـان ايـران بــراي            
اينکـه بـه ايـن جـريـانـات مـيـدان                 
نــدهــنــد و بــخــواهــنــد بــه روشــي           
انـقــالبــي در تــعـيــيــن ســرنــوشــت           
اجتماعي خود دخيـل بـاشـنـد راه           
ــقــويــت جــنــبــش               ــجــز ت ديــگــر ب
سوسياليستي و احزاب مترقـي و        

مردم کردستـان ايـران     .  چپ ندارند 
بايد از همين حاال بر سازماندهـي      
و تشکالت خود حسـاب ويـژه اي          
باز کنند و سعي برتقويـت احـزاب      
چپ ومـتـرقـي داشـتـه بـاشـنـدکـه               
بتوانـنـد از ايـن طـريـق آيـنـده اي                  
آزاد، انســانــي و مــرفــه را بــراي              
جامعه خود تضمين کنند و قطعاٌ    
رفع ستم ملي و حل مسـئلـه کـرد            
ــن قــدمــهــايــش                  ــکــي از اولــي ي

آنچه مـا در کـردسـتـان           .  ميباشد
 سـال    ۲۲ عراق ميبـيـنـم بـعـد از             

حاکميت احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت          
کرد هنوز سرنوشتـي نـامشـخـص         

ــان              .  دارد ــن دو جــري ــي ــت ب ــاب رق
ناسيوناليست کرد از يک طـرف و       
رقابت آنها با جريانات اسالمي و        
ناسيوناليست عرب شـرايـطـي نـا          
امن و دورنماي تـاريـکـي را بـراي          

ــم زده اســت           ــي  .  مــردم رق ــارزان ب
وطالبـانـي عـمـال نشـان داده انـد               
نميخواهند و نميتـوانـنـد مسـئلـه          

 .*کرد را حل کنند

 ...  چه گذشت        ۵۸ در مرداد ماه سال                  ... تحوالت سوريه و تاثير آن                      
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 ۳ از صفحه  

. بيشتر سپاه و ارتش به کردستان شـد     
راديو تلويزيون رژيـم در يـک بـرنـامـه              

که در سـنـنـدج بـه         : "خبري اعالم کرد 
سربازان حمله شده است و همزمان بـه       
دروغ اعــالم کــردنــد کــه نــيــروهــاي              
ــان مــردم                   ــودک ــان و ک ــاســي زن ســي
مسلمان را در مسجد جامع اين شهـر     

ايـن تـبـلـيـغـات         .  به گروگان گرفته اند  
متعاقب تبليـغـات قـبـلـي در مـورد               
شهر پاوه، مقـدمـات پـيـشـبـرد طـرح             
فرمان حمله وسيع و هـمـه جـانـبـه بـه              

. کــردســتــان از ســوي خــمــيــنــي بــود           
 :خميني در اين پيام چنين گفت

 
بدون فوت وقـت    !  به اسمه تعالي" 

کليه نيروها و قـواي    . به سنندج برويد 
السـاعـه خـبـر       . نظامي توجه فرمائيد 

رسيد که در سـنـنـدج، ارتشـي هـا و                 
سازمانهاي آنانرا محاصره کرده اند و       
اگــر تــا نــيــم ســاعــت ديــگــر کــمــک               
مرسند، اسلحه ها را مـي بـرنـد و از              
مسجد سنندج بما خبـر داده انـد کـه             
حــزب دمــکــرات زنــهــاي مــا را بــه               

اکيدا به کلـيـه قـواي      . گروگان برده اند 
انتـظـامـي دسـتـور مـي دهـم کـه بـه                    

پادگانهاي مراکز ابالغ کـنـنـد کـه بـه            
قدر کافي بطرف سنندج حرکت کننـد     

. و با شدت اشرار را سرکوب نـمـائـيـد        
پــاســداران انــقــالب در هــر مــحــلــي             
هستند به مقدار کافي بطرف سننـدج      
و تمام کردستان به پل هـوايـي بسـيـج          
شــونــد و بــا تــمــام شــدت اشــرار را                  

تـاخـيـر ولـو بـقـدر           .  سرکوب نـمـايـنـد     
يکساعت تخلف از وظيفـه و بشـدت          

از ملـت ايـران مـي        .  تعقيب مي شود 
خواهم که مراقب باشنـد، هـر يـک از              
ماموران تخلف کـردنـد فـورا اطـالع            

من انتظار دارم تا نيم سـاعـت     .  دهند
ديگر قواي انتظامي بمن خبر بسـيـج         

والسـالم روح اهللا      . "  عمومـي بـرسـد     
 ۱۳۵۸ موسوي خميني، مرداد مـاه       

" 
 مـرداد    ۲۸ خميني در همان روز      

ــا                    ــرگــزاري جــلــســه اي ب ــه ب اقــدام ب
نمايندگان مجلس خبگان مي کنـد و     
عليه مردم کردستان به سمپاشي مـي      

سـخــنــرانــيــهــاي خــمــيــنــي و        .  پـردازد 
اطالعيه هاي او مـکـررا از راديـو و               

. تلويزيون سراسري پـخـش مـي شـود          
حزب توده که در خـوش خـدمـتـي بـه            

رژيم اسالمي سنگ تمام گذاشته بـود   
طـي اطــالعــيــه در خصــوص وقــايــع           

 :کردستان چنين نوشت
اطــالعــيــه حــزب تــوده ايــران در           

 !مورد مسايل کردستان
دبيرخانه کميتـه مـرکـزي حـزب          " 

توده ايران در اطالعيه اي با اشـاره بـه        
حوادث ناگـوار کـردسـتـان خـواسـتـار             
سرکوب قـاطـع ضـد انـقـالب و حـل                 

در ايـن    .  مسايل از راه مسمالمت شد    
اطالعيـه آمـده اسـت کـه تـوده هـاي                 
وسيع مردم کـردسـتـان مـانـنـد مـردم             
همه کشور خواستار پيـروزي انـقـالب         
جمهوري اسالمي هستند و آماده انـد     
در اين راه دوش بدوش ساير مـبـارزان         
در نبرد مقدس براي ريشه کـن کـردن           
نقوذ امـپـريـالـيـسـم و صـهـيـونـيـسـم                   

 ."شرکت کنند
 

همراه با گسترش حمالت هـوايـي       
و زميني و در جـهـت تـکـمـيـل ايـن                   
حمالت و براي زهر چشـم گـرفـتـن در             

 اولـيــن    ۵۸  مـرداد      ۲۸ بـامـداد روز       
 . اعدامهاي دسته جمعي آغاز شد

 نــفــر در يــک       ۱۲ در شــهـر پــاوه        
دادگاه صحـرايـي و در چـنـد دقـيـقـه                 

اسـامـي   .  محاکمه و تـيـربـاران شـدنـد        
 :اعدام شده گان چنين است

عبداله نوري، هوشنگ عـزيـزي،        
مــحــمــد عــزيــزي، يــدالــه مــحــمــدي،          
حسين شيباني، هرمز گرجي بـيـاتـي،      
مظفر فتاحي، بهمن عـزتـي، مـحـمـد           
محمودي، اضغر بـهـنـودي، آذرنـوش         
ــد               مــهــدويــان و دکــتــر قــاســم رشــون

 .سرداري
در مرحله دوم از اين قتل عام در         

 ۵۸  مـرداد مـاه         ۲۹ بعـداظـهـر روز        
هفت نفر ديگر طي يـک دادگـاه چـنـد             
دقيقه اي به اعدام محکوم و آنان نـيـز       

اسامي اين هفـت نـفـر      . تيرباران شدند 
 :عبارت بودند از

حاجي افـراسـيـاب، عـبـدلـوهـاب           
مـلـکــشـاهــي، مــحـمــد نــقـشــبـنــدي،            
عـبـدلـکـريــم کـريـمـي، عـمـاد الـديــن                 
نــاصــري، عــزيــز مــرادي و مــراد                   

روزنامـه کـيـهـان سـي ام            . " ذولفقاري
 "۱۳۵۸ مردادماه 

مردم شهرهاي کـردسـتـان کـه از             
تهاجم وحشيانه رژيم خشمگـيـن شـده       
بودند، قبل از يورش نيروهاي رژيم به     

 مــرداد مــاه       ۲۹ ايــن شــهــرهــا روز          
 در شـهـرهـاي سـقـز و بـوکـان              ۱۳۵۸ 

تظاهرات بزرگي برپا کردنـد و عـلـيـه           
يورش رژيم به کردستـان بـا سـر دادن             
شعار مرگ بر خميني بطرف مراکز و     
مــقــرهــاي مــدرســه هــاي قــرآن کــه               

باندهاي مال احمد مفتي زاده در آنهـا    
مستقر بودند رفته و ايـن مـقـرات را              

مال احـمـد مـفـتـي        .  خلع سالح کردند 
زاده و افراد وابسـتـه بـه او از صـدور                 
فرمان و حمله خميني به کردستان در      

ايــن .  پـوسـت خـود نـمـي گـنـجـيـدنـد                
مرتجع محلي با ورود نيروهاي سـپـاه     
و ارتش در خدمت آنان قرار گـرفـت و          
و افراد او بـه شـنـاسـايـي فـعـالـيـن و                     

 .جوانان مبارز مي پرداختند
 نـفـر از     ۹  ، ۵۸ روز سوم شهريور   

دســتــگــيــر شــدگــان در يــک دادگــاه              
فرمايشي توسط خلخالي در مـريـوان        

اسـامـي   .  به اعدام محکوم مي شونـد   
 :اعدام شدگان

امين مصطفي سلطاني، حسـيـن       
مصطفي سلـطـانـي، جـالل نسـيـمـي،             
حسين پيرخضري، احمد پيـر خضـري        
دکتر احمد احضـري، فـايـق عـزيـزي،             

 .احمد قادرزاده و علي دادستاني
 

يک هفته اي از يـورش سـپـاهـيـان          
اسالم به کـردسـتـان گـذشـتـه بـود کـه                 
همچنان در اعتراض به تـيـرانـدازي و          
ــي در               ــرات ــاســداران تــظــاه حضــور پ
سنندج و در اعتراض به کشـتـه شـدن            
يکي از جوانان شهر توسـط پـاسـدارن           

چنـد نـفـري در ايـن           .  برگزار مي شود  
 .تظاهرات دستگير مي شوند 

 نفر از جوانان شهر سنندج را     ۱۱ 
که در اين تظاهرات و بـعـضـا بـطـرق               
مــخــتــلــف و در مــکــانــهــاي مــجــزا            
دستگير کرده بـودنـد روانـه فـرودگـاه             

 .سنندج مي کنند
خلخالي اين جالد خميني در روز    

  در بـه اصـطـالح            ۵۸  شهريورماه   ۵ 
 دقـيـقـه اي آنـهـا را بـه               ۵ دادگاههاي  

اعدام محکوم مي کند و حکـم را بـه        
اســامـي اعــدام    .  اجـرا در مــي آورنــد       

 : شدگان سنندج
احسن ناهـيـد، شـهـريـار نـاهـيـد،              
جميل يخچالي، مظفر رحيمي، عـطـا      
زنــدي، امــجــد مــبــصــري، عــيــســي           
ــاصــر نســيــمــي، خســو               ــيــرولــي، ن پ
نيازمند، يـدالـه فـوالدي و سـيـروس              

 .منوچهري

دو نفر از افراد اعدام شده زخـمـي        
بــودنــد و يــکــي از آنــهــا را بــر روي                  
بـرانـکــادر بــه مــحـل اجـراي کشـتــار               

 .آوردند
همانوقت انتـشـار عـکـس اعـدام           

 انسـان شـريـف و مـحـبـوب               ۱۱ اين   
مردم سنندج، در روزنامه هاي داخـل        
ــه اطــالع افــکــار                  و خــارج کشــور ب

ايـن عـمـل وحشـيـانـه           . عمومي رسيد 
موجي از تنفر عليه قاتالن را با خـود     

 .به همراه آورد
ــاومــت مــردم و                  در ســقــز مــق
نيروهاي سياسي در مقابل لشکـريـان        

 . و سپاهيان خميني ادامه داشت
جالد خمـيـنـي از سـنـنـدج عـازم               
سـقـز شـد تـا در آنـجـا نـيـز جـنـايــت                       

 نفر از جـوانـان       ۱۰ . ديگري خلق کند 
 نفر از نـظـامـيـانـي کـه در           ۱۰ شهر و  

 ۲۰ مجموعـا    (  محل خدمت نبودند  
را يـک روز بـعـد از اعـدامـهـاي                 ) نفر

سنندج يعني در روز شـشـم شـهـريـور            
 ۲۰ اسامي ايـن      .   تيرباران کردند۵۸ 

 : نفر عبارتند از
احمد سعيدي، قادر بهادر، طاهـر    
خطيبي، محمد بـابـا مـيـري، نـاصـر              
حــدادي، رســول امــيــنــي،  مــحــمــد             
غــفــاري، نــاجــي خــورشــيــدي، کــريــم         
رضايي ، انور اردالن، علي فـخـرائـي،       

عبدالـه  )   ساله۱۴ (سيف اله فيضي،  
بهرامي، سيد حسن احمدي، مـحـمـد         
درويـش نـقــره اي، کــريـم شــيـريـانــي،              
ابوبکر صمدي، احمد مـقـدم، جـلـيـل            

 ۱۲ (  جمال زاده و آذر گشب دارائـي           
 )ساله

بعد از مريـوان، سـنـنـدج و سـقـز              
تدارک حمله ارتـش و سـپـاه مـتـوجـه                

دوش به دوش پـيـشـروي      .  مهاباد شد 
مزدوران ارتش و سپاه، خلخـالـي نـيـز        
با راه اندازي دادگاههاي چنـد دقـيـقـه          
اي حکم اعدام عليه دستگير شـدگـان      

هـمـزمـان بـا ايـن          .  را صادر مـيـکـرد      
لشــکــر کشــي و اعــدام جــوانـــان،                  
تظاهرات ها در شهرهاي کردسـتـان و      
در محکوميت اين يورش وحشـيـانـه         

از سوي ديگر مقـاومـت     . ادامه داشت 

 ...  چه گذشت        ۵۸ در مرداد ماه سال                 
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 ۴ از صفحه  
ــردن ضــربــات کــاري بــر                     و وارد ک
ستونهـاي نـظـامـي در مـنـاطـقـي از                 
کردستـان تـوسـط نـيـروهـاي مسـلـح                
سازمـانـهـاي سـيـاسـي هـمـچـنـان در                 

يکي از ايـن سـتـونـهـا در            . جريان بود 
محور جاده بـانـه مـتـحـمـل ضـربـات               
بسيار سنگيني شد که قادر به جابجا     

 شدن  نبود
 فـواد    ۵۸ در روز نـهـم شـهـريـور             

مصطفي سـلـطـانـي از بـنـيـانـگـزاران               
کومه له و رهـبـر اتـحـاديـه دهـقـانـان                
مريوان همراه پنج تن از هـمـرزمـانـش         
در مسير جاده مريوان سقز با واحـدي        
مجهز از نيروهاي رژيم به فرمانـدهـي      
چمران روبرو مـي شـونـد کـه در يـک                  
جنگ نابرابر او و يکي از همرزمانـش   

 .جان مي بازند
راديـو و روزنـامـه هـاي رژيـم بـا                 
خوشحالي تمام اين خبـر را مـنـتـشـر             

انـدوه عـمـيـقـي در مـيـان              .  مي کنند 
مردم و نـيـروهـاي مسـلـح کـومـه لـه                 

. بمناسبت اين واقعه پديدار مي شـود    
امــا مــبــارزات اعــتــراضــي مــردم و           
ــل             مــقــاومــت مســلــحــانــه در مــقــاب
نيروهاي رژيم کماکان ادامه پيدا مـي      

 .کند
روز دهم شهريور نيروهـاي ارتـش       
و سپاه با همکاري پـاسـداران مـحـلـي         
بعد از زدو خـوردي بـر شـهـر بـوکـان                  

همان روز در شـمـال   .مسلط مي شوند 
کردستان در منطقه سلمـاس جـنـگـي         
مـابـيـن مــردم  و نـيــروهـاي مسـلــح                 
سـازمـانـهـاي سـيــاسـي بـا نـيـروهــاي                
نظامي رژيم که بـا فـانـتـوم و هـيـلـي                 
کوپتر پشتيباني مي شـدنـد در مـي             

 .گيرد
در سلـمـاس حـکـومـت نـظـامـي               

شهر پيـرانشـهـر نـيـز        .  اعالم مي شود  
توسط ارتش تسـخـيـر و اشـغـال مـي              

 .گردد
 شهريور فاجعه قارنـا روي    ۱۱ در  

مـالحسـنـي هـمـراه تـعـداد            .  مي دهد 
زيادي از پاسداران و با استفـاده از دو       
دستگاه تانک جـهـت ايـجـاد رعـب و               
وحشت به روستاي قـارنـا در مـحـور              

. نقده به پيرانشـهـر يـورش مـي بـرنـد              
روستاي قـارنـا کـه بـيـخـبـر از تـمـام                    
جنگ ودرگـيـريـهـا بـود تـوسـط ايـن                 
ستون اشغـال مـي شـود و پـاسـداران                
رژيم همه مـردم روسـتـا از کـوچـک و               

مـالي  .  بزرگ را به رگبار مـي بـنـدنـد       
روستا براي جلوگيري از اين قتل عـام     
به خواهش و تمنا مي افتد  او را هـم        

که در نتيجه ايـن    . به رگبار مي بندند 
 نفر کودک، پـيـر     ۶۸ تهاجم وحشيانه    

 .و جوان را قتل عام مي کنند
روزنامه هاي رژيم براي سـرپـوش        
گذاشتن بر قتل عام روسـتـاي قـارنـا،          
خبر آنرا بعد از بـيـسـت روز مـنـتـشـر              

بـاز هــم بـراي سـرپــوش          .  مـي کــنـنـد     
گذاشتن بر فاجعـه اي کـه سـپـاهـيـان                
اسالم در قارنا بـوجـود آوردنـد اعـالم            
مي کنند که وابسـتـه گـان نـيـروهـاي              
مستقر در پادگـان جـلـديـان کـه طـي                
حمله حزب دمکرات کردستان کشـتـه    
شده اند ، بـراي گـرفـتـن انـتـقـام ايـن                    

 .واقعه را در قارنا بوجود آورده اند
بنـي صـدر     .  همزمان با اين وقايع  

که آن هنگـام عضـو شـوراي انـقـالب              
بود در محل کـانـون فـرهـنـگـيـان در               
اجتماع هزاران نفر از مردم اروميه بـه      
سخنراني در رابطه با کـردسـتـان مـي          

 .پردازد
بــنــي صــدر در ايــن ســخــنــرانــي            
مدعي بود که نيروهاي سياسي بهانـه   
مي گيرند و ماهـهـاسـت مـا را بسـر              

او در ايـن سـخـنـرانـي            .  مي گردانـنـد   
تالش مي کنـد کـه وقـايـع را وارونـه                

به خـط و نشـان کشـيـدن           .  جلوه دهد   
ــتــهــاي     .  مــتــوصــل مــي شــود        در ان

اگر کسي پـيـام     : " سخنانش مي گويد  
صلح ما را نپذيرد پيام ما شمشيـر و          

 ."جنگ است
پيام صلح بني صـدر چـيـزي جـز             
تحميل ماهها شمشـيـر و جـنـگ بـه               
مردم کردستان و اعـدامـهـاي دسـتـه             

پيـام صـلـح بـنـي صـدر             .  جمعي نبود 
 زن و کودک و   ۶۸ فاجعه قارنا بود که  

 .پير و جوان را به رگبار بستند
  بـا روشـن شـدن          ۵۸  شهريور۱۲ 

هوا و با استفاده از نيروهاي هوايـي و     
زميني و کوبيدن چهـار طـرف شـهـر،           
نيروهاي رژيم شـهـر مـهـابـاد را نـيـز                 

 . تسخير مي کنند
 بــعــد از يــک        ۵۸  شــهــريــور      ۱۳ 

درگيري خونين در گردنه خان مـابـيـن      
نيروهاي مسلح سازمانهاي سـيـاسـي       

 ۲۸ و واحــدهــاي اعــزامــي لشــکــر              
کردستان شـهـر بـانـه نـيـز بـه تصـرف                  

 .نيروهاي رژيم در مي آيد
 شـهـريـور نـيـز تـکـاوران              ۱۵ روز  

نيروي دريايي و هوايي شـيـراز هـمـراه          
با ستونهاي نـظـامـي ارتـش و سـپـاه                
لشکر سنندج شـهـر سـردشـت را کـه               
خالي از سکنه بود با مقاومتي انـدک        

 .تصرف مي کنند

 ،   ۵۸  شهـريـور     ۱۳ در همان روز  
 نـفـر بـه اسـامـي عـطـا مـحـمـدي،                   ۴ 

حسين محمدي، ابراهيم مـحـمـدي و          
حسـيــن نـوري بــه اتــهــام شــرکــت در              
جنگ مسلحانه در پادگان شهر سـقـز      
تـوسـط حـکـم خـلـخـالـي اعـدام مـي                   

 .شوند
 

بـديـن تـرتــيـب تـهـاجــم وسـيـع و                 
گسترده ارتش و سـپـاه پـاسـداران بـه                
شـهــرهــاي کــردســتــان کــه بــا صــدور            

 ۵۸  مـرداد      ۲۸ فرمان خـمـيـنـي در          
روي داد از آن دست جناياتي بـود کـه        

 .که کردستان را به خاک و خون کشيد
در پي ايـن يـورش چـنـگـيـز وار،               
موقتا اکثر شـهـرهـاي کـردسـتـان بـه                
تصرف ارتش و سپاهيان رژيم در مـي    

حـاصـل ايـن تـهـاجـم وحشـيـانـه                .  آيد
کشته و زخمي شدن تـعـداد زيـادي از           
مردم شهر و روسـتـاهـاي کـردسـتـان،             
ويران نمودن خانه و کـاشـانـه مـردم و            

 ۵ اعدام دهها جوان در دادگـاهـهـاي            
 .دقيقه خلخالي بود

 
عليرغم تمـام ايـن جـنـايـت و بـه                
ــرهــا، مــردم                تصــرف در آوردن شــه
شهرهاي کردستان با خشـم و تـنـفـري          
چــنــديــن بــرابــر از قــبــل بــه حضــور                
نـيــروهـاي ارتــش و سـپــاهــيـان رژيــم              
جسته و گريخته بـه اعـتـراض عـلـيـه               

 .حضور آنان ادامه مي دادند
همزمان با اعتراضات عـمـومـي         
ــتــنــاوب در شــهــرهــاي                 مــردم کــه ب
مـخـتـلـف روي مـي داد، نـيـروهـا و                   
سازمانهاي مسلح که اکنون به خـارج      
از شهرها عقب نشيني کـرده بـودنـد،          
به عملياتهاي خود عليه سرکوبگران،     
به پاسگاهها و پادگانها و نـيـروهـاي           
در حال نقل و انتقال حمله مي کـردنـد       

 .و به آنان شبيخون مي زدند
تصـرف شـهــرهــاي کــردسـتــان از           
سوي رژيم سه ماه بيشتر دوام نـيـاورد     
و در اثر ادامه اعـتـراضـات سـيـاسـي            
اجتماعي در داخـل شـهـرهـا تـوسـط               
مردم و همچنين عملياتهاي نـظـامـي      
نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسـي،      
رژيم تحت فشار و منگـنـه قـرار مـي          

شهـرهـا مـجـددا بـتـصـرف  و                .  گيرد
کــنــتــرل مــردم و نــيــروهــاي مســلــح            

رژيـم  .  سازمانهاي سياسي در مي آيد   
بار ديگر اقدام بـه فـرسـتـادن هـيـئـت                

ادامـه  .  هاي مذاکره کننده مـي کـنـد        
اين وضع و تصرف مجدد شـهـرهـا از          

 ۵۸ سوي سازمانهاي سياسي از آبـان      
 روزه سـنـنـدج در        ۲۴ تا شروع جنگ   

 ماه، رژيم عـمـال     ۵  به مدت ۵۹ بهار  

هــيــچ گــونــه قــدرتــي در شــهــرهــاي              
 . کردستان ندارد
 تـا شـروع جـنـگ         ۵۸ از آبان ماه   

 روزه سـنـنـدج عـمـال شـهـرهـا و                   ۲۴ 
روستاهاي کردسـتـان از زيـر سـيـطـره              

بـديـن   .  نيروهاي رژيم خارج مي شـود     
ترتيب صفحه اي ديگر از ايسـتـادگـي     
و مقاومت مردم کردسـتـان در دفـاع           

 در تـاريـخ ايـن          ۵۷ از ادامه انـقـالب      
دوره به ثبت ميرسد و حکومـت تـازه         
بــقــدرت رســيــده اســالمــي تــنــهــا بــا            

سرکوب خونين و قتل عـام تـوانسـت           
بر شهرهـاي کـردسـتـان تسـلـط پـيـدا                

 بـا حـملـه        ۶۰  خـرداد      ۳۰ و در . کند
همه جانبه بـه دسـتـاوردهـاي قـيـام و               
انقالب مردم و با اعدام هاي گسـتـرده    
قادر شد در سراسر کشور  حـاکـمـيـت           

 .*سياه خود را بگستراند
 

 ۹۱  مرداد ۸ 
 ۲۰۱۲  ژوئيه ۳۰ 

 

 

 ...  چه گذشت        ۵۸ در مرداد ماه سال                 
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دولـت هــلـنــد از ســازمــان مــلــل            
خواسته تـا در نشـسـت بـعـدي خـود                 
ممنوعيت سـنـگـسـار درهـمـه جـاي               

فـرشـتـه مـرادي و         .  دنيا را اعالم کند   
مينا احـدي روز دوشـنـبـه سـي مـاه                  
ــه در مــورد                    ــر اله جــوالي در شــه
جزييات و نحوه پيشبرد اين طـرح بـا            
مبتکرين اين طرح در پارلمان هلـنـد،       

 !به رايزني خواهند پرداخت
  

سنگسار يک پـديـده هـولـنـاک در            
قرن بيست و يک ، از سـوي جـنـبـش                 
اسـالمـي و اسـالم سـيـاسـي، اسـاسـا                 
براي ترساندن مردم، پس زدن زنـان و         
به قدرت رسيدن و در قـدرت مـانـدن             

 .بود
در ايران تحت حاکميت جمهـوري      
اسالمي سـنـگـسـارهـا آغـاز شـد در                
حاليکه نسل هاي قـبـلـي حـتـي اسـم               

. اين پديده هولناک را نشنـيـده بـودنـد           
جمهوري اسالمي ايران با سبـعـيـت و         
وحشــيــگــري زنــان را در خــيــابــانــهــا           
سـنـگـسـار کـرد تـا جـامـعـه حسـاب                   
دستش باشد که با چه کسـانـي طـرف            

در دنياي به اصطـالح مـدرن و        !  است
متمدن، زنان را به اتهام رابطه جنسـي     
که امـري اسـت مـطـلـقـا خصـوصـي                 
نمايندگان يک دولت فاشيست، با بـي     
حرمتي کامل در حاليکه آنها را زنـده    
زنده در کفن پيچانده بـودنـد، بـه مـال          
ــط                   ــورد روابـ ــد، در مـ ــام آوردنـ عـ
خصوصي آنهـا در سـطـح شـهـر جـار                
زدند و تعدادي جاني و قاتل دور ايـن       

اهللا "  زنان حلقه زدند و بـا نـداي کـريـه           
اين زنان را با پرتاب سـنـگ در       "  اکبر

 .مقابل چشم همه زجرکش کردند
اين واقعه منحصر بفرد و بسـيـار         

در هـمـان ايـران بـا           .  تکان دهنده بـود   
اولين سنگسارها زنان ايران، نه فـقـط       
درک کـردنـد بـا چـه جـانـيـانـي طـرف                   
هستند، بلکه فهميدند که براي نـفـس         
کشيدن و فاصله گرفتن از ايـن چـالـه             
سنگسار، بايد مـقـاومـت و مـبـارزه             

و ايــن مــبــارزه در ابــعــادي            .  کــنــنــد 
سنگسار تکمـيـل   .  ميليوني آغاز شد  

کننده تحميل حجاب اجباري به زنـان      
بود و پيامش به زن ايـرانـي ايـن بـود                

اگر تمکين نکني، اگر حجـاب را کـه          
بيرق حکومت اسـالمـي اسـت، پـس            
بزني، سرنوشت تو مـيـتـوانـد بـه ايـن              

 .چاله سنگسار ختم شود
و اکنون بـايـد درود فـرسـتـاد بـه                
زناني که با اين حـکـومـت وحشـي و              
ضد زن و جنايتکار و فاشيست دسـت   
و پنجه نرم کرده و آنها را در عـرصـه             
حجاب و در عرصه سنگسار قـبـل از         

 .سرنگوني به شکست کشاندند
ما در سنگر مبارزه با حکـومـت       
اسالمي، در حقيقت با سـر يـک مـار             
خطرناک و بيرحم به نام اسالم سياسـي      
درگير بوديم و مـا مـفـتـخـريـم اعـالم             
کنيم که در نتيجه اين مبارزات، پايـه    
هاي يک حکومت در حال فرو ريختـن      
است، سنگسار و چوبه دار و حـجـاب       
و اسالم، تکيه گاه حکومت اسـالمـي     
بود و بـا بـه شـکـسـت کشـانـدن ايـن                    
پـديـده هـا مـيـتــوان و بـايـد از آغــاز                    
سرنگوني حکـومـت اسـالمـي حـرف           
زد،مـا مـفـتـخـريـم اعـالم کـنـيـم کـه                    
سرنگوني اين حکـومـت عـمـال آغـاز            
شده و آينده اي که مـا در ايـران بـراي              
آن مبارزه ميکنيم، ايراني است بـدون        
حجاب ، بدون سنگسار، بدون اعـدام،   
بــدون دخــالــت مــذهــب در دولــت و              
آموزش وپـرورش و نـطـفـه هـاي ايـن                
آينده در جريان مـبـارزات طـوالنـي و            
سخت سي و چهـار سـالـه عـلـيـه ايـن                 

 .جنايتکاران بسته شده است
 جوالي براي مـن  ۳۰ روز دوشنبه  

و فــرشــتــه مــرادي فــعــال ســرشــنــاس           
مدافع حقوق زن از کشور هـلـنـد، يـک        

مــا .  مـالقـات مـهـم در پـيـش اسـت               
ميرويم که مهر بطالن بر سنگسار در       

اگـر يـک دولـت        .  سطح جهاني بـزنـيـم      
حاضر ميشـد در سـي و چـهـار سـال                 
گذشته چنـيـن کـنـد، االن وضـع ايـن                

هــمـــه  .  چــنــيــن نــبــود کــه هســت                
فـعـالــيـتـهــاي مـا و فـعــالـيـن عـلـيــه                    
سنگسار اين بود که دنيا به پا خـيـزد         
و عليه جنايت عليـه بشـريـت يـعـنـي               

ولـي دنـيـا      .  سنگسار اعالم جرم کـنـد    
دو قسمت بود اينـرا مـا در طـي سـه              
دهه مبارزه عليه سنگسار بـه عـيـنـه          

 .ديديم

ــتــهــا و ســرمــايــه داران و                   دول
صاحبان قدرت و مکنت در اروپـا و           
امريکا و در همه جا نشـان دادنـد کـه         

ــرغــم ظــاهــر           ــي ــک  "  عــل ــي " دمــکــرات
حکومت هايشان، چه ظرفيت بااليـي       
در تـحـمـل جـنـايـاتـي از ايـن قـبـيـل                      

اينها که خود در دنـيـا جـنـگ         .  دارند
راه مي انـدازنـد و مـردم بـيـگـنـاه را                   
بـمـبــاران مــيـکــنـنـد و يــا در هـمــان                  
کشورهاي خودشان اعتراضات را بـا         
خشونت تمام سرکوب ميـکـنـنـد، در          
عين حال ميتوانند در اين دنيا نظـاره        
گر زنده به گور کردن زنان و مـردان و          
همجـنـسـگـرايـان از سـوي دولـتـهـاي                
اســالمــي و يــا بــانــدهــاي تــرويســت            
اسالمي باشـنـد و الم تـا کـام حـرف                 

با توجيه اينکه ديالـوگ تـنـهـا       .  نزنند
راه نــجـات اســت بــا قـاتــلــيـن دســت               
دوستي داده و با تکيه زدن به تـزهـاي       
پست مدرنيستـي هـمـراهـي خـود بـا              

 .جانيان را توجيه کنند
يک سوي دنيا اما مـردم بـودنـد،           
مردمي که قلبهايشان براي سـکـيـنـه          
محمدي آشتياني ها تپيد و مـردمـي       
که ما را در کمپـيـن هـا و نـبـردهـاي                 
روزمـره عـلــيـه ســنـگـسـار هـمـراهــي               

همين مردم به دولتهـاي خـود     .  کردند
فشار آوردند و هـمـيـن مـردم بـاعـث                
کشاندن اين موضوع به سازمان ملـل    

 .هستند
تـاريـخ   .  اين يک واقعه مهم اسـت      

مـبــارزه عــلـيــه ســنــگـســار در ايــران              
. تــاريــخــي پــر فــراز و نشــيــب اســت             

تحليل گران بيطرف بايد اين تاريخ را         
بررسي کنند تا جنبش ملي اسـالمـي      
که خود زمينه ساز اين فـجـايـع بـود،          
فعالين و مدافعـيـن ايـن جـنـبـش کـه               
ــنــاح راســتــشــان در حــکــومــت                  ج
ميکشت و سنگسار ميکرد و جـنـاح     

چـنـدان   "  چپ اشان بـا اعـالم ايـنـکـه              
در مـقـابـل ايـن پـديـده             "  مهم نيـسـت   

سالهاي سال سکوت کرده و بعدها بـا      
گسترش يافتن اعتراضات مردمي ،       
به امام زاده خاتمي و آخـونـدهـاي بـا              
لباس حرير دخيل بسته بودند، امـروز     
نـتــيــجــه ايــن مــبـارزات را مــالخــور             

من در اينجا به جنبش راست .  نکنند
پـرو غـرب و امـام زاده ايـنـهـا رضــا                   

چـرا کـه ايـنـهـا از            .  پهلوي نميپـردازم  
قــبــل هــمــيــن جــنــايــات حــکــومــت            
اسالمي که سي وچهار سال در مـورد     
آن يک کلمـه حـر ف نـزده انـد اکـنـون                   
فضا را مساعد ديده اند که عـلـنـا از            

دوران طاليي ديـکـتـاتـورهـايـي دفـاع            
کنند که مردم آنها را بيرون انداختـنـد     
براي اينکه به آزادي و رفـاه و زنـدگـي          
انساني برسند، و کـاري کـه مـحـمـد               
رضا پهلوي نـتـوانسـت انـجـام دهـد،              
سرکوب خونين يک انقـالب بـرحـق را          
همين جنبش اسـالمـي و حـکـومـت             
اسالمي ايران بـا سـنـگـسـار و اعـدام              

امري که البـتـه در سـي و          .  انجام داد 
چهار سال حکومت اسالمـي نـيـز بـه             
سرانجام نرسيد و همان انـقـالب ، بـا              
همان خواستها امروز در ايـران ادامـه        
دارد و مقابله با حکومـت اسـالمـي،          
مقابله با مذهب و اسـالم در قـدرت،           
البته جوانان و طـرفـداران انـقـالب را              

 .آبديده تر نيز کرده است
مدال افتخـار در وهلـه اول نـثـار              

زنان رزمـنـده ايـران،        ! زنان ايران است  
زنـانـي کـه زيـر فشـار اخـتـنـاق و زن                     
ستيزي يک حکومت قرون وسطايي ،        
زناني که زير شالق سرکوبگران، بيـرق    
حــجــاب جــمــهــوري اســالمــي را بــه             
شکست کشاندند، زناني که با وجـود        
خطر سنگسار عليه اين پديده مبـارزه     
کردند، و به فرزنـدان خـود يـاد دادنـد            
که انسان باشند و از انسـانـيـت دفـاع            
کنند، ايـن زنـان بـهـمـراه هـزاران نـفـر                  
مخالفين سـنـگـسـار بـهـمـراه هـزاران               
هـمــســنــگــر مــرد، ســنــگــســار را بــه            

 .شکست کشاندند
در اينجا بايد به حزب کمونيسـت    
کارگري ايران به مردان و زنان رزمنـده    
در صــفــوف ايــن حــزب و بــه هــمــه                 
سازمانهايي که عليه سـنـگـسـار، در           
سرما و گرما، در همـه جـاي دنـيـا و               
تحت هر شرايطي به خـيـابـان رفـتـه و             
جنگيدند درود بفرستم، بـه مـنـصـور          
حکمت که بدون لکنت زبان و بسـيـار        
راديکال و صـريـح عـلـيـه حـکـومـت                 
مذهبي، عليه اسالم بعنـوان بـخـشـي          
از لمپنيزم در جـامـعـه، عـلـيـه اسـالم             
سياسي و جايگاه حجاب و سنگـسـار         
در اين جنبش حرف زد و به طرفـداران    
و مدافعين منصـور حـکـمـت کـه در              
ايران و در دنيا عليه سنگسار مبـارزه     

موضـوع مـهـم      .  کردند، درود بفرستم 
ايــنــســت کــه بــراي بــه زيــر کشــيــدن              

حکومت اسالمي بايد بيرق حجاب و    
سنگسار و چـوبـه دار را از زيـر پـاي                 

ــار کشــيــد                ــن حــکــومــت کــن و .  اي
سازمانهايـي کـه ايـنـهـا را سـه دهـه                  
نديده و ناخن جويدنـد، بـايـد گـفـت ،               
بـهــتــر اسـت دکــان خــود را بــعــنــوان               
اپوزيسيون حکومت اسالمـي تـخـتـه         

 .کنند و بروند
حکومت اسالمي االن در بدترين      
شرايط ، منزوي و لـخـت و عـور در                

اکـنـون   .  مقابل جامعه ايستـاده اسـت     
ديــگــر حــايــل دوم خــرداد و اصــالح             
طلبان هميـشـه مـدافـع سـنـگـسـار و                
جنايت اسالمي، نميتوانند بين مـردم   
منزجر از جانيان و حکومت اسالمـي   
ايستاده و نظام نکبت اشان را نـجـات        

 .دهند
اکنون مردمي آبديده ، جـوانـانـي        
که اهللا و پيغمـبـر را بـا يـک پـراتـيـک                  
چندين ساله اين حکـومـت از نـزديـک          
شناخته و به درست عليه ايـن تـکـيـه             
گاه حکومت اسالمي خـيـز بـرداشـتـه          
اند، ميروند که تکليف اين حکـومـت    

 .را يکسره کنند
ممنوعيـت سـنـگـسـار در دنـيـا               
مستقيما نتيجه مبـارزات مـا زنـان،          
ما آزاديخـواهـان، مـا جـوانـان و مـا                

 .منتقدين مذهب در ايران است
کسانيکه سـي و چـهـار سـال در               
مورد اين پديده هولـنـاک حـتـي چـنـد             
خط ننوشته اند، کسـانـي کـه بـا زدن              
مدال اپوزيسيون جـمـهـوري اسـالمـي          
در اين سنگرهـا هـمـيـشـه جـا خـالـي                 
داده و توجيه تراشيده انـد، خـيـالشـان          
را راحت کنند، اين جنبش ، جـنـبـش          
دفاع از انسانيت به يمن رسـانـه هـاي            
اجتمـاعـي و بـه يـمـن جـنـبـش هـاي                    
اجتماعي گسترده در دنيا اکـنـون در           
موقعيت بهتري اسـت و مـيـرود کـه              

. چهره سياست در دنيا را عوض کـنـد     
ممنوعيت سنگسار به نام و به همـت        
چپ ها و زنـان و مـردان رزمـنـده در                 
ايران و در جهان، يک گـام اول بسـوي              

 .دنيايي بهتر است
 

 ۲۰۱۲ جوالي ۲۹ 
 

 !پيش بسوي ممنوعيت سنگسار در همه جا     
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634شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

مــن اولــيـــن بـــار بـــا مســـالـــه                
پناهندگي و مشکالت پـنـاهـجـويـان          
در اردوگاه حله در جنوب عراق آشـنـا      

برادر من کـه چـنـد سـالـي بـود             .  شدم
بدليل اختالفاتش با رهبري کومله از     
حــزب جــدا شــده بــود و مــدتــي بــا                  
همسرش در سليـمـانـيـه زنـدگـي مـي              
ــرد، نــاچــار شــده بــود بــخــاطــر                     ک
درخواست پناهندگي از سازمان ملـل   

وقتي پناهندگي .  به اردوگاه حله برود  
آنها از طرف دولت سوئد پذيرفته شـد     
و قبل از اينکه به سوئد سـفـر کـنـنـد،         
من و علي رفتيـم پـيـشـشـان و چـنـد                  

اردوگـاه حلـه در       .  روزي با آنها بوديـم    
يک بيابان خشک و داغ جـنـوب عـراق          
قرار داشت که با وجود ايـنـکـه تـحـت         
نظارت سازمان ملل بود امـا بشـدت         
توسط نيروهاي نظامي دولـت عـراق         

چند صد پناهجوي زن   .  کنترل ميشد 
و مرد و کودک در غير انسانـي تـريـن          

آنـهـا در     .  شرايط زندگي مـي کـردنـد        
خــانــه هــاي دســتــه جــمــعــي و بــدون              
امکانات کافـي غـذائـي و مـالـي بـا                
انواع بيماريها دست و پنجه نـرم مـي         

پـــولـــي کـــه از ســـازمـــان            .  کـــردنـــد
 مي گرفتند بسـيـار   UNپناهندگي   

ناچيز بود و زمان انتظار براي سفر بـه     
يک کشور امن براي بعضيـهـا بسـيـار            

گفته ميشد عده زيـادي    . طوالني بود 
به اعتياد و تن فروشي روي آورده انـد       
و بيماريـهـاي روحـي و روانـي بـيـداد                

شايع بود که بعضيها گربه و   .  ميکند
سگ و هر حيواني را که دستـشـان بـه       
آن ميرسد، مي کشند و گـوشـتـش را          

بـيـشـتـريـن تـعـداد ايـن             .  مي خـورنـد    
پــنــاهــجــويــان را کســانــي تشــکــيــل           
ميدادند که از سـازمـان مـجـاهـديـن              

وضع امنيتي آنهـا از    . جدا شده بودند 
 . هر طرف در خطر بود

در اين سفر، ما دو روز در بـغـداد       
مانديم و شبهاي زيـبـاي آنـرا تـجـربـه              

بغداد قبل از جنگ، يـکـي از       . کرديم
ــود               ــبــاي مــنــطــقــه ب . شــهــرهــاي زي

سرزميـنـي بـيـن دو رود کـه پـلـهـاي                   
متعددي دو طرف را به هم وصل مـي   
کــرد و کــاخ ريــاســت جــمــهــوري و                
ساختمانهاي مهم و زيبـاي ديـگـر در          
سراسـر شـهـر بـه آن ابـهـت و شـکـوه                     

در حالي کـه در      .  خاصي مي بخشيد  
طول روز از گرما نميشد از پاي کـولـر     
و دستگاههاي خنک کننده دور شـد،         
شبها نـاگـهـان شـهـر زنـده مـيـشـد و                    
انسـان را دريـائــي از نــور و چـراغ و                   

. ولوله جمـعـيـت، در بـر مـي گـرفـت                
مــردم مـــي ريـــخـــتــنـــد بــيـــرون و                 
فروشگاهها و رستورانها پر ميشد از        
مــردمــي کــه مــي خــريــدنــد و مــي               
خوردند و همديگـر را مـالقـات مـي             

آن روزهـا کسـي هـنـوز فـکـر               .  کردند
نمي کـرد، بـغـداد روزي بـه يـکـي از                  
بدبخترين شهرهاي دنيا تبـديـل شـود          
و ساکنان آن زير بـمـبـارانـهـاي فشـرده            

رژيـم صـدام حسـيـن         .  لت و پار شونـد  
عليرغم تمام وحشيگري و ديکتـاتـور      
منشي اش، سـوبسـيـد بـاالئـي بـراي              
مــواد غــذائــي و امــکــانــات مــادي            
زندگي گذاشته بود و بندرت کسي از         
لحاظ غذا و نيازهاي اوليه زندگي در     

زنـان و جـوانـان        .  مضيفه مـي مـانـد       
بغداد، اکثرا شيک پـوش بـودنـد و از             
قيافه هاي غربي و مـدهـاي اروپـائـي          

زنـان چـادري و       .  تقـلـيـد مـي کـردنـد          
بارهـا و    .  محجبه کمتر ديده ميشدند 

رســتــورانــهــا آزادانــه مشــروب مــي            
فـروخــتـنــد و ديســکـوهــاي شــهـر تــا              

هـمـه   .  ديروقت از جمعيت موج ميزد    
ايـنـهـا بـعــد از حـملـه آمــريـکـا و بــا                     
سياست اسـالمـيـزه کـردن عـراق کـه                
تــوســط صــدام حســيــن بــراي جــلــب            
ــا               جــريــانــات اســالمــي در تــقــابــل ب
آمريکا، در پيش گرفته شـد، عـوض           

 . شد
حـملـه آمـريـکـا بـه عـراق، تـمـام                  
معادالت سياسي خـاورمـيـانـه را بـه            
هم زد و مـا هـم کـه در کـانـون ايـن                       
تــحـــوالت زنـــدگـــي مـــي کـــرديـــم،            
زندگيمان و اشکال مبارزه امان بطـور     

عـراق يـکـشـبــه       .  کـلـي دگـرگــون شـد        
کويت را تصرف کرده بود و آمـريـکـا         
که بـه دنـبـال فـرصـتـي بـود کـه قـدر                     
قدرتي خود را و برتري نـظـامـي خـود        
را به دنيا نشان دهد، بـراي حـملـه بـه               

. عــراق شــاخ و شــانــه مــيــکــشــيــد               
مذاکرات ديپـلـمـاتـيـک بـه بـن بسـت                 
رســيــده بــود، شــوروي کــه خــود در               
آستانه فروپاشي بود، نمي توانسـت و       
ــرابــر آمــريــکــا                نــمــي خــواســت در ب
بايستد، سازمان مـلـل بـا وجـود غـر              
زدنهاي بعضي از اعضـايـش نـهـايـتـا            

. پشــت آمــريــکــا بــه خــط شــده بــود             

نـيــروهــاي آمــريـکــائــي کــا مــنــطــقــه           
خاورميانه را قرق کـرده بـودنـد و در              
آبهاي خليج و دريـاي سـرخ مسـتـقـر               

رسانه هاي بين المـلـلـي و      . شده بودند 
صـاحــب نــظــران سـيــاســي در مــورد             
احتمال حمله نظامي به عراق مـرتـبـا          

. قلم مي زدند و سخنراني مي کردنـد       
کـمـتــر کســي واقــعـا بــاور مــيـکــرد،              

. آمريکا به عراق حمله نـظـامـي کـنـد        
بيشتر صاحبنـظـران مـعـتـقـد بـودنـد               
تهديدهاي آمريکا، بيشـتـر تـاکـتـيـک           
سياسـي سـت بـراي تـرسـانـدن صـدام                
حسين و فشـار بـه او کـه از کـويـت                     
ــه                 خــارج شــود و واقــعــا قصــد حــمل

 . نظامي را ندارد
منصور حکمت، از هـمـان ابـتـدا           
معتقد بود که جـنـگ خـواهـد شـد و              

او مـي    .  آمريکا حـملـه خـواهـد کـرد           
گفت آمريکـا جـنـگ مـي خـواهـد و                

ايــن بــهــتــريــن    .  جــنــگ خــواهــد کــرد     
مـوقـعــيـت بـراي آمـريـکــا اســت کــه                
ابرقدرتي خود را تـثـبـيـت کـنـد و در              
مقابل قـطـبـهـاي عـظـيـم اقـتـصـادي                

. دنيـا، قـدرت رقـابـت داشـتـه بـاشـد                
مـنــصـور حــکـمــت و رفــقــاي ديــگــر             
ــگــران وضــعــيــت مــا در                 رهــبــري ن
اردوگاههاي مرکزي کوملـه در خـاک         

مخصوصا در آن شرايط .  عراق بودند 
کـه تشـکـيـالت انسـجـام گـذشـتـه را                  
نداشت، کسي حرف ديـگـري را نـمـي          
پذيرفت و نوعي تشتت و بينظمي بـر        

بـا وجـود ايـنـکـه          .  کارها حـاکـم بـود       
دعواهاي چپ و راست رسمـا بـه نـفـع          
جريان چپ تمام شده بود، اما گرايـش        
راست کامال خلع صالح نشده بـود و           
از هر فرصتي اسـتـفـاده مـيـکـرد کـه                
عملکرد و سياستهاي چـپ را مـورد           

 . انتقاد قرار دهد و ايراد بگيرد
مـنــصــور حــکــمــت نــواري بــراي          
تشکيالت در کردستان و خـطـاب بـه           
همه ما در آنجا فرستـاده بـود کـه در             
آن به اينکه احـتـمـال حـملـه آمـريـکـا                  
خيلي باال است اشاره کـرده بـود و از              
تشکيالت خواسته بـود بـا آمـادگـي             
هرچه بيشتري به استقبال ايـن جـنـگ         

او از مــا خــواســتــه بــود کــه               .  بــرود
عليرغم اختالفاتي که بـا هـم داريـم،            
در اين دوره متحد و يکپـارچـه عـمـل          
کنيم و سرافراز از اين تند پيچ بـيـرون        

هنوز هم بعد از سـالـهـا بـيـاد          .  بيائيم
مي آورم که او با چه نـگـرانـي بـه مـا              
هشدار ميداد و تالش مي کرد عـمـق      
: مساله را براي مـا قـابـل فـهـم کـنـد                

جنگي که از آن صحبت مـي کـنـيـم            " 
يک واقعه محلي در ابعاد تـالقـي مـا            
با جمهوري اسالمـي نـيـسـت، بـلـکـه              

پديده اي است که همـه دنـيـا دارد در           
مورد آن حرف مي زند و عـواقـب آن             
براي هيچکس، حتي براي دولتـهـائـي       
که در آن درگـيـرنـد قـابـل مـحـاسـبـه                   

اين جنگ کلـيـه مـحـاسـبـات         . نيست
سياسي را در منطقه و به يک مـعـنـي          

ايـن  .  در کل جهان تـغـيـيـر مـي دهـد             
جنگ ما را در شرايـط جـديـدي قـرار          
مي دهد و بـا مـخـاطـرات جـدي اي                 

بـنـابـرايـن حـتـي اگـر            .  روبرو مي کند  
منسجم تريـن تشـکـيـالت دنـيـا هـم                
بوديم االن بايـد مـي نشـسـتـيـم و در                

. مورد اين جنگ صحبت مي کـرديـم    
با توجـه بـه ايـنـکـه مـنـسـجـم تـريـن                     
تشکيالت دنيا نيستيم، آنوقت ديگـر    
الزم است جدا تکليف بعضي مسائـل   

 ." را روشن کنيم
بـنـا بـه تـوصـيـه هــاي مـنـصــور                 
حکمت، تشکيالت سريـعـا دسـت بـه          
کار آماده سازي خود براي اين جـنـگ      

مي بايست نه تنـهـا خـود را در           .  شد
براي بمبارانهـا و حـمـالت هـوائـي و                
بمبارانهاي شيمـيـائـي آمـاده کـنـيـم،             
بلکه مي بايست احتمال فعالـيـتـهـاي          
تروريستي عوامل جمهوري اسـالمـي     
و ديگر جريانات اسـالمـي را هـم در              

. نظر بگيريم و بـراي آن آمـاده شـويـم             
مي بايست فـکـري بـراي بـچـه هـا و                  
افراد مريـض و نـاتـوان مـي کـرديـم،                
مي بايست مواد غذائي و سـوخـت و        
امکانات پزشکي ذخيره مي کـرديـم،        
مي بايست آموزشهـاي الزم را بـراي           
مقابله با احـتـمـاالت گـونـاگـون مـي              
ديديم و مي بايست تا شـروع جـنـگ            
هر تعدادي را که ميشـد بـه خـارج از             

 . عراق اعزام ميکرديم 
در نقاط مختلف اردوگاه زمينها    
را کندند و لوله هاي عظيم سـيـمـانـي         
در آنها کار گذاشتند کـه در صـورت             
بمباران و توپ باران به آنـجـاهـا پـنـاه           

تانکرهاي بزرگ نفت و بـنـزيـن      .  ببريم
ذخيره کردند و مواد غذائي که فـاسـد     
نمي شد مانند آرد و برنج و حـبـوبـات     

بهـمـن   .  و خرما و کشمش انبار کردند 
خاني مسئول آموزش تشکـيـالت در       
مقابله با بمبارانهاي شيـمـيـائـي شـده          
بود و هر روز دسته اي را آموزش مي     
داد که چـگـونـه از مـاسـکـهـائـي کـه                  
برايمان تـهـيـه کـرده بـودنـد اسـتـفـاده                 
کـنـيــم، چـطــور بـرخــالف جـهــت بــاد               
حرکت کنيـم و در صـورت نـداشـتـن               
ماسک از دستمالـي خـيـس اسـتـفـاده             
کنيم و جلـوي دهـان و دمـاغـمـان را                

فرشـتـه هـفـت هشـت مـاهـه              .  بگيريم
حامله بود و بـزودي مـي بـايسـت بـا               
ــه و بــچــه هــا و                    ديــگــر زنــان حــامل
مـريضــهــا بــه مــحـلــي کــه در شــهــر               
سليـمـانـيـه بـرايشـان آمـاده شـد بـود                  

او جائي خوانده بود کـه جـنـيـن        .  برود
شرايط روحي مـادر را احسـاس مـي            

. کند و صداهاي بيرون را مـي شـنـود       
براي همين مرتبا بـا شـکـمـش حـرف             
مي زد و به جنينش گـزارشـات غـيـر            

. واقعي مـي داد کـه او را نـتـرسـانـد                 
مثال وقتي آژيـر حـملـه هـوائـي مـي                 
کشيدند و هـمـه بـا عـجلـه بـه طـرف                   
پناهگاهها سـرازيـر مـيـشـديـم او در               
حالي که راه مـي رفـت و بـه آرامـي                   
شکمش را نوازش مي کرد مي گـفـت    
نترس عزيزم، داريم مـن و تـو بـا هـم              
مي رويم قدم زدن، اينـجـا هـمـه چـيـز             
خــوب اســت، آن صــداهـــائــي کـــه                 

صداي موسـيـقـي    !!!)  آژير(ميشنوي  
است و پرنده ها دارن آواز مي خواننـد      

. و بوي گل همه جـا را گـرفـتـه اسـت                
کساني که دور و بـرش بـودنـد بـه او                 
مي خنديـدنـد، امـا فـرشـتـه شـوخـي                
نداشت و واقعا تالش مي کـرد، بـچـه        

. اش آرامــش کــامــل داشــتــه بــاشــد           
مطمئن هستم تئوري او پايـه عـلـمـي           
داشت منتها نمي دانم بچه او بخاطـر        
اين توصيه ها آرام و خونسرد بار آمـد    
يا اينکه روحيـات پـدرش را بـه ارث              

 . برده است
 ادامه دارد 
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 ۱ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱ از صفحه  

 پيام تسليت به رفيق شببو مرادي و خانواده اش            

کميته بين المللي عليه سنگسـار      
بـا پــيـشــبـرد دهـهــا کـمــپـيــن عــلـيــه                 
سنگسار در ايران و در دنيـا در طـول             
ســالــهــاي ســال فــعــالــيــت تــوانســتــه           
سنگسار را در دنيا مـعـرفـي کـنـد و               
بـويــژه بــا کــمـپــيـن نـجــات ســکـيــنــه               
محمدي آشتياني همه مـردم دنـيـا و            
در عين حال دولتها را بـه مـقـابلـه بـا             

 .اين جنايت وحشيانه بکشاند
اکـنـون مـا بـه         :  مينا احدي گفت  

اينجا آمده ايم تا در مـورد جـزيـيـات          
اين طرح و نـحـوه اجـراي آن بـا شـمـا                   

 .گفتگو کنيم
کـه در    :  هـاري وان بــومـل گــفـت         

جريان فعاليتهاي گسترده کميته بـيـن       
المللي عليه سنگسار بوده و ايـن يـک         
ابتکار عمل از سـوي آنـهـا اسـت کـه                
ميخواهند دولت هلنـد در اعـتـراض           
به خشونـت عـلـيـه زنـان و در ادامـه                  
اعتراضات بين المللي عـلـيـه خـتـنـه             
زنان و يا قتل هاي ناموسـي ، عـلـيـه            
سنگسار بپا خـاسـتـه و از شـصـت و                
هفتمين مـجـمـع عـمـومـي سـازمـان               

ملل بخواهد که قانون سنگسار را در       
همه جا ملغي اعالم کرده و سنگسـار      

 .را در دنيا ممنوع کند
وان بومل گفـت کـه بـراي انـجـام              
اين ابتکار نخست در پارلـمـان هـلـنـد          
يک قـطـعـنـامـه بـا ايـن مضـمـون بـه                     
امضا اکثريت اعضاي پارلمان هـلـنـد         

 :رسيد
در ادامــه   !  بــه پــارلــمــان هــلــنــد         

اعتراض بين المللي عليه خشونت بـر        
عليه زنان، سنگسار يکي از خشونـت     
آميزترين رفتار با زنان است ، و بـايـد        

مـا  .  در همه جاي دنيا ممنوع شـود          
از دولت هلند درخواست داريم کـه در      
جلسه شصت و هفـت سـازمـان مـلـل              
مبتکر ارائه ايـن قـطـعـنـامـه بـوده و                 
کمک کند قانون ممنوعيت سنگسـار      
در ســطــح جــهــانــي را مــطــرح و بــه                
تصويب شصت و هـفـتـمـيـن نشـسـت              

 .سازمان ملل برسانيم
مسئول روابط بين الملـلـي حـزب       
سوسياليست هلند اعالم کرد که ايـن        
قطعنامه با اکثـريـت آرا در پـارلـمـان             

هلند تصـويـب شـد و قـرار اسـت در                  
شصت و هفتـمـيـن نشـسـت سـازمـان              

 اکتبر اين قـطـعـنـامـه از          ۲۶ ملل در  
سوي دولت هلند مطرح و به احـتـمـال        

 .قوي به تصويب برسد
ايشان از کميته بين المللي عـلـيـه     
سنگسار خواست کـه بـراي کـمـک بـه             
عملـي کـردن ايـن خـواسـت هـر نـوع                  
فعاليتي را که امکانش را دارد انجـام    

 .دهد
موضوع بعدي در مورد اجـرايـي        
بودن و يا سـمـبـلـيـک بـودن تصـويـب                 
چنين قطعنامه اي در سـازمـان مـلـل         

اگـر ايـن     :  هاري وان بومل گفت   . بود
قطعنامه با اکثريت بـزرگـي تصـويـب        
شود، الزم االجرا است و بهمين دليـل        
مهم است که قبل از ماه اکـتـبـر، ايـن        
موضوع به اطالع دولتهاي بيـشـتـري         
رسيده و کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                   
سنگسـار آنـهـا را تشـويـق کـنـد کـه                    
نمايندگان آنها به اين قطـعـنـامـه راي           

 .مثبت دهند
هيئت کميته بين المـلـلـي عـلـيـه             
سنگسار در اين نشست اعالم کـردنـد      
که بدليل روابـط گسـتـرده اي کـه در               
جريان کمپين هاي عليه سـنـگـسـار و         
بويژه کمپين نجات سکينه مـحـمـدي        
آشتياني بـا پـارلـمـانـهـا و دولـتـهـا و                   
همچنين نـهـادهـاي مـتـعـدد مـدافـع               
حقوق انساني دارد، ايـن مـوضـوع را         
با همه آنها مطرح و قبل از بـرگـزاري          
اجالس با دولتـهـا، پـارلـمـان اروپـا و               
سازمانهاي عليـه سـنـگـسـار تـمـاس              
گــرفــتــه و مــذاکــرات الزم را انــجــام             

 .خواهد داد
در اين نشست فرشتـه مـرادي در        
مورد اهـمـيـت مـقـابلـه بـا قـتـلـهـاي                    
نامـوسـي و اهـمـيـت کـمـک بـه زنـان                    
قـربـانــي در هـلـنــد صــحـبـت کـرد و                   
تـجـارب خـود در کـمـک بـه زنـان در                    
معرض خشونت در هلند را در آنـجـا          

 .مطرح کرد
در اين نشسـت در عـيـن حـال از               
نماينده پارلمان هلند خواسته شـد کـه       
براي شرکت هيئتي از سـوي کـمـيـتـه             
بين المللي عليه سنگسار در نشـسـت    
هاي مربوط به ممنوعيت سنـگـسـار         
در سازمان ملل اقـدام کـنـنـد و قـرار              
شد اين مسئله با وزارت امور خارجـه     
هلند از طريق کـمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي                   
عليه سنـگـسـار مـطـرح و پـيـگـيـري                 

 .شود
در پايان اين نشـسـت مـهـم قـرار              

شد براي پيگـيـري هـمـه جـوانـب ايـن               
ــبــاط و هــمــکــاري                پــروژه مــهــم ارت
نزديکي بين کميته بين المللي عـلـيـه       
سنگسار ونمايندگان پـارلـمـان هـلـنـد           

 .ادامه داشته باشد
کميته بين المللي عليه سنگسـار      
مـمـنــوعـيـت سـنــگـسـار در اجــالس               
شصت و هفتم سـازمـان مـلـل را يـک             

گام مهم بسوي مـقـابلـه بـا خشـونـت               
وحشيانـه عـلـيـه زنـان مـيـدانـد و از                    
همگان دعوت مـيـکـنـد بـهـر طـريـق               
ممکن کمک کنند اين قـطـعـنـامـه بـا           

 .اکثريت بزرگي به تصويب برسد
 کميته بين المللي عليه سنگسار    

 ۲۰۱۲ ماه جوالي  ۱ ٣ 
 

 

  ... ممنوعيت سنگسار در دنيا                       

از آموزش دولتي حذف و آن را بـه     
مـدارس غـيــر انـتــفــاعـي واگــذار            

حاال خبـرگـزاري کـار ايـران            . کرد
گـويـد کـه ايـن تصـمـيـم                 ايلنا مي 

 هزار معـلـمـي    ۲۵ اعتراض حدود   
را به دنبال داشته که از چـنـد سـال       
ــه امــيــد اســتــخــدام در                پــيــش ب
ــه               آمــوزش و پــرورش شــرايــط ن
چندان منـاسـب کـاري را تـحـمـل              

 .کرده بودند
همچنين ايـن خـبـرگـزاري بـه            
نقل از يکي از معترضـان نـوشـتـه        
که يک نماينده مجلس خطـاب بـه         

: کــنــنــدگــان گــفــتــه اســت         تــجــمــع
مساله شما در مقـابـل مسـائـل       « 

ديــگــر چــنــدان مــهــم نــيــســت و             
راجع به کل کشور در مـجـلـس           ما

اي    کــنــيـم نــه عــده         صـحــبـت مــي    
 »!اندک

هـمــچـنــيــن کــارگــران مــراکــز        
مخابـرات روسـتـايـي آذربـايـجـان            
غربي از عدم بيمه خـود شـکـايـت         

خبرنگار ايلنا تـعـداد ايـن          . دارند
 نـفـر     ۵۰ نـزديـک بـه           کـارگـران را    

اعالم کرده که عالوه بر اعـتـراض          
 ۵ به وضعيت نامشخص شغلـي،        

 .اند ماه حقوق دريافت نکرده
حضور معلمان و کارگـران در      
مقابل مجلس و بـي تـوجـهـي بـه              
آنها نه بخاطر مديريت نـاکـارآمـد       
در وزارت آمــوزش و پــرورش و             
مــجــلــس و دولــت کــه مــاهــيــتــا           
ــهــاي ســيــاســي              ــحــران ــخــاطــر ب ب
ــه              جــمــهــوري اســالمــي اســت ک
اقتصادش را هـم دچـار مشـکـل             

وقـتـي بـودجـه کـافـي            . کرده است 
 هزار نـفـر   ۲۵ براي پرداخت حقوق   

پــرســنــل وجــود نــداشــتــه بــاشــد،          
طرحهاي تعديل و تغيير در نـظـام        

ايــن  . آمــوزشــي را هــم شــاهــديــم         
تغييرات صـرفـا بـخـاطـر زمـيـنـه              
هاي اقتصادي اسـت و نـه تـالش             
براي رونـق دادن وضـعـيـت نـظـام              

 .آموزشي
اکنون ديگر آشکار اسـت کـه         
ايـران در آسـتــانـه يــک فــروپـاشــي              

فـروپـاشـي     . اقـتـصـادي قـرار دارد        
با تشديد بحرانـهـاي سـيـاسـي           که

جمهوري اسالمي را سـريـعـتـر از            
ــبــل بــه ســمــت ســرنــگــونــي                   ق

، ۸۸ بر خالف انقالب     . ميکشاند
که بيـشـتـر يـک عـامـل سـيـاسـي                 
مـردم را بـه خــيـابــانـهـا کشـانــد،                
عامل به خيابان کشاندن مردم در     
اين دوره مشخصا معيشـت و بـه          
قولي شورش گـرسـنـگـان خـواهـد           

رويدادهايي کـه از ايـن پـس            . بود
شاهدش خواهـيـم بـود يـک جـدال             
آشکارا و منحصرا طبقاتـي و بـر          

رژيم نيـز چـاره      . سر معيشت است 
اي جز قبول ايـن واقـعـيـت کـه در             
اين جدال سهمگـيـن قـرار گـرفـتـه              

ايــن را بــخـــصــوص در              . نــدارد 
سخنان هفته گذشته خامنـه اي و        
تــاکــيــد بــر تــداوم ســيــاســتــهــاي            
ــد              تــــاکــــنــــونــــي رژيــــم شــــاهــ

سياست سرکوب در داخـل     . بوديم
ايــن  . و گــردن کــلــفـتــي در خــارج          

سياستي است که رژيم با اميد بـه      
نـيــروي ســرکــوب خــود بـه آن دل              
بسـتــه اســت امــا در نـهــايــت بــه               

ــه      ــاي هــاي مــادي و          تضــعــيــف پ
معنوي جمهوري اسالمي مـنـجـر      

 .*خواهد شد

 ... در آستانه فاز              

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

 

فـرزنـد   "  شاهيـن    "  خبر درگذشت  
. جوان شما خبري تـکـان دهـنـده بـود             

براي ما که با شما شب بـوي عـزيـز و              
ديگر افراد خانواده شمـا بـويـژه مـادر            
گراميت سالهاي سال در يـک سـنـگـر            
عليه حکومت اسالمي مبـارزه کـرده        
ايم، رفقا و عزيزان زيادي را تـا کـنـون       

امـا درد از دسـت         .  از دست داده ايـم     
رفتن يک فرزند قـطـعـا جـانـکـاه تـر و               

شـاهـيـن فـرزنـد        . سخت تر خواهد بود 
دلبند شما، جـوانـي بـا هـزارهـا آرزو               
بود که متاسـفـانـه مـرگ نـابـهـنـگـام                
مـجــال ايــنـرا نــداد کــه او در کــنــار                
خانواده و دوستان خود به ايـن آرزوهـا         

شـبـبـو جـان       .  جامه عـمـل بـپـوشـانـد         

وقتي خبر مرگ شـاهـيـن را شـنـيـدم               
عميقا متاثر شدم و دوست داشتـم در          

ما را در غـم از دسـت             .  کنارت بودم 
اجـازه  .  دان فرزند عزيزت شريـک بـدان      

ميخواهم از جانب رفـقـايـم در حـزب            
کمـونـيـسـت کـارگـري و تشـکـيـالت                
کردستان حزب به شمـا و هـمـه افـراد             
خانواده تسـلـيـت بـگـويـم، مـا را در                 

 .کنار خود بدانيد
 محمد آسنگران       

 از طرف کميته کردستان          
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۲۰۱۲ ژوئيه     ۲۹ 
 ۹۱ ٣ ۱ مرداد ماه     ۸ 

 


