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 ٢  صفحه 

  مارس  ۸ برگزاري مراسم    
 ! در شهر سليمانيه

روز هشتم مارس، روز جـهـانـي          
زن در شهر سلـيـمـانـيـه بـه فـراخـوان                

نــهــاد دفــاع از حــقــوق        (  ژيــان   گــروه
مــراســمــي در مــرکــز شــهــر           )  زنــان

رويدادهاي کردستان در مقـطـع      
 و وقايع بعـد از آن چـيـزي            ۵۷ قيام  

نيست که به سادگـي دسـت از سـر             
دستور دهندگان و کسـانـي بـردارد          
که فرمان دهنده، بـانـي و مسـبـب             
قتل و کشتار هزاران نـفـر از مـردم             

هر سال به مناسب    .  کردستان بودند 
رويدادهاي آن ايـام در کـردسـتـان،             
فرصتي فراهم ميشود که بني صدر      

بــعــنــوان اولــيــن رئــيــس جــمــهــور           
اسالمي، که به سربـازانـش دسـتـور          

هايشان را    پوتين"  رفع غائله " داد تا   
از پا در نياورند، مي کوشد خود را         
از دايره وقايع آندوره مبرا جلوه دهد       

و مـورد    "  مقبول" و نه تنها چهره اي   
از خود نشـان دهـد       "  ظلم واقع شده" 

بلکه کومه له را هم بعنوان مـقـصـر         

 " پوتين هاي بني صدر و وقايع کردستان"

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 مــارس روز     ٨ روز يــکــشـنــبــه      
 اسـفـنـد،    ١٧ جهاني زن مصادف با    

يک راهپيمايي در خيابان فرح شـهـر        
 ٧  الـي      ٦:٤٥ سننـدج از سـاعـت          

شـرکـت   .  بعداظـهـر بـرگـزار گـرديـد          
کنندگان در اين راهپيـمـايـي بـا در            
دست داشتن شعارهايي  و سر دادن     

زنــده بــاد هشــت     : " آنــهــا از فــبــيــل    
مارس، کـارگـر زنـدانـي آزاد بـايـد               
گردد، دانشجوي زندانـي آزاد بـايـد          

  مارس روز جهاني زن در سنندج٨ برگزاري 

گروه هاي سلفي با اطالعيه اي       
مردم شهرها  را به انجام عـمـلـيـات        
انتحاري در صورت اقـدام بـه بـرپـا             

پيـشـتـر      .اند  کردن آتش تهديد کرده   
نيز، وزارت اطالعات در اطـالعـيـه        
اي هشـدار داده بـود کـه از روشـن                

 .کردن آتش نوروز خودداري کنند

اسالم سياسي متشکل از گـروه      
هاي سلـفـي انـتـحـاري بـا عـوامـل                
ــگــر جــمــهــوري             مــزدور و ســرکــوب
اسالمي عليه شادي هاي نوروزي و       
چهارشنبه سـوري سـابـقـه طـوالنـي            

تهديدات و اطـالعـيـه هـاي           .  دارند

 تحرکات اسالم سياسي عليه شادي 
 سال نو را با هوشياري خنثي کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان 

 

نيروهاي امنيتي و پـلـيـس شـهـر           
 اسـفـنــد     ١٢ کـويسـنـجـق در تــاريـخ            

 يـک    ٢٠١٥  مارس ٣  برابر با ١٣٩٣ 
بار ديگر به اردوگاه حـزب دمـکـرات          
کردستان ايـران در ايـن شـهـر حـملـه                
کردند و افراد مسلح و خـانـواده هـاي         
مستقر در اين اردوگاه را مورد ضرب 

 . و شتم قرار دادند
ضـد  " به دنبال اين حمله نيروهاي      

اتحاديه ميـهـنـي عـلـيـه حـزب            "  ترور
دمکرات کردستان ايران، تـعـدادي از        
احزاب و سـازمـانـهـاي کـردسـتـان و               
هيئت هـايـي از احـزاب و پـارلـمـان                 
کــردســتــان عــراق ضــمــن ديــدار بــا            
مقامات اين حـزب اقـدام نـيـروهـاي             
امنيتي و پلـيـس کـويـه را مـحـکـوم               

 . کردند
محکوم کردن اين اقدام اتـحـاديـه      
ميهني عليه يـک حـزب اپـوزيسـيـون            
ايراني مستـقـر در کـردسـتـان عـراق               

. ساده ترين کاري است که بـايـد کـرد          
مسئله اما فراتر از محکـوم کـردن و           
تقبيح اين اقدام نظامي عليه اردوگـاه       
پناهندگان و افراد يک حزب سيـاسـي         

 . اپوزيسيون جمهوري اسالمي است

ــدام                ــن اق ــي ــن ــکــه چ ــن ــژه اي ــوي ب
سرکوبگرانه اي تـا کـنـون بـارهـا از                
جانب اتحاديه ميهني عـلـيـه احـزاب          
ــر در               ــق ــي مســت ــران ــون اي ــوزيســي اپ

 . کردستان عراق اتفاق افتاده است
حزب دمکرات کردستان ايران از      

 سال قبل در حـوالـي شـهـر           ٢٠ حدود  
کويسنـجـق از تـوابـع اسـتـان اربـيـل                 

باشند و تأمـيـن امـنـيـت            مستقر مي 
مقرهاي اين حزب در خـارج اردوگـاه          
برعهده نيروهاي امنيـتـي حـکـومـت          

 .اقليم کُردستان است
با اين حال اتحاديه مـيـهـنـي بـه             
دليل روابط نزديک و حسـنـه اش بـا              
جمهوري اسالمي و فرماندهان سـپـاه       
پــاســداران و وزارت اطــالعــات ايــن          
رژيم، تا کنون بارها مستقيم و غـيـر          
مستقيم حمالتي را به اردوگـاهـهـا و          
افراد اپوزيسيون ايـرانـي مسـتـقـر در           

. کردستان عراق سـازمـان داده اسـت         
طبق آمار منتشر شده از اواسط دهـه     

 ٣٥٠ نود ميالدي تا کنون بـيـش از            
نفر از مخالفين جمهوري اسالمي در    

ايـن  .  کردستان عـراق تـرور شـده انـد           
ترورها اساسا از جانب سپاه و وزارت       

. اطالعات رژيم صورت گرفتـه اسـت       
احزاب حاکم در کردسـتـان عـراق کـه            
مسئوليـت امـنـيـت پـنـاهـنـدگـان و                
آوارگان ايـرانـي مـخـالـف جـمـهـوري               
اسالمي را به عهده دارند تا کنون نـه         
تنها از اين جنايات چشم پوشيده اند، 
بلکه درمواردي مستقيما در حمله به      
اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي دسـت        

 در مورد حمله نيروهاي مسلح اتحاديه ميهني                 
 به اردوگاه حزب دمکرات کردستان ايران              
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 محمد آسنگران

  

 ٢  صفحه 
 

فعاالن كارگري و احضار دستگيري 
 در آستانه روز جهاني زن

 ٦  صفحه 
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 ١ از صفحه 

 . داشته اند
در دهــه نــود مــيـالدي چـنــديــن           
مورد بـه اردوگـاهـهـاي کـومـه لـه و                 

در يـک    .  حزب دمـکـرات حـملـه شـد          
مــورد کــه اوج افــتــضــاح ســيــاســي           
اتحاديه ميهني بود اين حزب رسـمـا       

 يـک سـتـون از سـپـاه            ١٩٩٦ در سال  
پاسداران را که  مجهز به انواع سـالح    
سبک و سنگين بودند، رسما از مـرز         
پــنــجــويــن تــا شــهــر کــوي ســنــجــاق           
هــمــراهــي و هــدايــت کــرد و حــزب             
دمکرات ناچار شد کل اردوگاه خـود        

بنابر اين حمله اخـيـر      .  را تخليه نمايد  
تنها يکي از آن حـمـالتـي اسـت کـه                
مستقيما بوسيله نيروهاي امنـيـت و       
پليس اتحاديه مـيـهـنـي بـه اردوگـاه              
ــران            حــزب دمــکــرات کــردســتــان اي

 . صورت گرفته است
سايت بـازتـاب حـملـه سـپـاه بـه                
مقرهـاي حـزب دمـکـرات در کـوي               
ســنــجــق کــردســتــان عــراق در ســال           

 را به مـنـاسـبـت تـجـلـيـل از              ١٩٩٦ 
چـنـيـن    "  احـمـد كـاظـمـي       " سـرلشـكـر      

 :منتشر کرده است
 جـوالي سـال     ٢٦ بعدازظهر روز   " 

، دويست وسيله نقليه ايـرانـي     ١٩٩٦ 
به همراه دو هـزار نـيـروي مسـلـح بـه               

هاي سبك و سنـگـيـن، از مـرز             سالح
ايران و عـراق از مـنـطـقـه پـنـجـويـن                  
گذشته و به سـوي كـوي سـنـجـق در                
منطقه اربـيـل در شـمـال كـردسـتـان               

اي كـه در كـنـتـرل              عراق ــ مـنـطـقـه         
نيروهاي اتحاديه ميهنـي كـردسـتـان         

در سحرگاه  .  عراق بود ـ حركت كردند    
جوالي، آنان بـر مـنـطـقـه و           ٢٨ روز  
هاي حزب دمكـرات كـردسـتـان           كمپ

ايران و همچنين مراكز اداري و مركز       
كوي سنجق، مسلط شدند و آنجـا را         
محاصره كردنـد و بـه ايـن تـرتـيـب،                
بيش از سه هزار نفر از پناهنـدگـان و         
پــيــشــمــرگــهــاي كــرد در مــحــاصــره          
نيروهاي احمد كاظـمـي، از قـرارگـاه            

در .  حمزه سيدالشهدا، قرار گـرفـتـنـد        
اين زمان، احمد كـاظـمـي بـا ارسـال             
پيامي به اين قرارگاه ضدانقالب، بـه        

ايـم تـا      ما اينجا آمده:  آنان اعالم كرد  
شما، اسلحه و مهمات خود را كـنـار          

گـزارشـگـر بـخـش        .....  بـگـذاريـد و        
 ٣١  در      » ســي. بــي. بــي« جــهــانــي     

نيروهـاي ايـران،       :جوالي اعالم كرد  
اردوگاه مخالفان دولت ايران در كـوي   
سنجق را محاصره و پس از دو روز،          

گونه درگيري، آنجا را تـرك         بدون هيچ 
  ٢٩ در.  نـديـد     كس آسيب كردند و هيچ 

هـاي   ، خبرگزاري١٩٩٦  جوالي ٣٠ و  
 نيز از اين واقعـه    » رويترز« فرانسه و   

هايي انعكاس داده و        نظامي گزارش 
 ١٦٠ به رغم پيـشـروي       :  اعالم كردند 

كيلومتري ايـران در خـاك عـراق تـا               
منطـقـه كـوي سـنـجـق و رويـارويـي                 
ــي و                  ــروهــاي ايــران ــي ــم ن ــقــي ــت مس

گونه درگـيـري       پيشمرگهاي كرد، هيچ  
 ."رخ نداده است

در همين ايام بـود کـه اتـحـاديـه              
ميـهـنـي تـبـلـيـغـات راديـوي حـزب                 
دمکرات عليه جمهوري اسـالمـي را        

خواند و بـراي مـدتـي         "  تحريک آميز " 
 .مانع پخش آن شد

در همين سالها بارهـا مـقـرهـاي         
کومه له مورد حمله مـوشـکـي قـرار           
گرفت و در مسير عبور ماشـيـنـهـاي         

يک مورد هم به .  آنها مين گذاري شد   
کاروان نيروهاي پيشمـرگ کـومـه لـه           
در مسير رانيه حـملـه شـد و در يـک                
درگيري کوتاه حمله کننـدگـان مـورد         
تعرض قرار گرفتند که متعاقبا چـنـد        
پيشمرگ کومه له بوسـيلـه اتـحـاديـه          
مـيـهــنـي بــازداشـت شـدنـد و قصــد               
داشتند آنـهـا را تـحـويـل جـمـهـوري                

 . اسالمي بدهند
هنگاميکه اين سابـقـه سـيـاه را           
ميبينيد حمله اخير به اردوگاه حـزب        
دمکرات کردستان اتـفـاق  جـديـدي             

اما اين حملـه در پـي يـک            .  نميباشد
مجموعه محـدوديـت اتـفـاق افـتـاده            
است که از تابستان گذشته تـا کـنـون       
عليه همه اپوزيسيون ايراني مسـتـقـر        

 . در کردستان عراق اعمال ميشود
ابتدا  احزاب حاکم در کـردسـتـان        
عراق مانع مقابله نـيـروهـاي مسـلـح           

ايــن .  ايـن احــزاب بــا داعــش شــدنــد         
مستقيما به وجود جمهوري اسالمـي      

. در جبهه هاي جـنـگ مـربـوط بـود             
زيرا هم بارزاني از کمکهاي جمهوري      
اســالمــي بــراي مــقــابلــه بــا داعــش           
قدرداني کرد و هم قاسم سليـمـانـي و       
ــه               ــه ــراهــش در جــب ــم ــروهــاي ه ــي ن
دربنديـخـان و جـلـوال و سـعـديـه بـا                   
نيروهاي اتحـاديـه مـيـهـنـي در يـک               

چــنــانــچــه مــحــمــود    .  جــبــهــه بــودنــد   
سنگاوي فرمانده اين جبهه رسمـا در      
يک مصاحبه تـايـيـد کـرد کـه قـاسـم               
سليماني آنجا بود و نيروهـايشـان بـا          

 . همديگر هماهنگي داشته اند
در قدم بعدي کمک هزينه اي کـه          
سالـهـا از جـانـب حـکـومـت اقـلـيـم                   
کردستان به احزاب اپوزيسيون ايراني     
مستقر در کردستان عـراق پـرداخـت          

ميشد، بعد از حمله داعـش بـه ايـن              
مناطق و اختالفات دولت مـرکـزي و      

تا جايي کـه    .  حکومت اقليم قطع شد   
تعدادي از اين احـزاب و سـازمـانـهـا              
ناچار شـده انـد کـه فـرسـتـنـده هـاي                   

 . تلويزيونيشان را تعطيل کنند
امــا بــا ايــن حــال حــملــه اخــيــر             
اتحاديه ميهني يک وجه ديگـري هـم         

وجه رقابتهاي داخـل مـنـطـقـه           .  دارد
 . حکومت اقليم

حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران          
در منطقه تحت حاکـمـيـت اتـحـاديـه            

قـبـال   .  ميهنـي مسـتـقـر شـده اسـت            
ميانه خوبـي بـا اتـحـاديـه مـيـهـنـي                 

اما در يک سال اخـيـر بـنـظـر          .  داشت
ميرسد که اين حزب قدم بـه قـدم بـه               
طرف بارزاني گرايش بيشـتـري پـيـدا          

احزاب ايراني مستقـر در      .  کرده است 
کردستان عراق قدم به قـدم دارنـد راه           
نزديک شـدن بـه بـارزانـي را هـمـوار                 

زيرا اتحاديه ميهني روز به    .  ميکنند
روز ضعيفتر شده و اکنون بـا بـحـران            

. داخـلــي شــديـد مــواجـه شـده اســت            
احتمال اينکه اتحاديه ميهنـي دچـار        
تحوالت غير قابل پيشبـيـنـي بشـود          

اتــحــاديــه .  دور از انــتــظــار نــيــســت        
ميهـنـي تضـعـيـف شـده طـبـعـا بـه                    
خـواسـتــه هـاي جـمـهــوري اسـالمــي             

ايـن دو    .  راحت تر از قبل تن ميـدهـد    
وجه قضيه موقعيت احزاب مسـتـقـر         
در کردستان عراق را تحت تاثير قـرار   
داده و اتحاديـه مـيـهـنـي بـا چـنـيـن                  
حمالتي هم ميخواهد دل جـمـهـوري          
اسالمي را به دست بياورد و هـم بـه             

ــه                ايــن احــزاب هشــدار دهــد اگــر ب
بارزاني نزديـک بشـونـد در مـنـطـقـه               
اتحاديه ميهني امنيـتـي نـخـواهـنـد           

 . داشت
اين نگاهي به مجموعه مسائلي     
بود که در رابطه با حمله به مـقـرهـاي         
حزب دمکرات ميتوان بـه آنـهـا نـيـز           

بــا ايــن حــال بــايــد بــه           .  اشــاره کــرد  
صراحت اعالم کرد که حمله نيروهاي      
امنيتي و پليسي شهر کويسنجق کـه       
منطقـه تـحـت حـاکـمـيـت اتـحـاديـه                 
ميهني ميـبـاشـد مـحـکـوم اسـت و               
مردم کردستان اين اقدامات اتحاديه      

 . ميهني را فراموش نخواهند کرد
 محمد آسنگران

 دبير کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

اينها هم بـراي مـردم در شـهـرهـاي                ١ از صفحه  ... در مورد حمله نيروهاي         
جـمـهـوري    .  کردستـان تـازه نـيـسـت         

اسالمي هر سال با شروع چهارشنبه     
ــوروزي                ــاي ن ــم ه ــراس ســوري و م
شــهــرهــاي کــردســتــان را نــظــامــي         

ممانعت هاي امـنـيـتـي را       .  ميکند
براي جلوگيري از شـادي، رقـص و            

ايـن اسـالم     .  موزيک ايجاد ميـکـنـد    
امسال تـحـرک گـروه        .  سياسي است 

هاي سلفي هـم در کـنـار مـزدوران              
جمهوري اسالمي در مـخـالـفـت بـا           

. شادي مردم هم اضافـه شـده اسـت          

اما، از نقطه نظر قدرت جنبش مـا،        
جـنـبــش عـلــيـه اســالم سـيــاسـي و               
ســرنــگــونــي طــلــب، تــحــرک اســالم        

جمـهـوري اسـالمـي و يـا            ( سياسي  
با شور و شـوق مـردم و           )  سلفي ها 

جوانان با سازماندهي شادي، رقص     
 . و پايکوبي خنثي ميشود

حربه اسـالم سـيـاسـي تـهـديـد،             
دستگيري، مزاحمت و پايمال کـردن      
حق شادي در روزهاي شاد نـوروز و       

جواب مردم .  چهارشنبه شوري است 
ــجــاد فضــاي                ــهــا،  اي ــان در خــيــاب
صميمي، متحد و با هدف شادي و        

 . رقص و موزيک مشترک است
 

 روزهاي آغازين سال نو را 
 ! به شادي تبديل کنيد

 ٩٣  اسفند ١٩ 
 ٢٠١٥ مارس ١٠ 

 ... تحرکات اسالم سياسي        

 

 ١٣٩٣ اسـفـنـد        ۶ ١ روز شنبـه     
کورش بخشنده از فعاليـن کـارگـري         
در شهر سـنـنـدج و عضـو کـمـيـتـه                 
هماهنگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                
تشکلهاي کارگري توسط نـيـروهـاي       
لباس شخصي بازداشت و به مکـان       

کـورش  .  نامعلومي منتقـل گـرديـد      
بخشنده يک ماه پيش مـورد عـمـل           
جراحي قلب قرار گـرفـت و هـنـگـام             
بــازداشــت در دوران نــقــاهــت بســر          

 . ميبرد
ــورش             ــان ک ــت ــواده و دوس خــان
بخشنده هيچ اطالعي از وضـعـيـت         

. جسمي و محل بازداشت او ندارنـد      
اين بي اطالعي مايه نگرانـي آنـهـا           

عالوه بـر ايـن در شـهـر             .  شده است 
سقز هم چهار فعال ديگـر از جـانـب          
نيروهاي امـنـيـتـي رژيـم احضـار و              

 . مورد بازجويي قرار گرفتند
سيد علي حسـيـنـي، مـحـمـد             

فرجي، عزت نصري و محمد عبـدي   
 اسفند در   ١٨  و ١٧ پور در روزهاي  

 . شهر سقز احضار و بازجويي شدند
مردم آزاديخواه، کارگران و زنان    

 !برابري طلب
بـازداشـت و احضـار و پـرونــده             
سازي عليه فعالين کارگري در طول      
حيات اين رژيم امري دائـمـي بـوده            

اما تـحـت فشـار قـرار دادن             .  است
فعالين در آستانه روز جهـانـي زن و         
اينکه روز جهاني کارگر در راه است       

زيـرا  .  امسال معناي متفاوتي دارد    
جمهوري اسـالمـي شـدت و ابـعـاد             
گسترده نفرت مردم از حـاکـمـان را            

 . بخوبي شناخته است
مقامات حکومتي و نـيـروهـاي     
امنيتي مـيـدانـنـد مـردم مـتـرصـد              
فرصت هستند تا تـعـرض خـود بـه             

بـه هـمـيـن       .  حاکمان را آغاز کـنـنـد       
دلــيــل فــکــر مــيــکــنــنــد بــا شــدت           
بخشيدن بـه دسـتـگـيـري و صـدور               
احـکـام ظــالـمـانـه عـلـيـه فـعـالـيــن                  
کارگري و احضار و بازجـويـي آنـهـا           

 . ميتوانند مردم را مرعوب کنند

کميته کردسـتـان حـزب ضـمـن           
محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه    
ــردم                 ــه م ــم ــم اســالمــي، از ه رژي
آزاديخواه ميخواهد که ايـن نـقـشـه           
ــه شــکــســت                ــم اســالمــي را ب رژي

 . بکشانند
ــات               ــع ــجــم ــا ادامــه ت ــد ب ــاي ب
اعتراضي و اشکال مـخـتـلـف ابـراز           
نارضايـتـي خـواهـان آزادي کـورش            
بخشنده و همه زنـدانـيـان سـيـاسـي             

بايد هر نـوع پـرونـده سـازي و              .  شد
احـکـام ظــالـمـانـه عـلـيـه فـعـالـيــن                  
کارگري و ديگر فعالين اجتماعي را    

ــد جــمــهــوري      .  مــحــکــوم کــرد     ــاي ب
اسالمي در هـر مـورد خـود را در               
مقابل صـف مـتـحـد آزاديـخـوهـان             
ببيند و نـاچـار بـه عـقـب نشـيـنـي                  

 .بشود
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٣  اسفند ١٠ 

 فعاالن كارگري در آستانه روز جهاني زن             و احضار    دستگيري   
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 ١ از صفحه 

اصلي لشکرکشي جمهوري اسـالمـي     
 ۲۴ جنـگ    .  به کردستان معرفي کند   

روزه سنندج، رويدادهاي کردستـان و       
قتل و کشـتـار مـردم در آن دوران،                 
هميشه کماکان لکه ننگي بر پيشاني    
بني صدر و ديگـر رهـبـران امـروز و              
ديروز جمهوري اسالمي باقي خواهـد    

 .ماند
مـن و    " اخيرا شبکه تلويـزيـونـي        

 بـرنـامـه      ۲۰۱۵  مارس ۵ بتاريخ " تو
با شـرکـت   "  رو در رو" اي تحت عنوان    

بني صدر و شخصي بنام عـبـدلـرضـا       
که بگفته خودش در آنـدوران   ( کريمي  

با سازمان چريکهاي فدايي خلق بوده      
و بعدها بدنبـال انشـعـاب اقـلـيـت و               
اکثريت در ايـن سـازمـان، بـه حـزب               
دمکرات کـردسـتـان ايـران پـيـوسـتـه              

پخش کرده که در آن ظاهرا بـه       )  است
بررسي اتفاقات، حمله به کـردسـتـان،        

پرداخته ...   روزه سنندج و ۲۴ جنگ  
 .است

در اين بـرنـامـه هـم بـنـي صـدر                 
رئيس جمهور و فـرمـانـده کـل قـواي             
جمهوري اسالمي در آن زمان تطهيـر       
ميشود، هم جمهوري اسالمي و هـم        
حزب دموکرات و تـنـهـا مـقـصـر و                 
خاطي گويا کـومـه لـه اسـت کـه بـه                 
ادعاي بني صدر به زور اسلحـه خـود        
را به مـردم سـنـنـدج تـحـمـيـل کـرده                  

مــتــاســفــانــه نــمــايــنــده حــزب      .  اســت
دموکرات عبدالرضا کريمي نـيـز بـا           

 . همين تصوير همراه ميشود
 

حقيقت اينست که کردسـتـان در         
 مـورد لشـکـر کشـي           ٥٩  و  ٥٨ سال  

وسيع جمهوري اسالمي از زمـيـن و           
هوا قرار گرفـت و هـزاران نـفـر زن و                 
مرد و کودک و پير و جوان قـتـل عـام        

بسياري از ايـن قـربـانـيـان در            .  شدند
خانه هايشان با خمپاره و مـوشـک و            

عــالوه بــر   .  بــمــب لــت و پــار شــدنــد         
موجود بودن عکس،  فيلم و تصوير،       

بـنـي   .  شاهدان اين وقايع زنده هستند    
صدر کسي است که وقتي به ريـاسـت     
جمهوري اسـالمـي رسـيـد بـه ارتـش              
دستور داد که تا غائله کـردسـتـان را           
تمام نکرده ايد پوتين نبايد از پـا در          

و اکنون همين شخص مدعـي      .  آوريد
و طلبکار شده است و گويا نيروهايي     
که در مقابل اين تهاجـم ايسـتـادگـي           

اسم اين را جز   .  کردند مقصر بوده اند   
بيشرمي و وقاحت چه چيـز مـيـتـوان            

 گذاشت؟ 
من اينجا بعنـوان کسـي کـه در            

جريان رويـدادهـاي آنـدوره و در کـل              
پروسه وقايع قبل از قيام و بعد از آن           
در کــردســتــان و مشــخــصــا شــهــر             
سنندج، از نوروز خونـيـن تـا جـنـگ              

 روزه سنندج و رويدادهاي بعد از     ۲۴ 
آن قرار داشته و دخيل بوده ام،  الزم            
ميدانم مروري بر جنگ کردستان در       

 و بعد از آن داشتـه  ٥٩  و ٥٨ سالهاي  
باشم و نشان دهم که واقعيات چگونه   

 . بوده است
 

 فضاي حاکم بر نشست
مجري و يـا تـهـيـه کـنـنـده ايـن                  
بـرنــامـه ابــتـدا بـعــنــوان مــقـدمــه از              
ديدگاههاي مخالف و قرار دادن آنـان       
در مقابل هم پيرامون ايـن مـوضـوع          

بـراي مـن کـه ايـن           .  سخن مي گويـد   
برنامه را دنـبـال کـرده ام آنـچـه کـه                   
غايب بود همانا ديدگاههاي مخالف     

" رو در رويــي    " يـا مـتـضــاد در ايـن             
بني صدر بعد از خروج از ايران .  است

در ائتالفي بـا سـازمـان مـجـاهـديـن             
خلـق و حـزب دمـکـرات کـردسـتـان                

شـوراي مـلـي      " ايران، جبهه اي بـنـام         
را تشکيل دادند کـه بـعـدا       "  مقاومت

. هم عمال ايـن جـبـهـه مـنـحـل شـد                 
دعوت و شرکت عبدلرضا کريمي در     

، بنـابـه مـوقـعـيـت آن           " رو در رو  " اين  
ــخــاب درســت و                ــت دوره ايشــان، ان
ــراي مــرور و بــررســي              مــنــاســبــي ب

از ايـن رو      .  اتفاقات آن دوران نيـسـت   
انتـخـاب فـردي از حـزب دمـکـرات               
کردستان ايران آنهم کسي کـه کـمـتـر            
شناخته شـده اسـت، بـعـنـوان طـرف              
مقابل بني صدر، تقابـل يـا بـررسـي            
تاريخ وقايع جـنـگ در کـردسـتـان و              

 روزه سنندج بين ۲۴ مشخصا جنگ   
را نـمـي تـوانـد         "  مـتـفـاوت   " دو طرف   

. بطور عيني و واقعي تـوضـيـح دهـد         
عبدلرضا کريمي خود مي گـويـد کـه        
در جريـان وقـايـع سـنـنـدج در آنـجـا                  
حضور نداشته است و در بـخـش اول           
اين برنامه که ابتدا خود به تنهايي با        
مجري برنامه سخن مـيـگـويـد، کـل            
ــان را                  ــتـ ــردسـ ــردم کـ ــه مـ ــالـ مسـ
خودمختاري، فدراليسم و حـق زبـان         
محلي و امثال اينها تصوير ميکـنـد        
و گويا مردم مشکلي بـا حـاکـمـيـت             

ايـن  .  جمهوري اسالمي نـداشـتـه انـد        
حقيقتـي اسـت کـه ايـنـهـا حـداکـثـر                  
سياستهايي بود که حزب دمـوکـرات        
دنبال ميکرد و به هميـن دلـيـل نـيـز              
هميشه در پي سازش و مصالحـه بـا          

امـا مـردم     .  جمهـوري اسـالمـي بـود        

اين بـود کـه بـا         "  گناهشان" کردستان  
 و سرنگوني ديکـتـاتـوري      ٥٧ انقالب  

پهلوي ميخواستند به خواستهايشـان     
يعنـي خـالـصـي از ديـکـتـاتـوري و                  
سرکوب وفقر و تبعيض برسنـد و بـه           
همين دليل به جمـهـوري اسـالمـي و          
پادوهـا، نـيـروهـا و سـرکـوبـگـرانـش                
تمکين نکردند و پاسخي که گرفتـنـد        
بمب و خمپاره و موشک و جوخه هاي    

بيننده و شنونده اي که از       .  اعدام بود 
اوضاع کردستان و جنايات جمهـوري      

 ٥٩  و     ٥٨ اســالمــي در ســالــهــاي         
کوچکترين اطالعي دارد انتظار ايـن       
را دارد که ايشان از موضع مخالـف،      
بني صدر را بعنوان کسي که در کنار    
خميني و فرمانده ارتش بـه سـرکـوب          
مردم کردستان پرداخته اسـت مـورد         
مواخذه و زير فشـار قـرار دهـد امـا               
ــظــار، ايشــان                 ــت ــن ان ــکــس اي ــرع ب
مخلصانه و در فضـايـي سـرشـار از              
تفاهم با بني صدرصحبت ميکند تـا     
جاييکه بسياري از گفـتـه هـاي بـنـي           
صدر را با گرفتـن حـاالت هـمـدردي             
گونه اي که از خود نشان مـيـدهـد بـا        
تکان دادن سر تاييد مي کنـد و ايـن            
ديدار عمال به بازگو کردن درد دل ها        
و خــاطــرات هــر دو طــرف تــبــديــل             

در پايان نيز مجري بـرنـامـه        .  ميشود
با رضايت کامل از وظـيـفـه اش، از             

. خوشحالي دچار ذوق زدگي ميشـود     
 او حتي در جايي ميگويد 

آقـاي بـنــي صـدر کــار مـثـبــت              " 
مفصل زياد کرده است مخصوصا با      
آن شهادت شجاعانـه اش کـه نـقـش             

براي ." اساسي داشت در دادگاه برلين 
مردم کـردسـتـان کـه عـزيـزانشـان بـا                
فرمان خميني و بني صدر بي رحمانه 
کشتار شدند، ايـن اظـهـارات تـنـفـر              

 . انگيز است
 

حکمت انتخاب حزب دمکرات      
 براي اين مالقات 

حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران          
در آندوره عليرغم اينکه تنها يکي از       
جريانات دخيل در مسايل کردسـتـان      
بود و بعدها بدنـبـال تصـرف مـجـدد             
شهرها از سوي سازمانهاي سـيـاسـي        

، عضــوي از     ۵۸ در آبــان مــاه ســال         
بـود  "  هيئت نمـايـنـدگـي خـلـق کـرد            " 
هيئت نمايندگي خلق کرد متشکـل     ( 

از شخصيتهايي از کومـه لـه، حـزب           
دمکرات کردسـتـان ايـران، سـازمـان           
چريکهاي فـدايـي خـلـق و عـزالـديـن               

، اما در پـروسـه وقـايـع        ) حسيني بود 
کردستـان مشـخـصـا عـبـدالـرحـمـان              
قاسملو دبير کل اين حزب بـارهـا بـه         

تــنــهــايــي بــا خــمــيــنــي، بــازرگــان،           
طالقاني، مـنـتـظـري، بـنـي صـدر و               
هــيــئــت دولــت مــوقــت مــالقــات و           

حــزب دمــکــرات   .  مــذاکــره مــيــکــرد  
کردستان ايران چه قـبـل از تشـکـيـل             
هيئت نمايندگـي و چـه بـعـد از آن،                
ضمن برسميت شنـاسـي خـمـيـنـي و             
حمـايـت از حـاکـمـيـت جـديـد، مـي                  
کـوشــيــد کــه از بــاالي ســر مــردم و               
نــيــروهــاي ســيــاســي مــطــرح تــر در           
کردستان، به تنهايي مـوقـعـيـتـي را            
. براي خود نزد خميني دست و پا کند

باالتر نيز به شرکت حـزب دمـکـرات         
اشـاره  "  شـوراي مـلـي مـقـاومـت          " در  

توضيح ايـن نـکـات از آن رو              .  کردم
اهميت دارند که بگويم در حالـي کـه           
سازمانها و نيروهاي سياسي ديگـري   
در اين وقايع دخيل بودند و بـدرجـات    
زيــادي ســازمــان کــومــه لــه کــه                   
ــي را                 ــالب ــق ــاي مــردم ان ــه ــت ــواس خ
نمايندگي ميکرد، اتنخاب فـردي از        
ــر               ســوي حــزب دمــکــرات عــالوه ب
همسويي در دوره اي از همزيستي بـا        
بني صدر، رنج بـردن ايشـان از نـظـر              
محدويت در اطالعات الزم و کـافـي         
از وقايع که مهمان بني صدر در ايـن       
گفتگوي دوستانه بود، بـراي بـررسـي         
يــک تــاريــخ پــرتــالطــم در وقــايــع و              
تحوالت آندوران، فـاقـد اعـتـبـار در             
بازگو کردن حقيقت و انـتـقـال آن بـه               

حـکـمـت    .  بيننده و شنونده مي باشـد     
ــخــاب فــردي از ســوي حــزب                  ــت ان
دمکرات کردستان ايران در ديدار بـا         

نه سيخ بسـوزد     " بني صدر، خاصيت    
 .را دارد" نه کباب

 
 توجيهات بني صدر

آنچه کـه در ايـن بـرنـامـه و در                   
اظهارات بني صدر عنوان شد تازگي   

اينبار نيز بني صدرعالوه بـر  .  نداشت
دفاع هميشـگـي از خـود و بـاز هـم                 

" عـمـدتـا   " مقصر دانستن کومـه لـه،         
خــمــيــنــي را مســئــول آنــچــه کــه در            

 ۲۴ کردستان و مشخصا در جـنـگ          
روزه سنندج بوقوع پيوسـت مـعـرفـي          

ايشان تلويحا مي گويد کـه  .  مي کند 
از طرف ما يعني خميـنـي و دولـت،            
نــيــرويــي کــه کــارشــکــنــي مــيــکــرد         

وجود داشت و از آنـطـرف         )  خميني( 
هم نيرويي که نميگذاشت مـذاکـرات        

. وجود داشت) کومه له(به ثمر برسد 
خـود  "  حقانيت" با اين بيان ميخواهد     

و حزب دمکرات کردسـتـان ايـران را           
 !ثابت کند" کارشکني نميکردند"که 

در اين برنامه بني صـدر حضـور         
نيروهاي مسلح کومه له که اکـثـريـت        

قــريــب بــه اتــفــاق آنــان را اعضــاي              
ــاي             ــخــشــه ــاي مــحــالت، ب شــوراه
مختلف جامعه، زن و مرد، کارگر، و    
جوانان دختر و پسر تشکيل مي داند       
را بعـنـوان افـرادي خـارج از حـيـطـه                 
زندگي مردم بتصويـر مـيـکـشـد کـه             
گويا به زور در خانه هاي مـردم پـنـاه            
گرفته بودند و براي اثبات اين گـفـتـه          
ها نيز نامه حزب دمکرات را شـاهـد        
ميگيرد که آنها نيز بر اين باور بودند     

ايـن  .  اسـت "  آشـوبـگـر   " که کـومـه لـه         
يعني اوج وقاحتي که بنـي صـدر در           
اين برنـامـه از خـود بـنـمـايـش مـي                  

او نـيـز ايـن        "  مخـالـف  " طرف .  گذارد
او در عـيـن     .  وقاحت را تاييد ميکند   

حال هـرجـا کـه سـخـن از جـنـايـات                   
جــمــهــوري اســالمــي اســت خــود را           
بيگناه معرفي ميکند و همه چيـز را         
به گردن خميني مي انـدازد و حـتـي             
ارتـش و پـاسـداران را نـيـز تـطـهـيــر                   

اينکه بايد خميني را بعنوان  .  ميکند
عامل اصلي هـمـه جـنـايـات انـجـام              
گرفته در کردستان و در سراسر ايـران       
بحساب آورد شکي نيست اما نـقـش        
و ماهيت ارتجاعي خميني چيزي از       
نقش بني صدر و ديـگـر رهـبـران آن               
دوره که بدور خميني حلقه زده بـودنـد       
را در وقـايـع کـردسـتـان بـهـيـچ وجـه                  
کمرنگ نمي کند، همانگونه که تا به       
امروز نقش سرکوبگرانه ديگر مـهـره         
هاي حکومـت اسـالمـي قـابـل پـاک              

 .شدن نيست
در مقـابـل    : " بني صدر مي گويد   

فرمان عـفـو خـمـيـنـي بـه نـيـروهـاي                  
موجود در کردستان مبني بـر کـنـار           
گذاشتن اسلحه، به آنهـا گـفـتـه بـودم            

منطورش خـطـاب   (اين کار را نکنيد  
به حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران              

چــون اگــر اســلــحــه زمــيــن          ).  اســت
در ."  بگذاريد قتل عام خـواهـيـد شـد         

من در سفر بودم و : " ادامه مي افزايد 
از راديو شنيدم که خمـيـنـي بـعـنـوان             
فرمانده کل قـوا دسـتـور حـملـه داده              

سر راه گفتم به راننده برويـم بـه     .  است
به منزل اشراقي که خميني   .  طرف قم 

: آنــجــا بــود رفــتــم و ازش پــرســيــدم            
همچين چيزي شـمـا امضـا کـرديـد؟            

مــردم شــمــا را       :  گــفــتــم .  گــفــت بلــه   
مــعــنــويــت مــي دانــنــد از آســمــان             

ــديــد            ــرود آم ــت ف ــوي ــن ــع ــيــن  .  م ع
اعالحضرت همايـونـي بـزرگ ارتـش          

يعني چي چطور اين را امضا . داران؟
کرديد بعنوان فرمانده کل قوا؟ شـمـا         
حکومت تعين کرديد اختيار بـه اون          
حکومت است شما چـرا خـودتـان را            

 ... پوتين هاي بني صدر و       "

 ٤  صفحه 
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 ٣ از صفحه 

وارد اين قضيه کرديد؟ شما مثل پدر      
خـمـيـنـي     .  بايد آشتي ايجاد بـکـنـيـد        

به من گفته اند ارتشيان عـمـل        :  گفت
نخواهند کرد مگر اينکه من اين کار 

مگر هر چـه گـفـتـنـد          :  گفتم. را بکنم 
بايد شما عمل کنيد؟ شما يک مـقـام        
معنوي هستيد نه يک فـرمـانـده کـل            
قوا که دستور جنگ صادر ميکند با   

بله ايـن    .  يک قسمت از کشور خودش    
 ".اعتراض را به او کردم

همگان مي دانند که هيچيـک از        
مـقــامــات، زيــردسـتــان و پــادوهــاي         
آندوره خميني با چنين لحن و بـيـانـي       
که بني صدر در اين برنـامـه از خـود            
بروز ميدهد نمي توانستند با خميني   

اکنون هـم بـراي تـبـرئـه            .  حرف بزنند 
خود و بعد از گذشت بيش از سه دهه        

منظور من از : " از آن تاريخ مي گويد 
ختم غائله کردستان، سرکوب يـاغـي       

". ها بوده است نـه مـردم کـردسـتـان             
ياغي ها هم از نـگـاه بـنـي صـدر و                  
خميني، هـمـان نـيـروهـاي سـيـاسـي               
مســلــح، شــوراهــاي مــحــالت، چــپ        
برآمده از بطن جامعه که خـواسـت و           

 را نـمـايـنـدگـي      ۵۷ مطالبات انقالب  
ميکرد و هر بار دولت مـوقـت بـراي            
مذاکره با آنان به کردستان مـي آمـد           

بني صـدر سـالـهـا در رکـاب             .  بودند
کسي چون خميني بود که در وحشـت      
از تداوم مسير درست انـقـالب مـردم        

مـن فـرمـان قـيـام          : " ايران گفتـه بـود     
 ".نداده ام

يا بايد از بني صدر بپذيـريـم کـه           
همان فرمان صـادر کـردن خـمـيـنـي              
بقول ايشان حمله بـه يـک قسـمـت از              
کشور خودش است که ايشان توصيـه       
کرده به آن بخش از کشور که اسـلـحـه         
زمــيــن نــگــذارنــد وگــرنــه قــتــل عــام          
خواهند شد، يا گفـتـه هـاي شـخـص             
بني صدر را بپذيريـم کـه بـراي خـتـم               
غائله کردستان و پاک کردن ياغي ها       

بـنـي   .  ارتش پوتين از پـا در نـيـاورد           
صدر هم ميکوشد خود را همـه کـاره          
جلوه دهد که حتي جـرات تـحـکـم و               
پرخاش به خميني را داشته است، هم     
وقتي پاي جنگ عراق و دسـتـور بـه             
ارتش و پاسداران است خود را دستور 
دهنده و سياستگزار معرفي ميکند،     

اما وقتي صحبـت از جـنـايـات ايـن             
نيروها در کردستان ميشود بناگـهـان       

مسـالـه اسـاسـي       !   هيچ کاره ميشود  
اينست که کسي که رئيس جمـهـور و       
فرمانده کل قواي جمهوري اسـالمـي        
بوده است با هـيـچ دروغ و جـعـل و                 
انکاري نميـتـوانـد خـود را در بـرابـر                

 .مردم بيگناه معرفي کند
: او در جـاي ديـگـري مـيـگـويـد              

جمهوري اسالمي در مقـابـل حـملـه          " 
افراد مسلح از خودش دفاع مـيـکـرد         
و من به ارتش گفته ام دفاع کنيـد از           

هر کس که چهـار روز کـار          ".  خودتان
نظامي کرده باشد اين را ميدانـد کـه          
قاعدتا در قانونمندي جنگي، جـبـهـه      
اي که تاکتيک دفاعي را بر ميگزيند        
ضربه پذيرتر اسـت و جـبـهـه اي کـه                 
حمله و تعرض را در دستور ميگذارد    
مــيــزان مــوفــقــيــت و وارد ســاخــتــن          
ضربات بر جبهه و کسانيکه مـوضـع       
دفاعي را اتخاذ کرده باشند را بهمراه  

جالب اين است که بـزعـم بـنـي        .  دارد
دفـاعـي   " صدر، در اتـخـاذ مـوضـع             

، ايـن مـردم       " ارتش و سپاه پـاسـداران     
شــهــر و روســتــاهــاي کــردســتــان و             
نيروهاي مسلح سازمانهاي سيـاسـي      

، بيشتـريـن   " حمله" هستند که گويا با     
ميزان تلفات، کشته و زخـمـي را از             
خود بر جاي گذاشته و خانه و کاشانه        

ايـن  .  شان با خاک يـکـسـان مـيـشـود           
گفته ها و توجيهات نـاشـي از عـدم             
اطالع ايشان از قانونمنـدي نـظـامـي          
نيست بلکه فقط ميـتـوان گـفـت کـه             
بني صدر در دنياي دروغ و تـنـاقـض           
بســر مــي بــرد و او را در مــقــابــل                 
واقعيت سر سخت تاريخ آندوران قرار      
داده است که اينگونه به هذيان گفتـن       

تاريخ اين را به ثبت رسانيـده       .  بيافتد
ــا فــرمــان                  ــنــي صــدر ب اســت کــه ب
سرکوبش عـلـيـه مـردم کـردسـتـان و               
سازمانهاي سياسي، عـمـال بـعـنـوان          
پادو و همدست خميني ايفـاي نـقـش          
کرد و رسالت ايشـان در خـدمـت بـه              
اسالم و خميني، با هيچ عذر و بهانـه        

بـايـد گـفـت       .  اي قابل زدودن نـيـسـت      
آنچه را کـه خـمـيـنـي، بـنـي صـدر،                   
خلخالي، ارتش و سپاه پـاسـداران در          
کردستان از خود برجاي گذاشتنـد در      

رديف جنايات و عملکـردي بـود کـه           
داعش در کـوبـانـي، شـنـگـال و کـل                

. مــنــطــقــه انــجــام داد و مــي دهــد             
متاسـفـانـه آن دوران تـکـنـولـوژي و                
ميدياي اجتماعي در چنين سـطـحـي        
که امروز هسـت وجـود نـداشـت کـه               
تصاوير توحش اسالم خميـنـي را در          

 .مقابل چشم جهانيان قرار دهد
 

 نوروز خونين سنندج و   
  روزه سنندج   ۲۴ جنگ 

گاها اينجا و آنجا به اشتباه يا از 
سرعـدم اطـالع دقـيـق از وقـايـع آن                 

 روزه ســنـنـدج و         ۲۴ دوران، جـنـگ       
نوروز خونين سنـنـدج بـعـضـا يـکـي              

بين ايـن دو اتـفـاق        .  پنداشته ميشود 
 ماه زمان وجود دارد کـه نـوروز            ۱۳ 

 روزه سنندج را از ۲۴ خونين و جنگ  
واقـعـه نـوروز      .  هم تفکيـک مـيـکـنـد        

خونين سنندج از اينجا آغاز شـد کـه          
دارو دسته احمد مفتي زاده همراه بـا         
چنـد نـفـر از هـواداران خـمـيـنـي بـه                    
سرپرستي شخصي بنام صفـدري، در       
صدد باز کردن جاي پايي بـراي ضـد           

مفتي زاده   .  انقالب اسالمي برآمدند  
رهبر جريان مذهبي مرتجع مـحـلـي          
در سنندج بود که استانداري سنـنـدج      
را به کانـون تـجـمـع نـيـروهـاي خـود                 
تبديل کرده بود و صفـدري نـمـايـنـده             
خميني نيز پادگان سـنـنـدج را بـراي             
ادامه سرکوب قيام و انـقـالب مـردم           

نيروهاي صـفـدري    .  انتخاب کرده بود  
عـالوه بـر پـادگـان، در داخـل شـهــر                 
سنندج نيز يک مقر اصلي داير کـرده          

بين اين دو جـريـان مـذهـبـي           .   بودند
در رقابت بـا  )  صفدري و مفتي زاده   ( 

هم و براي حفظ برتري طلبي يکي بـر        
ديگري، اختالفاتي بروز ميکـنـد کـه         

درگـيـري   .  منجر به درگيري مـيـشـود     
آنان سـبـب کشـتـه شـدن يـک نـفـر و                    
زخمي شدن سه نفـر ديـگـر در شـهـر               

 ۲۶ ايـن اتـفـاق در روز            .  سنندج شد 
 يعني چـهـار روز قـبـل از           ۵۷ اسفند  

آغــاز نــوروز خــونــيــن ســنــنــدج روي          
اين مـاجـرا سـبـب شـد کـه               .  ميدهد

تظاهرات گسترده اي از سـوي مـردم          
در ســنــنــدج عــلــيــه ايــن دو جــريــان            

مردم بـه مـقـر       .  مذهبي شکل بگيرد  
استقرار نيروهاي صـفـدري نـمـايـنـده            
خميني در داخل شهر حمله ميکنـنـد    
ــم                     ــان را در ه ــري ــن ج و بســاط اي

اين واقعه بهـانـه اي بـراي        .  ميپيچند
دستور حمله خـمـيـنـي بـه نـيـروهـاي               
ارتش و سپـاه بـه سـنـنـدج و ايـجـاد                  
نوروز خونين سنندج در اول فرورديـن       

 .  گرديد٥٨ 
همانطور که اشـاره شـد زمـيـنـه             
هاي شروع نوروز خونين سننـدج  در       

 شکل گرفت که ۵۷  اسفند   ۲۶ تاريخ  
 ماه ۱۳  روزه سنندج که ۲۴ با جنگ   

بعد از آن  و در اولين روز ارديبهشـت       
 آغاز شد، در واقع دو رويـداد از          ۵۹ 

نطر تاريخي متفـاوت امـا در اصـل            
. مرتبط و در ادامه يکديگر هستـنـد       

اين تاريخ از سوي بسياري از افراد و         
شخصيتهايي که در وقايع کـردسـتـان     
و در مقطع بقدرت رسيدن جـمـهـوري          
اسالمي شرکت داشتـه انـد بصـورت          
جزوه يا نوشته هاي ديگري مکـتـوب        

بســهــم خــود در کــتــاب       .  شـده اســت   
تاريخ يکدوره، مختصري از فعاليت     " 

که در سپتامبر "  سياسي در کردستان 
 منتشر شده است تا حـدودي       ۲۰۱۴ 

وقايع و رويدادهاي کردستان را بازگو 
کرده ام و مستنداتي از مواضع حزب  
دمکرات کردستان ايران و همچـنـيـن        
نقش بني صدر، در اين کتاب مـورد         

 .اشاره قرار گرفته است
 

  ماه۱۳ مهمترين رويدادهاي 

بعد از نوروز خونـيـن سـنـنـدج و             
بازگشت آرامش به شـهـر تـا جـنـگ              

 ۱۳  روزه سنندج يعني در فاصله    ۲۴ 
ماه، تحـوالت و اتـفـاقـات بسـيـاري              

تشکـيـل شـوراي      : " روي داد، از جمله  
 ۲۴ اداره امــور شــهــر ســنــنــدج در             

ــن      ــرورديـ ــات و         ۵۸ فـ ــراضـ ــتـ ، اعـ
تـظـاهـراتـهــاي مـردم عــلـيـه حضــور              
نيروهاي سپاه و ارتش در داخل شهر،  
درگيري مردم و نـيـروهـاي سـيـاسـي             
مسلح  با مزدوران محلي در مريـوان    

 و متعاقب آن   ۵۸  تيرماه   ۲۳ بتاريخ  
کوچ مردم مريوان به بيـرون از شـهـر             

، راهپيمايي ۵۸  تيرماه ۳۰ در تاريخ   
 ۵ هزاران نفر از مردم سنندج در روز        

 بــطــرف مــريــوان در        ۵۸ مــردادمــاه   
حمايت از اين کوچ تاريخـي، فـرمـان          

 و   ۵۸  مـرداد      ۲۸ حمله خمينـي در       
متعاقب آن اعدامهاي دسته جـمـعـي        
توسط خلخالي، فاجعه قارنا در روز        

، تصـرف مـجـدد      ۵۸  ارديبهشت ۱۱ 
شهرهاي کردستان از سوي نـيـروهـاي       

مسلح سازمانهاي سياسي با شرکـت      
وســيــع مــردم و شــکــســت و عــقــب             
نشيني نيروهاي مسلح سپاه و ارتـش     

ــان        ــل و اطــراف             ۵۸ در آب  از داخ
شــهــرهــاي کــردســتــان و بــدنــبــال آن          
تشکيل هيئت نمايندگي خلـق کـرد،        
ــجــدد مــذاکــرات                ــيــري م از ســرگ
نمايندگان دولت با هيئت نماينـدگـي       
خلق کرد، تـحـصـن يـکـمـاهـه مـردم                
سنندج با خواسـت خـروج نـيـروهـاي            

 و   ۵۸ ارتش و سپاه در اواسط ديمـاه        
 روزه سننـدج    ۲۴ باالخره وقوع جنگ    
 را مــيــتــوان      ۵۹ در اول اردبــيــهــت        

 ۱۳ بعنوان مهمترين رويدادهاي اين      
بدين ترتيب در فـاصـلـه      .  ماه برشمرد 

 روزه   ٢٤ نـوروز خـونـيـن تـا جـنـگ                
 .سنندج اين رويدادها بوقوع پيوست

 
 تحريف و دروغپردازي     

 بني صدر  
بني صدر در اين برنامه حق دارد 
که بعنوان مريد خميـنـي و يـکـي از              
مهره هاي اصلي حکومت جديـد کـه         
خواب رياست جمهوري را مـي ديـد،         
هر گونه وقـايـعـي را کـه بـا طـرح و                   
ترفند حکومت تازه بـقـدرت رسـيـده           
اسالمي بوجود مي آمد را به کـومـه         
لــه نســبــت دهــد، چــرا کــه مــردم و               
نيرويي همچـون کـومـه لـه را مـانـع                
جدي در راه تحـقـق آرزوهـاي خـود و            
استقرار حکومت اسـالمـي ارزيـابـي         

 .ميکرد
طي سالهاي گذشته و بمناسـبـت       
رويدادهاي کردستان، بني صدر، چـه       
بعنوان رئيس جمهور و چـه بـعـنـوان             
عضو شوراي انقـالب کـوشـيـده بـود            
نقش خود را بعنـاويـن مـخـتـلـف در              
سرکوب مبارزات مـردم کـردسـتـان،          

نه آنگونه که عبدالرضا کريمي مـي       ( 
گويد بخاطر فدراليسم، خودمختاري    
و غيره، بلکه اساسا بخاطر دفـاع از           
دستاوردهاي قيـام و انـقـالب مـردم            

يا انکار کند و يا مسـئـولـيـت        )  ايران
رويدادهاي کردستان را بگردن احزاب 
ــه               ســيــاســي و مشــخــصــا کــومــه ل

او پيـشـتـر گـفـتـه بـود کـه                .  بياندازد
کومه له قصد تـجـزيـه کـردسـتـان را              
دارد و به همين منظور از حـکـومـت       
صــدام حســيــن کــمــک تســلــيــحــاتــي        

عالوه بر اين گـفـتـه        .  دريافت ميکند 
بود که در جريان جنگ ايران و عـراق     
کومه له بـا حـکـومـت بـعـث عـلـيـه                 
نيروهاي جمهوري اسالمي همـکـاري      

تناقض و دروغ پـردازي      .  داشته است 
بني صدر آنجا آشکار ميشود که در        

رو در   " گفتگوي اخيرش در بـرنـامـه          

 ... پوتين هاي بني صدر و       "

 ٥  صفحه 
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 ٤ از صفحه 

، نمي تواند ايـن افـتـضـاح را کـه             " رو
نوروز خونين سنندج حدودا يکسال و      
نيم قبل از جـنـگ ايـران و عـراق، و                

 روزه سـنـنـدج      ۲۴ جنگ تحميل شده    
حدودا پنج ماه قبل از شـروع جـنـگ           

در .  ايران و عراق اتفاق افتاد بپوشاند 
ثاني نه تنها بني صدر بـلـکـه حـتـي              
خميـنـي و ديـگـر مـقـامـات دولـت                  
مــوقــت نــيــز ايــن را بــخــوبــي مــي              
دانستند که چنين اتهامي هـيـچـگـاه         
واقعيت نداشتـه اسـت و آنـان فـقـط               
براي عوامفريبي و توجـيـهـات عـوام          
پسند در حمله به کردستان و سنـنـدج      
به چنين ترفندهاي نخ نمـايـي آويـزان          

در رابــطــه بــا هــمــيــن         .  شــده بــودنــد  
موضوع توجيه و داستان سرائي بنـي    

مــي .  صــدر بســيــار مضــحــک اســت      
قطب زاده يک نقـشـه جـنـگـي        : " گويد

 هـزار دالر کـه         ۲۰۰ خريد به قيمت     
عين اين نـقـشـه را مـرحـوم مـکـري                 

آورد پـيـش     )  سفير ايران در مسکـو    ( 
کـه  .  من که هر دو يک محتوا داشـت        

طرحي که قبال گفتم يـکـي کـودتـاي            
نوژه بود بعد هم حمله به غـرب ايـران          
و تصرف بخشي از غرب ايـران و بـه             
ظاهر توسط نـيـروهـاي ايـرانـي بـعـد              
اعالم حکومـت بـراي تصـرف بـقـيـه              

از اين رو ما ميدانستيم حـملـه   .  ايران
 ".عراق به ايران وجود دارد

اين داستان سـرايـي و رجـوع بـه             
کسي چون قطب زاده که اکـنـون زنـده       
نيست قرار است تـوجـيـه گـر لشـکـر              
کشي به کردستان به بهـانـه آمـادگـي           
براي جنگ با عراق بـاشـد کـه شـش              

 . ماه بعد آغاز شد
 

 ناخشنودي از کومه له
باالتر گفتم کـه حـملـه و لشـکـر               
ــگــونــه کــه               کشــي بــه کــردســتــان آن
عبدارضا کـريـمـي مـيـگـويـد گـويـا                
بــخــاطــر خــواســت خــودمــخــتــاري،         
فدراليسم و زبان محلي و غيـره بـوده          

ايـن مسـايـل      .  است، واقعيـت نـدارد     
بصورت دست و پا شکسته اينـجـا و         
ــجــا مشــخــصــا از ســوي حــزب                آن
دمکرات مطرح ميشد که قاسملو به       
هر چـيـزي قـانـع بـود امـا  مسـالـه                     
اساسي مردم در اصل به ايـن خـاطـر           

کومه له يکي از اصـلـي تـريـن          .  نبود

نيروهاي سياسـي مـطـرح در وقـايـع             
کردستان بويژه در جنوب کردستان و       
شهر سنندج بود که خـمـيـنـي، بـنـي              
صدر، دولت موقت و حزب دمکرات      
کردستان ايران اين سازمان را کـه از          
نفوذ اجتماعي و محبوبيت تـوده اي         
برخوردار بود مانعي براي رسيدن بـه         

. بند و بست بين خود مي دانسـتـنـد           
هاشمي رفسنـجـانـي در هـمـان ايـام              

هيئت حسن نيت بـايـد بـا        :" گفته بود 
جناح عزالدين حسيني و دمکرات به   
تــوافــق بــرســد و ديــگــر گــروهــهــاي            

کومه لـه آن      ".  کوچکتر تابعيت کنند  
نيرويي بود که بدليل دفاع قاطعانه و       
ســازش نــاپــذيــرش از خــواســتــهــاي          
انقالبي مردم از يـک سـو و از سـوي              
ديگر از آنـجـا کـه پـيـدايـش جـريـان                  
مذهـبـي خـمـيـنـي و مـکـتـب قـرآن                   
محلي مفتي زاده را بـعـنـوان مـانـع              
اصلي در مقابل خواستهاي انـقـالبـي       
مــردم ارزيــابــي مــيــکــرد، از طــرف          
خميني و نمايـنـدگـان دولـت مـوقـت            
نسبت به ايـن سـازمـان چـنـدان روي              

تـالش و    .  خوش نشان داده نـمـيـشـد         
تقال براي به حاشيه راندن نقش کومـه   
له از اين نظر براي آنان مطرح بود کـه      
کومه له نه تنها بعنوان نيرويـي چـپ         
که از موقعيت اجتماعي و نفوذ توده       
اي گسترده اي برخـوردار بـود بـلـکـه             
عالوه بر اين، آينده روند اوضاع را بـا        
ظهور جريان مذهبي خميني، خـالف      
توقع و انتظارات مردم از مطـالـبـات         
و خواستهاي انقالبيشان ميدانست و    
از طرف ديگر براي دولت موقـت کـه          
گوش بفرمان خمينـي در بشـکـسـت           
کشانيدن انقالب مردم که عـالئـم آن          
همچنان در کردستان به مـقـاومـت و         
ــد             ايســتــادگــي خــود ادامــه مــيــدان

عالوه بر کـومـه لـه،      .  ناخشنود بودند 
سازمان چريکهاي فـدايـي، سـازمـان         
پيکار و بـرخـي ديـگـر از جـريـانـات                
سياسي در وقايـع کـردسـتـان دخـيـل             

خميني، هيئت دولت موقت و . بودند
حــزب دمــکــرات کــردســتــان ايــران،         
قدرت و وجود گرايش چپ اجتماعـي       

عـالوه بـر     .  در کردستان را مي ديدند    
ايــن حضــور چشــمــگــيــر جــريــانــات         
مختلف سياسي چپ و کـمـونـيـسـت           
بويژه در تهران و هـمـسـويـي آنـان بـا                
خواستهاي انقالبي مردم کـردسـتـان،       
ارتباط نـزديـک و تـنـگـاتـنـگ بـيـن                  
سنندج و تهران و آمد و رفت هاي هر        
روزه مردم از تهران به سنـنـدج بـويـژه            
در طول پنج ماه قبل از شروع جنـگ         

 روزه ســنــنــدج، ايــن هــراس و               ٢٤ 
وحشت را در خميني و دولت مـوقـت        
بوحود آورده بود که تـا جـايـيـکـه در              
توان دارند بايد با هر طرح، تـرفـنـد و         

سـنـنـدج    .  نقشه اي آنرا کـنـار بـزنـنـد           
کانون حضور چپ اجتماعي، تـقـابـل         
با مذهب و مدافع سرسخت و پيگيـر        
خواستهاي انقالب بود و اين آنچيـزي      
بود که خميني، بنـي صـدر و دولـت             
موقت هيچگاه  نمي خواسـتـنـد آنـرا           
بپذيرند و با تمام قدرت در کوبيدن آن   

 .تالش ميکردند
واقعه نـوروز خـونـيـن سـنـنـدج،              

 خميـنـي،   ۵۸  مرداد ۲۸ فرمان حمله  
اعدامهاي دسته جـمـعـي خـلـخـالـي             

 روزه سـنـنـدج و          ۲۴ تحميل جـنـگ      
بسياري ديگـر از لشـکـرکشـيـهـا بـه               
کردستان همگي در جـهـت کـوبـيـدن            
مرکز و کانون چـپ در کـردسـتـان و               

فـرمـان   .  مشخصا شهر سنـنـدج بـود       
ارتش حق نـدارد     " بني صدر مبني بر     

پوتين از پا درآورد مگر ايـنـکـه ايـن             
خطه را از وجود اين يـاغـي هـا پـاک              

 درست در راستاي اين سيـاسـت        " کند
بود که امروز و بعد از گذشـت بـيـش            
از سه دهه ايشان در صدد توجـيـه آن           
است؛ غافل از اين که همين عـبـارت      

 .بر پيشاني اش خالکوبي شده است
 

 ارتش حق ندارد     
 پوتين از پا درآورد  

بني صدر در مـورد عـوارض و            
 روزه   ۲۴ صدمات ناشـي از جـنـگ           

 شبـانـه روز در        ۲۴ سنندج که بمدت    
محاصره نظامي کامل ارتش و سپاه       
قرار داشت و از زمين و هوا کـوبـيـده       

در نـتـيـجـه ايـن          : " ميشد مـيـگـويـد      
جنگ فقط در و پنجره و شيشه هـاي         

اين يعني ".  منازل مردم خسارت ديد 
توجيه وقيحانه کل جنايات جمهوري      
اسـالمــي در کــردســتــان کــه اســنــاد           

بني . زيادي در مورد آن موجود است
صدر براي تـطـهـيـر خـود دارد تـقـال                
ميکند يک تاريخ پر از جنايت را کال        

کم جـلـوه دادن فـجـايـع آن             .  پاک کند 
دوران و ناچيز جلوه دادن نقش خود او 
در همدستي با خميـنـي، خـلـخـالـي،            
ارتش و سپاه پاسداران آن چيزي است       

در آن جـنـگ       .  که شاهدش هسـتـيـم      
بيش از پـنـج هـزار گـلـوـلـه تـوپ و                     
خمپاره و صدها راکت بـر سـر مـردم            

هزاران خـانـه را       .  شهر فرو ريخته شد   
صـدهـا نـفـر از مـردم            .  ويران نمودند 

شهر کشته و هزاران نـفـر زخـمـي بـر               
جاي ماند، تا جاييکـه مـردم جـنـازه            
کشته ها را در حياط خانـه هـايشـان           

تصاوير اين کشـت و       .  دفن ميکردند 
کشتار بوقور قابل دسترس اسـت کـه         
تــعــدادي از آنــهــا حــتــي در حــيــن               
صحبتهاي بني صـدر از تـلـويـزيـون             

پخش شد آنگاه ايشـان بـا       " من و تو" 
تـعـدادي   " بيشرمي تمام مي فرمايند     

در و پنجره و شيشه هاي منازل مردم 
 ".خراب شد

بني صدر براي انکار نقـش خـود         
در سرکوب مردم کردستان مدام ايـن        

  ۲۸ من در : "را تکرار ميکند که
 خـطـاب بـه ارتـش و             ۵۸ مرداد  

سپاه نگفته ام که تـا خـاتـمـه غـائلـه                
کردستان پوتين هايتـان را از پـا در             

دليـلـي کـه مـي آورد ايـن              ".  نياوريد
است که مي گويد در مقـطـع فـرمـان        

 بـه    ۵۸  مـرداد      ۲۸ حمله خميني در    
کردستان، هـنـوز رئـيـس جـمـهـور و               
فرمانده کل قوا نبوده است که چنـيـن      
حرفي زده باشد بـلـکـه در آن تـاريـخ                
عضو شوراي انقالب بوده و در نتيجه 
چنين گفته اي و نسـبـت دادن آن بـه              

الــبــتــه ايــن   .  ايشــان نــادرســت اســت    
سخنان بنوعي براي رد گم کردن ايـن        

بني صدر تقدم و تـاخـر      .  مسئله است 
تاريخـي در ايـن زمـيـنـه را درسـت                 
ميگويد چرا که ايشان پنج مـاه بـعـد           
از فرمان حمله خميني به کـردسـتـان،        

  يـعـنـي      ۵۸  ديماه سال ۲۵ در تاريخ   
حدودا پنج ماه بعد از فرمان تاريخي       
امامش به رياست جمهوري انتـخـاب     

کسي هم نگفته اسـت کـه بـنـي           .  شد
 چنيـن  ۵۸  مرداد ۲۸ صدر در مقطع    

سخنراني بسيج دهنده اي کرده اسـت       
بلکه اين سخنان را ايشـان در مـقـام            
رئيس جمهور و فرمانده کـل قـوا در            

 يعني درسـت  ۵۹  فروردين ۱۴ تاريخ  
 روزه ۲۴  روز قبل از شروع جنگ ۱۶ 

 روز بعد از انـتـخـاب        ۱۱۰ سنندج و  
شدنش به رياست جمهوري اسـالمـي        
اين سـخـنـرانـي را انـجـام داد و در                   

 ۵۹  فرورديـن     ۱۴ روزنامه اطالعات   
ويدئوي همين سخنرانـي  .  منتشر شد 

را در لينک زير مي توانيـد مشـاهـده          
 .کرده و بشنويد

://https
/com.youtube.www

?watch
=t#hibQbGWxzAI=v

 ٦٨ 
 ۱۴ روزنامه اطالعات پنجشنبه    

 اين بخش از سخـنـرانـي      ۵۹ فروردين  
کسـي کـه     : " بني صدر را منتشر کرد    

ياغي گري پيشه کرده و عده اي را بـه     
گروگان گرفته و از جـملـه فـرمـانـدار             

ديــروز در اجــتــمــاع شــوراي          .  خــوي
امنيت ملي ما اين مسئله گفته شـد        

که آنها سه روحاني فرزند پيغمـبـر را          
کشته اند و شش نظـامـي را تـهـديـد              

 ســاعــت   ۲۴ کــرده انــد کــه اگــر تــا            
پـادگـانـهـاي ژانـدارمـري را مـنـحــل               
نکنيد و چون عده اي از آنها گـرفـتـار           
شده اند و گفته اند اگر گروگانهاي ما    
را رها نکنيد ما گروگانهاي شـمـا را          

در آنجا گفته شـد کـه     .  خواهيم کشت 
مـن مـخـالـف       .  مبادله انجام بگـيـرد    

کســانــي کــه در      .  بــودم و مــخــالــفــم     
خـدمــت جــمـهــوري اســالمـي قــبــول          
خدمت مي کننـد شـهـادت قـدم اول             
آنـهـا اســت و بــايـد آمــاده شـهــادت               

اگر رئيس جمهوري ما را هـم       .  باشند
به گروگان بگيرند شـمـا حـق نـداريـد             
تسليم منطق دشمن بشويد بنـابـرايـن      
اگر اينها تهديد خود را اجـرا کـردنـد            
وانــا اال عــلــيــه راجــعــون و مــا آن                 
گـروگـانــهـا را شـهــيـد مــلـت تــلـقــي                

اما از هميـن لـحـطـه ارتـش          ميکنيم  
حق ندارد پوتين از پا در آورد مـگـر           
اينکه اين خطه را از وجود اين ياغـي       

 ".ها پاک کند
توجيه و فرار بنـي صـدر از ايـن             
سخنان در مقطع کنوني اين است که       

منظور او مردم کردستان    : " مي گويد 
نبوده است بلکه منـظـورش آن افـراد         
ياغي اي بوده است که ايـن گـروگـان            

بـا تـوجـه بـه         ". گيري را انجام داده اند 
آنچه که در اين نوشته به آن پـرداخـتـه         
شد در يک جمله مي تـوان گـفـت کـه              
تمام وقايع و رويدادهـاي کـردسـتـان،          
لشکرکشي ها، توپ و خمپاره باران،      
اعدامهاي دسـتـه جـمـعـي، کشـتـار              
مردم بدستور خميني، صدور فـرمـان       
بني صـدر و هـر يـک از مـقـامـات                   
آندوره،  فقـط بـخـاطـر بـه شـکـسـت                 

. کشانيدن انـقـالب مـردم ايـران بـود            
برگزاري برنامه هايي از نوع بـرنـامـه          

از سوي شبکه تـلـويـزيـون        "  رو در رو  " 
که رسالت آن دوران بي بي  "  من و تو  " 

سي را دارد انـجـام مـي دهـد، نـمـي              
تواند نسل جديـد جـوان در جـامـعـه              
ايران را از حقايق آن تاريخ مـنـحـرف           
کند، چرا که با دروغـپـردازي امـثـال            
بني صـدر و مـهـنـدسـي افـکـار در                  
تحريف حقيقت، مردم و نسـل جـوان          
در ايران حـکـم بـه رفـتـن جـمـهـوري                  

برخالف عبدلرضـا   .  اسالمي داده اند  
کريمي که در پايان مالقاتش با بـنـي         

مي بخشم ولي فراموش : " صدر گفت 
، مردم کـردسـتـان نـه مـي          "  نمي کنم 

 .بخشند  و نه فراموش خواهند کرد
 ۲۰۱۵ مارس ٩ 

 ۸۳  اسفند ١٨ 

 ... پوتين هاي بني صدر و       "
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 تخريب اماکن مسکوني
مـامـوريـن شـهـرداري        :   اسفند ٩ 

منطقه يک شهر سنندج در حـمـايـت           
نــيــروي انــتــظــامــي بــه يــک مــنــزل             
مسکوني در يکي از مـحـالت شـهـر        

حمله کـرده و    "  تق تقان" سنندج به نام    
ساکنين آن را با پاشاندن گاز فلفل از        

سپس به بهانه . خانه بيرون کشيده اند 
نداشـتـن مـجـوز سـاخـت، مـنـزل را                 

در .  تخريب و با خاک يکسان کـردنـد        
جريان يـورش نـيـروي انـتـظـامـي بـه                

 ٤ اعضــاي ايــن خــانــواده، کــودکــي          
ماهه به علت استفاده مـامـوريـن از           
گاز فلفل مسموم و در بـيـمـارسـتـان             
بستري و فرزندان پسر اين خانواده در       

  .زندان بسر مي برند
 

 اعتراض زندانيان
سمکو خلقـتـي، سـاالر سـتـوده،           

نژاد، محمد شـجـاعـي و       اميد زارعي 
امير دوربين قاضـيـانـيـبـه  بـه عـدم                
ــم،              ــفــکــيــک جــراي ــت اصــل ت رعــاي
مـحــرومــيـت از حـداقــل امـکــانــات           

نـيـز   "  بهداشتـي، آمـوزشـي، رفـاهـي         
اکـنـون در سـلـول             هم.اعتراض دارند 

ــداري               ــه ــگ ــن ن ــدان اوي ــرادي زن ــف ان
 .شوند مي

 
 انتقال به سلول انفرادي

بـخـتـيـار مـعـمـاري          :   اسفنـد  ١٧ 
زنداني سياسي  محکوم به اعدام بـه         
داليلي نامعلومـي بـنـا بـه تصـمـيـم               
مسئوالن زنـدان سـنـنـدج بـه سـلـول                

 .انفرادي ايـن زنـدان انـتـقـال يـافـت              
بختيار معماري سيزدهـم مـردادمـاه        

 توسط نيروهـاي امـنـيـتـي اداره            ٨٩ 
اطالعات مريوان بازداشت و پـس از        

 اطـالعـات        آن به بـازداشـتـگـاه اداره        
سنندج منتقل و بـه مـدت سـه مـاه               
مورد بازجويي و ضرب و شـتـم قـرار           

 سال و شش مـاه  ٤ وي که  .گرفته بود 
برد بـه اتـهـام          است در زندان بسر مي    

محاربه از طريق عضويت در يـکـي         " 
از احزاب کرد اپـوزسـيـون حـکـومـت            

در دادگــاه انــقــالب     "  اسـالمــي ايــران   
مريوان به رياست قاضـي لـطـفـي بـه             

 .اعدام محکوم گرديده است
 

 انتقال به زندادن 
زاده فعال دانشجويي     فرهاد شفيع 

دانشگاه تبريز پس از ايـنـکـه حـکـم              
يکسال زندان تعزيـري وي عـيـنـا در             
دادگاه تـجـديـدنـظـر سـنـنـدج تـايـيـد                 
گــــرديــــد،بــــراي گــــذرانــــدن دوران         
محکوميت خود بـه زنـدان مـرکـزي            

ايـن دانشـجـوي       .مريوان منتقل شـد   
از تـوابـع     " دل" ساله اهل روستاي ٢٨ 

شهرستـان سـروآبـاد و سـاکـن شـهـر                
 .مريوان است

 
 روز درخت کاري

فــعــاالن مــحــيــط    :   اســفــنــد   ١٥ 
زيست در حرکتي خودجوش اقدام بـه        
کاشت نهال در دامنه سلطان يعقـوب       
و بذرپاشي در اطراف اين تـفـرجـگـاه           

   فعاالن محيط زيست شرکت.نمودند
کننده در اين فعاليت زيست محيطي 

زندگي بدون طبيعـت و      :  اعالم کردند 
محيط زيست سبز و پـاک مـعـنـايـي            

طي چنـد سـال اخـيـر، اکـثـر              .   ندارد
هاي گياهي در سلطان يـعـقـوب           گونه

نقده به دليل تغييرات اقليمي، چـراي        
مفرط توسط دام و عـوامـل انسـانـي        

باشند و اين اقـدام       درحال انقراض مي  
فعاالن محـيـط زيسـت در راسـتـاي             
حفظ محـيـط زيسـت ايـن مـنـطـقـه                

 از ديـگـر سـو، اعضـاي             .بـاشـد     مي
جمعيت زيست محيـطـي کـردسـتـان           
سبز، کـانـون کـوهـنـوردان، انـجـمـن               
خيريه روجيار و شـمـاري از فـعـاالن              
محيط زيست نيز به مـنـاسـبـت روز            
درختکاري اقدام به کاشـت نـهـال در           

اين فـعـاالن    .کوه آبيدر سنندج نمودند   
محيط زيست در اين فعاليت زيسـت    

 اصله نهـال را    ٥٠٠ محيطي بيش از   
در راستاي سرسبز نـمـودن آبـيـدر در            

 در پـارک جـنـگـلـي          .اين کوه کاشتند 
پيرانشـهـر نـيـز روز درخـتـکـاري بـا                 
ــدان و               ــعــدادي از شــهــرون حضــور ت
اعضــاي شــوراي ايــن شــهــر بــرگــزار          

 گرديد
 

 "  هاواري کوباني   " نمايش  
 در هفت تابلوي متمايز    

در "  هــاواري کــوبــانــي  " نــمــايــش   
هفت تابلوي متمايز در سبک و روش     
تئاتر مستند در نيمه دوم اسفـنـدمـاه        
سال جاري در دانشگاه کردسـتـان بـه           

 در ايـن نـمـايـش،           .رود   روي سن مي  
دولـت  " هاي غيرانساني گـروه         جنايت

و رنج آوارگي، کشتار زنان، "  اسالمي
مردان و کودکان کوباني و شنگال بـه        

 ايــن   .شــود   زبــان کــردي روايــت مــي      
" تئاتر تيک تاک"نمايش کاري از گروه  

و طراح آفيش و بروشور نمايش سمـن       
 هـران مـکـاري،        .بـاشـد     ناصري مـي   

سجاد عسکـري، سـيـاوش جـديـدي،           
راميار بهمني، زانا رستمي، کيانوش  
گل سرشت، ساالر کنعـانـي، پـژمـان           
بيگـي، سـاريـنـا پـنـاهـيـده، حـديـث                 
مرادي، سيده سوما حسيـنـي، سـارا         
روشني، نارين محمدي و بژوين زندي  
از بازيگراني هستند که در ايـن اثـر            

 .پردازند نمايشي به ايفاي نقش مي
 

 
روستاي بيجار سال آينده با    ۷۸ 

 شوند    بحران خشکسالي مواجه مي    
مديرکل آبفار کردستان بـا بـيـان          

 روستـاي بـيـجـار در سـال            ۷۸ اينکه  
آينده بـا بـحـران جـدي خشـکـسـالـي                

اســتــان :  شــونــد، گــفــت     مــواجــه مــي  
کردستان از نظر تـجـهـيـزات نـيـز در              
وضعيت مطلوبي قرار ندارد و در کل      

 تانکر آبرساني سيـار وجـود        ۲ استان  
 .دارد

 
  کارگران

هزارنفر ليسانسيه   ۷۳۷ 
 هزار نفر دکتر شدند    ۱۰۰ .بيکار

 !ولي بيکارند 
ــگــار مــهــر            ــه گــزارش خــبــرن : ب

جديدترين گزارش دولت از بازار کـار        
دهــد بــيــشــتــريــن تــعــداد         نشــان مــي  

بيکاران هم اکنون لـيـسـانـس دارنـد،           
 هــزار نــفــر فــوق لــيــســانــس و            ۱۰۵ 

اند ولـي بـيـکـارنـد و              پزشکي خوانده 
آمار غيرفعالي و سرگرداني بـه طـرز         

بـررسـي    .عجيبي ميليوني شده است 
جديدترين گزارش مرکز آمار ايران از     
وضعيت اشتغال و بيکاري در کشـور       
بر اساس سطح سواد افراد نشان مـي        

 ۱۸۰  ميلـيـون و        ۱۲ دهد هم اکنون    
 نفر داراي ديپلم و پـيـش   ۵۴۲ هزار و   

دانشگاهي هستند که از ايـن تـعـداد        
 نـفـر     ۴۱۲  هزار و   ۳۰۷  ميليون و  ۵ 

 هـزار و      ۶۸۷  مـيـلـيـون و           ۴ فعال،   
 ۱۹  هـزار و      ۶۲۰  نفر شاغل و ۳۹۲ 

در ايـن گـروه،      .نفر نيز بيکار هستند   
 نـفـر     ۱۳۰  هزار و   ۸۷۳  ميليون و  ۶ 

غيرفعال هستند که يـک مـيـلـيـون و             
 ۵  نفر آن مـرد و          ۸۵۸  هزار و ۶۵۳ 

 نفر نـيـز   ۲۷۲  هزار و ۳۰۹ ميليون و  
 ۲ در مقطع فوق ديپـلـم،       .  زن هستند 
 نـفـر     ۲۳۶  هـزار و        ۶۷۵ ميليون و     

داريم که از اين تعداد نيز يک ميليون       
 نفر غيرفـعـال و     ۵۸۷  هزار و ۴۴۴ و  

 نـفـر     ۶۳۹  هزار و     ۵۰ يک ميليون و    
نيز شاغل هستند؛ تـعـداد بـيـکـاران            

 هـزار نـفـر        ۱۸۴ فوق ديـپـلـم کشـور          
بر پايه اين گزارش،     .اعالم شده است  

تعداد کل افراد داراي ليسانس کشور    
 ۷ در آخرين اعالم مرکز آمـار ايـران            

 هزارنفر اسـت کـه از         ۱۷۴ ميليون و   
 هـزار و      ۴۰۴  ميليون و ۳ اين تعداد   

 ۶۶۶  ميـلـيـون و        ۲  نفر فعال،    ۱۰۶ 
 هـزار  ۷۳۷  نفر شاغل و ۷۶۱ هزار و   

مـجـمـوع    .   نفر بيکار هستنـد ۳۴۵ و  
افراد غيرفعال در اين گروه تحصيلي، 

 نـفـر     ۸۹۴  هزار و   ۷۶۹  ميليون و  ۳ 
 .است

 
حادثه در تونل کبيرکوه استان     

 ايالم جان يک کارگر را گرفت     
يـکـي از کـارگـران         :    اسفـنـد  ١٦ 

بخش آتش کار احـداث تـونـل بـزرگ            
کبيرکوه  بر اثر سقوط سنگ ازسقف       

 .تونل جان خود را از دست مي دهد   
سقوط سنگ ازسقف تـونـل پـس از             
خرج گذاري در چاله هاي مـورد نـظـر       
براي انفجار روي داده و بـه مـحـض              
اينکه کارگر در حال خـروج از تـونـل            
بوده است به قطعه سـنـگـي بـرخـورد           

 .وجان خود را از دست مي دهد
 

خليل کريمي به ستاد خبري    
 اداره اطالعات سنندج احضار شد    

خليل کريمي از اعضـاي هـيـات         
مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران             

ــه اداره           ١٤ صــبــح روز        ــنــد ب  اســف
اطالعات سنندج احضـار و پـس از            
نزديک به سه ساعـت بـازجـوئـي آزاد            

در اين بازجوئي مامورين ستـاد  .  شد
خبري اداره اطالعات شهر سنندج بـا       
غير قانونـي خـوانـدن اتـحـاديـه آزاد              
کارگران ايران، متـنـي را مـبـنـي بـر               

) خـلـيـل کـريـمـي        ( اينکـه ايـنـجـانـب       
تاکنون عضو و فـعـال اتـحـاديـه آزاد             
کارگران بوده ام و از اين پـس از ايـن              
اتحاديه استعفا ميدهـم در بـرابـر او            
گذاشتند و از وي خواسـتـنـد تـا آنـرا              

 . امضا کند
اما خليل کريمي بـا امـتـنـاع از            
امضـاي ايـن مـتـن، از مـوجـوديـت                
قانوني اتحاديه و تداوم فعاليتهـايـش       

همچنين در اين بازجوئي .  دفاع کرد   
با اشاره به برگزاري تجمع کارگري در       

مقابل مجلس که روز پنجـم اسـفـنـد           
ماه در اعتراض به حداقل مزد خفـت        
بار برگزار شده بود، چنين تجمـعـاتـي      
غير قانوني اعالم شد و خليل کريمي     
در دفاع از حـق اعـتـراض کـارگـران،             
برگزاري چـنـيـن تـجـمـعـاتـي را حـق                 
مسلم کـارگـران خـوانـد و بـر ادامـه                 
فعاليتهايش به عنوان يک کـارگـر در         
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران تـاکـيـد              

در ايـن بـازجـوئـي مـامـوريـن             .  نمود
امنيتي اعالم کردند از ايـن پـس بـا             
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران بـرخـورد          
شديد تـري خـواهـنـد کـرد و بـه هـر                    
شکلي مانع تـداوم فـعـالـيـتـهـاي آن               

اتحاديـه آزاد کـارگـران         .خواهند شد 
ايـران بــا مــحــکــوم کــردن ســيــاســت           
ســرکــوب اعــتــراضــات کــارگــري و           
تعرض به فعالين کارگري مسـتـقـل،          
منجمله تعرض به اعضا و فـعـالـيـن          
خود که با محاکمه جميل محمدي و       
محکوميت سه ساله و نيم نامبرده و       
سپس محاکمه جعفر عـظـيـم زاده و            
هم اينک  احضار و بازجـوئـي خـلـيـل         
کريمي ابعاد تازه اي پيدا کرده اسـت          

کارگران ايران نه تنـهـا    :  اعالم ميدارد 
در دفــاع از حــقــوق انســانــي خــود              
مرعوب هيچگونه سياست بـگـيـر و         
ببندي نخواهند شـد بـلـکـه شـرايـط               
فالکت بار موجود و تالش بـي وقـفـه       
حکومت گران  در تـحـمـيـل فـقـر و                  
فالکت بيشتر بر ميليـونـهـا خـانـواده           
کارگري، آنان  را بـيـش از پـيـش بـه                
سمت اعتراضات متحدانه و تعـيـيـن        

نمـيـشـود     .کننده اي سوق خواهد داد  
هم فقر و فالکت و گـرسـنـگـي را بـر                
ميليونها کارگر تحمـيـل کـرد و هـم             

چـنـيـن    .  زبان اعتراضي آنان را بسـت     
سياستهايي در هيچ جائي از جهان و       
در هيچ تاريخي راه بـه جـائـي نـبـرده           

 نيز ٢١ است و بي ترديد در ايران قرن 
اتـحـاديـه     .راه به جائي نخـواهـد بـرد        

 اسفند مـاه    ١٤   –آزاد کارگران ايران    
 ١٣٩٣ 
 

 چرا با کارگران   
 دشمني مي کنيد؟ 

جميل محمدي و جعفر       محاکمه
 !!!عظيم زاده را محکوم مي کنيـم   

چرا به جاي رسيدگي به شـکـايـات ،            
ــت هــاي               ــواس ــراضــات و درخ ــت اع
کارگران آنها را محـاکـمـه و زنـدانـي             
مي کنيد ؟ با مـحـاکـمـه و زنـدانـي                 
کــردن مــعــلــمــان و کــارگــران از چــه            
کســانــي دفــاع مــي کــنــيــد؟ مــگــر           
کارگران و معلمان چه مي خـواهـنـد؟         
آيا غـيـر از زنـدگـي کـردن ، حـفـظ                    

 ٧  صفحه 
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خانـواده، داشـتـن شـغـل ، دريـافـت                
و حـق       دستمزد مـتـنـاسـب بـا تـورم           

اعــتــصــاب ، ايــجــاد تشــکــل هــاي           
مستقل خود و حق نـفـس کشـيـدن ،             
داشتن بيمه و تامين اجتماعي، دفاع 
از حقوق قانونـي خـود و امـکـان بـر                
قراري زندگي انساني چه مي خواهند   
؟ که اين گونه با اتـهـامـات واهـي و              
ساخـتـگـي فـعـالـيـن و نـمـايـنـدگـان                   
کارگران و مـعـلـمـان را مـحـاکـمـه و                
زنداني مي کنيـد؟ بـدنـبـال افـزايـش             
اعتراضات، تجمعات و اعتـصـابـات       
کارگران ، مـعـلـمـان و پـرسـتـاران و                 

و تدام بال انقـطـاع   ...  بازنشستگان و  
بسياري از اعـتـصـابـات ، دولـت و                
دادگاهها دست به اقدامات مـنـظـم،        
سازمانيافته و معنا دار در سـرکـوب        
کارگران و معلمان زده انـد، در ايـن              

به محاکـمـه کـارگـران و           راستا اقدام 
معلمان با اتهامات واهي کـرده انـد،         
تا شايد بتوانند با ترساندن کارگران و 
ــراضــات،             ــري اعــت ــارگ ــن ک ــي ــال ــع ف
تجمعات و اعتصابات را کـنـتـرل و             
کمتر کرده در نهايت سـر کـوب و از            
بين ببرند ، در پي چنين سياست ضد 
کارگري است که جميـل مـحـمـدي و            
جعفر عظيم زاده را محاکمه کردند و       
هر کدام را با استـنـاد بـه اتـهـامـات                
غير واقعي به سه سال و نيم محکـوم          
نمودند ، در حالي که هنوز کـارگـران          
بسياري از جمله بهنام ابراهيم زاده ،       
شاهرخ زماني ، مـحـمـد جـراحـي و              
دهها کارگر ديگر با اتهـامـات غـيـر           
واقعي و فقط بـه جـرم ايـنـکـه بـراي                 
متشکل کردن کارگران فعاليت کـرده      
اند، در زندانها به سر مي برند ، آنهـا          
بس نـبـوده و اکـنـون مـي خـواهـنـد                  

 .جميل و جعفر را نيز زنداني کـنـنـد      
ما ضمن محکـوم کـردن تـعـقـيـب ،               
محاکمه و زنـدانـي کـردن کـارگـران،             
معـلـمـان و فـعـالـيـن جـنـبـش هـاي                    
مختلف اجتمـاعـي ، مـي خـواهـيـم              
هرچه زودتر و بـدون قـيـد و شـرط ،                 
تعقيب و محاکمه زندانيان قطع شـده     
و حکم برائت جميل محمدي و جعفـر     
عظيم زاده صادر شود ، و همچـنـيـن           
مي خواهيم هر چه زودتر و بدون قيـد        
و شرط کارگران و مـعـلـمـان زنـدانـي             

ما از تشکل ها،کارگـران     .آزاد شوند 
، مــعــلــمــان ، زنــان ، پــرســتــاران،               
دانشجويان ، دانش آموزان ، جـوانـان       
و تمامي مردم آزاديخواه مي خواهيم 
به محاکمه ، و تعقيب و زنداني کردن 

کارگران ، معلمان و فعالين جـنـبـش          
هاي مختلف اعتراض نمايند، و هـم        
چنين در اعتراضات کارگران ، زنـان       

شرکت کرده ضمن ايـنـکـه          ، معلمان 
خواهان مطالـبـات مشـتـرک بـوده ،             
خواهان آزادي زنـدانـيـان کـارگـري و             
سـيـاسـي بـخــصـوص خـواهـان عــدم              
تعقيب و محاکمه جميل محـمـدي و         

تـنـهـا راه       .جعفر عظيم زاده بـاشـنـد       
نجات ما زحمتـکـشـان در اتـحـاد و             

کميته پيگـيـري    . همبستگي ماست 
 ايجاد تشکل هاي کارگري

 
در محکوميت بازداشت     

 کوروش بخشنده فعال کارگري      

هـاي کـارگـري،         کارگران، تشکـل  
در ادامـه    .  هاي شريـف و آزاده       انسان

احضار، تهديد و بازداشـت فـعـالـيـن            
کارگري در شهر سنـنـدج روز شـنـبـه             
شانزدهم اسفند ماه کوروش بخشنـده      
از فعالين کارگري شهر سنندج عضو      

 براي کمک به ايجاد       کميته هماهنگي 
هاي کارگري و همچنين عضو       تشکل

هيات اجرايي کميته دفاع از فعالـيـن    
کارگري مهاباد بازداشت و به مـکـان     

کـمـيـتـه      . نا معلومي منتقل گرديد   
دفاع از فـعـالـيـن کـارگـري مـهـابـاد                 
ضمن محکوميت بازداشت کـوروش      
بخشنده و تـهـديـد و احضـار ديـگـر                
فعالين کارگري خواستار آزادي بـدون      
قيد و شرط کوروش بخشنده و ديـگـر     
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          

 ۱۳۹۳ هفدهم اسفند   . است
 

 احضار و تهديد محمد عبدي پور 
بنا بر خبر دريـافـتـي، شـامـگـاه             

 محـمـد عـبـدي       ٩٣  اسفند ١٦ شنبه  
پور از اعضاي کميته هماهنـگـي در         
شهر سقز به اداره اطالعات اين شهـر        
احضار و مورد بـازجـويـي و تـهـديـد              
قرار گرفت که وي در اين بازجويي ها   
از کميته هماهنگي و فعاليت هايش       

بــازجــويــان اداره    .  دفــاع کــرده اســت     
اطالعات نسبت به برگـزاري مـراسـم         

 مـارس در شـهـر سـقـز و تـوسـط                   ٨ 
اعضاي کميته هـمـاهـنـگـي هشـدار            
داده و اعـالم کـرده انــد در صــورت               

در خـيــابـان و در            بـرگـزاري مــراسـم     
سطح عمـومـي در شـهـر بـا تـجـمـع                  

 .کنندگان برخورد امنيتي خواهد شد
همچنين عبدي پور در مـورد تـوزيـع       
تراکت توزيع شده در شـهـر سـقـز در              
ارتباط با دستمزد و نيـز حضـور وي           
در منزل افشين نديمي پس از آزادي        

وي از زندان مورد سوال قـرار گـرفـتـه         
محمد عبدي پورکه تهديـد بـه      .است

در ايـن       تبعيد و حـبـس شـده اسـت           
بازجويي ها از فعاليت هـاي خـود و            
اعضاي کميته هماهنگي در راستاي     
دفاع از حقوق طبقاتي کارگران دفـاع       

کميته همـاهـنـگـي بـراي         .کرده است 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري          
ضمن اعالم پشتـيـبـانـي از اعضـاي            
ــرخــورد            ــه احضــار و ب خــود،هــرگــون
امنيتـي بـا اعضـاي خـود و ديـگـر                 
کارگران و فعالين کارگري را محکوم      
مي کند و بـرگـزاري مـراسـم هـايـي                

 مارس روز جهاني زن و نـيـز           ٨ نظير  
اول ماه مه روز جهاني کارگـر و حـق            
تجمع و اعـتـراض را بـراي تـمـامـي                
کارگران و فعالـيـن کـارگـري را جـزو              

 .حقوق بديهي و اوليه آنان مي دانـد        
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 تشکل هاي کارگري
 

 احضار فعال کارگري،     
حامد محمود نژاد به ستاد   
 خبري اداره اطالعات سنندج   

بنا به گزارش رسيده، در آسـتـانـه         
 مارس روز جهاني زن و        ٨ فرارسيدن  

برگزاري مراسم هاي اين روز تاريخي       
، صــــبـــح روز چــــهـــارشــــنـــبــــه                

 حامد محمودي نـژاد    ١٣/١٢/٩٣ 
فــعــال کــارگــري و عضــو کــمــيــتــه              
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهـاي کـارگـري بـه سـتـاد اداره               
اطالعات سنندج احضار و چـنـديـن           
ساعت در مورد کميته هماهنگـي و        
ــورد                ــي زن م ــان ــه ــزاري روز ج ــرگ ب

. بازجويي و بازخواست قرار گـرفـت          
اين فعال کارگري از عضويت خود در 
کميته همـاهـنـگـي دفـاع و گـرامـي               
داشت روز جهاني زن را حـق مسـلـم             

کميـتـه   .  تمامي زنان و مردان دانست  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کارگـري ضـمـن مـحـکـوم            
کردن احضار حامد محمودي نـژاد و        
ديگر فعالين کارگري براي ممـانـعـت        
از برگزاري مـراسـم روز جـهـانـي زن               
،خواهان پايان بخشيـدن بـه تـمـامـي           

اين کميته و       اعمال فشار بر اعضاي   
فعالين کارگري مـي       ديگرکارگران و 

کميته هماهنگي براي کمک به   .  باشد
 ايجاد تشکل هاي کارگري

 
 توزيع تراکت براي دستمزد     

 در شهر سقز  

بنابر گزارش ارسال شده ، جمعـي   
از اعضاي کميته هماهنگي در شهـر       

، در   ) واقع در استان کردستـان ( سقز  
اعتراض بـه سـطـوح بسـيـار پـايـيـن                
دستمزدهـاي کـارگـري و مـتـعـاقـب              

بيانيه کميته همـاهـنـگـي و نـيـز در               
حمايت از بيانيه مشترک تشکل هاي  
کارگري، اقدام بـه پـخـش چـنـد صـد               

در .  تراکت در ميان کـارگـران کـردنـد         
اين تراکت دو صـفـحـه اي، بـر لـزوم                
مبارزه متشکل کارگران براي کسـب       
حداقل دستمزد ماهيانه سه ميلـيـون       

 تـاکـيـد      ٩٤ تومان در ماه براي سـال      
شده و در صفحه ي دوم تراکت مـتـن           
بيانيه مشترک تشکل هاي مسـتـقـل       

نــمـونــه  .(  کـارگـري آورده شـده اسـت          
تراکت و نيز بيانيه مشترک در سايت        
کميته هـمـاهـنـگـي قـابـل مشـاهـده               

 )است
اين گروه از اعضـاي کـمـيـتـه در             
راستاي تالش براي آگاهي رساني در      
ميان کارگران، در نـقـاط مـخـتـلـف              
کارگري شهر سـقـز اقـدام بـه تـوزيـع                
تراکت هاي دستـمـزد کـردنـد کـه بـا                

ــد               ــرو ش ــران روب ــارگ ــال ک ــب ــق ــت  .اس
همچنين تعدادي از اين تراکت ها بـه        
نشانه ي اعتراض به اداره کـار سـقـز           
داده شد کميته هماهنگي از تمـامـي        
اعضاي خود و نيز از تمامي کارگران   
و فعالين کارگري ميـخـواهـد کـه بـه             
ــه تــالش               شــکــل هــاي گــونــاگــون ب
ســراســري بــراي افــزايــش دســتــمــزد          

کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي            .  بپيوندند
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
 توزيع تراکت براي دستمزد     

 در شهر اشنويه   

بنابر گزارش ارسال شده ، جمعـي   
از اعضاي کميته هماهنگي در شهـر       

واقع در استـان آذربـايـجـان         (  اشنويه  
، در اعتراض به سطوح بسيار      ) غربي

ــيــن دســتــمــزدهــاي کــارگــري و            پــاي
متعاقب بيانيه کميته همـاهـنـگـي و        
نيز در حمـايـت از بـيـانـيـه مشـتـرک                 
تشکل هاي کارگري، اقدام به پـخـش        
چند صد تراکـت در مـيـان کـارگـران             

در اين تراکت دو صفحـه اي،        .  کردند
بر لزوم مبارزه متشکل کارگران براي      
کسب حداقل دستمزد مـاهـيـانـه سـه           

 ٩٤ ميليون تومان در ماه براي سـال         
تاکيد شده و در صفحه ي دوم تراکـت       
متن بيانـيـه مشـتـرک تشـکـل هـاي               

.مستقل کـارگـري آورده شـده اسـت            
نمونه تراکت و نيز بيانيـه مشـتـرک      (  

در سايت کميتـه هـمـاهـنـگـي قـابـل               
اين گروه از اعضـاي       )  مشاهده است 

کميته در راستاي تالش براي آگـاهـي       
رساني در ميان کـارگـران، در نـقـاط            
کارگري شهر اشنويه منجمله جايگاه     
هاي بنزين و گاز، نانوايي ها، شهرک       
صنعتي، سردخانه هاي سيب، جعبـه      

سازي ها ، کارگران شهرداري و ديگر      
کارگرن اقدام به توزيـع تـراکـت هـاي             
دســتــمــزد کــردنــد کــه بــا اســتــقــبــال          

کميته هماهنگـي  .  کارگران روبرو شد  
از تـمـامـي اعضـاي خـود و نـيـز از                   
تمامي کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري            
ميخواهد که به شکل هاي گونـاگـون         
بــه تــالش ســراســري بــراي افــزايــش           

کميته هماهنـگـي    .  دستمزد بپيوندند 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 کارگري 
 
 

 آزادي افشين نديمي از زندان
 ١٢/١٢/٩٣ روز ســه شــنــبــه       

افشين نديـمـي فـعـال کـارگـري و از                
هماهنـگـي بـراي کـمـک بـه                عضاي

ايجادتشکلهاي کارگري بعداز تحمـل   
 بعدازظـهـر    ٢  سال حبس درساعت     ١ 

اززندان مرکزي سـنـنـدج آزاد شـد و              
مورد استقبال گرم وهمراهي خانـواده      
،دوستان ،کارگران وجمعي ازفعالـيـن      
کارگري شهر سنندج ،کامياران وسقز   
تا مـنـزل ايشـان درروسـتـاي مـحـل                

. سکونتش در کامـيـاران قـرارگـرفـت         
الزم بــه ذکــراســت افشــيــن نــديــمــي           

 به همراه ديگـر  ١٨/٨/٩٢ درتاريخ  
فعال کارگري مهرداد صبوري توسط     
اداره ي اطـالعـات شـهـرسـتـان بـانـه               

ــيـــر ومـــدت           روز را       ٤٠ دســـتـــگـ
ــات             ــاي اطــالع ــاه ه ــگ ــت ــازداش درب
شهرهاي کاميـاران وسـنـنـدج مـورد           
بازجويي وسرانجام باقـرار وثـيـقـه ي           

 ميليون توماني آزاد گـرديـد و       ١٥٠ 
درمراحل دادگاهي اش ازسوي شعبه     

 دادگاه انقالب سنندج بـه اتـهـام      ١ ي  
عضويت در کميـتـه ي هـمـاهـنـگـي              

محکوم    وفعاليت تبليغي عليه نظام   
 سال زندان شـد کـه در دادگـاه              ٦    به

سـنـنـدج از        تجديـدنـظـر دادگسـتـري       
حــيــث عضــويــت درکــمــيــتــه ي                 

تبرئـه واز       سال٥ هماهنگي به مدت    
حيث فعاليت تبلـيـغـي عـلـيـه نـظـام               

 سـال حـبـس        ١ محکوم بـه تـحـمـل           
کميته ي هـمـاهـنـگـي            ..تعزيري شد 

بـراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي           
ــک            ــريـ ــبـ ــن تـ ــمـ ــري ضـ ــارگـ ــه    کـ بـ

وتمامي کارگران وفـعـالـيـن           خانواده
کارگري درود گـرم تـمـامـي اعضـاي            
کميته را نـثـار ايـن فـعـال کـارگـري                  
خستگي ناپذير و تمامي کـارگـران و         
فعالين کارگري و دوستاني مي کـنـد        
که درطـول ايـن مـدت جـهـت آزادي               

ــد         ــمــودن ــه     . ايشــان تــالش ن ــت ــمــي ک
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 *تشکل هاي کارگري
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سليمانيه بـرپـا شـد، زنـان و مـردان                
آزاديخواه با در دست داشـتـن بـنـر و             
پالکاردهايي در دفاع از حقوق زنان و 
گراميداشت روز جهاني زن اين چنين      

همچـنـيـن    .  به استقبال اين روز رفتند    
اين گروه بر بلنديهاي قلعه گويژه، کوه      
مشرف بر سليمانيه با خـطـي بسـيـار        

کـه  "   مـارس   ۸ "  بزرگ نوشـتـه بـودنـد       
بسياري از مردم شهـر آنـرا مشـاهـده           

 . کردند
 

 روز جهاني زن    
 ! و پيام مسعود بارزاني 

در آســتــانــه هشــتــم مــارس روز          
جهاني زن، مسعود بـارزانـي رئـيـس           
اقليم کردسـتـان در پـيـامـي بـه ايـن                 
" مناسبت ضمن تبريک اين روز گفـت      

زنان کردسـتـان نـمـونـه مـقـاومـت و                 
فداکاري زنان جهانند، نمـونـه اي کـه           
در يک روز جنازه سه فرزند شهيـد بـه           
مادري تحويل مي دهند، اما هـنـوز       
ــاده فــداکــاري و جــانــبــاخــتــن                 آم

 .". هستند
مسعود بارزاني در پيام خـود بـه         
نکات متعددي اشاره کرد، اما چيزي   
که بارزاني خود را در مقابل آن الل و     
کر کرده است، کشتار بي حد و حصـر       

 ساله آنهاست و    ۲۴ زنان در حاکميت    
 هزار نفر از زنـان    ۵ تا کنون نزديک به     

و دختران قرباني، ناموس پـرسـتـي و          
فرهنگ مردساالرانه شده انـد، بـدون         
اينکه حتي يک نفر از قاتلين زنان کـه        
بخش زيادي از آنها وابسته به همـيـن         
حزب آقاي بارزاني هستند دستگير و   

پيام بارزاني در   .  محاکمه شده باشند  
آستانه روز جهاني زن، پيامي از سـر        
ناچاري، پيامي براي خاک پاشيدن بـه       
جنبش برابري طلبي زنـان و پـيـامـي           
براي سرپوش گذاشتن بر بيـش از دو          
دهه از حـاکـمـيـت سـيـاه و نـنـگـيـن                   
احزاب قومي و عشيره اي اسـت کـه            
اگر قرار باشد حقوق زنان به رسـمـيـت      
شناخـتـه شـود، در درجـه اول بـايـد                 
ليست وسيعي از اعضا و کـادرهـاي          
رهبري همين احزاب به جرم، قـتـل و           
زن سـتـيـزي بـازداشـت و مـحـاکـمــه                 

 .شوند

 مارس يک زن و    ۸ در آستانه 
 ! دختر چهارده ساله اي کشته شدند    

بر اساس گزارشهاي منتشر شده، 
در آستانه روز جهاني زن در دو اتفـاق       

 سـالـه   ۱۴ جداگانه يک زن و يک دختر   
باز هم قرباني ناموس پـرسـتـي و زن            
! ستيزي در اقـلـيـم کـردسـتـان شـدنـد              

گزارش از اين قرار است کـه در شـب            
هشتم مارس، در شهر کرکوک مـردان    
مسلحي به سوي خانه اي تـيـرانـدازي         
مي کنند که در نتيجه آن دو دختر آن         
خانواده هدف گلوله قرار مي گيردند،    

 ساله هـم    ۱۴ يکي زخمي و يک دختر      
 . جانش را از دست مي دهد

همچنين در همين روز در شـهـر           
خانقين، مـردي هـمـسـر خـود را بـه                 

قتـل  .  رگبار گلوله بست و او را کشت   
و کشتار زنان در اقلـيـم کـردسـتـان و              
مــنــاطــق تــحــت حــاکــمــيــت احــزاب         
ناسيونـالـيـسـت کـرد تـا هـم اکـنـون                  
هزاران قربـانـي بـه جـاي گـذاشـتـه و                 
روزي نيست کـه تـعـدادي از زنـان و               
دختران قرباني فرهنگ و سنن عـقـب        

 .مانده و مردساالر نشوند
 

کشته شدن يک سرباز کانادائي     
 ! توسط نيروهاي اقليم کردستان   

شب ششم ماه مارس چهار تن از      
نيروهاي نظامي کانادا، اشتباهي در     
مــحــور بــاشــيــک تــوســط نــيــروهــاي         
نظامي اقليم موسوم به پيشمرگـه بـه         
رگبار بسته شدند که در نيتجه آن سـه   
نفرشان زخمي مي شوند که يـکـي از          
آنها چند ساعت بعد در بيمارستـانـي        

. در شهر اربيل جانش را از دست داد     
ــت                  ــکــم ــگــورد ح ــل ــاره ه ــن ب در اي
سخنگوئي وزارت پيـشـمـرگـه اعـالم          
کرده که اين رويداد در حـالـي اتـفـاق             
افتاده که اين چهار مشـاور نـظـامـي            
کانادائي بدونه هماهنگي با نيروهاي    

. اقليم در اين مسير حرکت کـرده انـد         
الزم به ذکر است کـه در چـهـارچـوب            
فعاليتهاي ائتالف عـلـيـه داعـش از            

 نـفـر از       ۶۹  به بعد ۲۰۱۴ ماه اکتبر   
نيروهاي نـظـامـي کـانـادا در اقـلـيـم                

 .کردستان به سر مي برند
 
 

دستور فرستادن نيرو براي   
 آزادي شهر موصل توسط      
 ! چه کسي صادر مي شود   

در باره فرستادن نـيـرو از اقـلـيـم             
کردستان براي آزاد سازي مـوصـل از         
دست داعش و اينـکـه چـه کسـي در              
اين باره تصميم مي گيرد، روز هفـتـم        
مارس دلير ماوه تي معـاون هـئـيـت            
پارلماني نيروي پيشمرگه اعـالم کـرد        

اين رئيس اقليم کـردسـتـان اسـت       "  که
کــه در بــاره فــرســتــادن نــيــرو بــراي              
آزادسازي موصل تصميم مي گـيـرد،    
اما اين تصميم بايد با قـيـد و شـرط             

ماوه تي در بخش ديـگـري از       ".  باشد
جنگ موصـل  " سخنان خود آفزود که  

فرصت مناسبي است براي تـحـمـيـل          
کردن تمام شرطهـاي خـود بـه دولـت             
مرکزي عراق و در اين باره بايد هـمـه        
جناحها بر سر شروط اقليم کردسـتـان       
در جنگ آزاد سازي مـوصـل تـوافـق           

 ". داشته باشند
الزم به ذکر اسـت کـه حـملـه بـه                 
موصل و بازپس گـيـري آن از دسـت             
داعش مدتي است بر سر زبانـهـاسـت        
و سخنان ماوه تي هـم بـراي شـرکـت              
نيروهـاي نـظـامـي اقـلـيـم و ايـنـکـه                   
تصميم نهاي با چه کسي اسـت و بـه             
چه قيمتي شرکـت خـواهـنـد کـرد در              

بهرحال هر چه . همين رابطه مي باشد 
هست در جنگ با داعش هم احـزاب         
ناسيوناليست حاکم، مثل حاکـمـيـت       

 ساله خود قبل از هر چيز به فکـر        ۲۴ 
تحکيم مـوقـعـيـت سـرکـوبـگـرانـه و                
افزودن بر دزدي و چپاولهاي خود مي      
باشند و در اين راستا حاضرند با هـر      
نيرو و دولتي دست به ساخت و پاخت 

  . بزنند
  

عربستان سعودي در اربيل    
 ! کنسولگري باز مي کند  

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده       
عربستان سعودي در چند روز آيـنـده          
کنسولگري خود را در شهر اربيل بـاز   

اين تصـمـيـم در پـي سـفـر              .  مي کند 
هــئــيــتــي بــلــنــد پــايــه از مــقــامــات           
عربستان سعودي به عراقي در اوائـل        

الزم بـه    .  سال جاري گرفته شده اسـت      
ذکــر اســت کــه هــم اکــنــون، ايــران،              
روسيه، بريتـانـيـا، آمـريـکـا، آلـمـان،              
فرانسه، مجارستان و ترکيه در شـهـر         

 .*اربيل کنسولگري دارند
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گردد، کارگر، معلم اتحـاد اتـحـاد،         
نان مسکن آزادي و زنداني سياسي      

، مسير خيابان فـرح    " آزاد بايد گردد  
برگزاري اين حرکـت در    .  را پيمودند 

حالي صورت گرفت که از هفته هـا       
قبل نـيـروهـاي اداره اطـالعـات و              
ديگر ماموران امـنـيـتـي رژيـم در             
سنندج با تمام قدرت تالش کـردنـد      
که از طريق احضار، تهديد فعالـيـن        
عرصه هـاي اجـتـمـاعـي و مـدافـع               
حقوق زن و هـمـچـنـيـن بـا ايـجـاد                  
فضـاي رعــب و وحشــت مــانــع از            

 ٨ حضور مردم و يا برگزاري مراسم      
 .مارس در سنندج بشوند

کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب              
کــمــونــيــســت کــارگــري بــه شــرکــت        
کنندگان و دست اندرکاران  در ايـن     
راهــپــيــمــايــي کــه تــوانســتــنــد ســد        
امنيتي و قـلـدرمـنـشـي نـيـروهـاي             

امنيتي و سرکوب رژيم را شکسـتـه    
و صــداي آزاديــخــواهــي و بــرابــري          
طلبي را در بخشي از شـهـر فـريـاد           
بزنند درود مـيـفـرسـتـد و بـه آنـان                 

 .خسته نباشيد مي گويد
بنا بـه اخـبـار ديـگـري کـه بـه                  
کميته کردستان حزب رسيـده اسـت        
عــالوه بــر ســنــنــدج در مــريــوان،             
مهاباد، سقز و چـنـد شـهـر ديـگـر                
مراسمهاي هشت مارس در جمعها     
و محافل و مکـانـهـاي  مـخـتـلـف              

 . برگزار شده است
 

  مارس ٨ زنده باد 
 روز جهاني زن

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ٩٣  اسفند ١٧ 
 ٢٠١٥  مارس ٨ 
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