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 2  ۱۳۹۳اسفند  ۲۲ انترناسيونال 

اخـيـرا کـانـال       :  اانترناسـيـونـال   
تلويزيوني من و تو در برنامه اي   
تـــحـــت عـــنـــوان رو در رو از                  
ابوالحسن بني صدر و عبدالرضا 
کــريــمــي دعــوت کــرده اســت تــا          
درباره جـنـگ سـنـنـدج صـحـبـت             

بني صدر بـعـنـوان اولـيـن          .  کنند
رئيس جمهـور اسـالمـي، رئـيـس          
شوراي انقالب و فرمانده کل قـوا  
در زمان وقوع جنـگ سـنـنـدج و         
کريمي به گفته خـودش مسـئـول        
شوراي شهر مريوان در آن زمـان        
و در حال حاضر مسـئـول روابـط        
ــرات             ــکـ ــزب دمـ ــي حـ ــومـ ــمـ عـ

شــمـا از    .  کـردسـتــان ايــران اســت      
کسـانـي هسـتـيــد کـه از نـزديــک               
شاهد و درگير وقـايـع کـردسـتـان        
در آن زمـان و از جـملــه جــنــگ               

قبل از هر چيز در .  سنندج بوديد
ايــن بــرنــامــه از طــرف مــجــري             
برنامه، خانم شادي صدر بعنـوان  
مشاور ايشان و يا آقـاي کـريـمـي       
مطرح ميشود، که خواست مردم 
کردستان صحبت کـردن بـه زبـان        
خودشان و داشتن خـودمـخـتـاري     
بــوده اســت، آيــا واقــعــا ايــنــهــا             
خواست هاي مردم کـردسـتـان در      

 آن زمان بود؟
 

اجــازه   : عــبــدل گــلــپــريــان    
بدهيد قبل از ايـنـکـه بـه سـئـوال           
مشخص شما جواب بدهم اين را   
بــگــويــم کــه تــمــامــي وقــايــع و             

در    ۵۷رويدادهاي بعد از قـيـام         
شــهــرهــاي کــردســتــان هــمــانــنــد        
خواست عمومي مردم در سراسـر  
کشــور بـــراي پـــايـــان دادن بـــه              
حــکــومــت ديــکــتــاتــوري شــاه و          
تحقق آرزوهاي آزاديـخـواهـانـه و         

حـتــي در    .  بـرابــري طــلـبــانــه بــود      
نـيـز خـواسـت          ۵۷مقـطـع قـيـام         

خــودمــخــتــاري در مــيــان مــردم         
. کردستان مـوضـوعـيـت نـداشـت        

مســـئلـــه خـــودمـــخـــتـــاري و               
خواستهايي از اين جنس زمـانـي     

خود را نـمـايـان مـي کـنـنـد کـه                   
نوروز خونين سنندج اتفاق افتـاد  
و بعد از اينکه هيـئـتـي از سـوي         
دولت براي بقول خـودشـان صـلـح       
به کردستان مي آيند، از آنجا که 
يــکــي از جــريــانــات دخــيــل در             

حزب دمکرات " اوضاع کردستان 
بــود، مســئلــه    "  کــردســتــان ايــران   

خــودمــخــتــاري در مــذاکــرات و         
بيانيه ها هـم بصـورت نـاقـص و           

. دست و پا شکسته جا بـاز کـرد      
علت طرح ايـن مـوضـوع نـيـز از            
سوي حزب دمکرات اين بـود کـه     
اين حزب پيشيـنـه اي قـبـلـي در            
رابطه بـا خـواسـت و مـطـالـبـات              
خودمـخـتـاري طـلـبـانـه در دوره              

اين را بايـد  .  قاضي محمد داشت
اضــافــه کــنــم کــه طــرح مســئلــه           
خودمختاري نه به عنوان طـرحـي   
جامع، فکر شده و يکدست بلـکـه   
اسـاســا طـرح آن از ســوي حــزب             
دمکرات به ميدان کشـيـده شـده        

اگر نيروي چـپ در جـامـعـه         .  بود
کردستان ضعـيـف مـيـبـود و يـا             
اينکه کومه له از اعتبار و نـفـوذ   
اجــتــمــاعــي در مــيــان مــردم                
برخوردار نبود، حـزب دمـکـرات        
به هر چيزي که خميني ميـگـفـت    

اسـنـاد و تـيـتـر          .  رضايت ميـداد 
روزنــامــه هــاي آنــدوران هــمــگــي       
مــوجــود هســتــنــد کــه حــزب                
دمکرات و شخص قاسملو بارهـا  
به تهران سفر کردند و با خميني، 
بني صدر و هيئت دولت نشـسـت   
برگزار ميکـردنـد بـلـکـه بـتـوانـد             
مـوقــعــيـتــي از ســوي حـکــومــت          
جديـد کـه داشـت پـا مـيـگـرفـت                 

 . بدست بياورد
اما از سوي ديـگـر آنـچـه کـه          
فضا و سيماي شهرهاي کردستان 

نشان مـيـداد،      ۵۷را بعد از قيام 
عبارت بـود از هـمـبـسـتـگـي بـا               
خواسـتـهـاي سـراسـري و اهـداف             
اوليه انقالب که رنگ برجسته آن 
در هفت بند قطعـنـامـه مـهـابـاد         

مــي تــوانــد ادعــاي عــبــدارضــا           
ايـنـکـه    .  کريـمـي را بـاطـل کـنـد            

حزب دمکرات  قادر نشـد تـوجـه      
خميني و دولت موقت را حداقـل  

مـاده اي     ۸قطعنامه  ۲براي بند 
مهاباد بخود جلـب کـنـد دقـيـقـا           
حضــور تــوده اي و اجــتــمــاعــي            
گرايش چپ انقالبي در کردسـتـان   
ــود کــه شــهــر ســنــنــدج آن را                  ب

چـنـديـن مـاه       .  نمايندگي ميکـرد 
قبل از قيام بـهـمـن و زمـانـيـکـه            
شــيــرازه حــکــومــت شــاه داشــت          
بتدريج از هم گسيخته ميشد، به 
ابتکار جوانان در شـهـر سـنـنـدج          

هــاي مــحــالت  شــکــل         " بــنــکــه " 
ــد   ــتــن مــعــنــاي عــمــلــي و         .  گــرف

ســاخــتــاري بــنــکــه ايــن بــود کــه           
جوانان هر محله اي و بـخـشـا بـا       
حضـــور اقشـــار ديـــگـــر مـــردم            
شوراهايي براي برقراري امـنـيـت      
در محله در مـقـابـل سـربـازان و            
نـيـروي پـلـيـسـي حـکـومـت شـاه                 

هر اندازه به مقـطـع   .  ايجاد کردند
قيام نزديکتر مـيـشـديـم، بـنـکـه            
هـــاي مـــحـــالت مـــنـــســـجـــم و           
سازمانيافته تر وظايف مهمتـري  
در دسـتـورشـان قـرار مـيـگـرفـت             
بدون اينکه سازمان يـا جـريـانـي         
اين شکل از فعاليت را بـرايشـان     

با نزديک شـدن  . ديکته کرده باشد
سرنگوني حکومت شاه، بنکه ها 
ديگر محل تجمع جوانان دختر و 
پسر نبـودنـد بـلـکـه بـخـش هـاي               
مختلف اجتـمـاعـي مـردم در آن           

بنکـه هـا زنـان،        .  دخالت داشتند
کارگران، کسبـه جـزء مـعـلـمـان،           
روشنفکران و مـحـصـلـيـنـي  کـه            
ــمــومــا نــگــاهــي راديــکــال،               ع
ســکــوالر و مــدرن بــه مســايــل             
داشتـنـد، را در خـود جـاي داده               

گرايش چپ در اين بنکه هـا  .  بود
دست باال را داشت تا جائيکه در 
طـول تـمـام دورانــي کـه سـپـاه و                 
ارتش قدرت اعمال نفوذ در شـهـر   
را نداشتند، اداره امـور شـهـر از          

طريق هـمـيـن بـنـکـه هـا انـجـام                  
ميشد که يک شوراي سراسري بـه  

هيـئـت مـوسـس شـوراهـاي           "اسم 
را تاسيس و در مقاطـع  "  محالت

جـــنـــگ از نـــظـــر امـــکـــانـــات             
اقتصادي، توزيع آذوقه، برقـراري  
امنيت و بسـيـاري فـعـالـيـتـهـاي             
ديگر بصورت سازمانيافته عمـل  

اين شکل و اين ساختـار  .  ميکرد
از فعاليت توده اي و اجـتـمـاعـي       
بتدريج داشت در ديگر شهـرهـاي   

ميخواهـم  .  کردستان پا ميگرفت
بگويم آنچه که فضاي سيـاسـي و     
اجتمـاعـي شـهـرهـاي کـردسـتـان             
بويژه سـنـنـدج را نشـان مـيـداد،             
نوعي از همبسـتـگـي انسـانـي و          
اجتمـاعـي تـوام بـا تـالش بـراي                
گسترش دادن آن در مابقي حـتـي   

از ايـن رو      .  شهـرهـاي ايـران بـود        
ــه           ــتـــاري کـ مســـئلـــه خـــودمـــخـ
عبدالرضا کـريـمـي از آن سـخـن            
گــفــتــه اســت فــقــط مــربــوط بــه            
خواست و توقع حـزب دمـکـرات        
کردستان ايـران در چـک و چـانـه               
زدن خود با دولت موقت بود کـه    

 ۸تنها در يک بند از قطعنـامـه        
مــاده اي بــه آن پــرداخــتــه شــده              

بدون اغراق بايد بگويم کـه  .  است
فضاي اجتماعي و توده اي شـهـر     
سنـنـدج در پـايـيـن و در مـيـان                  

 ۸مردم حتي بسيار راديکالتر از 
 .بند اين قطعنامه بود

 

 ۲۴جـنـگ       : انترناسيونـال 
 ۵۹روزه سنندج در ارديـبـهـشـت       

بود ولي بخاطر دارم که درگـيـري   
ها خيلي زودتر آغـاز شـده بـود،          
بطور مشخص هفته آخر اسـفـنـد      

شـهـر سـنـنـدج           ۵۸و نـوروز     ۵۷
شاهد درگيريهاي خونـيـن بـود و        
بدنبال آن اعـدام هـاي تـابسـتـان            

توسط خلخالي انجام گرفت،  ۵۸
 جنگ بر سر چه بود؟

 

ابـتـدا     : محـمـد آسـنـگـران       

اينرا بايد بگويم هر کس که از آن 
تاريخ حرف ميزنـد، بـهـتـر اسـت          

 ٢٤قبال بداند اتـفـاقـات جـنـگ          
به دنبال  ٥٩روزه سنندج در بهار 

جنگ نوروز خونيـن سـنـنـدج در         
و شــکــســت        ٥٧روزهــاي آخــر       

نيروهاي نـظـامـي رژيـم در سـال            
بـعـد از نـوروز        .  اتفاق افـتـاد   ٥٨

خونين سـنـنـدج حـملـه بـه هـمـه                 
شهرها آغاز شد و پيـشـمـرگـان و       
نيروهاي مسلح مردمـي بـعـد از        
مدت کوتاهي از شـهـرهـا عـقـب        

مـردم     ٥٨اما در سال   .  نشستند
تــمــام شــهــرهــاي کــردســتــان بــا           
تظاهراتهاي دهها هزارنفره عليـه  
رژيم به مـيـدان آمـدنـد و در دل               
همـيـن حـرکـات تـوده اي شـعـار                
ــور              ــحـ ــه مـ ــاري بـ ــتـ ــخـ ــودمـ خـ

در .  اعتراضات مردم تبديـل شـد    
بـه دو دلـيـل نـيـروهـاي              ۵۸سال 

نظامي رژيـم اسـالمـي از مـردم             
شکسـت خـوردنـد يـکـي ايـنـکـه               
مردم در ابعاد تمام کردستـان بـه     
خــيــابــان آمــدنــد و دوم ايــنــکــه            
ــح آن دوره                ــلـ ــاي مسـ ــروهـ ــيـ نـ
توانستند ضربات کوبنـده اي بـر       
پيکر ارتـش و ديـگـر نـيـروهـاي               

. سرکوبگر حکومتي وارد کـنـنـد     
خميني براي سر و سـامـان دادن         
به نيروهايش ناچارا آتش بـس را      

پـيـشـمـرگـان دوبـاره بـه            .  پذيرفت
شــهــرهــاي .  شــهــرهــا بــرگشــتــنــد    

کردستان از کامياران تـا نـزديـک      
رضائيه تحـت تسـلـط نـيـروهـاي           
سياسي و نـظـامـي آن دوره قـرار           

 . گرفتند
پايه و دليل تمام اين جنگ و 
جدالها از آنجا ناشي مـيـشـد کـه       
جمهوري اسالمي و حاکمان تـازه    
به قدرت رسيـده نـمـيـخـواسـتـنـد           
هــيــچ نــوع اراده و دخــالــتــي از             
جانب مردم و نمايندگانشان براي 

در آن   .  اداره جامعه را بـپـذيـرنـد        
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دوره ابتدا مردم اسـاسـا خـواهـان       
ادامه انقالب بودند و سران رژيـم    
اسالمي انقالب را خاتمه يـافـتـه      

امـا بـا تـحـمـيــل          .  اعـالم کـردنـد     
جنگ به مردم کردستان به مـرور  
خواست خودمختاري و رفع سـتـم   
ملي چون زمينه قديمي بـر پـايـه      
وجود ستم ملي داشت در اواسـط  

در سـال    .  بـرجسـتـه شـد       ٥٨سال 
بـا بـرجسـتـه شـدن خـواسـت               ٥٨

خودمختاري ديگر مطالبات حق 
طــلــبــانــه مــردم تــا حــدودي بــه             

بنابر اين در دو .  حاشيه رانده شد
مرحله مـعـيـن در کـردسـتـان دو             
ــاوت            ــف ــت خــواســت عــمــومــي م

 ٥٧در اوخر سال   .  برجسته بودند
هـنـوز خـواسـت          ٥٨تا تابستـان    

محوري مـردم ادامـه انـقـالب و             
اداره جامعه بوسيلـه خـود مـردم        

به بـعـد      ٥٨از تابستان سال . بود
خــواســت خــودمــخــتــاري بــه يــک        
مطالبـه مـحـوري مـردم تـبـديـل              

اما خـواسـت اداره جـامـعـه            . شد
بــوســيلــه خــود مــردم در هــر دو            

. مقطع يک خواست پايـه اي بـود      
ــيــســم اداره جــامــعــه در             مــکــان
شهرهاي کردستان هم يـک دسـت     

در آن مقطع سه مکانيـسـم   .  نبود
 . خود را طرح کردند

کــه " ـــ شــوراي شــهــرهــا              ۱
نمايندگـانـي بـا انـتـخـاب مـردم              

 بودند،
مکانيسمي کـه  "  بنکه ها" ـ ۲

عمدتا در سنندج شکل گـرفـت و     
به مکانهايي گـفـتـه مـيـشـد کـه            
مردم و فعالين هر مـحلـه در آن         
مکان جمع ميشدند و در مـورد        
مسائل مختلف اداره محله خـود  

بـنـکـه    " و در هماهنگي با ديـگـر     
در محـالت ديـگـر شـهـر در            "  ها

مورد کل موضوعات اداره شـهـر   
ــن                  ــرده و اي ــري ک ــي ــم گ ــي تصــم

 تصميمات را اجرا ميکردند، 
و باالخره احزاب سيـاسـي    ـ ۳

و مسلح بودند که در هـر شـهـري      
به نسبت تـوان و نـفـوذ تـوده اي             
ــالــت                  ــر دخ ــه ــا در اداره ش ــه آن

همه اين مکانيسـمـهـا    .  ميکردند
حمايت توده اي مردم را بـا خـود       

داشــت چــون آنــهــا را نــمــايــنــده            
. ســيــاســي خــود مــيــدانســتــنــد         

جمهوري اسالمـي از هـمـان روز          
اول با مردم کـردسـتـان نـه تـنـهـا            
ــه امــروز                  ــه بــود و تــا ب ــيــگــان ب
همچنان بـيـگـانـه مـانـده اسـت،              
بلکه مستـقـيـم عـلـيـه مـردم بـه               
کشتارهاي بيـرحـمـانـه اي دسـت          

 .زد
 

مـوضــوع  :  انـتـرنــاسـيـونــال    
اصلي مورد بحث در اين برنـامـه   
تلويزيوني اين است که در جنـگ  
سنندج چه کسي مقصر بود و چه 
کسي بايد پـاسـخـگـو بـاشـد؟ در           
اين بحث آقاي بني صدر خـود را    

ايشـان و    .  بي تقصير اعـالم کـرد    
هــمــچــنــيــن نــمــايــنــده حــزب                
دمکرات، کومـه لـه را مسـئـول           
ــگ اعــالم کــردنــد و                  ــن جــن اي
همچنين خـمـيـنـي را کـه عـلـيـه               

نـظـر   .  کردهـا اعـالم جـهـاد کـرد           
شما در اين مورد چيست؟ نـقـش     
کومه له در کردستان و در جنـگ  

 سنندج چه بود؟ 
 

بگذاريد به   : عبدل گلپريان
نکته اي اشاره کنم که بـر اسـاس       
آن بشود جايگاه مقصر واقعي را   

در .  با فاکت و دليـل نشـان  داد        
اجالسي کـه سـران هـفـت کشـور            
غربي در گوادلوپ تشکيل دادند 
تصميم گرفتند بعد از خروج شـاه  
از ايران از جريان خميني حمايـت  

تـا قـبـل از مـطـرح شـدن               .  کنند
خميني، انقالب ايران در مسيري 
متمايل به چپ و آزاديـخـواهـانـه       

تـالش دولـتـهـاي       .  حرکت ميکرد
غربي براي حـمـايـت از خـمـيـنـي            
درسـت بــخـاطــر ايـجــاد مــانـع و             
گرفتن ميـدان از مسـيـر اصـلـي            
انقالب که سيمـايـي چـپ داشـت         

از طرف ديگر زمـيـنـه هـاي       .  بود
گرايش چـپ در کـردسـتـان قـوي              
بود تا جاييکه هنوز يـک مـاه از         
قيام بهمن نـگـذشـتـه بـود مـردم             
اجازه ندادند که نماينده خـمـيـنـي     

و يک جـريـان مـذهـبـي          )  شيعي( 
در کــردســتــان   )  ســنــي( مــحــلــي   

ميداندار شونـد و مـردم مسـلـح           

حضـور  .  بساط آنان را بـرچـيـدنـد      
گرايش اجـتـمـاعـي و سـازمـانـي            
چپ در کردستان در تـنـاقـض بـا         
جريان مذهبي و نقـشـي بـود کـه         

از .  خميني بر عهده گـرفـتـه بـود        
اين رو تـمـام تـالش خـمـيـنـي و                  
دولت موقت اين بود که مانـع از    
اين نـيـروي چـپ اجـتـمـاعـي در                

خميني و دولت .  کردستان بشوند
موقت در سـطـح سـراسـري اهـرم            
ترمز انقالب را بـدسـت گـرفـتـنـد         
چون شاه رفته بود و ارتش هم بـه    
خميني که مورد حـمـايـت غـرب         
بود اعالم وفـاداري کـرده بـود و            
ــد             ــگــذارن حــواســشــان بــود کــه ن
انقالب همچنان در مسير اصلـي  

خميني هم در .  خودش پيش برود
من فـرمـان   : " پيامي گفته بود که

 ". قيام نداده ام
توضيح اين نـکـات از آن رو         
اهميت دارد که بگويم اين جريان 
ــجــاعــي و مــذهــبــي کــه از                ارت
حمايت غرب برخوردار شـده بـود     
و حـتـي در خـواب هـم نـمـيـديـد                 
ايــنــگــونــه ســوار انــقــالب مــردم         
بشود، رسالت اصلي اش کشيـدن  
شــمــشــيــر از رو در مــقــابــل                   

. خواستهـاي انسـانـي مـردم بـود           
مردم شـاه را انـداخـتـنـد کـه بـه                  
آزادي برسند، مردم سـلـطـنـت را         
ــان،                    ــق ــف ــه  خ ــه ب ــد ک ــدن ــي ــرچ ب
ديکتاتوري، تبعيض، فـقـر و نـا          
امني فاصله طـبـقـاتـي، خـاتـمـه            

مــردم انــقــالب کــرده      .  داده شــود  
رفاه و آسـايـش مـي خـواسـتـنـد،            
ايجاد تشکل، روزنامه، تجمـع و    
گردهمـايـي و دهـهـا خـواسـت و               
مطالبه برحق ديگر که حکـومـت   
شاه چنديـن دهـه مـردم را از آن              

. محروم کرده بود مي خواسـتـنـد   
دسته هاي اسالمي آنگونه که در 
بســيــاري از شــهــرهــاي ايــران از          
طريق شبکه مساجد و آخـونـدهـا    
و با قلدرمنشي مردم را به خـانـه   
مــيــفــرســتــادنــد، در شــهــرهــاي          
کردستان چنيـن قـدرت مـانـوري         
نداشتند و مـردم بـا خـلـع سـالح            
مراکز نظامي و پادگانها مسـلـح   

جريانات و گـروهـاي       .  شده بودند

سياسي چپ که پيشينه فعـالـيـت    
مخفـي داشـتـنـد، بـعـد از قـيـام                 
اعالم حضور علنـي کـردنـد و از          
قبل هـم سـاخـتـارهـاي تـوده اي               
نــظــيــر بــنــکــه هــا و شــوراهــاي             
محـالت و شـهـر شـکـل گـرفـتـه                 

تمامي ايـنـهـا خـمـيـنـي و              .  بوند
دارودسته اش را نگران کرده بـود    
و بــقــول خــودشــان مــي بــايســت          

در .  تکليفش را روشن مي کردند
نـوروز  (   ۵۸اولين روز فـرورديـن       

قـدرت خـود را       )  خونين سـنـنـدج   
براي سرکوب مـردم و نـيـروهـاي         
سياسي به آزمايش گذاشتند امـا  
چون ديدند تنها با چند سـازمـان     
سياسـي طـرف نـيـسـتـنـد بـلـکـه                 
ميليونها نفر از مردم کـردسـتـان      
را در مقابل خـود مـي بـيـنـنـد،             
هيئت صلح درست کردند و بـراي  

بـا  .  مذاکره به کردستان فرستـانـد  
انواع طرح، توطئه، و فـرسـتـادن        
ــه                      ــره  ب ــي ــاه و غ ــپ ــش و س ارت
کردستان، تالش کردند که مـانـع     
ــالب در                  ــق ــده ان ــن ــب طــپ ــل از ق

. کردستان بشوند اما نتوانستـنـد  
بـا تـوجــه بــه آنــچـه اشـاره کــردم               
بــخــوبــي مــيــتــوان دريــافــت کــه          
مقصر اصلي در ايجاد جنـگ، و    
لشکرکشي به کردستان چـه کـس     

خميني، هيئـت  .  يا کساني بودند
دولـت مــوقـت و ارتـش و سـپــاه               
بـانــي اصــلـي بـروز جـنــگ و نــا               
آرامي در کردستـان بـودنـد و در          
مقابل خواستهاي انقالبـي مـردم     

. به هر توطئه اي دست مي زدنـد 
باالخره اگر واقعا کسي نـمـيـدانـد     
مقصر اصلي چه سـيـاسـت و چـه         
کساني بودند، براي لـحـظـاتـي و         

بـه     ۵۷از قـيـام     ( در همان تاريخ 
از مسـايـل و رويـدادهـاي           )  بعـد 

کردستان قدري فاصله بـگـيـرد و      
به تاريخ رويدادهاي تهران، حملـه  
به دانشگاه هـا، اوضـاع تـرکـمـن          
صحرا، انقالب فرهنـگـي، حـملـه       

خـرداد شـصـت کــه        ۳۰بـه زنـان،       
جنايتي به تمام معـنـا و عـظـيـم          
بود و تهاجم همه جانبه به مـردم    
در ديگر نـقـاط ايـران را مـروري           
بکند آنگاه مقصر و جنايتکـاران  
اصلي در وقايـع کـردسـتـان و در           

ــه را خــواهــد               ۳۶ ســال گــذشــت
 .شناخت

 

ــال   ــاســيــون ــن      : انــتــرن در اي
گفتگو اشاراتي به انجـمـن هـا و        
شــوراهــاي مــردم در شــهــرهــاي          

کردستان ميشود که بايـد بـنـکـه       
. ها را هم بـه آنـهـا اضـافـه کـرد              

مــوضــع جــمــهــوري اســالمــي در        
مقابل اين نهادها چه بود؟ رابطه 
نيروهاي سـيـاسـي در کـردسـتـان           
بــويــژه کــوملــه بــا ايــن نــهــادهــا           

 چگونه بود؟ 
 

 :محمد آسنگران
 همچنانکه قبال گفتـم جـمـهـوري      

اسالمي کال براي مـردم بـيـگـانـه و          
. نيروي سرکوبگر محسوب مـيـشـد     

جمهوري اسالمي نيز به همان شکل 
مردم کردستان و ارگانهاي منتـخـب   

آنـهـا   .  آنها را دشمن خود ميدانسـت 
را ضد اسالمي، ضد انقالب، عامل 
بيگانه و مانع اجراي قوانين شـرعـي   
و يــک مــانــع اصــلــي بــراي اعــمــال            

امـا در    .  حاکميت خـود مـيـدانسـت      
نيـروهـاي سـيـاسـي بـا              مورد رابطه

ارگانهاي منتخب مردم بايد تـاکـيـد    
کنم که رابطه اي تعريف شده، واحـد    
و يــک دســت و هــمــاهــنــگ وجــود            

دو حزب اصلي و بانفـوذ آن    .  نداشت
ــه و حــزب دمــکــرات                ــومل دوره ک

بقيه نيـروهـاي   . کردستان ايران بودند
سياسي عمدتا در حاشيـه تـحـوالت      

سازمان چـريـکـهـا از هـمـان           .  بودند
به دو شاخه تقـسـيـم شـد و          ٥٩ سال 

نقش تعيين کننده اي در کـردسـتـان      
ــداشــت  امــا حــزب دمــکــرات و          .  ن

کومله هم به نسـبـت تـوان و قـدرت           
نظامي و تـوده اي آنـهـا رابـطـه اي                
متفاوت با نهادهاي منتخب مـردم    

اوال اعمال حاکميـت مـردم     .  داشتند
از طريق شوراها و بنکه ها عـمـدتـا      
در جنوب کردستان و مشـخـصـا در      
سنندج و مريوان تا حدودي عـمـلـي      

ــگــر شــهــرهــا اســاســا            .  شــد در دي
حاکميت احزاب برجسته بود و کمتر 
ارگانهاي توده اي براي اداره جامـعـه   

اگر جـايـي هـم شـکـل          .  شکل گرفت
ميگرفت عمال در حاشيه حاکمـيـت   

اما در جنوب . احزاب قرار ميگرفت
کردستان به دليل فضاي چپ و بويژه 
نقش کساني مثل صديق کمانگـر و    
فواد مصطفي سلطاني دخالت مردم 
در اداره جامعه برجسته تر از بـقـيـه        

در .  شهرهاي شمـال کـردسـتـان بـود         
ــان آن دوره حــزب               شــمــال کــردســت
دمکرات با نـفـوذتـر بـود و هـمـيـن              
باعث شده بود که مردم نتوانـنـد در     
اداره جامعه و اعمال حاکميت خـود    

امـا در    .  نقش مـهـمـي ايـفـا کـنـنـد            

 ۴ صفحه  

 

 ۲ از صفحه  
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جنوب کردستان نيز شورا به معـنـي   
آنچه شورا .  دقيق کلمه شکل نگرفت

گفته ميشد نـمـايـنـدگـان مـنـتـخـب            
مردم بودند که اسمـشـان را شـوراي        

حــزب دمــکــرات   .  شــهــر نــامــيــدنــد   
ــهــاي             ــن ارگــان ــران اي ــان اي کــردســت
مردمي را نه از خود که در مـقـابـل        
خود ميديد و هـر جـا مـيـتـوانسـت             
کارشکني ميکرد و حتي جـاهـايـي      
که امکانش را داشت به آنهـا حـملـه      
مــيــکــرد و تــا حــد تــوانــش مــانــع             

در شهـرهـاي   .  شکلگيري آنها ميشد
جنوب کـردسـتـان بـه دلـيـل قـدرت              
همين ارگـانـهـاي مـردمـي و نـفـوذ              
کومله، حزب دمکرات نميتـوانسـت   
آشکارا در مـقـابـل آنـهـا دسـت بـه                

 .اقدامي بزند
 

عـبـدالـرضـا       : انترناسيونال
کريمي اظهـار مـي کـنـد کـه در              
مريوان اين مردم بودند که بـجـان   
هم افتادند، شما در اين بـاره چـه     

 اطالعي داريد؟
 

بـا وجـود       : عبدل گلـپـريـان   
اينکه خود ايشان در آنـمـوقـع در      
مــريــوان بــوده اســت مــيــگــويــد           
اطالع چنداني از اوضاع سنـنـدج   

بنظر مـن مشـکـل      .  نداشته است
کريمي تنها بي اطالعي نـيـسـت      
بلکه نگاه ايشان به سخنان بـنـي     
صدر که مبادا در تنـاقـض بـا او        

در هـمـيـن رابـطـه        .  سخني بگويد
اجازه بدهيـد بـه واقـعـه مـريـوان             

 .اشاره اي بکنم
ــاســداران            ــاه و پ ارتــش، ســپ
محلـي در مـريـوان هـر از چـنـد                 
گاهي و به بهانه هاي مـخـتـلـف،       
با ايجاد آشوب و نـاامـنـي بـراي         
مردم و نيروهاي سياسي مستقـر  
در شـهـر مـزاحـمـت ايـجـاد مــي                

 ۵۸تـيـرمـاه         ۲۳در روز   .  کردند
بدعوت اتحاديه دهقانان مريـوان  
و گروههـاي سـيـاسـي مـخـتـلـف             
عمدتا چپ، تظاهراتي در رابـطـه     
با سانسور و تبليغات زهـرآگـيـن      
راديــو تــلــويــزيــون عــلــيــه مــردم          
ــو               ــل رادي ــاب ــق ــان در م ــت ــردس ک

. تلويزيون مريوان براه مـي افـتـد     
تظاهرکنندگان مـرکـب از مـردم          

مســلــح و اعضــاي اتــحــاديــه               
ــوان در اطــراف              ــري ــان م ــان دهــق
مدرسه قرآن مفـتـي زاده، عـلـيـه          
پــاســداران مــحــلــي و هــمــکــاري         
ــرات            ــکـ ــزب دمـ ــاي حـ ــروهـ ــيـ نـ
کردستان عراق مسعـود بـارزانـي      

معروف بـود  "  قياده موقت" که به 
و در ساخـتـمـان سـاواک مـريـوان           
مستقر بـودنـد شـروع بـه شـعـار               

جمـعـيـت از آنـان         .  دادن ميکنند
سرکـرده  . ميخواهند تسليم شوند

پاسداران محلي قول تسليم شـدن  
همينکه جمعيت بـطـرف   .  ميدهد

ساختمان حرکت ميکـنـنـد افـراد       
ــتــي زاده و                ــرآن مــف مــکــتــب ق
پاسداران محلي مسـتـقـر در آن،        
ــرانــدازي              ــي ــت ت ــعــي ــم بســوي ج
ميکنند کـه دو نـفـر از اعضـاي             
اتحاديه دهقانان و يک نفر کارگـر  

بــا .  شـهـرداري کشــتـه مـيــشـونـد          
ــردم               ــع مـ ــن وضـ ــده ايـ ــاهـ مشـ
خشمـگـيـن هـمـراه بـا نـيـروهـاي                
مسلح اتحاديه دهقانان بـه مـقـر        
مکتب قرآن حـملـه مـيـکـنـنـد و            
تمامي اسلحـه و مـهـمـات درون           
اين مرکز بدست مردم و اتحاديـه  

رژيم اين واقعـه  .  دهقانان ميافتد
را دستاويزي براي يورش جديـدي  

از .  بـه کــردسـتــان قــرار مــيــدهـد         
ــه اعــزام                  ــروع ب ــوا ش ــق ه ــري ط
نــيــروهــاي نــظــامــي بــه مــريــوان         

در مسـيـر مـريـوان بـه            .  ميکـنـد  
سنندج واحـدي از افـراد مسـلـح           
جمعيت دفاع از آزادي و انـقـالب   
را خــلــع ســالح و دســتــگــيــر                   

فواد مصطفي سلطانـي  .  ميکنند
رهبر و سازمـانـدهـنـده اتـحـاديـه          
ــوگــيــري از             ــراي جــل ــان ب دهــقــان
تحميل جنگ ديـگـري بـه مـردم           
کردستان و اين بـار در مـريـوان،          

اگر نيروهاي رژيـم  " اعالم ميکند 
به داخل شهر مريوان بيايـنـد مـا      

 ".از شهر کوچ خواهيم کرد
 ۳۰بدينترتـيـب غـروب روز          

کوچ تاريـخـي مـردم       ۵۸تير ماه 
ــري از                ــي ــوگ ــل ــراي ج ــوان ب ــري م
ترفندهاي جنگ افروزانه خميني 
به منطقه اي ديگر در کـردسـتـان      

مـردم مسـلـح و        .  آغـاز مـيـشـود      

نيروهاي اتـحـاديـه دهـقـانـان بـه              
در "  کاني مـيـران  " اطراف روستاي

ــاچــه          ــار دري ــن ــار " ک ــب ــوچ "  زري ک
بــراي جــلــوگــيــري از     .  مــيــکــنــنــد

چپاول و غـارت امـوال مـردم در          
داخل شهر توسط نيروهـاي رژيـم     
و پـاسـداران مـحـلـي، واحـدهـاي            
مسلحي بر بلنديهاي مشـرف بـر     

. شهر مريوان مستـقـر مـيـشـونـد        
نمايندگان دولت موقت هراسناک 
ــراي                 ــوان ب ــري ــردم م ــوچ م از ک

. مـذاکـره بـه مـريــوان مــي رونــد            
 .مذاکرات بي نـتـيـجـه مـيـمـانـد            

همين واقعه مريوان، کوچ مردم ( 
به بيرون از شهر و سـخـنـان فـواد       
بخـوبـي نشـان مـيـدهـد مـقـصـر                
اصلي در وقايع کردسـتـان کـي و        

 .)چه کساني بودند
همزمان بـا اعـزام نـيـروهـاي          
نظامي از راه هوايي به مـريـوان،     
رژيم اسالمي بـراي تـقـويـت ايـن          
نـيـروهــا از طـريــق زمــيـنــي يــک             
ــظــامــي              ــيــروهــاي ن ــون از ن ســت
مکانيـزه خـود را از کـرمـانشـاه              

اين سـتـون   .  عازم مريوان ميکند
براي رسيدن به مريوان ميبايست 

خـبـر   .  از کامياران عبور ميـکـرد  
اعزام اين نيـرو تـوسـط فـعـالـيـن            
سياسي در محل به اطالع مـردم    

ــد       ــرسـ ــيـ ــاران مـ ــيـ ــامـ ــردم .  کـ مـ
کــامــيــاران در گــرمــاي طــاقــت           

، خـود را بـه         ۵۸فرساي تيرمـاه    
جاده مسير ستون ميرسانند و بر 
روي آسفالت بست مـيـنـشـيـنـنـد        

ــده ســتــون را مــتــوقــف           . فــرمــان
مـيـکــنـد و بـه مــيـان جــمـعـيــت                

. ميرود تا عـلـت را جـويـا شـود             
نمايندگان مردم مـيـگـويـنـد مـا           
نخواهيم گذاشت کـه شـمـا بـراي           
کشـتـار مـردم مـريـوان عـازم آن               

اگـر قصـد رفـتـن         .  منطقه شـويـد  
داريد بايد از روي جنازه هاي مـا  

 . رد شويد
اين فـرمـانـده  بـه نـفـرات و                 
ستون اعزامي دستور بازگشت و   
عقب نشـيـنـي بـه کـرمـانشـاه را              

ايـن اقــدام انـقــالبــي و         .  مـيــدهــد 
جســورانــه مــردم کــامــيــاران يــک       
پيروزي بـزرگ در جـهـت خـنـثـي             

کردن سـيـاسـت جـنـگ افـروزانـه            
ارتــش و دارو دســتــه خــمــيــنــي            
محسوب و در سرتاسر کردستـان  
با تـمـجـيـد از آن يـاد شـد و بـر                    
روحيه مبارزاتي مردم کامـيـاران   
و شهرهاي ديگـر کـردسـتـان اثـر          

 .گذاشت
در آن ايــام يــکــي از هــزاران           
کســي بــودم کــه در حــمــايــت از             
مردم کوچ کـرده مـريـوان بـمـدت          
نــزديــک بــه هــفــت شــبــانــروز بــا            
راهپيمايي از سنندج به مـريـوان     

حــمــايــت و کــمــکــهــاي        .  رفــتــيــم 
غذايي مردم روسـتـاهـاي مسـيـر        
جــاده و ديــگــر مــردم شــهــرهــاي          
کردستان به اين حرکت غير قابـل  
توصيف و يـکـي از شـورانـگـيـز             
ترين همبسـتـگـي هـا در تـاريـخ             
مــبــارزاتــي مــردم در کــردســتــان        

 . بود
عبدارضا کريمي جرئت نـمـي   
کند بگويد که شور و همبستگـي  
مردم، حمايت هزاران نفـره مـردم     
ســنــنــدج ازمــردم کــوچ کـــرده               
ــمـــق دلســـوزي و             مـــريـــوان، عـ
همياري صميمانه ديگر شهرهاي 
کردسـتـان در حـمـايـت از مـردم               
مريوان واقعا بي نظير و تاريخـي  

خبر اين واقعه بـه تـهـران و          .  بود
برخي ديگـر از شـهـرهـاي غـرب            
کشور رسيد و بسـيـاري بـا پـيـام          

. هاي خود از آن حـمـايـت کـردنـد       
ايشان با بـيـان ايـن جـمـالت کـه             

درمريوان اين مردم بـودنـد     " گويا 
، تصـويـري     " که بجان هم افتـادنـد  

همطراز شبيه به آنـچـه کـه بـنـي            
صدر از مردم بيان مي کند را بـه  
ــل           ــده حــرفــهــايــش تــحــوي شــنــون

براي اطالع خـوانـنـدگـان     .  ميدهد
شما بـگـويـم کـه در طـول مـدت               
زمانـي کـه شـهـر و روسـتـاهـاي                
کــردســتــان در کــنــتــرل مــردم و            
سازمانهاي سياسي بود، شخصـا  
هيچگاه در عمرم تا به اين حد از 
درک و شـعـور بـاالي سـيـاسـي و             
انساني، اتحاد و همبسـتـگـي در      

ايشـان  .  ميان مردم را نديده بودم
اگر اطالعي از عمق صميـمـت و     
شـور انسـانــي و انــقــالبـي مــردم            
مريوان را ندارد، الاقل با چـنـيـن    
بــيــان و جــمــالتــي بــه آنــان بــي               

 .احترامي نکند
 

کشتار مردم   : انترناسيونال
قارنا توسط نيروهـاي کـمـيـتـه و          
ارتش يک نمونه از جنايـاتـي بـود      

بنـي  . که در کردستان اتقاق افتاد
ــه در آن زمــان عضــو                  صــدر ک
شــوراي انــقــالب و از نــزديــکــان          
خميني بـود در هـمـان زمـان در             
مقاله اي هـدف ايـن جـنـايـت را            
بــدنــام کــردن رهــبــر انــقـــالب                

ــي (  ــنـ ــيـ ــمـ ــرد    )  خـ ــالم کـ در .  اعـ
ــامــه                ــرن ــن ب ــه در اي ــي ک صــورت
تلويزيوني از فرمان خـمـيـنـي بـه        
استفاده از نـاپـالـم عـلـيـه مـردم                
کردستان اشاره مـي کـنـد، کـدام         
حرف بـنـي صـدر را بـايـد قـبـول                

 کرد؟ 
 

بــنــي   : مــحــمــد آســنــگــران  
در .  صدر آدم ابـن الـوقـتـي اسـت         

هر دوره به زباني حرف ميزند کـه  
. موقعيت خودش را برجسته کند

امــا تــاجــايــي کــه قــدرت عــمــل          
داشت بني صـدر خـود را مـريـد             
خميني ميدانست و در رکـاب او    
و بـراي سـرکـوب مـردم از هـيـچ               
پروپاگاندا و يا فرمان به جنـايـت   

اما تا جايي که .  دادن دريغ نکرد
به کردستان مربوط ميـشـود يـک      
سياست هميشگي و تا به امـروز    
بني صدر اين بـوده و هسـت کـه          
حــزب دمــکــرات کــردســتــان را           
ــل                ــابـ ــقـ ــد در مـ ــنـ ــق کـ ــويـ تشـ
کمونيستـهـا و مـردم آزاديـخـواه            

از اين راه فکـر  .  کردستان بايستد
ميکرد و هنوز فکر مـيـکـنـد بـا          
ايجـاد تـفـرقـه در مـيـان احـزاب                
سياسي ممکن است بتوانـد ديـن     
خود را به خـمـيـنـي و اسـالم ادا            

امروز هم از زاويه اسـالمـي   .  کند
و منافع بورژوازي ايران همچنـان  
در ضديت با کمونيستها و مـردم  
ــه تــالــشــش ادامــه            آزاديــخــواه ب

حـــزب دمـــکـــرات       .  مـــيـــدهـــد  
کردسـتـان ايـران بـه عـنـوان يـک                
حزب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد کـه                
ــرد را                 ــورژوازي کـ ــع بـ ــافـ ــنـ مـ
نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــد اشــتــراک        
منـافـعـش بـا بـنـي صـدر حـکـم                  
ميکند به نرخ روز نان بـخـورد و       

. در مقاطعي کنار او قرار بگيـرد 
درجه دوستـي و نـزديـکـي حـزب            
دمکرات و بني صدر را از اينجـا  

کـه در     نيز ميتوان به عينه ديـد    
يک دوره بـعـد از خـلـع يـد بـنـي                  
ــم               ــاه ــا ب ــه ــن ــدرت، اي صــدراز ق
متحدشدند و در کـنـار هـم قـرار           

قبـال در دوران ريـاسـت          .  گرفتند

 ۵ صفحه  

 

 ۳ از صفحه  
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جمهوري بني صدر هم بارها دور   
از چشم مردم و احـزاب سـيـاسـي       
کردسـتـان ايـن دو بـا هـمـديـگـر                 
تالش کـردنـد کـه صـف مـتـحـد                
ــل                ــاب ــق ــان در م ــت ــردس ــردم ک م
ــي را دچــار               ــهــوري اســالم ــم ج

اما هر بار در ايـن    .  شکاف کنند
سياست سرشان به سنگ خورد و 

بني صـدر يـکـي        .  عقب نشستند
از دستور دهـنـدگـان و قـاتـلـيـن              
مردم کردستان است او صالحيت 
ــحــوالت             داوري و قضــاوت از ت

او قــاضــي   .  کــردســتــان را نــدارد     
ــيــســت مــتــهــم اســت         در يــک    .  ن

جامعه سـالـم و آزاد بـنـي صـدر              
ابتدا بايد جـوابـگـوي جـنـايـاتـي            
باشد کـه در کـردسـتـان و بـقـيـه                
ايران عليه مـردم مـرتـکـب شـده            

 .است
 

بـنـي صـدر      :  انترناسيـونـال  
مي گويد که در جـنـگ سـنـنـدج          
کشت و کشـتـار مـهـمـي اتـفـاق                
نيفتاد و خـرابـي مـهـمـي پـيـش                

. نيامد و مردم صدمه اي نديدنـد 
اين صحـبـت هـا تـا چـه حـد بـه                  

 واقعيت نزديک است؟
 

ايشـان بـا       : عبدل گلپـريـان  
اگـر قـرار     .  کلمات بازي مي کنـد 

باشد تـعـريـف دقـيـق، واقـعـي و              
درســتــي از مــفــهــوم  کشــت و               
کشتار ارائه شود بايـد از صـدور       

مـرداد     ۲۸فرمـان خـمـيـنـي در            
، از صدور فرمان بـنـي صـدر      ۵۸
بـــا آن        ۵۹فـــرورديـــن        ۱۴در    

: سخنراني مـعـروفـش کـه گـفـت            
ارتش حق ندارد پوتيـن از پـا در         
آورد مگر اينکه اين خـطـه را از         

، بـا  " وجود اين ياغي ها پاک کند
اعــدام هــاي دســتــه جــمــعــي کــه          
توسط خلخالي صورت گـرفـت و       
با حمالت زميني و هوايي ارتش 
و سپاه به شهر هاي کردستان کـه    
به هيچوجه براي هيچ احدي غيـر  

. قابل انکار است آنرا معنـا کـرد    
اين وقايع نه تنها کشت و کشتار 

. بلکه جنايت عليه بشـريـت بـود       
مــن بــرنــامــه ايشــان را در ايــن             

بني صدر در .  نشست دنبال کردم
مورد عوارض و صدمات نـاشـي     

روزه سـنـنـدج کـه            ۲۴از جنـگ    
شـــبـــانـــه روز در            ۲۴بـــمـــدت    

محاصره کامل نظامـي ارتـش و       
سپاه قـرار داشـت و از زمـيـن و               

در : " هوا کوبيده ميشد ميگـويـد  
نـتـيـجـه ايـن جـنـگ فـقـط در و                    
پنجره و شيشه هاي منازل مـردم  

 ". خسارت ديد
اين يعني توجيه وقيحانه کل 
جنايات جـمـهـوري اسـالمـي در            
کردسـتـان کـه اسـنـاد زيـادي در               

بني صدر .  مورد آن موجود است
بــراي تــطــهــيــر خــود دارد تــقــال            
مــيــکــنــد کــه يــک تــاريــخ پــر از             

کم جلـوه  .  جنايت را کال پاک کند
دادن فجـايـع آن دوران و نـاچـيـز              
ــقــش خــود او در                 ــوه دادن ن جــل
همدستي با خمينـي، خـلـخـالـي،        
ارتش و سپاه پاسداران آن چـيـزي     

در آن   .  است که شاهدش هستـيـم  
جنگ بيش از پنج هـزار گـلـوـلـه          
توپ و خمپاره و صدها راکت بـر    

. سر مردم شهر فـرو ريـخـتـه شـد         
. هزاران خـانـه را ويـران نـمـودنـد            

صدها نفر از مردم شهر کشتـه و    
هزاران نفر زخمي بر جاي مـانـد،     
تا جاييکه مردم جنازه کشته هـا    
را در حياط خـانـه هـايشـان دفـن          

تصاوير ايـن کشـت و         .  ميکردند
کشتار در سايـتـهـا بـوفـور قـابـل            
دسترس است حـتـي تـعـدادي از           
همين تصاوير در حين سخنان او   

پـخـش   "  مـن و تـو      " از تلويـزيـون     
آنگـاه ايشـان بـا بـيـشـرمـي              .  شد

تعـدادي در و      "تمام مي فرمايند 
پنجره و شيشه هاي منازل مـردم  

خوشبختانه بسيـاري  ".  خراب شد
از ويدئو کليپهاي آنـدوران قـابـل        

ــا جســتــجــوي     .  دســتــرس اســت    ب
و    ۵۸وقايع کـردسـتـان در سـال           

در يــوتــيــوب مــيــتــوان ايــن           ۵۹
ــا             ــوهــا رامشــاهــده کــرد ت ــدئ وي
متوجه عمق کشت و کشتاري که 
بني صدر آنرا چندان مـهـم نـمـي         
داند، دسترسي داشت و آنـهـا را         

 .مشاهده کرد
 

بني صدر از     :انترناسيونال
توطئه اي صحبت مـي کـنـد کـه         
نيروهاي سياسي کردستان قصـد    
داشتند با مشغول نـگـاه داشـتـن       

ــظــامــي جــمــهــوري           ــيــروهــاي ن ن
اسالمي به صدام حسين در حمله 

ايشـان بـه     .  به ايران کمـک کـنـنـد      
نقشه اي استناد مـي کـنـنـد کـه            
صادق قطب زاده به دويست هـزار  
دالر خريده بود و اين استـدالالت  
را دليل حمله نيروهاي نظامي به 
کردستان و سـنـنـدج اعـالم مـي            

نــظــر شــمــا دربــاره ايــن         .  کــنــنــد
 سناريو چيست؟

 

اوال در     : محمد آسـنـگـران   
مورد همين گفته و ادعـاي بـنـي      
صدر در مورد کردستان بـايـد بـه      
صراحت بـگـويـم او مـثـل بـقـيـه               
مقامات جمهوري اسـالمـي يـک        

زيـرا آن    .  دروغگو بـيـش نـيـسـت       
دوره کمونيستها و کـوملـه هـيـچ       

. ارتــبــاطــي بــا عــراق نــداشــتــنــد       
برعکس اين ادعاي دروغـيـن در       
آن دوره کومله رابطه نزديکـي بـا     
جالل طالباني و اتحاديه ميهنـي  
داشت و خودش را دشـمـن دولـت      

حــتــي حــملــه   .  عــراق مــيــدانســت  
کومله به سـپـاه رزگـاري و خـلـع            
سالح آنها اساسـا بـه ايـن دلـيـل            

را مرتبـط  "  سپاه رزگاري" بود که 
. و وابستـه بـه عـراق مـيـدانسـت            

اتــفــاقــا حــزب دمــکــرات اولــيــن        
نيروي ايراني بود که با حکـومـت   
عراق رابطه بـرقـرار کـرده بـود و             
اين رابطه به قبل از انقـالب سـال     

حزب دمـکـرات     .  برميگشت ٥٧
کــه از نــظــر بــنــي صــدر خــودي             
محسوب ميـشـد، اکـنـون مـورد          
چنين اتهامي از سوي بني صـدر    

همانطـور کـه قـبـال هـم               . نيست
گفتم بعـد از بـيـرون رانـده شـدن              
بــنــي صــدر از حــکــومــت حــزب          
دمکرات کردستان ايـران در يـک       
اتحاد موقتي بـا مـجـاهـديـن در          

بنـابـر ايـن      .  کنار هم قرار گرفتند
مشکل بني صدر ايـن نـبـود کـه           
گــويــا بــا نــيــروهــايــي دشــمــنــي           
ميکند کـه رابـطـه اي بـا عـراق                

عالوه بر اين هـمـان حـزب      .  دارند
دمکرات هم تمام تالشش را کـرد  
کــه از طــريــق بــنــي صــدر و                     
اطرافيانش بتواند با خمـيـنـي بـه       

يـک کـارت مـهـم         .  توافقي بـرسـد  
بازي و سازش در اين مـعـامـالت    

مقابله با کـوملـه بـود کـه حـزب            
دمکرات بارها اين پتـانسـيـل را      

جــالــب ايــن    .  از خــود نشــان داد       
است که هم بني صدر و هم حزب 
دمـکــرات بـه شــهـادت گــفـتــه و             
نوشـتـه هـاي آن دوره خـودشـان،              
کمونيستهاي کردستان و کـوملـه   
را مانع تـوافـق احـتـمـالـي حـزب            

 . دمکرات و خميني ميدانستند
بــحــث ايــنــکــه گــويــا ارتــش          
جمهوري اسالمي بـراي دفـاع از         
مـرزهـاي کـردســتـان در مــقـابــل            
ارتش عـراق لشـکـر کشـي کـرده            

يـک  .  است فقط يـک تـرفـنـد بـود           
شــانــتــاژ و دروغ پــردازي اســت            
بويژه براي کسي چون بـنـي صـدر      
که در ساختن دستگاه جنايتي به 
اسم جمهوري نکبت اسالمي يـک  
مهره مهم بود و وقتي با تيپـا او    
را از حکومت بيرون انـداخـتـنـد،       
ــازي                ــاجــي را ب ــقــش ن اکــنــون ن
ميکند و براي سرپوش گـذاشـتـن    
به جناياتش چنين دروغي را سـر    

 . هم بندي ميکند
اگر ابتدا ممـکـن بـود کسـي         
اين ترفند را نشـنـاسـد بـعـدا کـه           
معلوم شد آن ارتـش فـقـط بـراي           
سرکوب مردم آمـده و کـاري بـه            
مرزها ندارد، واقعيت جواب ايـن  
دروغ پردازي امروز بني صـدر را    

ــت          ــال داده اسـ ــمـ ــون در     .  عـ چـ
مرزهاي کردستان ايـران و عـراق       
عمدتا احزاب اپوزيسيون ايـرانـي   
و عــراقــي کــنــتــرل مــنــطــقــه را             
داشـتـنـد و کسـي مـرز ايـران را                 

عمال هـم ديـديـم        . تهديد نميکرد
ارتـش و نــيــروي زمــيــنــي عــراق          
هيچگاه از مـرزهـاي کـردسـتـان            
وارد ايــران نشــدنــد و جـنــگ در            

سـتـونـي کـه       . مناطق ديگري بود
ــزب                    ــي صــدر و ح ــن ــر ب ــظ از ن
دمکرات براي حفاظت از مرزهـا  
آمده بود، سـنـنـدج را مـحـاصـره           

. کرد و به جنگ با مردم پرداخت
روز جنگ و مقـاومـت    ٢٤بعداز 

نيروهاي مسلح و احزاب سياسي 
آن دوره ناچار شدند شهر را خالي 

زيرا ارتش هـم از پـادگـان        .  کنند
شهر سننـدج و هـم سـتـونـي کـه               
شهر را مـحـاصـره کـرده بـود بـا               
پشتيباني نيروي هواي تمام شهر 
را زير توپ و خمپـاره و راکـت و         
ــاط                ــب ــود و ارت ــه ب ــت ــمــب گــرف ب

را در ايـن مـدت بـا           شهرسنندج 
تلـفـات و     .  همه جا قطع کرده بود

ويراني شهر ابعاد وحشتناکي بـه    

ــود          ــه ب ــت ــرف ــا راه      .  خــود گ ــه ــن ت
جلوگيري از جنايت بني صـدر و      
خميني اين بود کـه جـنـگ را از          
شهر به خارج شهر کشانـد و ايـن       
فقـط بـا عـقـب نشـيـنـي نـيـروي                  
پيشمرگ و مردم مسلح از شـهـر       

زيرا سردخـانـه هـا و        .  ممکن بود
بيمارستانها گنجـايـش کشـتـه و         

. زخمي هاي بيشتر را نـداشـتـنـد      
تعداد زيادي از زخميها در خـانـه     
ها بدون امکانات مورد مـداواي    

حـتـي   .  سطحي قرار ميـگـرفـتـنـد     
امکان اين نبود که جان باختگان 
را در قـبــرسـتـان شـهـر بـه خــاک                 

ــم   ــاري ــواردي     مــردم    .  بســپ در م
بــودنــد پــيــکــرهــاي جــان       نــاچــار   

باختـگـان خـود را را در حـيـاط                
خانه و باغچه هاي اطـراف خـانـه      

. خــودشــان خــاک ســپــاري کــنــنــد       
ابعاد حمله و کشتار مغول آسـاي  
ارتش اسالمي و کميتـه چـيـهـاي       
آن دوره آنچنان وسيع و شنيع بود 

. که در اين خالـصـه نـمـيـگـنـجـد          
لشکريان اسالم به هيـچ مـوجـود      

هــر .  زنــده اي رحــم نــمــيــکــردنــد        
جنبنده کـوچـک و بـزرگـي هـدف            

وقـتـي کـه      .  حمله هاي آنـهـا بـود     
ــاد               ــري ــدج ف ــن ــن امــروز مــردم س

" کوباني، سنـنـدج اسـت     " ميزنند 
اشاره به ايـن واقـعـيـت تـاريـخـي            
دارد که داعشهاي حاکم بر ايـران    
همان کاري را کردند کـه بـعـد از        

سال داعش در کوباني انجـام   ٣٦
هيچ وقت از ياد نميبرم روز   .  داد
م جنگ سنندج هنگامـيـکـه     ١٨

ميخواستم هـمـراه چـنـد نـفـر از               
دوستانم از شهر خـارج شـويـم از        
تاريکي ناشي از گـرد و غـبـار و          

بر اثرتوپ بـاران       دود غليظي که
و بمباران مردم شهر ايجاد کـرده    
بودنـد، مـا از شـهـر خـارج مـي                 
ــروهــاي                   ــي ــد ن ــا از دي ــم ت ــدي ش

شهـري کـه     .  سرکوبگر دور بمانيم
بوي دود و باروت ميداد، شـهـري   
کــه بــر اثــر حــملــه داعشــيــان و              
همکاران آن زمان خمـيـنـي و يـا         
رئيس جمهور آن دوره شـان، زيـر       
دود و باروت جان مـيـداد و بـوي        
آن شهر سوخته مشام هر انسانـي  

از نظر بـنـي صـدر      .  را آزار ميداد
چند در و پـنـجـره شـيـشـه               " فقط 

تـعـجـب    ."  هايشان شکسـتـه بـود     
ــنــي صــدر در                  ــن اســت کــه ب اي

" من و تـو     "مصاحبه با تلويزيون 
هنگام بيان اين حد از وقـاحـت و     

 ۶ صفحه  

 

 ۴ از صفحه  
 

 ......مصاحبه با محمد آسنگران و عبدل گلپريان 
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بيشرمي، فقط با سر تکـان دادن    
ــمــايــنــده حــزب              تــايــيــد آمــيــز ن
دمکرات کردستان ايـران مـواجـه      

فکر نميکنم مردم کردستـان  .  شد
که خود شاهـد آن هـمـه جـنـايـت             
بودند اين وقاحت بني صدر و بي 
لياقتي نماينده حـزب دمـکـرات        

 .کردستان ايران را فراموش کنند
 

بني صدر در : انترناسيونال
اين برنامه و در مصاحبه ديگري 
با محمود دلخواسته مـي گـويـد        
در مورد گرفتن تامين بـا کـومـه      
له و حـزب دمـکـرات بـه تـوافـق               
رســيــده بــود و پــس از ايــنــکــه               
خميني حاضر نشد در اين مـورد    
قــول قــطــعــي بــدهــد، بــه حــزب             
دمکرات و کومه لـه پـيـغـام داد         

. که اسلحه خود را تحويل ندهنـد 
ظاهرا اين ارتـبـاط نـزديـک بـيـن           
حزب دمکرات و بني صدر وجود 

ولي آيا کومه له هم .  داشته است
در چــنــيــن تــوافــقــاتــي شــرکــت            

 داشت؟
 

مـمـکـن      : عبدل گـلـپـريـان      
است خميني در گفتگوهايش بـا    
بني صدر چنيـن پـيـشـنـهـادي را           
طـرح کــرده بــاشـد و بـنــي صــدر              
آنگونه که خودش اظهار مـيـدارد   
آنرا با حزب دمکرات کـردسـتـان      
ايران در ميان گذاشتـه بـاشـد تـا         
جايي که من اطالع دارم چـنـيـن        
موضوعي در مورد کومه لـه در      

هم خـمـيـنـي،     .  مطرح نبوده است
هم دولت موقت و شـخـص بـنـي         
صدر اين را خـوب مـي دانسـتـه           
اند که کومه له در آن دوران يکـي  
از نيروهاي سياسي و چپ سازش 
ناپذير و در تقابل بـا مـواضـع و          
سيـاسـتـهـاي حـاکـمـان اسـالمـي              

بــنــي صــدر رابــطــه      .  جــديــد بــود   
حســنــه اي بــا حــزب دمــکــرات            
کردستان و قاسملو داشت و حتي 
دولت موقت و شـخـصـيـتـهـايـي            
چون کريم سنجابي، فروهر، حـاج  
سيد جوادي و ديگر آخوندهاي به 
اصطالح دمکرات نظير طالقانـي  
و غيره چندان مشـکـل جـدي بـا           
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران          

مانع اصـلـي در بـرابـر           .  نداشتند

توافقات دولت موقت و خمـيـنـي    
بــا حــزب دمــکــرات کــردســتــان          
ايران، وجود فضاي بـاز سـيـاسـي       
ــرآمــده از قــيــام و               وعــمــومــي ب
انقالب در شهرهاي کردستان بود 
که کومه له بعنوان يـک سـازمـان      
سياسي آنرا هدايت، سازماندهي 

حـکـومـت    .  و نمايندگي مـيـکـرد     
تازه بقدرت رسيده تاب تحـمـل و     
پذيرش اين فضاي باز سياسي را   

هر بار که ارتش و سـپـاه     .  نداشت
به منظور تقويت پادگان سنـنـدج   
قصد اعزام نـيـرو بـه پـادگـان را              
داشتند، با مـخـالـفـت و ايـجـاد             
مانع شديد از سـوي مـردم شـهـر         

در دو مـورد      .  روبرو مـي شـدنـد       
حزب دمکرات کردستان در نقش 
حافظ امنيت و بعنوان اسکـورت  
ستونهاي ارتشي در رسيـدن آنـان     
به پادگان شهر ايفاي نـقـش کـرد        
که بـا اعـتـراض مـردم و ديـگـر                 

. نيروهاي سياسي مواجه ميـشـد  
قصدم از تـوضـيـح ايـن حـقـايـق                
تاريخي اين است که بگويم حزب 
دمکرات کردستان ايران با توجـه  
به مناسباتي که بـا مـهـره هـاي           
دولت موقت بـرقـرار کـرده بـود،           
اختالف سـيـاسـي جـدي بـا آنـان             
نداشـت، و آمـاده تـحـويـل دادن              
سالحهايشان به دولـت مـوقـت و        

. تامين خواست خـمـيـنـي بـودنـد        
سمپاتي شـخـص بـنـي صـدر بـه               
ــد از                  ــع ــه ب ــکــرات ک ــزب دم ح
خروجش از ايران در ائتالفـي سـه     
ضـلـعــي مـرکــب از بــنـي صــدر،             
حزب دمکرات کردستان ايـران و    

شوراي " سازمان مجاهدين خلق، 
را تاسيس کردنـد  "  ملي مقاومت

که بعد از مدت کـوتـاهـي از هـم         
پاشيد و به جايي نرسيد، گـويـاي   
همان چيزي است که بني صدر به 
حزب دمکرات مبني بر تـحـويـل    
ندادن سالحهايشان مـطـرح کـرده      
است و امروز نيز اين خـدمـت بـه      
خود و حزب دمکرات کـردسـتـان      
را بعنوان مدال افتخاري بر سينه 
اش و براي توجيه نـقـش خـود در        
ســرکــوب خــواســتــهــاي انــقــالبــي      

. مردم کردسـتـان بـرخ مـيـکـشـد           
جالب اين است که همه کسانيکه 

بني صدر آنان را بـعـنـوان شـاهـد        
سخنانش اسم مي برد هيچـکـدام   

از .  در قــيــد حــيــات نــيــســتــنــد          
خميني، احمد پسرش و بسـيـاري   
از اعضاي هيئت دولت گرفته تـا  
قاسملو، قطب زاده و غـيـره، آن           
اســامــي هســتــنــد کــه مــدام در           
مصاحبه هايش آنـان را بـعـنـوان         
شاهد، طرف صحبـت و بـعـنـوان         
دليل و مدرک معرفي ميکـنـد و     
در نــبــود آنــان بــا خــيــال راحــت              

 . پشت سر هم داستان مي سرايد
 

آنچه کـه در        : انترناسيونال
اين برنامه تلويزيوني جلب توجـه  
مي کند موضع خاضعانـه حـزب     
دمکرات در برابر بني صدر است 
کـه نـقــش مــثــبـت و جســارت و              
شجاعت او را مورد تحسين قرار 
مي دهد، او را در فـجـايـعـي کـه          
در کردستان رخ داد، بيگناه مـي    
داند و در مـيـان حـاکـمـان فـقـط              
خميني و در کردستان نـيـروهـاي      
سياسي کردستان بويژه کومله را   
مقصر اعالم مي کند، دليل ايـن  

 موضع حزب دمکرات چيست؟
 

ــران        ــگـ ــنـ ــد آسـ ــمـ ــحـ  :مـ
ميگويند تـاريـخ دو بـار تـکـرار              
ميشود يک بار به شکـل تـراژيـک      

ــه شــکــل کــمــدي                 ــار دوم ب . و ب
هنگاميکه ستون اعزامي ارتـش  
بـراي تصــرف شـهــر ســنـنــدج بــه            
دروازه جنوبي شهر رسيد و مـردم  
شهر از کوچک و بزرگ شبانه روز   
ــر آن بســت                 روي جــاده و مســي

و .  نشسـتـنـد کـه جـنـگ  نشـود               
اجــازه ورود ارتــش بــه شــهــر را              
نميدادند، حزب دمکرات بيانـيـه   
اي صادر کرد که بـنـي صـدر هـم         
در اين ميـزگـرد از آن نـقـل قـول              

ارتش بـراي  : " ميکند، نوشته بود
حفاظت مـرزهـا آمـده و کـوملـه            

حتا ."  ميخواهد آشوب به پا کند
وقتيکه ارتش به شهر حملـه کـرد     
نيروهاي مسلح حـزب دمـکـرات        
ــرون             ــي از مــقــرهــاي خــودشــان ب

مردم شهـر در مـقـابـل         .  نيامدند
مقر آنها تجمع کردند و گـفـتـنـد         
اگر شما با اين ارتش نميخواهيد 
بــجــنــگــيــد مــا خــلــح ســالحــتــان        

. ميکنيم و خودمان ميـجـنـگـيـم     
تحت اين فشـار و هـنـگـامـيـکـه            
حزب دمکرات مـتـوجـه شـد کـه            
شهر از زمين و آسمان زير بمب و 
توپ نيروهاي سرکوبـگـر بـه يـک         
پارچه آتش تبديل شـده و تـعـداد        
زيادي کشته شده اند، ناچـار شـد     
به شکل حاشيه اي و براي خـالـي   
نبودن عريضه در جـنـگ شـرکـت       

ايــن تــراژدي بــراي مــردم         .  کــنــد
 . فراموش نشدني است

ســال    ٣٥اکــنــون و بــعــد از          
هنگاميکه کريمي نماينده حـزب  
دمــکــرات کــردســتــان ايــران در           
ميزگـرد بـا بـنـي صـدر يـک بـار                  
ديگر فقط وظيفه سر تکـان دادن    
و تائيد حرفهاي بني صـدر را بـه       
عهده گرفته است را ميتوان ايـن    
حرکت نماينده حزب دمکرات را   

امـا  .  تکرار کمدي تاريخ نـامـيـد     
دليل اينکه چرا حـزب دمـکـرات      
چنين سياست و موضعي اتـخـاذ   
کرده اين است که اين حزب هنوز 

فــکــر  .  در تــوهــم بســر مــيــبــرد          
ميکنـد بـا ايـن مـوضـع نـرم در                 
مقابل جنايتکاري مـانـنـد بـنـي          

جمهوري اسالمي و متهم  صدر و
کردن کمونيستهاي کـردسـتـان و        
از زير ضرب خارج کردن قاتـلـيـن    
ــران را               ــورژوازي اي ــردم، دل ب م

 . ميتواند به دست بياورد
از اين طـريـق مـيـخـواهـد بـه            
بورژوازي حاکم چراغ سـبـز نشـان      

و بـراي هـزارمـيـن بـار بـه                بدهد
حکومـت نشـان دهـد کـه هـنـوز               

تـا  .  آماده سازش و مذاکره اسـت   
شايد از اين راه سهمي از قـدرت      

الـبـتـه حـزب       .  را عايد خود بکند
دمکرات ميداند در يـک شـرايـط      
آزاد اين حزب توان و نـفـوذ دوره       

او مــيــدانــد   .  قــبــل را هــم نــدارد      
مردم کردستان ديگـر حـاضـر بـه         
تکرار تجربه آن دوره و يـا قـبـول          
شرايطي شبيه امـروز کـردسـتـان         

صــحـنــه جــدال    .  عـراق نــيـســتـنــد     
عرصه هاي اجتماعي مردم را بـا  
رژيم اگر نگاه کنيم گفتمـان چـپ     
و نقد سيـسـتـم سـرمـايـه داري و             
دفاع از حقـوق بـرابـر شـهـرونـدان           
گفتمان مسلط جـامـعـه اسـت و           
حزب دمکرات از چنين تـحـولـي      

 . هراس دارد
 

از آقاي بنـي  :  انترناسيونال
صدر نقل ميشود که تـا زمـانـي        
که مـبـارزه در کـردسـتـان وجـود             
دارد چکمه هايش را از پايش در   

ايشان اين نقل قـول را    .  نمي آورد
بـراسـتـي نـقـش        .  دروغ اعالم کرد

آقاي بني صدر در جنگ سنـنـدج   
و درگيري هاي خونين کـردسـتـان    
چه بود؟ در بخش ديگـري ايشـان     
مي گويند که براي ساختن شـورا  
ها به سنندج رفتند، اما در عين 
حال جمله معروف ايشـان کـه در       
ــاره شــوراهــا           اوج قــدرتشــان درب

، هنوز " شورا پورا ماليده" گفتند 
آيا دخـالـت     .  در اذهان باقي است

آقــاي بــنــي صــدر در وقــايــع                  
کردستان، ترکمن صحرا، انقـالب  
فرهنگي و حمله به دانشـگـاهـهـا     

دروغ است و يا اينکه بـايـد   ...  و 
 در حافظه ايشان شک کرد؟

 

اجــازه   : عــبــدل گــلــپــريــان    
بدهيد مقداري روشنتر در مـورد    
تحريف و انکار سـخـن تـاريـخـي          
ايشان که اکنون ديگر بر پيشانـي  
اش خالکوبـي شـده اسـت قـدري           

 .توضيح بدهم
بني صدر براي انـکـار نـقـش         
خود در سرکوب مردم کـردسـتـان    
مدام ايـن را تـکـرار مـيـکـنـد و                

 ۵۸مرداد    ۲۸من در : "ميگويد
خطاب به ارتش و سپاه نگفتـه ام    
که تا خـاتـمـه غـائلـه کـردسـتـان               
ــا در                   ــتــان را از پ ــيــن هــاي ــوت پ

ايشـان در حـالـي ايـن           ".  نياوريـد 
موضع حق بجانب را ميگيرد که 
گويا کسي گفته است او فـرمـان       

مــرداد    ۲۸تــاريــخــي اش را در         
دليلي کـه مـي     .  صادر کرده است

آورد ايــن اســت ومــي گــويــد در            
مقطع فرمان حملـه خـمـيـنـي در          

بــه کــردســتــان،       ۵۸مــرداد      ۲۸
هنوز رئيس جمـهـور و فـرمـانـده          
کل قوا نـبـوده اسـت کـه چـنـيـن                
حرفي زده باشد بلکه در آن تاريخ 
عضو شوراي انقـالب بـوده و در         
نتيجه چنين گفـتـه اي و نسـبـت           

. دادن آن به ايشان نادرست اسـت   
البته اين سخنان بنوعي براي رد   

ايشان .  گم کردن اين مسئله است
پنج مـاه بـعـد از فـرمـان حـملـه                  

 ۵خميني به کردستان، در تاريخ   
يعني حدودا پنـج    ۵۸بهمن سال 

مــاه بــعــد از فــرمــان تــاريــخــي             
امامش در حمله به کردستـان بـه     

. رياست جمهـوري انـتـخـاب شـد         
کسي هم نگفـتـه اسـت کـه بـنـي             

 ۵۸مـرداد       ۲۸صدر در مقـطـع     
. چنين فرماني صادر کـرده اسـت    

 ۷ صفحه  

 

 ۵ از صفحه  
 

 ......مصاحبه با محمد آسنگران و عبدل گلپريان 
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بــلــکــه ايشــان در مــقــام رئــيــس           
جمهـور و فـرمـانـده کـل قـوا در                 

يـعـنـي       ۵۹فـرورديـن        ۱۴تاريخ 
ــبــل از شــروع          ۱۶حــدودا     روز ق

روزه سنندج و بيش از    ۲۴جنگ 
دوماه  از انـتـخـاب شـدنـش بـه                 
رياست جـمـهـوري اسـالمـي ايـن           
سخنراني را انجام داد و فرمانش 
ــامــه                 را صــادر کــرد و در روزن

هـم     ۵۹فـرورديـن      ۱۴اطالعات 
 . منتشر شد

روزنامه اطالعات پنجشنـبـه   
ايـن بـخـش از           ۵۹فروردين    ۱۴

سخنراني بني صـدر را مـنـتـشـر          
کسي که ياغي گري پيـشـه   : " کرد

کــرده و عــده اي را بــه گــروگــان              
. گرفته و از جمله فرماندار خـوي   

ديروز در اجتماع شوراي امـنـيـت    
ملي ما اين مسئله گفته شد کـه    
آنها سه روحاني فرزند پيغمبر را   
کشــتــه انــد و شــش نــظــامــي را             

 ۲۴تهديد کرده انـد کـه اگـر تـا               
ساعت پادگانهاي ژانـدارمـري را     
منحل نکنيد و چـون عـده اي از         
آنها گرفتار شده اند و گـفـتـه انـد       
اگر گروگانهاي ما را رها نکنـيـد   
ما گروگانهاي شـمـا را خـواهـيـم          

در آنـجــا گــفـتــه شــد کــه           .  کشـت 
ــجــام بــگــيــرد          ــه ان مــن .  مــبــادــل

کسـانـي   .  مخالف بودم و مخالفم
که در خدمت جمهوري اسـالمـي     
قبول خدمت مي کننـد شـهـادت      
قدم اول آنها است و بـايـد آمـاده          

ــد      ــاشــن ــيــس     .  شــهــادت ب اگــر رئ
جمهوري مـا را هـم بـه گـروگـان              
بگيرند شما حق نـداريـد تسـلـيـم          
منطق دشمن بشويد بنابراين اگر 
اينها تهديد خود را اجـرا کـردنـد        
وانا اال علـيـه راجـعـون و مـا آن              
گروگانها را شهيـد مـلـت تـلـقـي           

امـا از هـمـيـن لـحـطـه              ميکنيـم    
ارتش حق ندارد پوتيـن از پـا در         
آورد مگر اينکه اين خـطـه را از         

 ".وجود اين ياغي ها پاک کند
در مـــورد درســـت کـــردن               
شوراها در کردستان همانطور که 
شما هم اشاره کرديد سخن ايشان 

" شـورا پـورا مـالـيـده         " مبني بـر      
يکي ديـگـر از خـالـکـوبـي هـاي                

بني صـدر نـه بـراي          .  ايشان است

ــه               ــکـ ــلـ ــورا بـ ــردن شـ درســـت کـ
ماموريتش براي درهـم کـوبـيـدن       

بعـد از    .  شوراها در کردستان بود
واقعه نوروز خونـيـن سـنـنـدج در          

و بـازگشـت آرامـش       ۵۸فروردين 
نسبي به شهر، قرار شد سـنـنـدج      

نــفــره    ۱۱بــوســيلــه يــک شــوراي        
متشکـل از تـمـامـي نـيـروهـا و                
جـريـانـات درگـيـر در کـردسـتــان              

طــرح اداره شــهــر از        .  اداره شــود  
سوي اين شـورا اسـاسـا نـتـيـجـه              
فشار مردم و نيـروهـاي سـيـاسـي        
عمدتا چپ در سننـدج بـود و تـا          
رسيدن به نتيجه قطعي و نهايـي،  
چندين بـار هـيـئـت دولـت بـراي               
مذاکره با نـمـايـنـدگـان مـردم بـه            

وقــتــيــکــه شــورا     .  ســنــنــدج آمــد   
درست شد بخاط نقـش بـرجسـتـه       
اي که در اداره امور شهر از خـود  
بــنــمــايــش گــذاشــت، تــبــديــل بــه        
الگـويـي بـراي شـهـرهـاي ديـگـر               
کردستان شد و رفته رفتـه داشـت     
ابعاد عمـومـي و سـراسـري تـري            
همچون توقع و انتـظـار مـردم از        

. چنين ساختاري بخود ميگـرفـت  
اين شورا تا مقطع فـرمـان حـملـه       

بـمـدت    ۵۸مرداد  ۲۸خميني در 
ماه وظايـف خـود را        ۵نزديک به 

بخوبي پيش ميـبـرد کـه در ايـن           
مـاهـه شـمـا مـي             ۵مدت کوتاه 

توانستيد شاهد نمـونـه بـرجسـتـه        
اي از اعمال اراده تـوده اي مـردم       

ــد              ــاشــي . در اداره امــور شــهــر ب
بسياري از وظايف و مسئوليتهـا  
داوطلـبـانـه انـجـام مـيـگـرفـت و                
فضايـي سـرشـار از شـور، شـوق              
ــش،              ــاي ــود آوردن آس ــوج ــراي ب ب
امنيت و رفاه براي همه بـر شـهـر      

ارتـــش و ســـپـــاه        .  حـــاکـــم بـــود   
پاسداران هر از چندگاهـي تـالش     
ميکردند در گوشه و کـنـار بـراي      
بهانـه تـراشـي و بـرهـم زدن ايـن                 
وضعيت مـزاحـمـتـهـايـي ايـجـاد             
ميکردند منتها هر بار با درايـت  
و هوشياري مردم ترفـنـدهـايشـان     

واقعه مـريـوان کـه      .  خنثي ميشد
پــيــشــتــر اشــاره کــردم، طــرح و             
مقدمه اي از سوي خمينـي بـراي     
کوبيدن شوراي شـهـر سـنـنـدج و            
ايــجــاد مــانــع در گســتــرش ايــن          

شورا در مابقي شـهـرهـاي ديـگـر        
بــود و يــک مــاه بــعــد از واقــعــه              
مريوان، و سپس اتفاقات پاوه که 
در آنجا نيز ارتش و سپاه سـرگـرم   
زمينه چيني براي جنگ با مـردم  
و سازمانـهـاي سـيـاسـي بـودنـد،            

 ۲۸فـرمــان حــملــه خــمــيــنــي در          
صادر شد و هـمـزمـان       ۵۸مرداد 

ــنــايــات                 ــتــن آن ج ــجــام گــرف ان
هولناکي بود که ارتش و سپاه در 
معيت خلخالي در کـردسـتـان از        

بني صـدر    .  خود برجاي گذاشتند
زمانيکه عضـو شـوراي انـقـالب           
بود و بعد از آن کـه بـه ريـاسـت               
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي رســـيـــد،       
مستقيما در وقـايـع کـردسـتـان،            
تــرکــمــن صــحــرا، طــرح انــقــالب         
فرهنگي و بستن دانشـگـاهـهـا و       

بـنـي   .  غيـره نـقـش داشـتـه اسـت            
صدر چه آنزمان که در پاريس در   
رکاب خمينـي بـود و زمـانـيـکـه             
بــاالتــريــن مــقــام در جــمــهــوري           
اسالمي قرار داشـت، در بـوجـود        
آمدن تمام آنچه که بـر سـر مـردم        
ايران، ترکمن صحـرا، کـردسـتـان       
آمد دخيل و سـهـيـم بـوده اسـت              
حتي آنجاييکه بقول خـودش اگـر     
بعنوان عضو شوراي انقالب و در 
مـقــام ريــاسـت جـمــهـوري  نــظــر             
مخالف با خمـيـنـي هـم داشـتـه،           
مسئـول مسـتـقـيـم و شـريـک در                
تمام رويدادهايي که گفتيـد بـوده     

او هنـوز هـم از حـملـه بـه              .  است
سنندج و کشتار مردم کـردسـتـان    
دفاع مي کند چرا کـه هـنـوز هـم         
در جبهه ضـد انـقـالب اسـالمـي            

خـمــيـنــي و در مـقــابــل انــقــالب            
ناتمام و بشکست کشانيده مـردم  

 .قرار دارد
بني صدر مـي تـوانـد بـجـاي          
ــات            ــه ــي ــوج ــي و ت ــانســراي داســت
گوناگون، به نقـش خـود بـعـنـوان          
هم دسـت خـمـيـنـي، خـلـخـالـي،                
ارتش و سپاه در سرکوب انـقـالب   
مردم اعـتـراف کـنـد و از مـردم                

ــد         ــن ــران عــذرخــواهــي ک ــن .  اي اي
حداقل ترين کاري است کـه بـنـي      

 .صدر مي تواند انجام دهد
 

نکته ديگري   :انترناسيونال
که در اين برنامه تلويزيون بچشم 
مي خورد، و چنـديـن بـار چـه از           
طرف مجري و يا نمـايـنـده حـزب       
دمکرات بيان شد، تاکيد بر ايـن    
مسئله بود، که کـردهـا خـواهـان         
خودمختـاري هسـتـنـد و  قصـد              

بـنـظـر    .  جدائي از ايران را نـدارنـد  
شـمـا ايــن تـاکــيـد هــا در مــورد               
مسئله اي که اصال مـورد بـحـث      
نيست، چرا صـورت مـي گـيـرد؟         
در اين برنامه همچنين از طـرف      
مجري برنامه و طرفين صـحـبـت    
از رســيــدن بــه مــرز دوســتــي و              
اعتماد براي سـاخـتـن فـردا مـي            
کنند و اينکه با هم بنشـيـنـنـد و       
حــرف بــزنــنــد تــا در آيــنــده چــه              

شما نقـش نـيـروهـا و يـا            .  بکنند
چهره هاي سيـاسـي نـظـيـر حـزب           
دمکرات و يـا ابـوالـحـسـن بـنـي            
صدر را در فرداي جـامـعـه ايـران         

 چگونه مي بينيد؟
 

بــنــي   : مــحــمــد آســنــگــران  
صدر کسي نيسـت کـه در مـيـان           
هيچ قشر و طـبـقـه اي در ايـران             

نـمـايـنـده     .  جايگاهي داشته باشد
هيچ نيرو و جـنـبـش اجـتـمـاعـي            

قبال هم فـقـط در رکـاب          .  نيست

خميني ميتوانست به آن مقـام و    
او هيچ وقت آدمي .  منسب برسد

مطرح و جدي در مـيـان مـردم و          
طــبــقــات اجــتــمــاعــي نــبــوده و            

او کسي است اگر بـمـانـد      .  نيست
بايد روزي در جـايـگـاه مـتـهـم و             

در يــک دادگــاه         قــاتــل مــردم         
عـادالنـه بـه اعـمـال و ســيـاســت               
دوران حاکمـيـتـش در جـمـهـوري           

 . اسالمي پاسخگو باشد
اما حزب دمکـرات يـکـي از        
احزاب جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي         

بـه يـمـن      .  کرد در کردستان اسـت   
وجود ستم ملي و سرکوبگريهـاي  
بي حد و حصر جمهوري اسالمـي  
اين چنين احزابي هنوز ميتوانند 
بخشهايي از مـردم را در تـوهـم            

و خودمـخـتـاري       " حق ملت کرد" 
در جــامــعــه    ...  و فــدرالــيــســم و      

بـه هـر نسـبـتـي کـه             .  نگـهـدارنـد   
جـنــبــش چــپ و آزاديــخــواهــي و          
برابري طلبي در جامعه رشد کند 
به همان اندازه جايگاه و نفوذ اين 

. نوع احزاب حاشيه اي مـيـشـود       
نقش حـزب دمـکـرات و احـزاب             
ــه           ــالــيــســت بســتــگــي ب نــاســيــون
تحوالتي دارد که در آيـنـده ايـران      

ــد خــورد         ــواه ــم خ ــن     .  رق ــر اي اگ
تحوالت از راه انقالب و با پـرچـم     
آزاديخواهي اتفـاق بـيـفـتـد، ايـن           
نوع احزاب نمـيـتـوانـنـد جـايـگـاه           

. جديي در جامعه داشته بـاشـنـد     
اما اگر به شکل بحران و جنگ و 
رقابت احزاب و دارو دسـتـه هـاي      
مسلح تحوالت ايران رقم بـخـورد   
اين نوع احزاب هم متحدينـي در    
ميان دولتهاي منـطـقـه و جـهـان          
پيدا ميکنند و ميتوانند سـالـهـا    

 .*نقش آفريني کنند

 

 ۶ از صفحه  
 

 ......مصاحبه با محمد آسنگران و عبدل گلپريان 



 8  ۱۳۹۳اسفند  ۲۲ انترناسيونال 

  

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

 ٤٧بسياري از رسانه ها و صاحبنظران نـامـه اخـيـر         
سناتور جمهوريخـواه بـه خـامـنـه اي در بـاره قـابـل                     
برگشت بودن توافقات هسته اي را نوعي همراهي بـا  

حـتـي اوبـامـا ايـن          .  اصولگرايان در ايران خوانده انـد 
ائتالف نامتعارف سناتورهاي جمهوريخـواه  "عمل را 

 .  توصيف کرد" و تندروهاي ايران
ارسال اين نامه بعد از سخـنـرانـي نـتـانـيـاهـو در             

بـا ايـران صـورت        "  تـوافـق بـد     " سناي آمريکا عـلـيـه        
نـتـانـيـاهـو بـدعـوت جـمـهـوريـخـواهـان و                    .  ميگيـرد 

عليرغم مخالفت دموکراتها به کنگـره دعـوت شـده        
سناتور در واقـع نـوعـي پـيـگـيـري و               ٤٧بود و نامه 

. بازتاب هشدارهاي نتانياهو عليه توافق اتمي اسـت 
اوباما الـبـتـه در واکـنـش بـه نـامـه سـنـاتـورهـا از                           
نتانياهو نامي نبرد، ولي روشـن اسـت کـه نـخـسـت               
وزير اسرائيل با حضور و سخنراني نامـتـعـارفـش در       
ســنــاي آمــريــکــا، در مــوضــعــگــيــري ســنــاتــورهــاي           

 . جمهوريخواه نقش مهمي داشته است
از سوي ديگر رسانه ها و مقامات طرفدار دولـت  
روحاني نيز مدتهـاسـت از نـوعـي هـمـجـهـتـي بـيـن                    

. مخالفين مذاکـرات هسـتـه اي سـخـن مـيـگـويـنـد                  
رفسنجاني هـفـتـه گـذشـتـه اصـولـگـرايـان مـخـالـف                    

خـوانـد و     "  همزبان با نتنياهـو "مذاکرات هسته اي را 
هـم اعـراب، هـم        " در مصاحبه اي اظهار داشـت کـه         

از بـه نـتـيـجـه رسـيـدن            " اسرائيل و هم برخي در ايران
معموال اين نوع کشاکشهـا  .  مذاکرات نگران هستند

به حساب اختالفات و رقـابـتـهـاي داخـلـي احـزاب و              
اينطور به نظر ميـرسـد کـه      .  جناحها گذاشته ميشود

دولتهاي مذاکره کننده از هـر دو سـو مـخـالـفـيـن و                
رقباي داخلي خود را به ائتالف با جنـاحـي از طـرف        
مقابل متهم ميکنند ولي مساله فراتر از مانورهاي 

 .  ديپلماتيک است
به نظر من اين مخالفتها بـا تـوافـق هسـتـه اي،              
عالوه بر رقابتهاي حزبي و جـنـاحـي در هـر کشـور،              

وجـه  .  داراي خط و جهت استراتژيکي مشترکي است
مشترک راست افراطي آمريکا و اصولگرايـان ادامـه     
تخاصم و تقابل بين دولت آمريکا و کل بلـوک غـرب     

جمهوريخواهـان خـواهـان      .  با جمهوري اسالمي است
بوشيسم و ادامه سياست جنگي و تـهـاجـم نـظـامـي           
دوران بوش هستند، و اصولـگـرايـان خـواهـان ادامـه           

امـا  "!  شيـطـان بـزرگ     " غرب ستيزي و خط ضديت با 
. معضل هر دو اينست که دورانشان سر رسيده اسـت   

نه دولت آمريکا از آن موقعيت جهاني و منطـقـه اي     
دوران حمله به عراق و افغانستان و رجزخـوانـي هـاي      
ميليتاريستي سالهاي اول بعد از فـروپـاشـي شـوروي       
برخوردار است و نه  جمهوري اسالمـي قـادرسـت بـه         
خط ضد آمريکائيگري که او را تا آستانه فـروپـاشـي      

از نظر عمـلـي    .  کامل اقتصاد رانده است ادامه بدهد
ــعــي        ــواپســان " و واق ــکــا              "  دل ــري ــران و در آم در اي

آلترناتيوي ندارند اما البته از لحاظ ايـدئـولـوژيـک و       
استراتژيک خطي را نمايندگي ميکنند که به هـويـت     

تـفـاوت   .  و موجوديت سياسي آنان گـره خـورده اسـت       
اينجاست که بوشيسم و ميليتاريسم جزئي از هويـت  
حزب جمهوريخواه و راست افراطي آمريکا است امـا  
تمام هويت و موجوديت جمهـوري اسـالمـي بـا ضـد            

دلواپسان در آمريکـا  .  آمريکائيگري تنيده شده است
نگـران مـوقـعـيـت حـزب و جـنـاح خـود هسـتـنـد و                           
دلـــواپســـان در ايـــران نـــگـــران مـــوجـــوديـــت کـــل                 

در عرصـه سـيـاسـي آمـريـکـا نـتـيـجـه                  .  حکومتشان
مذاکرات اساسا در انـتـخـابـات بـعـدي تـاثـيـر گـذار                 
خواهد بود اما تا آنجا کـه بـه مـوقـعـيـت جـمـهـوري                
اسالمي مربوط ميشود نـتـيـجـه مـذاکـرات هـر چـه               
بــاشــد پــيــامــدش بــراي حــکــومــت تشــديــد بــحــران               
اقتصادي و يا تشديد بحران هويتي خـواهـد بـود، و          
براي مردم زمينه مساعدتري براي تعرض و بچـالـش   

 .  *کشيدن کل حکومت

هفته گذشته دولتـهـاي کـانـادا و         
دانمارک اعالم کردند کـه اقـامـت      
پناهندگاني که به کشـور بـومـي        

. خود سفر کنند لغو خـواهـد شـد     
اين يک سياست ارتجاعي و ضـد    
انساني اسـت کـه بـايـد بـا تـمـام                

. قـــدرت در بـــرابـــرش ايســـتـــاد          
اينطور استدالل ميشود کـه چـون     
پناهندگان سياسي طبق تـعـريـف    
قادر به زندگي در کشـور بـومـي          
شــان نــيــســتــنــد و ايــن يــکــي از            
شرايط پـنـاهـنـدگـي سـيـاسـي و               
اجــتــمــاعــي اســت لــذا ســفــر                 
پناهنـدگـان بـه کشـور مـبـدا بـه                

ايـن  .  معني لغو اقامت آنـانسـت    
اوال صرفا يـک لـبـاس و تـوجـيـه             
ــراي مــحــدود کــردن             حــقــوقــي ب
پناهنده پذيـري و ديـپـورت عـده           
ــه                ــان اســت ک ــدگ ــنــاهــن اي از پ
ميتواند دامنه وسـيـعـتـري پـيـدا         

و ثانيا حتي از نظر منطقي .  کند
هم اين استدالل که بـا سـفـر يـک           
پـــنـــاهـــنـــده بـــه کشـــور مـــبـــدا           
پناهندگي اش لغو ميـشـود پـوچ      

 . و بي معني است
در ايـن تـرديـدي نـيـسـت کـه              
پناهندگان بخـاطـر عـدم امـکـان          
ادامه زنـدگـي در کشـور بـومـي              
خود پناهنده شده انـد  ولـي ايـن          
لزوما به معني عدم امکان سـفـر   

بخـصـوص   .  به کشور مبدا نيست
براي پناهندگان اجـتـمـاعـي ايـن          

مـثـال زنـان و        .  امر صـادق اسـت    
هـمـجـنـس گـراهـا و اقــلـيـتـهــاي                
منسوب به مذاهب ديگر و غيـره  
قادر به زنـدگـي در ايـران تـحـت              
حــاکــمــيــت جــمــهــوري اســالمــي        
نيـسـتـنـد ولـي بسـيـاري از آنـان                 
ميتوانند موقتـا بـراي ديـدار بـا           
اعضاي خانواده و يـا هـر دلـيـل             
ديــگــري مــوقــتــا بــه ايــران ســفــر          

مثال  يـک هـمـجـنـسـگـرا              .  کنند
قادر به زندگي با شريک زندگيـش  
در ايران نيست ولي ميـتـوانـد بـه       
ايران سفر کند و اين تناقضـي بـا     

در مـورد    .   پناهندگي اش نـدارد   
زني که بخاطر تبعيضات فاحـش  
جنسيتي از ايران گريـخـتـه  نـيـز          

ــن امــر صــادق اســت           ــي  .  اي حــت
مــمــکــن اســت بــراي بــعــضــي از          
پناهندگان سيـاسـي هـم شـرايـط          
تغيير کرده باشد و ديگر مـانـنـد      

 . گذشته تحت تعقيب نباشند
اما گذشته از اين جنبه هـاي    
حقوقي و منطقي از نظر انسـانـي   
نيز هيچ دولتي نبايد حق داشـتـه     
باشد اقامت افراد جامعه را لـغـو   

هـيـچ   .  و آنـهـا را ديـپـورت کـنـد              
تبـعـيـضـي بـيـن افـراد مـقـيـم و                   
شهروندان يک کشور نبايـد وجـود     

لــغــو اقــامــت و       .  داشــتــه بــاشــد   
ديپورت يک پناهنده مقيم کانادا 
همانقدر پوچ و بي مـعـنـي اسـت         
که ديپورت يک شهـرونـد مـتـولـد        

کسي کـه بـه هـر دلـيـلـي             .  کانادا
پناهنـده شـده و اقـامـت گـرفـتـه                
زنــدگــي اش را در کشــور تــازه               
ســازمــان داده اســت و بــه هــيــچ            
دلــيــلــي حــتــي اگــر حــکــومــت و          
شــرايــط ســيــاســي کشــور اولــيــه         
کامال تغيير کند نبايد اقامـتـش   

در هــر   .  لــغــو و ديــپــورت شــود         
شرايطي ديـپـورت يـک پـنـاهـنـده             

. يک سياست ضـد انسـانـي اسـت        
مثال در صـورتـي کـه جـمـهـوري             
اسـالمـي سـرنـگــون بشـود هـيــچ             
دولــت پــنــاهــنــده پــذيــري مــجــاز        
نيسـت پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي کـه                
ــدگــي             ــهــاســت در خــارج زن ســال

در .  ميکـنـنـد را ديـپـورت کـنـد             
مورد  همه پناهـنـدگـان از هـمـه          
کشورها نيز عـيـنـا هـمـيـن امـر              

 . صادق است
بايد با تمام قـدرت در بـرابـر          
ديپورت پناهندگان به هر دليـلـي   
ايستاد و با صاداي بـلـنـد اعـالم         
کرد اين سياست تبعيض آشـکـار     
بين ساکـنـيـن و شـهـرونـدان يـک              
کشور و جلوه ديگري از راسيـسـم   
و خارجي سـتـيـزي اسـت و بـايـد             

 .   *ملغي بشود
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شما کارگران معدن چادرملـو  
کـارگـر      ۹در جريان دسـتـگـيـري         

معدن سنگ آهن بافق و تحـصـن   
خانواده هـاي آنـهـا در تـابسـتـان             

تـجـربـه آنـهـا را          .  گذشته هستيـد 
. شما نيز ميتوانيد دنبـال کـنـيـد      

بــالفــاصــلــه پــس از دســتــگــيــري        
ــدن           ــعـ ــران مـ ــارگـ ــران، کـ ــارگـ کـ
اعــتــصــاب را شــروع کــردنــد و             

خانواده هـايشـان نـيـز هـمـزمـان              
دســت بــه تــحــصــن در مــقــابــل             
فرمانـداري شـهـر زدنـد و اعـالم              
کردند که کارگران بايد بي قيـد و    
شرط و بدون هيچ وثيقـه اي آزاد      

. شوند و به سر کارشان بـرگـردنـد     
حکومت مجبور شد آنها را آزاد     
کند امـا بـا پـادرمـيـانـي بـرخـي               
مرتجعين شهر که نقاب دوسـتـي   

با کارگران به چهره زده بودنـد بـه     
اخـيــرا  .  قـيـد وثـيـقـه آزاد شـدنـد             

دستگاه قضايي تصمـيـم گـرفـتـه        
کارگـر دسـتـگـيـر شـده را              ۹بود 

محاکمه کند اما ترس از شـروع      
مجدد اعتصاب و تحصن مجـدد  
ــواده             هــمــســران و اعضــاي خــان
کارگران مـانـع بـرگـزاري دادگـاه            

کــارگــران بــافــق و خــانــواده        .  شــد

هاي آنها الگويي بيادماندنـي از    
يک مبارزه قـدرتـمـنـد و مـهـم و               
نوين را در مـقـابـل کـارگـران در            

 . سراسر کشور قرار دادند
شما در معدن چادرملـو نـيـز      

نفر هستيد که با اعضاي  ۲۱۷۰
خانواده هايتان نيروي عظيمي را 

ــيـــد      ــيـــدهـ ــا .  تشـــکـــيـــل مـ شـــمـ
ــدام               ــک اق ــا ي ــد ب ــي ــوانســت ــت مــي
هماهنگ مـانـع دادگـاهـي شـدن          

اکــنــون دادگــاه   .  کـارگــران شــويــد   
بـدون اعـالم حــکـم بــرگـزار شــده             
ــه                  ــي ــل اســت و صــدور حــکــم ع
کارگران را به زمان نـامـعـلـومـي        

ميخواهند اينرا .  محول کرده اند
مــانــنــد شــمــشــيــري بــاالي ســر           

 ۲۸کارگران نـگـاه مـيـدارنـد تـا             
کارگر محاکمه شده را در حـالـت     
ضعيفي قرار دهـنـد و بـه سـايـر              
کارگـران هشـدار بـدهـنـد کـه در               
صورت اعتراض و اعتـصـاب بـه      
اين سرنوشت دچار ميشوند و بـا    
اينکار کـل کـارگـران را در امـر             
اعتراض و اعتصـاب مـتـزلـزل و         

ايـن تـوطـئـه       .  محافظه کار کننـد 
عـلـيـه    .  بزرگي عليـه شـمـا اسـت        

اعتصاب کردن و اعتراض کـردن    
نفـس ايـنـکـه کـارگـران را             .  است

بدليل شرکت در اعتـصـاب و يـا        
تشويق ديگران بـه اعـتـصـاب بـا          

اخالل در نظـم و آسـايـش        " عنوان 
ممانـعـت از احـقـاق         " و "  عمومي

محاکمه مـيـکـنـنـد، حـملـه          "  حق
سنگيني به همه شما و خـانـواده       
هايتان و بـه کـل طـبـقـه کـارگـر                

بــا .  نـبـايــد اجـازه بــدهـيـد         .  اسـت 
اعتصاب شما و تحصن خـانـواده   
ها، بخش قابل توجهي از مـردم      
شهر اردکان به حـمـايـت از شـمـا          
بـرخــواهــنــد خــاســت و دســتــگــاه         
قضايي حکومت در توطئه عليـه  

ــاتــوان خــواهــد شــد           ــا .  شــمــا ن ب
خبررساني از اعتراضتان مـوجـي   
از پشتيـبـانـي مـردم در سـراسـر             
کشور نيز بـه طـرف شـمـا روانـه              

 . خواهد شد
اعالم کنيد کـه هـر حـکـمـي            

باطل است و هر پرونده اي بـايـد       
بايـد دسـتـگـاه       .  بدور ريخته شود

قضايي رسما اعالم کند که هيـچ  
پـرونـده اي بـراي هـيـچ کـارگــري               

دسـت بـه کـار        .  ساخته نمـيـشـود   
زمينه سازي کـنـيـد و در        .  شويد

دفاع از همکاران خـود فـعـالـيـت        
تان را شـروع کـنـيـد و خـواسـت               

ميتوانيد .  هايتان را مطرح کنيد
دشمنانـتـان را از تصـمـيـم شـان               

 . پشيمان کنيد
صحبت کوتاهي با کـارگـران     

 در سراسر کشور 
ــام      ــه ــم و           " ات ــظ ــالل در ن اخ

ممانـعـت از     " و "  آسايش عمومي
به کارگران اعتصابـي  "  احقاق حق

و فعالـيـن اعـتـصـاب تـعـرض و              
توطئه اي عليه کل طبقه کـارگـر     
اعـم از مــعـلــمــان، پــرسـتــاران و            

. کارگران مراکز صـنـعـتـي اسـت         
موفقيت و يا شکست حکومت و 
دم و دستگاه قضايي و کـارفـرمـا    
ــران مــعــدن                ــل کــارگ در مــقــاب
چادرملو مستقيما به همـه شـمـا      

موفـقـيـت و يـا         .  مربوط ميشود
شکست کارگران معدن چادرملـو  
نـيــز مســتــقـيــمــا بــه هــمــه شــمــا           

دادگاهـي کـردن     .  مربوط ميشود
دستـه جـمـعـي کـارگـران بـا ايـن                 

ايـن  .  اتهامات را، محکوم کنيـد 
تعرض سنگيني عليه همه شـمـا     
است که براي احـقـاق حـقـوقـتـان           

اين تـعـرضـي    . اعتصاب ميکنيد
از جـانـب دولـت ســرمـايـه داران              
است تا دستمزد ناچيـز و فـقـر و          
محروميت را همچـنـان بـه شـمـا          
تحميل کنند و فـعـالـيـن تـان را              
فلج کنند و جلو اعـتـراضـات رو        

اقـدام  .  به رشدتان را سـد کـنـنـد          
حکـومـت را مـحـکـوم کـنـيـد و                 
فـعـاالنـه بـا کـارگـران چـادرمـلــو               

ايـن يـک     .  اعالم همبستگي کنيد
سنگر مهم مبارزه است و به هـر    
ــر و هــر انســان آزاده اي                  ــارگ ک

 .  *مربوط است

پيشنهادي تازه در مجلس ايـران    " 
در مورد زنان کـه قـرار اسـت بـه             
زودي در صحن علني آن بـه راي        

هـا     گذاشته شود، حقوق آنها را ده
رانـد و زنـان را بـه             سال عقب مي

تـبـديـل       » ماشين توليد کـودک « 
 ".  کند مي

 الملل  سازمان عفو بين
اشـاره عــفـو بـيــن الــمـلــل بــه              
ــال                  ــب ــدن ــه ب ــحــه اي اســت ک الي
تـاکـيـدات خـامـنـه اي د رمــورد               
افــزايــش جــمــعــيــت در دســتــور            

سازمان .  مجلس قرار گرفته است
عفو بين الملل با توجه به ايـنـکـه    

هاي  در اين طرح از جمله از اداره" 
دولتي و غيردولتي خواسته شـده    
در استخدام نيرو، حق  به ترتـيـب   
با مـردان داراي فـرزنـد و سـپـس              
مــردان مــتــاهــل فــاقــد فــرزنــد و           
ســپــس زنــان داراي فــرزنــد  داده           

اين طرح را بخاطر افـزايـش     "  شده
ــراي         ــري از      " فشــارهــا ب ــوگــي جــل

مـورد  "   استخدام زنان بدون فرزند
 . انتقاد قرار داده است

انتقاد و اعتراض عـفـو بـيـن        
الملـل بـه چـنـيـن قـوانـيـنـي يـک                   
موضعگيري و اقدام مترقي است 
اما مساله زن سـتـيـزي اسـالمـي        

. فراتر از لوايـح و قـوانـيـن اسـت           
نگاه به زن بعنوان ماشين تـولـيـد    
کودک ادامه و نـتـيـجـه مـنـطـقـي           
تلقي از زن بـعـنـوان يـک کـاالي                

ايـن جـزئـي از يـک           .  جنسي است
سيـاسـي اسـت        -سيستم عقيدتي

که زن را مايملک مرد و اسـبـاب       
. لذتجوئـي او قـلـمـداد مـيـکـنـد               

سازمان عفو بين الملل از نـقـد و     
توصيه هاي قـانـونـي و حـقـوقـي             
فراتر نمـيـرود امـا راه حـل جـاي              

ــگــري اســت      ــل زدودن       .  دي راه ح
اسالم از دولت و حکومـت و کـل       

 .*جامعه است
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اسفند معلمان اردبيل  ٢١صبح امروز پنجشنبه 

و بجنورد دست به تجمع اعتـراضـي زدنـد و بـار           
ديگر خواهان اجراي فوري خواست هاي معلـمـان   

خواست محوري معلمـان  .  در سراسر کشور شدند
پالکـارد  .  افزايش دستمزد باالتر از خط فقر است

مـيـلـيـون حـقـوق          ٣معلمان که ميگويد خط فقر 
ما يک ميليون بيانگر خواست محوري معـلـمـان    
مبني بر افزايش دستمزد حداقل سه برابر سـطـح     

معلمان همچـنـيـن بـا پـالکـاردهـاي            .  فعلي است
هم از فقر بـيـزاريـم هـم از           « ديگري با شعارهاي 

نـالـيـم، از فـرق بـيـزاريـم،                 از فـقـر مـي       « ، » فرق
و    » تابيـم، از تـبـعـيـض بـيـزاريـم               نمي تبعيض بر

، » معلم بـيـدار اسـت از تـبـعـيـض بـيـزار اسـت                    
اعتراض خـود را بـه تـبـعـيـضـات مـخـتـلـف در                      

 . جامعه بيان داشتند
دولت بدنبال تجمعات گستـرده مـعـلـمـان در          

اسفند تصميم گرفت بخشي از معوقـات   ١٠روز 
معلمان اما ميـگـويـنـد ايـن        .  معلمان را بپردازد

ربطي به خواست اصلي آنها که افزايش دسـتـمـزد    
معلمـان اصـفـهـان در تـجـمـع خـود                 .  است ندارد

اقدام دولت را فريبـکـارانـه خـوانـده و بـر اجـراي                
 . عدالت تاکيد کردند

 ١ميليون حقـوق مـعـلـم          ٣پالکارد خط فقر 
 ١٠ميليون که در ابعاد وسيعـي در تـجـمـعـات            

اسفند در دست مـعـلـمـان بـود بـيـانـگـر صـريـح                    
خواست نه تنها معلمان بلکه پرستـاران و کـلـيـه         

 . کارگران و همينطور بازنشستگان است
حزب کمونيست کارگري ضمن حمايت قاطـع  
از اعتراضات معـلـمـان، طـبـقـه کـارگـر اعـم از                  
معلمان، پرستاران و کارگران مراکز صنـعـتـي را      
به مبـارزه مـتـحـد و خـواسـت مـتـحـد افـزايـش                      

 . دستمزد باالتر از خط فقر فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
  ٢٠١٥مارس  ١٢، ١٣٩٣اسفند  ٢١
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در هفته هاي آتي مـذاکـرات رژيـم        
بــه    ۵+۱ اســالمــي و کشــورهــاي        

آيـا بـه     .  سرانجام خود خواهد رسيد
توافقي دست خواهند يافت؟ گمانه 
زنــي هــا و تــخــمــيــن هــا نــتــايــج              

. متفاوتي را پيش بيـنـي مـيـکـنـد        
فورمول عمومي طرفيـن روي رقـم       

مـتـمـرکـز        %۵۰ کمتر و بيشتر از     
مستقل از تخـمـيـن    اما .  شده است

ها و برآوردها طرفين در عين حـال  
خود را براي دوره بعد از مـذاکـرات   

 . آماده ميکنند
مساله اما براي ما مستقل از   
نتايـج ايـن مـذاکـرات چـگـونـگـي               
پيشبرد مـبـارزه بـراي سـرنـگـونـي            
انقالبي رژيم آدمکشان اسالمي در 

چه فاکتورهايـي  .  هر شرايطي است
تغيـيـر خـواهـنـد کـرد؟ مـردم چـه                 
ارزيابي اي از اين توافق احـتـمـالـي     
ــشــهــاي             ــب ــد داشــت؟ جــن ــن خــواه
متفاوت اجتماعي در کجا خواهند 
ايســتــاد؟ مــواضــعــشــان در قــبــال        
ــد چــه                 ــدي ــي ج ــال ــم ــت اوضــاع اح
معـضـالتـي در مـقـابـل مـا بـراي                 
ــي               ــيــشــروي امــر آزادي و رهــاي پ
جامعه به دنـبـال خـواهـد داشـت؟            
براي بررسي ايـن مسـائـل کـلـيـدي           
ــبــش                 ــد از مــواضــع ســه جــن ــاي ب
اجتماعي جاري در جـامـعـه آغـاز         

 .کرد
موضع جـنـبـش مـا، جـنـبـش              
کمونيسم کـارگـري، در قـبـال ايـن            
مساله از ابتدا روشن و غيـر قـابـل      

. اصـولـي و انسـانـي        .  تفسـيـر بـود     
حدود بيسـت سـال پـيـش در سـال              

زمانيکه اولين تحريم هـاي   ۱۹۹۵ 
تجاري عليه رژيـم اسـالمـي وضـع         
شد منصور حکمـت در يـادداشـت        
کوتاهي در نشريـه انـتـرنـاسـيـونـال          

" تحريم تجـاري ايـران    " تحت عنوان 
 : نوشت

اين سياست آمريکا مسـتـقـل    " 
از تاثيراتش بر ثبات و بـى ثـبـاتـى       
رژيم اسالمـى، بـايـد بـعـنـوان يـک              
اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون 

ــهــامــى مــحــکــوم شــود            . هــيــچ اب

وخامت بيشتر اوضـاع اقـتـصـادى       
مردم نتيجه محتوم ايـن سـيـاسـت       

بــرخــالف ادعــاهــاى   .  خــواهــد بــود  
رايــج، تــحــريــم تــجــارى از جــانــب          
آمريکا حتى اگـر اروپـا و ژاپـن و              
ساير قـطـبـهـاى اقـتـصـادى از آن                
تبعيت نکنند، تنگناهـاى واقـعـى      
براى اقتصاد ايران ايجاد مـيـکـنـد     
کــه قــربــانــيــان فــورى آن نــه رژيــم            
اسالمى، بلکه تـوده وسـيـع مـردم           
ــران                   ــد در اي ــم درآم ــر و ک ــارگ ک

 "خواهند بود

اين تصور که اعمـال فشـار بـر        
مردم و به استيصال کشـيـدن آنـهـا       
گامى در جـهـت سـرنـگـونـى رژيـم              
اسالمى است، تصورى بيمـارگـونـه    
و ضد اجتماعى است که فـقـط در       
چهارچوب تفکر فرقه اى جريـانـات   
حاشيه جامعه نظير مجاهدين مـى  

و اين در شرايطى اسـت کـه     .  گنجد
خود آمريکا نه فقط تغـيـيـر رژيـم،       
بلکه حتى تغيير روش داخلى رژيـم    

ايران را جزو  اسالمى در قبال مردم
اهداف سياست تحريم تجارى ذکـر    

 .نکرده است

بـــرخـــالف بـــرداشـــت اغـــلـــب        
مفسران رسانه ها، سياست تحـريـم   

در درون   "  وحدت ضد آمـريـکـايـى    " 
رژيم را تقويت نميکند، جناح ضـد    
غربى را در رژيم ايران قـدرتـمـنـدتـر      
نميکند، و بر شدت تبليغـات ضـد     

اين . غربى رژيم اسالمى نمى افزايد
واقعه شباهتى به ماجـراى اشـغـال      

آن دوران گـذشـتـه        .  سفـارت نـدارد    
امروز اين يک فشـار واقـعـى      .  است

روى جناح غربى و طرفدار آمريکـا  
در حکومت است که تکليـف خـود     
را هرچه سـريـعـتـر و بـه شـيـوه اى                
هرچه چشمگيرتر با جناح مخـالـف   

تاثير اين اقدام بر رژيـم  .  روشن کند
اسالمى تشديد اصـطـکـاک مـيـان          
جناحهاى حکومت در درون ايـران،  
و جــهــت گــيــرى جــدى تــر رژيــم               
اسالمى در عرصه ديپـلـومـاسـى و       
سياست خارجى به سوى کنار آمدن 
با آمـريـکـا و دول غـربـى خـواهـد                

 )۱۹۹۵ منصور حکمت " (.بود

تــاريــخ صــحــت ايــن مــوضــع          
در تـمـامـي جـوانـب آن            اصولي را 
روشن شد کـه سـيـاسـت       .  نشان داد

تحريم اقتصادي بر دامنه ابعاد فقر 
و فالکت توده هاي مردم مي افزايد 
و قربانيان چنين سياستي در درجـه  

بار ديـگـر   .  اول مردم عادي هستند
نشان داده شد که اعمـال فشـار بـر        
مردم گامي در جـهـت سـرنـگـونـي           

بـر عـکـس      .  رژيم اسالمي نـيـسـت     
توازن قواي اجتـمـاعـي را بـه نـفـع             
رژيم اسالمي و طبقه حاکمـه و بـه       

مردم بـه    . ضرر مردم تغيير ميدهد
زانو در آمـده، بـه فـقـر و فـالکـت                 
کشانده شـده، از تـوان مـبـارزاتـي            
کــمــتــري در مــبــارزه عــلــيــه رژيــم          

بعالوه روشـن  .  اسالمي برخوردارند
شـد کــه ايــن فشـارهــا کشــمــکــش           
دروني رژيم و تضادهايـش را حـاد       
تر و جـريـان پـرو غـربـي در رژيـم                   
اسالمي را جري تر کرده که تکليف 
خود را با جناح مـقـابـل بـمـنـظـور            

. بقاي رژيم اسالمي، تعـيـيـن کـنـد       
خامنـه  "  نرمش قهرمانانه" سياست 

اي واکنشي به اين کشمکـش هـاي     
جام زهري است که .  خرد کننده بود

 . شايد ناچار به سرکشيدن آن شوند
در نقـطـه مـقـابـل دو جـنـبـش               
ارتجاعي ملي ـ اسالمي و جنـبـش   
راست پرو غربي مواضعي متفاوت 
و از جايگاهي کامال متـفـاوت در     

 . قبال اين مساله داشتند
يکي از افتخارات ضد انسانـي  
جريان راست پرو غربي اين است که 
ــم             ــراي اعــمــال ســيــاســت تــحــري ب
اقتصادي شبـانـه روز تـالش کـرده           

ــعــضــا           .  اســت ايــن ســيــاســت را ب
محصول تالـشـهـاي خـود قـلـمـداد            

توجيـهـاتشـان مـتـفـاوت         .  ميکنند
در درجه اول بـر تـاثـيـر ايـن            .  است

سياست بر اوضاع اقتصـادي رژيـم     
مسـتـقـل    .  اسالمي تاکيد ميکننـد 

. از تــاثــيــر آن بــر زنــدگــي مــردم              
مستقـل از اسـتـيـصـالـي کـه ايـن                 
ســيــاســت بــر تــوده مــردم اعــمــال           

بر اين باورند که محاصـره  .  ميکند
اقتصادي رژيـم حـلـقـه اصـلـي در                

و اگـر رژيـم       .  سرنگوني رژيم اسـت   
تسليم نشود، اگر تحريم اقتـصـادي   
به نتايج مـورد نـظـر خـود مـنـجـر              
نشود، حلقه بـعـدي ايـن سـيـاسـت             
حمله نظامي و بمباران و تـخـريـب        

ــه اســت      ــا        .  جــامــع ــن راســت در اي
موقـعـيـت مـردم، زنـدگـي مـردم،              
سرنـوشـت جـامـعـه، کـوچـکـتـريـن               
فاکتوري در تـعـيـيـن سـيـاسـت و                 
ــراي            اســتــراتــژي ايــن جــريــانــات ب
دستيابـي بـه اهـدافشـان نـبـوده و               

اسـتـراتـژي سـيـاسـي ايـن            .  نيـسـت  
جريانات تماما در نـقـطـه مـقـابـل           
منـفـعـت آزاديـخـواهـي و رهـايـي               

سـيــاسـتــشــان   .  جـامــعـه قـرار دارد       
تکرار سياست خونباري است که در 

جامعه اي را .  عراق شاهد آن بوديم
در هــم کــوبــيــدنــد، بــيــش از يــک             
ميليون انسان بي گنـاه بـه خـاک و          
خون کشيده شدند، چند صـد هـزار     
نفر در دوران تحريم اقتصادي عراق 

را از دست دادند، و ايـن      جان خود 
جريانات کماکان به دنـبـال تـکـرار         

 . اين سناريوي خونين اند
نقد ما به اين سياست روشن و   

مـا هـمـواره تـاکـيـد           .  اصولي است
کرده ايم که تحريم اقـتـصـادي يـک         

. سالح کشتار دسته جـمـعـي اسـت      
راه مـا بـراي رسـيــدن بــه آزادي و                
برابـري و رفـاه انسـانـهـا از خـانـه                  
خرابي و اسـتـيـصـال مـردم عـبـور              

تاکتيک و اسـتـراتـژي مـا         .  نميکند
همواره از اصول انسانـي و وااليـي       

مـا بـه هـمـان         .  تبعيـت مـيـکـنـنـد        
شدتي که بر علـيـه رژيـم اسـالمـي          
مبارزه ميکنيم در عـيـن حـال بـر           
عليه سياست تحريم اقتصادي مي 

اما براي جريانـات راسـت     .  ايستيم
پرو غربي، چنين مالحظاتـي غـيـر      

راه پيشروي جنـبـش   .  تصورند قابل
آنها با خانه خرابي جامعه و زندگي 

روياي اعـاده    .  مردم هموار ميشود
اوضاع سـابـق را بـا سـيـاسـتـهـاي               
تــحــريــمــهــاي اقــتــصــادي و حــملــه        

به گـروگـان   .  نظامي دنبال ميکنند
ــردم و                   ــان و غــذاي م ــن ن ــت ــرف گ
بـمـبــارانشـان ابـزار پــيـشــروي ايــن            

شنيع و ضد انساني . جريانات است
 .است

جنبش ملي اسالمي عـمـومـا      
مواضعشان در مقابلـه بـا تـحـريـم          
اقتصادي و مخالفت با آن تـبـيـيـن     

دفـاع چـنـدانـي از ايـن            .  شده است

نه از آن زاويـه        .  سياست نکرده اند
که دل نگران تاثير چنين سيـاسـتـي    
بر وضعيت زندگي و مبـارزه مـردم     

بر عکس، نگران تـاثـيـر آن      ! نه. اند
ايـن  .  بر موقعيت رژيم اسالمي اند

نـگـران   .  جوهر دلواپسي شان اسـت   
سرنوشت عمومـي رژيـم اسـالمـي         

اين جنبش مستـقـل از تـنـوع         .  اند
سازماني شان در بزنگاه سياسي و   
مشخصا در شرايط تقابل خـارجـي   

. اساسا در کنار رژيم قرار گرفته اند
از ماجراي گروگان هاي آمريکايـي  
تا جنگ ارتجاعي ايـران و عـراق،       
اين جريانات با کمـتـر تـرديـدي بـه          

. دفاع از رژيم شان بـرخـواسـتـه انـد       
سياست اين جريـانـات روي ديـگـر         
سياست جريانات راست پرو غـربـي   

ارتـجـاعـي و ضـد انسـانــي            .  اسـت 
هر دو سياست بر تاثير چنين . است

سياستي بر رژيم اسـالمـي تـمـرکـز        
موقعيت مردم پـارامـتـري    . ميکند

اســت کــه بســادگــي از مــعــادــلــه            
 . سياستشان حذف ميشود

اما واقعيت ايـن اسـت کـه بـر           
خالف تصـور جـريـانـات راسـت و              
سلطنت طلب هر توافق احتمالي بر 
سر مساله هسـتـه اي بـه مـعـنـاي             
تقويت موقعيت رژيم اسـالمـي در     

رژيمي .  قبال مردم و جامعه نيست
که ناچار شده است بـعـد از سـي و          
پــنــج ســال تــبــلــيــغــات کــور ضــد           
آمريکايي تسليم سياسـتـهـاي ايـن       
کشور و متحدينش در قبـال پـروژه     
هسته اي اش شود، تـقـويـت نشـده       

ناچار بـه تـغـيـيـر ريـل شـده              .  است
و اين چرخش بي شک برايش .  است

 . خرد کننده است

ديـگـر چـنـانـچـه ايـن            از طرف   
مذاکرات بـه نـتـيـجـه اي بـرسـنـد،               
موقعيت رژيـم در قـبـال مـردم بـر              
خالف تصورات کودنانه جـريـانـات    
ملي اسالمي دستخوش هيچگونـه  

رژيم اسالمي .  بهبودي نخواهد شد
به نقطـه سـازشـي بـا مـردم دسـت               

چنين نقطه سازشـي  .  نخواهد يافت
سـرنـگـونـي رژيـم        .  موجود نـيـسـت   

اسالمي خواست پايه اي و عـمـيـق      
  .مردم است

دوران آتــي دوران مصــافــهــاي       
ــوشــت ســاز اســت        ســيــمــاي  .  ســرن

سياسي جامعه و مواضع نيروهـاي  
اجتماعي دستخوش تغييرات قابل 

بــراي .  مــالحــظــه اي خــواهــد شــد        
پيشبرد امر آزادي و رهايي جامعه 

 .*بايد آماده شد
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هشت مـارس امسـال در فضـاي            
سياسي متفاوتـي نسـبـت بـه هـر            

انعکاس آنـرا بـه       .  سال برگزار شد
روشني در برنامه پخش مستقـيـم   

بويژه بعـد  .  کانال جديد مي ديديم
از اعتراضات گسترده مـعـلـمـان،       
پرستاران و کارگران گـفـتـمـان هـا        

و بطور واقـعـي   .  متفاوت شده بود
اعتراضات سراسري هزاران معلـم  
در ده اسفند اميد جديدي به مردم 

بيشتر صحبت هـا ايـن بـود          .  داد
که بايد کاري کرد و بايـد بـه ايـن        

بديـن  .  بردگي و بربريت خاتمه داد
ترتيب کانال جديد در فضايـي پـر     
جنب و جوش به استـقـبـال هشـت       

بينـنـدگـان بسـيـاري        .  مارس رفت
آمــدنـــد و نـــفــرت خـــود را از                  
ستمکشي زن در جامعه و ابـعـاد       
وحشيانه اش اعالم و در اعتراض 
به چنين ابعادي از توحش صحبت 

بسياري از اين گفتنـد کـه     .  کردند
ما کوتاه نمي آييم و بايد بـه ايـن       

مـا هشــت    .  بـربـريـت خـاتــمـه داد         
مـارس را در کـنــال جـديــد و بــا                
ــرشــورش گــرامــي           ــنــنــدگــان پ ــي ب

 .داشتيم
  

 ه'� !	رس PQ� �O�؟
هشــت مــارس روز اعــتــراض       
عليه تبعـيـض و سـتـمـکـشـي زن              
است و در ايران بـيـش از هـر روز          
تقـابـل حـکـومـت ضـد زن را بـا                  
ــراي                   ــش آزادي زن بــ ــبــ ــنــ جــ

. گراميداشت اين روز ميتوان ديد
تالش زيادي کردند که در تـقـابـل      
با اين روز تولد فاطـمـه زن را بـه          

عنوان الگويي اسـالمـي از زن و         
اطاعت و بردگي اش بـه جـامـعـه         

و .  قالب کنند، امـا نـتـوانسـتـنـد          
حتي کار به جايي کشـيـده اسـت،      
کــه خــودشــان نــاگــزيــر از هشــت           
مــارس روز جــهــانــي زن ســخــن             

با "  اصالح طلبانشان" ميگويند و 
آش نذري سعي کردند اين روز را     
مـخـدوش کـنـنــد و از مـحـتــواي               
آزاديخواهي و برابري طـلـبـي اش      

مـهـر   .  تهي کنند، اما  نتوانستند
ــن کشــاکــش را هــر ســال در                  اي
برگـزاري هشـت مـارس مـيـتـوان             

 . ديد
ــرگــزاري هشــت مــارس در            ب

. جمهوري اسالمي ممـنـوع اسـت     
هر سال فعالين جنبـش آزادي زن      
بخاطر برگزاري ايـن روز احضـار         
شده و اخطار گرفته اند و هر سـال  
در دل چنين جنگ و گـريـزي ايـن        

امسال نـيـز   .  روز برگزار شده است
هشت مارس در شهـرهـايـي چـون       
تهران، سنـنـدج، مـريـوان، سـقـز،           
اصفهان، رشت، کرج، بـه صـورت     
مراسـم هـايـي بـرگـزار شـد و در                 
بســيــاري جــاهــاي ديــگــر زنــان و          
مردان آزاديـخـواه در مـحـافـل و              
مــهــمــانــي هــايشــان ايــن روز را           

نهادهاي دفاع از .  گرامي داشتند
حــقــوق زن فــراخــوان دادنــد و                 
تشکلـهـايـي چـون اتـحـاديـه آزاد              
کارگران ايران، کانون نويسنـدگـان   
ايران، کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              
کمک به ايجاد تشکلهاي کـارگـري   
بـا بــيـانــيـه هـاي پــرشـورشــان بــه              

همچنيـن  .  استقبال اين روز رفتند

از زندان رجـايـي شـهـر زنـدانـيـان            
سياسي با انتشار بيانيه اي ضمن 
اعالم انزجار خود علـيـه اعـدام و        
سرکوبگري هاي حکومت، هشـت  

 . مارس را شادباش گفتند
محور اصلي همه اين بيـانـيـه    
ــه                    ــراض ب ــت ــا اع ــام ه ــي ــا و پ ه
ستمکشي زنان و مـحـکـوم کـردن       
خشونت عليه زن و جـنـايـاتـي از           
نوع اسيد پـاشـي بـه روي زنـان و             
بيحقوقي سيستماتيک عليه زنـان    

 . بود
يک نکته قابل توجه در ايـران   

جا باز کردن هر چه بيـشـتـر روزي      
چون هشت مارس در ميان مـردم    

گزارشات بسـيـاري حـاکـي         .  است
اسـت کــه امــروز در بســيــاري از            
خانواده هـا هشـت مـارس را بـه               
زنان تبريک ميگوينـد و پـيـامـک         
هاي بسياري در روز هفده اسفند، 
روز جهاني زن، روي خطوط وايبـر  
و الين و غيره رد و بدل شـد و از        
برابري زن و مرد سخـن بـه مـيـان         

زنده باد هشـت مـارس روز         .  آمد
آزاديخواهي و برابري طلبي و روز 

 . کيفرخواست عليه ستم کشي زن
به گوشه اي از مـراسـم هـاي            

 :   روز جهاني زن نگاه کنيم
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 ١٥مراسمي در روز جـمـعـه            
ايـن  .  اسفند در تهران بـرگـزار شـد     

نـداي زنـان     " مراسم توسـط نـهـاد        
مراسـم بـا     .  برگزار شده بود"  ايران

صـحــبـت خـانــم نـاهــيـد شـقــاقــي             
مجري برنامـه بـود و مـروري بـر             

. تاريخچه هشت مارس شروع شد
خانم قريشي در رابطه با وضعيـت  

. زنـان در ايــران سـخــنــرانـي کــرد           
بدنبال او خانم نخستـيـن در بـاره        
مشــکــالت زنــان ايــرانــي کــه بــا           
مردان مهاجر ازدواج کـرده انـد و       
از جــملــه مشــکــل شــنــاســنــامــه          

. فرزندان مهاجرين، سـخـن گـفـت        
خانم مريم محمدي مطلبي تـحـت   

" زن و عشـق بـه زنـدگـي            " عنوان   
ارائه داد و آقاي عمراني تاريخچه 
نهاد نـداي زنـان ايـران را بـازگـو              

خانم اسرين درکاله مطـلـبـي    .  کرد
بـايـد بـنـويسـم از تـو،             " با عنوان 

را قرائت کرد و خـانـم   "  خودم و زن
اکرم نصيريان گزارشي از فعاليـت  
هاي خود در زمينـه سـوادآمـوزي      

پس از آن .  در ميان زنان ارائه داد
نوشته خانم شيدا قنـبـرعـلـي زاده       
تحت عنوان زنان و اعتياد توسط 
خــانــم روشــنــک بــراي حــاضــريــن          

اين نوشتـه اشـاره اي       .  خوانده شد
بــه مســالــه زنــان کــارتــن خــواب           

درايـن بـخـش از بـرنـامـه             .  داشت
تارنوازي خانم نگين حـقـيـقـي بـا          
آواز و تصـنـيـف يـکـي از حضـار             

 . درآميخت

سپس بيانيه نداي زنـان ايـران     

. مـارس قـرائـت شـد         ٨بمناسبت 
خانم ناصري درباره خشونت عليه 
زنـان و قـتـل هـاي نـامـوسـي در                  
کردستان صحـبـت کـرد و سـپـس            
خانم اسدپور از جمعيـت روشـنـک      
رشــت، ضــرورت فــعــالــيــت هــاي         
اجتماعي و متحد زنـان را مـورد       

ــرارداد      ــد ق ــي ــاک ــم      .  ت ــگــاه خــان آن

فرحزادي شعـري از آقـاي مـهـدي           
پور را درقـالـب طـنـزي زيـبـا بـه                
نمـايـش درآورد و آقـاي طـاهـري              
دربــاره وضــعــيــت حــقــوقــي زنــان        

سپس يک بـارديـگـر      . صحبت کرد
خانم فرحزادي نـمـايـش کـوتـاهـي         
درمورد ديه زنـان را بـه اجـرا در            

پايان بخش برنامـه، اجـراي     .  آورد
متـن بـيـانـيـه        .  موسيقي زنده بود

نهاد نداي زنان ايران را در انتهاي 
 . اين نوشته ميخوانيد

مراسم ديگر در تهران از سوي 
جمعي از دختران جوان در متروي 

اين جوانان ميگـويـنـد    .  تهران بود
که براي بـرگـزاري مـراسـم هشـت            
مارس در دو جـاي ديـگـر اقـدام               
کردند و بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه بـا                   

تصمـيـم    آن مخالفت شد،برگزاري 
گرفتند که اين روز را در مـتـرو و     

ايـن  .  در خيـابـان جشـن بـگـيـرنـد           
جوانان از صبح تا شـبـانـگـاه روز       

در فضـا    )  مـارس ٨( اسـفـنـد       ١٧
هاي عمومي از اتوبوس و مترو و 

دانشگاه و خانه سينما، تا خيابان 
بـا پـخـش شـيـريـنـي و شـادبــاش                 
ــي را                   ــان ــه ــن روز ج ــن، اي ــت ــف گ

 .  گراميداشتند

 ۱۳ صفحه  
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برنامه جالب ديگري از هشت 
مارس در تهران، گزارشي است که 
دوستي در برنامه مستقيم کـانـال   

ــد داد     ــدي ــع شــدن            .  ج او از جــم
تعدادي از جوانان در پارک اللـه و    
پارک جمشيديه به مناسبت هشت 

به گفته وي در . مارس گزارش داد
پارک جمشيديه جمعي از جـوانـان     
جشن تولد دوستشان را بـه پـارک       
ــراي                   ــرصــت ب ــن ف آورده و از اي
برگزاري هشـت مـارس اسـتـفـاده            
کردند و در ميان مردمـي کـه در       

. پارک بودند شکالت پخش کردند
بدين ترتيب ايـن دوسـت بـيـنـنـده           
کانال جديد به همراه خانـواده اش    
به اين جمع پيوسـتـنـد تـا بـا هـم             

 .هشت مارس را گرامي بدارند
از همين دسـت بـرنـامـه هـا،            
برگزاري مراسم هشت مارس زنان 

کـه در    .  سواد آموز در تهران بـود   
آن زنان با سخن گفتن از ايـن روز    
و از زنــدگـي و خـاطــراتــش، روز             

 . جهاني زن را گراميداشتند
ــگــري            ــهــران مــراســم دي در ت

مادران " توسط گروهي که خود را 
ميخوانند در سراي مـحلـه     "  صلح

ايـن مـراسـم      .  اکباتان برگـزار شـد    
 -مهر آشـکـار جـريـانـات مـلـي                

مذهي و اصالح طلبان حکومـتـي   
تــجــلــيــل از    .  را بــا خــود داشــت       

روسـري آبـي رنـگ زهـرا نـورد و                
توصيف شالهاي رنگارنگ حضار 
يک وجه مشخصه گـزارشـات ايـن      
مراسم بود کـه از سـنـگـر عـقـب               
رانده شده اصالح طلبان حکومتي 
در برابر فشار جنبش رهايي زن و   

. حجاب برگيرانش حکايت داشـت 
جريانات راستي که بـه روسـري و       
شالهاي رنـگـي و حـفـظ حـجـاب             

ايـنـهـا هـمـچـنـان          .  متوسل شدنـد 
ــد جــنــســي              ــاي ــارت ــخــشــي از آپ ب

جـريـانــاتـي کــه بـطــور         .  حـاکـمـنــد   
واقعي زير فشار جنبش قدرتمـنـد   
چپ و راديکال جنـبـش آزادي زن       
ناگزير به گراميداشت روزي چـون    

مــراســم .  هشـت مـارس شــده انــد        
در آخر بـا اهـداي     "  مادران صلح " 

گل هايي با کارتـهـاي بـنـفـش بـه           
شرکت کنندگانش، همرنگي خـود  
را با روحاني و زنگ بنفشش، بـه    
نمايش گذاشت و با اين کار بيـش  
از بيش بيربطي خود را به جنبـش  

 . رهايي زن به نمايش گذاشت
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کـرج جشــنــي بــه مــنـاســبــت روز           
بـرنـامـه    .  جهانـي زن بـرگـزار شـد          

شـامــل ســخــنــرانـي حــول مــحــور         
ــت             ــي ــول ــي، مســئ ــوق انســان ــق ح

. اجتماعي و حقوق شهروندي بـود 
مــوســيــقــي و آوازهــاي فــردي و            

. جمعي شادي جشن را افزون کـرد 
شعري از زنان عرب توسط يـکـي     

. از دوستان عرب زبان خوانده شـد 
تاريخچـه مـبـارزه زنـان کـوبـانـي              
توسط دوستي کرد زبان به اطـالع  
جمع رسيد و مـجـري بـرنـامـه در            
ميان بحث هـا و سـخـنـرانـي هـا             
نوشتـه هـاي کـوتـاه و شـعـرهـاي                
زيبايي مبني بر برابري زن و مـرد  

در اين برنامه يادي . را مي خواند
از سيمين بهبهاني شد و برخي از 
اشعار توسط يـکـي از حـاضـريـن          

سپس تئاتر ماسک که . خوانده شد
پانتوميم بود و يک طـنـز تـوسـط          
يــک جــمــع اجــرا گــرديــد کــه بــا               

استقبال شرکت کـنـنـدگـان روبـرو          
بخش بعدي فـروش کـتـاب و        .  شد

صنايع دستـي بـود و مـراسـم در             
ميان شادي شرکت کنندگان پايان 

 .يافت
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در روز جمعه هشتم اسفندماه 
بـا حضـور     شهر رشـت مـراسـمـي           

تعدادي از زنان و مردان اين شهـر  
ابـتـدا تـاريـخـچـه         .  برگزار گـرديـد    

هشت مارس خوانده شد و سـپـس     
فيليمي از هشـت مـارس پـخـش             

بعد از آن بحثي در مـورد    .  گرديد
سياسـت هـاي جـديـد جـمـعـيـتـي                
حکومت و تشديد فشـار بـر روي         

بــرنــامــه بــا    .  زنــان گــذاشــتــه شــد     
موسيقي و پخش فيلم دختران گل 
آلود که توسط فعاالن زنـان رشـت     

ايـن  .  تهيه شده بود، ادامه يـافـت    
فيلم عـبـارت بـود از مـجـمـوعـه              

هايي با زنـان روسـتـايـي        مصاحبه
گيالن و زناني از اقشـار مـحـروم          
شهـري در رابـطـه بـا مـعـضـالت                

. اجتماعي آنان و امـر بـچـه داري       
پس از پخش فيلم يـکـي از زنـان          
شرکت کننده در مورد تجربه خود 
از زندگي مشترک و طالق صحبت 
کرد و سـپـس داسـتـانـي بـه زبـان              
گيلکي با موضـوع زنـان خـوانـده         

در آخر نيز مراسم بـا پـخـش        .  شد
 . موزيک پايان يافت
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اســـفـــنـــد     ١٦روز جـــمـــعـــه       
مــراســمــي بــه مــنــاســبــت هشــت         
مارس در محل شريف آباد شـهـر     

ايـن مـراسـم در        .  سقز برگزار شـد   
عصر شـروع شـد و سـه           ٤ساعت 

مراسم ابتـدا  .  ساعت ادامه داشت
با اعالم يک دقيقه سکوت به يـاد    
همه عزيـزانـي کـه بـراي آزادي و             
برابري جان خود را از دسـت داده      

پس از آن قـطـعـه          . اند، شروع شد
شعري خوانده شد و سپس يکي از 
زنان درمورد مشـکـالت زنـان در        

سپس چنـد  . جامعه سخنراني کرد
قطعه شعر خوانده شد و آنگـاه زن    
ديگري با خواندن نـوشـتـه اي در          
مورد مشکالت زنان در جامـعـه،   

بـه  . هشت مارس را گرامي داشت
دنبال آن بحث و گفتگو شروع شد 
و در خاتـمـه مـراسـم بـا جشـن و               

در اين مراسـم  .  شادي پايان يافت

ماده خـوانـده   ١٤قطعنامه اي در  
شد که در آن بر همبستگي جهاني 
زنان در مبارزه عليه نـابـرابـري و        
تبعيض عليه زنان و سـتـم و بـي            
حقوقي هاي تحميل شده سرمـايـه   

 .  داري بر زنان تاکيد شده بود
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مـارس روز      ۸روز يکـشـنـبـه       

اسفند،  ۱۷جهاني زن مصادف با 
راهپيمايي در خيابـان فـرح شـهـر         

 ۷الـي      ۶:۴۵سنندج از سـاعـت       
شـرکــت  .  بـعـدازظـهـر بـرگـزار شـد           

کنندگان در اين راهپيمايي با در   
دست داشتن پالکاردهايـي و سـر       

زنـده  ” :  دادن شعارهايي از قـبـيـل     
باد هشت مارس، کارگـر زنـدانـي      
آزاد بايد گردد، دانشجوي زنداني 
آزاد بايـد گـردد، کـارگـر، مـعـلـم              
اتحاد اتحاد، نان مسکن آزادي و 

، “ زنداني سياسي آزاد بايد گـردد   
 . مسير خيابان فرح را پيمودند

عالوه بر سـنـنـدج و سـقـز در            
مريوان، مـهـابـاد، و چـنـد شـهـر                
ديگر مراسمهاي هشت مارس در 
جمعها و مـحـافـل و مـکـانـهـاي              

 .مختلف برگزار شده است
 

 ه'� !	رس در ا?<&	ن
بـــه گـــزارش دوســـتـــانـــي از           
بينندگان کانال جديد، جمعي سي 
ــهــان در                  ــره در اصــف ــف ــنــج ن و پ
ابتکاري جالب به مناسبت هشت 
مارس گرد آمـدنـد و ايـن روز را            

در اين گـرد آمـدن       .  جشن گرفتند
بحث هاي بسـيـاري از وضـعـيـت          
جامعه و بردگي زن در جامعه بـه    

از جمله از تـاريـخـچـه       .  ميان آمد
هشت مارس و ابعاد تکان دهنـده  
سـتــمـکــشـي زن در ايـران سـخــن              

از مبارزه متحد عليه اين .  گفتند
توحش سخن گفتند و در آخر نـيـز   
پاي بـرنـامـه مسـتـقـيـم مـحـسـن                 
ابراهيمي در کانال جديد درمـورد  
هشت مارس نشستند و بـا آمـدن     
روي خط برنامه، پـيـام شـادبـاش         

 . خود را اعالم داشتند
  

 : ��ارP  از A	و9
مـن در شـهـر کـوچـک پــاوه              « 

امـکـان بـرگـزاري       .  زندگي ميکنم
مراسم نداشتيم ولـي مـا جـمـعـي          
بوديم که از چند روز قبل از هشت 
مارس کار تبليغي فشـرده اي بـر       
سر ستمکشي زن و رهـايـي از آن         
داشتـيـم و بـديـن صـورت هشـت               

امـروز  .  مارس را گرامي داشتـيـم  
نيز در ميان دوستـان و آشـنـايـان         
خــود شــکــالت پــخــش کــرديــم و           

. هشت مـارس را تـبـريـک گـفـتـم             
شکالت ها را به مغازه هايي کـه    
فروشنده آن زن هستند و دستـمـزد   
اندکي ميگيرند برديم و بـه آنـهـا        
هشت مارس را تبريک گـفـتـيـم و         
بعد در بازار سراغ مردم رفتـيـم و     
بـا پــخـش شــيـريــنـي ايــن روز را               

 

 ۱۲ از صفحه  
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استقبال خـوبـي از       .  تبريک گفتيم
در يک مـورد خـانـمـي       .  ما ميشد

ميگفت چـقـدر خـوشـحـالـيـم کـه               
. کساني به درد ما فکر ميکـنـنـد   

به اميد روزي که در ميـدان تـمـام      
شهرهاي وسيع و سراسـري هشـت     

 . »مارس را گرامي بداريم
 

� �7ا� زن �� !(	�)� �	�
 ٢٠١٥ه'� !	رس 

��ا!  �	د ه'� !	رس روز 
 %&	�  زن

روز جهاني زن را بـه هـمـه ي          
انسانهايي که براي دنيـايـي بـدور      
از تبعيض و نـا بـرابـري مـبـارزه              

روزي .  ميکنند، تبريک ميگوييـم 
که ميتوان، فرياد هاي فـروخـفـتـه     
ــت و                   ــان را از درد خشــون ي زن
نابرابري به گوش همه ي انسـانـهـا    
رســانــد و نــگــاهــهــا را بــه ســوي            
وضعيت نابرابر زنان جلب کـرد و      
در بــرابــر تــمــام تــبــعــيــض هــا و             
ستمهايـي کـه هـر روز بـا ابـعـاد                 
وسيع تر و خشونت بار تري بـا آن      

 :مواجه ميشويم همصدا شويم

امنيت زنان بايد تضمين شده 
و قانون صريحا از قربانيان تجاوز 
حمايت کند و هر گـونـه خشـونـت         
کالمي، روحي و جسـمـي عـلـيـه            

تـمـامـي     .زنان جرم قـلـمـداد شـود      
عــوامــل اســيــد پــاشــي بــايــد بــه           
جامعه معرفي شـده و مـجـازات          

و بــراي قــربــانـيــان اســيــد        .  شـونــد 
پاشي که زندگيشان زير لگد هـاي  
خشونت، نابود شده، بيمه درماني 
رايگان و حقوق مادام العمر مقرر 

 .شود

ختنه زنان يک درد کهنه اسـت  
که بدن دخـتـران تـوسـط خـانـواده           
هايشان مثله مي شود و همچنان 
در مناطقـي شـاهـد آن هسـتـيـم،             
قـانــون بــايــد بــه عــنــوان مــدعــي           
العموم صريحا ختـنـه دخـتـران را         
جرم اعالم کند حتي اگـر در ايـن         
ــيــن شــاکــي خصــوصــي وجــود             ب

قربانيان ختنه بـايـد   .  نداشته باشد
مــورد حــمــايــتــهــاي پــزشــکــي و          

 .روانپزشکي قرار گيرند

هــر روز بــا آمــارهــاي تــکــان          

دهنده اي مواجه ميشويم که خبـر  
ازپايين تر آمدن سن تن فروشان و 
وسيع تـر شـدن ايـن پـديـده شـوم                 
دردنياي نابرابر هستيم و قربانيان 
اين تجارت کثيف، خود به عنوان 
مجرم قلمداد ميشوند در حاليکه 
بايد خريد و فـروش و بـرده داري           
زنان جرم باشد و از زنان به عنوان 
ــيــان تــجــارتــي کــثــيــف و             ــان قــرب

 .مافيايي حمايت شود

بيکاري زنـان هـر روز ابـعـاد             
وسيع تري پيدا ميکند و عليرغـم  
ــراي کســب              ــان ب ــمــام تــالش زن ت
تحصيالت و مهارتهاي شغلي بـا    
موج بيکاري زنان مواجه هستـيـم   
و اين درحاليست که هـنـوز زنـان        
خانه دار، کـه کـاري بـي مـزد را               
انجام ميدهنـد، بـيـکـار قـلـمـداد            
نشده اند که در اين صـورت آمـار     

. زنان بيکار بسيار بيشتر ميباشد
از همين رو بـراي پـايـان دادن بـه           
وضعيت اسفبار زنان که تا به حال 
ــمــاعــي               ــت اجــت ــاي ــيــچ حــم از ه

تمام   برخوردار نبوده اند بايد براي
زنان بيـکـار تـا پـيـدا کـردن کـار                
منـاسـب حـقـوق بـيـکـاري مـقـرر                

 .شود

زنان عليرغم تمام محـدوديـت   
هاي موجود از هيچ تالشي بـراي    
ــمــاعــي و               ــت اجــت ــوي ــن ه داشــت
موقعيت شغلي فروگذار نبوده اند 
و بـايـد تـمـامـي تـبـعـيـض هـا و                   
تفکيک هاي جنسيتي در دانشگاه 
و محيط هاي کاري و رشته هـاي    

و زنــان   .  تــحــصــيــلــي لــغــو گــردد      
بتوانند از مزد برابر در ازاي کـار    

 .برابر برخوردار باشند

ــالق             ــيـــن ازدواج و طـ ــوانـ قـ
 ۱۳۱۰موجـود کـه از سـالـهـاي              

باقي مانده اسـت نـمـي تـوانـد از            
چــهــارچــوب زنــدگــي خــانــوادگــي       
امروز انسانها حمايت کند و زنان 
بايد برابر با مردان از حق طالق و 

 .حضانت فرزندان برخوردار باشند

ــراي            ــان ب ــهــاســت کــه زن ســال
گرفتن شناسنامه فرزندان خود که 
حــاصــل ازدواج بــا اتــبــاع غــيــر            
ايراني بـوده اسـت بـا مشـکـالت              
زيادي مواجه بوده اند در حاليکـه  

زنان بايـد بـه عـنـوان شـهـرونـدان              
برابر حق ثبت هويت فـرزنـدانشـان    

 .را داشته باشند

زنان معيار سالمـت جـامـعـه       
هستند از همين رو براي تضمـيـن   
سالمت جامعه بايد تمام زنـان از    
بيمه درمانـي رايـگـان بـرخـوردار          

هرچند بـراي داشـتـن يـک            .باشند
زنــدگــي انســانــي و بــرابــر بــايــد            
زخمهاي زيادي را مرحم گـذاشـت     
اما ميتوان با هـمـصـدا شـدن در           
حقوقي که هنوز تـنـهـا حـيـات و            
ــان را تضــمــيــن              زنــده مــانــدن زن
ميکند گام مهمي در کـنـار زدن         
آوار ستم تاريخي کـه بـر زنـدگـي           

. زنان چمـبـره زده اسـت بـرداشـت           
هشت مارس را به فرصـتـي بـراي      
متحد شدن در مبارزه با خشونـت  
عليه زنان بدل کـنـيـم و هـمـصـدا             

 :بانگ بر آريم
زنده باد هشت مارس روز جهانـي  

 زنده باد برابري زن و مرد  -زن 
 ۹۳اسفند  -داي زنان ايرانن

 

	��ن ����(�7	ن  ��	�

ا��ان �� !(	�)� روز 

 : زن  %&	�
��ا!7اP� ه'� !	رس روز 

 %&	�  زن
در ايران جنبش برابري طلـبـي   
زنان که بخشي از جنبش جـهـانـي    
زن و هشت مارس نماد آن اسـت،    

. حضوري نيرومند و پردامنه دارد
حتي اسيد پاشي هاي زنجيـره اي    
نتوانست آن را از مطالبـات خـود     
که در کلي ترين بيـان چـيـزي جـز         
حقوق انساني و بـرابـري نـيـسـت،          

اقشار مختلف زنـان بـه     .  دور کند
صورت هاي گوناگون مورد ظلم و 

از جـملـه   .  تبعيض قرار مي گيرند
زنان هنرمند هـمـچـنـان در ابـراز          
هنر خود با موانع و تبعيض هـاي  
بسيار مواجه هستند؛ صداي آنها 
مــمــنــوع اســت و مــورد انــواع و            

. اقســام ســانســورهــا قــرار دارنــد        
هشت مارس روز زنان و مـردانـي     
است که به اين ستم ها و تبعيـض  
هــا اعــتــراض دارنــد و خــواهــان           
برابري انسان ها در تمامي عرصه 
هــا از جــملــه عــرصــه ي هــنــر و              

قوانين و رفتارها . ادبيات هستند
. بايد به نفع اين برابري تغيير کند

کانون نويسـنـدگـان ايـران هشـتـم           
مارس را به تمامي زنان بـه ويـژه       
زنان نويسنده و هنـرمـنـد سـراسـر        

 .جهان تبريک مي گويد
 ۱۴  -کــانــون نــويســنــدگــان ايــران     

ــد       ــنــ ــفــ ــارس   ۵(   ۱٣۹٣اســ مــ
۲۰۱۵( 
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اسامي اين زندانيان عبارتند 
فريد آزموده، مـجـيـد اسـدي،          : ز

سهيل بـابـادي، خـالـد حـردانـي،             
ايرج حاتمي، افشيـن حـيـرتـيـان،        
شاهرخ زماني، سعـيـد شـيـرزاد،       
حشمت اهللا طبـرزدي، عـلـيـرضـا        
فراهاني، ابـوالـقـاسـم فـوالدونـد،         
صالح کهندل، سعـيـد مـاسـوري،       
علي معزي، پـيـروز مـنـصـوري،          
رضــا اکــبــري مــنــفــرد، اســداهللا          

 هادي
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جمعي از کارگران :  اسفند ١٨
شرکت واحد اتوبوسراني تهران بـا    
تجمع در مقابل ساختمـان وزارت    
ــراي              ــبــات خــود را ب کــار مــطــال
افزايش واقعي حداقـل مـزد سـال        

ــردنـــــــد                  ۹۴  .اعـــــــالم کـــــ
 ٥تـا       ٢کارگراني که :  اسفند ١٨

ماه دستمزد خود را طلب دارند از 
اســفــنــد دســت از کــار            ١٧روز   

اسفند با  ١٨کشيدند و صبح روز 
اجــتــمــاع در پشــت درب ورودي           
سايت تاسيسات پـتـروشـيـمـي از          
حضور در مـحـل کـار خـودداري             

 .کردند
نــفــر از      ١٠٠:  اســفــنــد      ١٨

الـبـرز   ( کارگران معدن سـنـگـرود        
 ۲در اعتراض به تـعـويـق        )  غربي

ماه حقوق و حق عيدي پايان سـال  
و هــمــچــنــيــن درج نشــدن حــدود           

اي شـان       ماه از سـوابـق بـيـمـه         ١٩
تحت عـنـوان مشـاغـل سـخـت و             
زيــان آور در تــهــران در مــقــابــل             
ســاخــتــمــان وزارت کــار تــجــمــع           

 .کردند
نفـر   ۳۰۰بيش از :  اسفند ١٧

کارگر بخش شـمـال غـرب مـعـدن          
زغال سـنـگ زمسـتـان يـورت بـا             
تجمع در مـحـوطـه مـعـدن بـراي               
ــار طــي پــنــج روز              چــهــارمــيــن ب
ــت             ــرداخ ــار پ ــت ــواس ــه، خ ــت ــذش گ

 .خود شدند  مطالبات معوقه
نــفــر از          ٦٠:  اســفــنــد       ١٧

کــارگــران طــرف قــرارداد شــرکــت        
هاي پيمانکاري وابسته به شرکـت  
زغــال ســنــگ الــبــرز شــرقــي در            

شاهرود خواستار دريافـت حـقـوق      
 .معوقه خود شدند

نـفـر کـارگـر          ۶۰:  اسفـنـد   ١٦
واحد تعميرات و نگهداري شرکـت  

ها و مـخـازن پـتـروشـيـمـي               نه پايا
کنون در     اسفند تا ۱۳عسلويه از 

اعتراض به عدم پرداخت دستمـزد  
بهمن، عيدي و پاداش پايان سـال    

وري نــيــمــه       و پــاداش بــهــره        ۹۳
اقدام به بـرپـايـي       ۹۳نخست سال 

 .اند اعتراضات کرده
کـارگـران شـرکـت       :  اسفند ١٦

ــه شــمــال        شــرق )  ســاريــت( ســاري
مازندران در اعتراض به پـرداخـت   
ــالــبــات و                ــوق، مــط نشــدن حــق
مــعــوقــات خــود در ايــن شــرکــت          

 .تجمع کردند
کارگران کارخـانـه   :  اسفند ١٦

تبريز کف در اعتراض بـه عـمـلـي       
ماه حقـوق   ۶نشدن وعده پرداخت 

وساير مزاياي جـانـبـي خـود، در           
 .محوطه کارخانه تجمع کردند

کارکـنـان شـرکـت       :  اسفند ١٦
در اعـتـراض بـه           » عرف ايـران   « 

تاخير در پـرداخـت حـق بـيـمـه و                 
تـهـديـد امـنـيــت شـغـلـي پـس از                  
تغييرات مديريتي اين شرکت، در 
مقابل شوراي شهر تهـران تـجـمـع       

 .کردند
ــنـــد      ١٦ ــفـ ــنـــان   :  اسـ کـــارکـ

بازنشسته پتروشـيـمـي آبـادان بـه          
دلـيــل پــرداخــت نشــدن عـيــدي و           
حقوق خود در مقابل فـرمـانـداري    

 .آبادان تجمع کردند
کـارگـران شـرکـت       :  اسفند ١٤

کشتيسازي صنايع دريايـي ايـران     
صـــدرا دريـــاي مـــازنـــدران، در           
اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوق     

 .معوقه خود کار را تعطيل کردند
در پي اعتصابات :  اسفند ١٣

ــر کــارگــران            و اعــتــراضــات اخــي
کارخانه هاي يزد اينبار کـارگـران     
کــارخــانــه کــاشــي کــويــر يــزد در           
اعتراض به مشکالت معـيـشـتـي     
خود روبروي ايـن شـرکـت تـجـمـع             

 .کردند
کارکـنـان شـرکـت       :  اسفند ١٢

برق منطقه اي تهران در اعـتـراض   
به تبعيض در دريـافـت حـقـوق و             
مزايا ميان پرسنل وزارتخانـه هـا     
با شـرکـت هـاي تـخـصـصـي زيـر                 
مجموعه مقابل مـجـلـس تـجـمـع         

 .کردند
در اعـتـراض بـه        :  اسفـنـد   ١٢
نــفــر از کــارگــران و         ١٥٠اخــراج   

کارگر  ۸۲۰تعويق پنج ماه حقوق 
دو کارخانه کنتور سـازي ايـران و       
صنايع کـم مصـرف ايـرانـيـان در            
قزوين دست از کار کشيدند و در     

. سالن غذا خوري تـجـمـع کـردنـد         
همسران کارگران کنتـورسـازي در     
روز دوم اعتصـاب بـا حضـور در          
کارخانه در تجمع کارگران شرکـت  

 .داشتند
کارگران پـيـمـانـي     :  اسفند ١٢

ــرابــري ســبــک و              در واحــدهــاي ت
سنگين، خـدمـات، مـکـانـيـک و             
حراست تـحـت مسـئـولـيـت چـنـد             
شرکت پيمانکاري همانند شهـاب  
ــان               ــغـ ــم، ارمـ ــاي جـ ــفـ ــم، صـ جـ

سيرجنوبي، پـارسـا انـرژي، مـوج         
سبز فراشبن در منطقه عملـيـاتـي    

در اعتراض بـه  )  تابناک(پارسيان 
تاخير و تبعيض در نحوه پرداخـت  
حــقــوق دســت از کــار کشــيــده و             
مقابل ساختمان حـراسـت شـرکـت       
منطقه عملياتي پارسيان واقع در 
شهـرسـتـان المـرد اسـتـان فـارس              

 .تجمع کردند
کارگران شهرداري :  اسفند ١٢

کمالشهر که به نيروهاي شـرکـتـي      
معروف هستند، خواستار دريافت 
حقوق و دستمزد کامل خود بـوده    
و براي تحقق اين خواستهـا دسـت     

 .به تجمعات اعتراضي زدند
ــد     ١٢ ــن ــف ــان    :  اس ــاضــي ــق مــت

مسکن مهر شهر جديد پرديس بـا  

هــاي    حضــور مــقــابــل ســاخــتــمــان     
اين شهر دست  ۵مسکن مهر فاز 

 .به تجمع زدند
ــنــد    ١٣ ــر از       ۲۰۰:  اســف ــف ن

ها و  کارگران پيماني شرکت پايانه
مخازن پتروشيمي بندر ماهشـهـر   

ماه و حق عيدي پايان  حقوق بهمن
انـد و در         سال را دريـافـت نـکـرده      

روزهــاي اخــيــر بــا مــراجــعــه بــه            
مسئوالن اين شـرکـت نسـبـت بـه            

 .اند وضع موجود معترض شده
بخشي از کارگران : اسفند ۱۰

اسفـنـد    ۱۰ني بر هفت تپه از روز 
در اعــتــراض بــه دو مــاه حــقــوق            
معوقه خود دسـت بـه اعـتـصـاب          

 .*زده اند
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مـارس قـرار        ١٨روز چهارشنـبـه     
است ساختمان جديد بانـک مـرکـز      
ي اروپا در فرانکفـورت آلـمـان بـا         
حضور رئيس و روساي دولت هاي 
عضو اتحاديه اروپا و کمـيـسـيـون     

هزينـه  .  اتحاديه اروپا افتتاح شود
مـيـلـيـارد        ١.٣ ساخت اين بانک   

 .يورو بوده است
اما مخـالـفـان ايـن سـيـاسـت            
هاي سرمايه داران و دولـت هـاي       

. آنها نيـز سـاکـت نـنـشـسـتـه انـد               
درصديهـا، بـه      ٩٩فعالين جنبش 

هـمــراه اتــحــاديــه هــاي کــارگــري،        
دهها سـازمـان پـيـشـرو و چـپ و               
سوسيالـيـسـت و مـدافـعـيـن حـق               
حيات و زندگي و کار براي هـمـه،     
ــهــاي              ــاســت ــه ســي ــراض ب در اعــت
اتــحــاديــه اروپــا از جــملــه بــانــک           
مرکزي اروپا فراخـوان تـظـاهـرات       

مـارس بـرعـلـيـه ايـن              ١٨در روز 
 .سياستها داده اند

فراخوان دهندگان دربخشي از 
در :  اطــالعــيــه شــان نــوشــتــه انــد        

ســالــگــي کــمــون        ١۴۴آســتــانــه    
پاريس، مناسبت خوبي اسـت کـه     
جشن سرمايـه داران و صـاحـبـان           
سرمايه را از کـنـتـرلشـان خـارج               
کرده و آن را تبديل به يک جـنـبـش    

ــه               ــي ــراض عــل ــاومــت و اعــت مــق
سياستهاي بانک مرکزي اتـحـاديـه    
اروپا و دولت هاي اروپايي تبديـل  

مارس روز اعـتـراض      ١٨.  نمايند
به سرمايه داري و هـمـه مصـائـب       

ــک مــرکــزي در                 آن ــان ــقــش ب و ن
تحميل اين سـيـاسـتـهـا بـر مـردم            

 .است
تشـــکـــيـــالت آلـــمـــان حـــزب        
ــن              ــارگــري در اي ــيــســت ک ــون کــم
تظاهرات شرکت کرده و در کـنـار       
هزاران نفر از مخـالـفـان سـرمـايـه         
داري و مدافعان برابري انسانها و   
زندگي انساني، به اين سياستهاي 

. ارتجاعي اعتـراض خـواهـد کـرد        
ما همـه انسـانـهـاي آزاديـخـواه و             
معترض به اين وضـعـيـت را فـرا           

مـارس بـه      ١٨مي خوانيم در روز 
اين صف اعتراض در فرانکفـورت  

. پيوسته و آن را تـقـويـت نـمـايـنـد         
بعد از ظهر  ٣تظاهرات از ساعت 

 .مي باشد
زنده باد اعتراض جهاني بر علـيـه   

 سرمايه داري
تشکيالت خارج کشور حزب 

 آلمان -کمونيست کارگري ايران
٢٠١۵مارس  ۱۱  
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گردهمايـي بـزرگـي تـوسـط          
ــري و               ــارگـــ ــزاب کـــ احـــ
اپوزيسيون دولت ترکـيـه در     
مــيــدان کــيــزيــالي آنــکــارا        

تــعــداد قــابــل    .  بــرگــزار شــد  
توجهي از ايـرانـيـان مـقـيـم           
ترکيه نيز در اين گردهمايي 

از نــکــات   .  شــرکــت کــردنــد   
قابل توجه مراسم، سـخـنـان    
انتقادي يکي ازسـخـنـرانـان       

ترک اين مراسم از سياستها 
ــه              ــزان ــي ــن زن ســت ــي ــوان و ق

. جمهوري اسالمي ايران بود
وي ضمن اشاره به تصـويـب     
قوانين ضد زن در مـجـلـس        
شوراي اسـالمـي بـه جـنـبـه           
هايي از فشارهاي مـوجـود     
بر زنان در ايران اشـاره کـرد     
که با تشويق حاضرين و از     
جملـه ايـرانـيـان حـاضـر در             

ــا                ــه و بـ ــواجـ ــم مـ ــراسـ مـ
شعارهايي به زبـان فـارسـي      
بر ضد اين سياستها و عليه 
جـمـهــوري اسـالمــي هـمــراه         

در پايان نيز بيانيـه اي    .  شد
از طرف ايرانيان حـاضـر در     
ــت           ــرائ ــي ق ــاي ــردهــم ــن گ اي

 .گرديد

 !	رس در �N#	را ��٨ارP  از 
    ��ارش از �	! 
زن   �� !(	�)� روز %&	�  
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اخيرا در مرکز شهر کلن آلـمـان،    
تعدادي وابستگان به رژيم جنايت 
و خون اسـالمـي، در مـرکـز ايـن              
شهر با برپايي يـک مـيـز کـتـاب،            
نامه خامنه اي خطاب به جـوانـان   

 . در اروپا را پخش کرده اند
اين برنامه طـبـعـا بـي سـر و              
صدا سازمان يافته و ما ايرانـيـان   
ساکن اين شهر خبر را از سـايـت         

اين يک . دويچه وله دريافت کرديم
واقعه مهم در شـهـر مـا اسـت و               

 . بايد پاسخ درخور بگيرد
خامنه اي که در ايـران جـرات     
نميکند در مقابل جوانان تهران و 
تبريز و روستاها و شهرهاي ايـران  
بدون محافظ حاضر شـود، سـران       
حکومتي که از دست جـوانـان در     
ايران عاجز و درمـانـده هسـتـنـد،          
خطاب به جوانان در اروپـا نـامـه          
مينويسند و مـزدوران حـکـومـت         
اسالمي جرات ميکنند اين نـامـه   
را با برپايي يک مـيـزعـلـنـي  در            

اين برنامه بـايـد   .  کلن پخش کنند

با موجي از اعتراض مـخـالـفـيـن        
حکومت اسالمـي روبـرو شـود و          
بايد يکبار ديـگـر از طـرف هـمـه            
فراريان از حکومت اسالمي ايران 
وهمه منزجرين از ايـن حـکـومـت       
خــون و جــنــايــت و اعــدام و زن                
ستيزي اعالم کنيم که نميگذاريـم  
پاي کـثـيـف مـزدوران جـمـهـوري              

 . اسالمي به خارج کشور باز شود
ما در اروپا سالها است کاري 
کرده ايم کـه مـزدوران حـکـومـت            
اسالمي جرات ظاهر شدن عـلـنـي    

ايـنـهـا فـقـط در زيـر             .  نداشته اند
زمين هـاي نـمـور و در سـفـارت                
خانه مـيـتـوانـنـد خـود را راحـت                

 .احساس کنند
اما اکنون که بعد از سالها از 
سوراخهايشان بيرون آمده اند بايد 
اين وقـاحـت و پـررويـي مـزدوران            
حکومت اسالمي در شـهـر کـلـن           

 . آلمان پاسخ در خور بگيرد
در شرايطي که روزانه در ايران 
جوانان را اعـدام مـيـکـنـنـد، در               

شرايطي که در يـکـسـال گـذشـتـه             
نفر اعدام کرده اند در اروپـا   ۵۷٣

جسارت ميکنند و نامه از سـوي    
داعش آدمخوار خامنه اي پـخـش   

ما قول ميدهيم که ايـن  .  ميکنند
وقـــاحـــت مـــزدوران حـــکـــومـــت        
اسالمي منجر به يک درس عبرت 
بــراي هــمــه مــزدوران حــکــومــت          

ــد      ــد شـ ــواهـ ــه         .  خـ ــمـ ــن از هـ مـ
آزاديخواهان ميخواهم به مـحـض   
مطلع شدن از حضور اين مزدوران 

. در خيابان مـا را مـطـلـع کـنـنـد             
نميگذاريم پاي داعشيان ايران بـه    

اينرا به .  خيابانهاي اروپا باز شود
همه مزدوران اين حکومت اعـالم    

 ! ميکنم
 مينا احدي 
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 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون 

 کانال جديد 
 

'�د" �M	�P 9	�b(P " -������ن  آ	�	ل %7�7 از! deA -)�د	در ه  . 

 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 

 عمودي: پوالريزاسيون  ۱۱۲۰۰ : فرکانس
 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
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Negah E Shom 

http://www.glwiz.com/ 
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 . اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطالع دهيد 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ : تلفن تماس

 nctv.tamas@gmail.com: ايميل  
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه               .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (سايت زير 
 : کمک ارسالي شما براي کانال جديد است

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
 

  
 : لمانآ  

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

 
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 
 : آمريکا 

Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 

wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

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

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

 

   : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي: کانادا و آمريکا
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران


