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 گفتگو با کادرهای کمیته کردستان 

       
جنبش انقالبي و سرنگـونـي     
طلبانه مردم در ايـران روز بـروز          
ابــــعــــاد گســــتــــرده تـــــري               

مـردم بـمـنـاسـبـتـهـاي           . مييابد   
مختلف دور هم جمع ميشـونـد،       
شــعــار مــيــدهــنــدو اعــتــراض         
ميکنند و بعناوين مختلـف بـر        
عــلــيــه حــاکــمــيــت نــکــبــت بــار        
ــارزه           جــمــهــوري اســالمــي مــب

اعتصابات کـارگـران     .   ميکنند  
، مبارزات جوانان و زنان بـطـور      
روزانه در شهرهاي ايـران اتـفـاق         
مــي افــتـــد ؛ عـــالوه بـــر آن                   
اجــتــمــاعــات و مــراســمــهــاي          
باشکوهي در روزهايي چون اول      

 مارس و روز جهـانـي       8ماه مه،   
کودک برگزار ميگردد کـه تـوده         
وسيع مردم با ثالبت و با صداي       

بلند همگام و همراه با ميليونها      
نفر در سراسر جهان مـطـالـبـات         
خود را طرح ميکنـنـد و اعـالم           
ميکنند که حقوق کارگر، زن و        

بـا  .   کودک جـهـان شـمـول اسـت           
تمام وجود فـريـاد مـيـزنـنـد کـه              
ميخواهند مثل انسـان زنـدگـي        
کنند ، اعدام و سـرکـوب نـمـي             
خواهند و برخورداري از رفـاه و          

ــود                 ــر را حــق خ ــراب ــي ب ــدگ زن
 .ميدانند 

 نفرت از سرکوب، تحقير ،      
بي مسکني ، اعتياد وفحشا و       
فقر ، جزيي از فرهنگ اکـثـريـت     
مردم  در جهان است و مـبـارزه           
بر عليه آن در هر گـوشـه جـهـان             
سمپاتي و حمـايـت وسـيـعـي را            

بـهـمـيـن     .     بخود جلب مي نمايد   

جــهــت بــمــحــض پــخــش خــبــر          
اعــتــصــاب کــارگــران نســاجــي        
سنندج ، چندين اتحاديـه بـزرگ        
دراقصي نـقـاط جـهـان عـکـس            
الــعــمــل نشــان دادنــد و ضــمــن          
اعتراض بـه مـقـامـات دولـتـي             
ايران  خواستهاي برحق کارگـران      
نساجي را مـورد حـمـايـت قـرار           

 . دادند 

  مارس در شھرهای کردستان8

 

درگيری مردم اشنويه با نيروهای انتظامی    
  مارس         ٨در 

 
 

قطعنامه های هشت مارس روز جھانی زن  در مراسمھای  شھر 
 های  کردستان        

 مارس در مراسم  حزب کمونیست 8آتش زدن حجاب در روز 
 واحد گوتنبرگ-کارگری ایران 

 مارس در یکی از سالنھای  شھر سنندج 8مراسم 
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 سردبير
  ايسکر

 منصور فرزاد
 

Tel: 0046 734 484 262 

 سردبير
  ايسکر

 منصور فرزاد
 

Tel: 0046 73 770 64 54 
E.mail: 

mansoorfarzad@yahoo.se 
 

 
——————— 

 
 دبير 

 کميته کردستان
 محمد آسنگران

tel: 0049 1633458007 
E.mail: 

asangaran@aol.com 
 

—————— 
 

 تلويزيون
 کانال جديد

  شب 10تا 8
Satellite: Telstar12 

 
Center Frequency: 
12608MHz 

 
Symbol Rate:19279 

 
FEC:2/3 

 
Polarization:Horizontal 

 
—————- 

 
 راديو انترناسيونال

  هر شب 9
 راديويی قوی با پوشش
 سراسری در ايران

   
 

 صئای آزادی ، صدای حقيقت 
 صدای کارگر، صدای انسانيت 

 به همه طول موج 
 راديی را معرفی کنيد

 
  متر برابر41

  کيلو هرتز7490با 
 

——————- 
 ايسکرا

 چھارشنبه ها منتشر 
 ميشود 

در متن چنين اوضـاعـي      
گرايشهاي مختلف در ايـران      
که اهميتي به روزجهـانـي زن        
نميدادند چند ماه قبل از فـرا       

 مـارس ، خـود را           8رسيدن  
طرفـدار آزادي و بـرابـري زن            
ــا             ــد ت ــردن ــمــود ک ومــرد وان
بتوانند آسـانـتـر بـرعـلـيـه آن             

گــفــتــنــد اســالم     .   بــايســتــنــد 
طرفدار حقوق زن اسـت امـا          

. نبايد گول غربيها را خـورد        
گفتند که آزادي خـوب اسـت        
اما بايد به آداب و رسـوم و            
فرهنگ خود پايبند بود و بـه       

گفتند که .   آن احترام گذاشت    
اسالم راستين بي حقوقي زن      

. را تــحــمــل نــخــواهــد کــرد          
برخـي از آنـهـا  سـکـوالر و                 

اما مـردم ايـنـهـا        .   چپ شدند 
را ميشناسند وميدانـنـد کـه        
ناراضايتي عمومي ،مبـارزه    
ورشد گسترده آگاهي مردم ،     
آنــهــا را وادار کــرده جــهــره            

. ديگري از خود نشان دهند       
مقامات جمهوري اسـالمـي      
که خـود بـه وحشـت افـتـاده              
بودنـد تـالش کـردنـد کـه بـا               
ايجاد رعب و وحشـت مـانـع         
برگزاري گستـرده مـراسـمـهـا         

عليرغم تالشهاي بـي     .   شوند
وقفـه رژيـم و بـوجـود آوردن             
مــوانــع زيــاد، مــراســمــهــاي       
نسبتا بزرگ وبا شکوهـي در       
بسياري از شهرهاي ايـران از       
جـــملـــه تـــهـــران ،تـــبـــريـــز،         
ــر      ــه،،مــاهشــه ــي ــواز،اروم اه

در ايـن رابـطـه      .   برگزار گرديد 
ما رويدادهـاي مـهـم هـفـتـه            
گذشته در شهرهاي کردستان    

 :را به اطالع  ميرسانيم 
 

نظامی شدن شھر 
سنندج  در آستانه 

  مارس ٨
طبق اخـبـار رسـيـده بـه            
کميته کردستان فضـا و جـو          
شــهــر حــالــت آمــاده بــاش و         

بـه  .   نظامي پيدا کـرده اسـت       
بــهــانــه جــمــع آوري آنــتــهــاي        
ــه هــا را              مــاهــواره اي خــان

امــروز .   بــازديــد مــي کــنــنــد     
 اسفند اجازه نـدادنـد      ٤جمعه  

ماشـيـنـهـا بـه طـرف آبـيـدر               
در خيابان ماشينهـا را    .   برود

بـه بـهـانـه       .   بازديد مي کننـد   

هاي مختـلـف بـه خـانـه هـا              
ميريزند و داخل رخـتـخـواب        

بـراي  .   ها را هـم مـيـگـردنـد           
مثال تحت عنوان کـنـتـرل و          
پاکسازي آنتنـهـاي بشـقـابـي         
زنگ خانه ها را مي زنـنـد و          
بدون اجازه وارد خانه ها مـي       

 .شوند
در خيابانـهـا، چـهـار راه          
ها و ميادين شهر نـيـروهـاي         
انتظامي و لباس شخصـيـهـا       

. مشغول کنتـرل مـيـبـاشـنـد         
 آنـتـن     ٢٠٠تنها در يک روز      

ماهواره اي را از خـانـه هـاي          
مــردم گــرفــتــنــد و بــا خــود           

بعد از پيدا کـردن هـر       .   بردند
آنتن ماهواره اي در هر خـانـه        
اي باز هم خانه را مي گردنـد        
و همه وسايل شخصي مـردم       
را بــقــول خــودشــان کــنــتــرل         

 .ميکنند
مردم آزاديخواه سننـدج،    

 !زنان، جوانان
 مارس رژيم   ٨در آستانه   

اســالمــي در وحشــت مــرگ       
ايــن دســت و     .   بســر مــيــبــرد  

پازدنهاي رژيم اسـت کـه در           
ــاهــدش            ــدج ش ــن ــن ــر س ــه ش

ايـــن اقـــدامـــات    .   هســـتـــيـــم
سرکوبگرانـه رژيـم بـمـنـظـور           
ايــجــاد تــرس و وحشــت در          

جــمــهــوري  .   جــامــعــه اســت    
اسالمي از تـرس بـه مـيـدان           

. آمدن شما بر خود مي لـرزد       
با اتحاد و همبستـگـي خـود         
اجازه ندهيـد ايـن نـيـروهـاي           
ــگــر وارد مــحــالت          ســرکــوب

 .بشوند
الزم است جوانـان آمـاده       
مــقــابلــه و تــعــرض بــه ايــن           

ــد        ــاشــن ــگــران ب ــوب ــه .   ســرک ب
محـض ورود عـوامـل رژيـم           
جوانان بـايـد آنـهـا را فـراري             

ورود به محالت بايـد  .   بدهند
براي نيروهاي انـتـظـامـي نـا           

 .امن تلقي شود
کميته کـردسـتـان حـزب         
کمونيست کارگري ايران همه    
شما را فرا ميخـوانـد کـه در           

 مارس وسيـعـاً     ٨مراسمهاي  
ــيــــد       ــنــ ايــــن .   شــــرکــــت کــ

مناسبتـريـن جـواب بـه کـل            
ــاه                ــگـ ــتـ رژيـــم و دم و دسـ

 .سرکوبگرش است
خانه گردی 

نیروهای انتظامی 
در سنندج همچنان 

 ادامه دارد
ــه         ــب  مــارس    ٥روز شــن

محالت اطـراف اسـتـانـداري        
بــوســيلــه نــيــروي انــتــظــامــي     
محاصره شد و به خانه گردي      

ايــن مــامــوران    .   پــرداخــتــنــد 
زنگ خانه ها را بـه صـدا در           
مياورند و در جواب صـاحـب       
خانه معموالً ميگـويـنـد کـه         
مامور پست، آب و يـا بـرق           

به محض بـاز شـدن       .   هستند
در نيروهاي مسلح بـه خـانـه          
ها ميريزند و دنبال آنتنـهـاي       

امـا  .   ماهواره اي مـيـگـردنـد      
طبق گـزارش رسـيـده جـيـب            
افراد و کمد لباسـهـاي مـردم         

ايـن  .   را هم بازرسي ميکننـد    
خانه گردي هر روز در مـحلـه        

و مزاحمت و    .   اي ادامه دارد  
بي احترامي به مردم کار هـر       
روزه نيروهاي رژيم اسـالمـي       

امـــروز چـــنـــد    .   شـــده اســـت   
خانواده که نميخواسـتـنـد در        
را به روي اين مامـوريـن بـاز          
کنند تهديد شدند اگـر در را         
ــا را               ــد درهـ ــنـ ــنـ ــکـ ــاز نـ بـ

روز جمعه آمد و     .   ميشکنند
رفت ماشينـهـا بـه آبـيـدر را             
ممنوع کردند و هر عابري را       
در ايــن مســيــر بــازرســي              

اين خانه گردي در    .   ميکردند
شهرهاي ديگر کردستـان هـم      

بـر اسـاس     .   شروع شده اسـت    
خبر رسيده در شهرهاي سـقـز       
مريوان و بانه و کاميـاران، و        

خــانــه گــردي و      . . .   بــوکــان و  
جمع آوري آنتنهاي مـاهـواره       
اي، و بـازرسـي خـانـه هـا و               

. مزاحمت مـردم ادامـه دارد       
اين در حالي اسـت کـه هـمـه            
چــهــارراه هــا و مــراکــز پــر            
جمـعـيـت شـهـرهـا تـعـدادي             
نيـروي انـتـظـامـي و لـبـاس              
شــخــصــي حضــور دارنــد و          
مرتب به مردم تذکر ميدهند     

چـنـانـکـه     .   که تجمع نـکـنـنـد      
چهره شهرها حالتي نـظـامـي       

تـعـدادي   .   به خود گرفته است   
نيروي گارد ويژه وارد سنندج     
کرده انـد و بـه بـهـانـه هـاي                 
ــهــا            ــان ــاب ــه خــي مــخــتــلــف ب

 .ميريزند
ــواه          ــخـــ ــردم آزاديـــ مـــ

کردستان، کـارگـران، زنـان و         
ايـن اقـدامـات رژيـم         ! جوانـان 

 مـارس   ٨اسالمي در آستانه    
آنها ميداننـد   .   انجام ميگيرد 

کــه هــر ســالــه طــبــق ســنــت          
هميشگي، مردم ايـن روز را        

ميدانند که  .   گرامي ميدارند 
امسال بـيـش از هـر سـالـي              
مردم خـود را بـراي بـرپـايـي             

 مـارس آمـاده       ٨مراسمهاي  
براي ايجاد تـرس و      .   کرده اند 

وحشت در ميان مردم عـمـالً       
يک حکومت نظـامـي اعـالم        

مردم .   نشده را حاکم کرده اند    
بايد با شرکت وسيع خـود در        

 مـارس جـواب      ٨مراسمهاي  
در .   اين اوبـاشـان را بـدهـنـد          

محالت مختلف بايد جوانان    
خود را سازمان دهند و عليه      

نـبـايـد    .   اين اوباشان بايستند  
اين مزاحمتها و خانه گرديها     

ايـــن .   بـــي جـــواب بـــمـــانـــد       
اقدامات رژيـم نـه بـه دلـيـل             
قدر قـدرتـي بـر عـکـس، بـه              
ــرس و                ــل ضــعــف و ت ــي دل

جـمـهـوري    .   نگراني آنها است  
اسالمي ميترسد که کـنـتـرل        

. اوضــاع را از دســت بــدهــد        
جمهوري اسالمي مـيـتـرسـد        

 مارس سر آغاز حرکتـهـاي   ٨
توده اي و تعرض به نيروهـاي      
نــظــامــي و مــراکــز دولــتــي         

کميته کردستان حزب   .   بشود
کـمـونــيـسـت کـارگـري هـمــه            
مـــردم کـــردســـتـــان را فـــرا          
ميخواند کـه ايـن اقـدامـات          
سرکوبگرانه رژيـم را در هـم           

 .بشکنند
 2اطالعيه شماره 

مردم سنندج خود 
را برای شرکت در 

 مارس ٨مراسمھای 
  آماده کرده اند

 فراخوانـهـاي مـتـعـددي        
 ٨براي شرکت در مراسمهاي     

مارس در اين شهر در مـيـان       
از .   مردم تـوزيـع شـده اسـت          

دانشـجـويـان    جمله فراخوان   
سنندج، فراخوان جوانـان    
سنندج و فراخوان دانـش      

در مـيـان     آموزان سننـدج     
مردم وسيعـاً پـحـش شـده و            
کــل فضــاي شــهــر بــا وجــود         
فشـار نــيـروهــاي انـتــظــامــي        

 مـارس قـرار       ٨تحت تاثـيـر      
ديـــروز در    .   گـــرفـــتـــه اســـت   

 ٢٥خيابانهاي فـرح سـابـق،          
شهريور و محله کميز شـعـار        

زنده بـاد   "   " زنده باد آزادي زن   " 
 مـــارس را       ٨"   "  مـــارس   ٨

بر ديـوارهـاي     "   گرامي بداريم 
. اين محالت نقش بسته بـود     

در حالي اين شعارها نوشـتـه       
شــده اســت کــه جــمــهــوري            
اسالمي حکـومـت نـظـامـي         
اعالم نشده را در شهر حـاکـم        

  .کرده است
کميته کـردسـتـان حـزب         
کمونيست کارگري ايـران بـه        
مــردم شــهــر ســنــنــدج درود         
ميفرستد و مـردم آزاديـخـواه        
را به شرکت هر چه وسـيـعـتـر          

 مـارس روز     ٨در مراسمهاي   
  .جهاني زن فرا ميخواند

ــردان،            ــان، مــــــ زنــــــ
ــاران،         ــت ــرس ــان، پ ــوي دانشــج
معلمـيـن، کـارگـران، دانـش           

  !آموزان
 مارس کار را تعطـيـل       ٨
در اين روز بـا شـرکـت         .   کنيد

 مــارس   ٨در مــراســمــهــاي      
خواهان لغو هر نوع تبعض و      
ــايــد          ــارت ــغــو آپ ــري، ل ــراب ــاب ن
جنسي، لغو حجاب اسالمـي   
و لــغــو قــوانــيــن ارتــجــاعــي        

  .شويد
زنان و دخـتـران سـنـنـدج          
ــايــد حــجــاب             در ايــن روز ب
اسالمي اين سمبل تحقيـر و       
توهين به بشريـت را بـه دور           

بـا شـعـار زنـده بـاد            .   اندازنـد 
ــارس را         ٨آزادي زن،          مـ
  .گرامي بداريم

 
گزارشی در مورد 
روز جھانی زن 
  از سنندج

   
  ژوبين و امير از سنندج
 ٨فضاي شهـر سـنـنـدج          

از هــر   .   مــارســي شــده اســت    
کوچه و خـيـابـان کـه عـبـور               
ميکنيد آثاري و نشانه اي از       

شـعـار،   .    مارس را ميبيند   ٨
تراکت، پالکاد، پـارچـه هـاي        
سرخي که بر آن شـعـارهـايـي          
در دفاع از برابري زن و مـرد،        
عليه آپـارتـايـد جـنـسـي، در            

                4    بقيه در     صفحه               
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کمي از خـودتـان        –ايسکرا  
از زنـدگـي    .   برايمان بگوئيد   

خصوصي تا سابقه فـعـالـيـت        
 سياسي 

من در يکي از   :  سهيال شريفي 
روستاهاي منطقه اورامـان در غـرب         
ايران در يک خانواده مـذهـبـي بـدنـيـا             

در شهر پاوه درس خواندم و در        .   آمدم
دوران انقالب خيلي زود خـودم را در          
صف تظاهر کنندگان عليه شاه يافتـم     
و بعـد از سـر کـار آمـدن جـمـهـوري                   
اسالمي هم مشغول فعاليت سياسـي      

در سـال    .   بر عـلـيـه ايـن رژيـم شـدم                
 به مناطق آزاد شده کردستـان       ۱۹۸۶

رفــتــه و بــه شــاخــه نــظــامــي حــزب              
حـدود پـنـج      .  کمونيست ايران پيوستم 

ســال در آن شــرايــط و در عــرصــه                  
با پيش آمـدن     .   پزشکي فعاليت کردم  

اختالفات در درون حزب کمـونـيـسـت         
ايران و با جدائي منصور حـکـمـت و            
بخش اعظم کادرها و اعضـاي حـزب         
ــزب                 ــل ح ــي ــســت و تشــک ــي ــون ــم ک
کمونيست کارگري، من هم از حـزب         
کمونيست ايران اسـتـعـفـا داده و بـه               

از آن   .   حزب تازه تـاسـيـس پـيـوسـتـم            
زمان تاکنـون مـن در عـرصـه هـا و                 

. مسئوليتهاي مختلف کـار کـرده ام         
هم اکنون عضو کميته مرکزي حـزب        
کمـونـيـسـت کـارگـري و هـمـچـنـيـن                  
سردبيـر نشـريـه هـفـتـگـي آزادي زن                

در کــمــيــتــه کــردســتــان هــم        .   هســتــم
عضويت دارم و مدتي مجري برنامـه       

 .تلويزيوني ايسکرا بودم
 به اروپا آمده ام و در         ۹۳از سال   

انگلستان با همسرم و دخترم زنـدگـي         
 . مي کنم

 
شما سايتي را بنام خود  -ايسکرا

داشتيد آيا اين سايت همچنـان      
فعال است ؟ لطفا کمي در مورد       

. اين سايت براي ما بگوئيـد        
چگونه بفکر آن افتاديد، کـي      
راه اندازي کرديد، مشـکـالت      

 ؟.....عملي و 
 

بله اين سايـت    :     سهيال شريفي 
البته براي مدتـي از    .   را همچنان دارم  

کار افتاد و من ناچار شـدم بـا آدرس             
. تازه اي آنرا دوبـاره راه انـدازي کـنـم              

حقيقتش را بخواهيد ايده راه انـدازي         
همـسـر   (يک سايت مال علي فرهنگ  

بود و کليه کارهاي راه اندازي و        )   من
آپديت آنـرا هـم خـود او انـجـام داده                  

از اولش بيشتر به قصد جمع و        .   است
جور کردن نوشته هايم و جلوگيـري از        

امـا  .   پراکندگي آنها اينکـار را کـردم        
بعد که ديدم وبالگ نويسي خيلي مـد    
شده، فکر کردم شايد راه بدي نـبـاشـد       
که انسان بتواند حرفش را مـرتـبـا بـه            

مـن بـه     .   گوش عـده زيـادي بـرسـانـد          
داسـتـان نـويسـي و خـاطـره نـويســي                
عــالقــه دارم و فــکــر کــردم بــتــوانــم             

. ماجراهاي روزانه ام را ياداشت کـنـم     
به اين معني سايت من قرار بود يـک          

امـا  .   دفتر خاطرات سـرگشـاده بـاشـد       
اينکار فقط مدت کمي طول کشيد و       
فشار کارهاي ديگر مـرا از نـوشـتـن             

در حـال  .   يادداشتهاي روزانه بازداشت 
حاضر هرچند وقت يکبار مطلبـي را        
در آن مـي نـويسـم يـا نـوشـتـه هـاي                    
ديگري که جاهاي ديگر نوشتـه ام را          

بـطـور   .   روي صفحـه اول آن مـي زنـم            
کلي اگر من وقت مي داشتم بيـشـتـر           
به سايتم رسـيـدگـي کـنـم، مـطـمـئـن                

. هستم که سايت خيلي خوبي ميـشـد      
اما اولويتهاي ديگر در فعاليـت مـن         
چنان زياد است که يادداشت نـويسـي        
و سايت داري عمال به انتـهـاي صـف           

 . رانده ميشود
 

شما بيوگرافي خودت     -ايسکرا  

را نوشته ايد و در سايت نيز قابل        
نوشته بسـيـار    .   دسترسي است   

اين نوشته چـه     .   زيبايي است   
تاثيراتي داشت آيا افرادي در      

.  اين رابطه با شما تماس گرفتند     
کال در باره اين نوشته مختصري      

 . توضيح دهيد 
 

بـيـوگـرافـي     :   سهـيـال شـريـفـي       
هـم  )   در واقع خاطره نويسـي    ( نويسي  

. بعد از راه افتادن سايـتـم شـروع شـد            
مي خواستم بـه سـبـک هـمـه وبـالگ                
نــويســهــا و صــاحــبــان ســايــت، يــک           
بيوگرافي کوتاه از خـودم بـنـويسـم و             

اما بدون ايـنـکـه       .   روي سايتم بگذارم  
خودم متوجه شـوم نـوشـتـن بـه درازا              
کشيد و از حالت بيوگرافي در آمـد و          

آن قسـمـتـهـا ئـي را کـه               .   شد خاطره 
نوشته بودم  هـمـانـطـور نـاتـمـام روي               
سايت گذاشتم و به خـوانـنـدگـان قـول            

. دادم بـقـيـه را هـم بــزودي بـنـويســم                
عکس العملي که از اين نوشته کوتـاه        
گرفتم خيلي جالب و تشـويـق کـنـنـده            

چند روز نـگـذشـتـه، مـن نـامـه               .   بود
هاي زيادي دريافت کردم که هـمـه از           
خاطراتم تعريف کرده بودند و از مـن          
خواسته بودند به نوشتـن آنـهـا ادامـه            

اين خاطره نويسي ادامـه پـيـدا          .   دهم
هـروقـت   .   کرد و همچنان ادامـه دارد       

فرصتـي داشـتـه بـاشـم، بـخـشـي يـا                  
فصلي از آنرا مـي نـويسـم و اضـافـه               

ثبت اين خاطرات بـنـوعـي        .   مي کنم 
ثبت تاريخ بيست و چند ساله انقالب       
ايران و نسلي از کمونيستـهـاسـت کـه          
مشخصا در کردستان فعـالـيـت مـي          

دوستان زيادي با مـن تـمـاس         .   کردند
مي گيرند و از من مي خـواهـنـد در             
مورد فالن موضوع هم بنويسم يـا از         
من سوال مي کنند که مثال مـدرسـه          
حزبي چـطـور بـود و يـا وضـع زنـان                   

 . چطور بود و غيره
هرچند اينها مـجـمـوعـه اي از             

خاطرات من و يا داستان زندگي مـن     
است، اما من دارم سعي مي کنم تـا          
حد امکان وقـايـع و اتـفـاقـات مـهـم                
تاريخي و زمينه هـاي وقـوع آنـهـا و              

. پيامدهاي آنها را هم در آن بگنجانـم     

دوستان زيادي از جاهاي مختلف بـه        
من ايميل داده اند و گفته اند که ايـن           
نوشته ها آنها را تحت تاثير قرار داده        
است و تصوير زنده تري از آن تـاريـخ            

چند نفر از زنان نوشته انـد     .   گرفته اند 
که احساس مي کنند دارنـد داسـتـان          
زندگي خودشان را مي خوانـنـد چـون          
نکات مشابه زيادي در زندگـي هـمـه          
زناني که در آن شرايط زنـدگـي کـرده            

بعضي ها نوشتـه انـد      .   اند وجود دارد  
که اين نوشتـه آنـهـا را در جـاهـائـي                 
بشدت خندانده و در جاهائـي بشـدت         

تعدادي هم پـيـشـنـهـاد        .   گريانده است 
کرده اند که بهتر است اينها را کتـاب         

بـراي  .   کنم و بصـورت کـتـاب درآورم         
کتاب کردن آن بايد بعضـي جـاهـا را            
بازنويسي کنم و بيشتر وارد جزئيـات       
شوم و يا بعضي از ماجراها را که جـا       

متاسفانـه فـعـال      .   مانده است بنويسم  
اما اگر فرصت داشتـه  .  وقت نمي کنم 

باشـم آنـهـا را ادامـه بـدهـم، حـتـمـا                    
بعضي وقـتـهـا     .   اينکار را خواهم کرد   

به شوخي بـه دوسـتـانـم مـي گـويـم،                 
وقتي پير شـدم و از کـارهـاي ديـگـر                
معاف شدم کلبه کوچکـي مـيـگـيـرم            
روي يــک تــپــه خــوشــگـل و نـوشــتــن             

 . خاطراتم را ادامه مي دهم
 

سهيال جـان مـن         -ايسکرا  
خاطرات شما را در سـايـت        
خوانده ام نوشته اي بسـيـار        
جالب و ارزنده است و سـبـک        
شيوايي که بکار بـرده ايـد         
خواننده را با خود  به متـن و          
مسير رويدادها وتغيير و تحوالت     
ميبرد بطوريکه خـوانـنـده       
احساس ميکند در رويدادهـاي     

دوسـت  .   آن دوره نقش داشته     
داشتم که بيشتر در اين مـورد        
صحبت کنيم زيراکه تاريخ آن      
دوره از زبان افراد فعـال آن        
بندرت نوشته شده است و ضمنا      
نوشته شما بدليل واقعي بـودن      
آن، بدليل بازگو کردن وقايـع      
بسيار مهم آندوره از اهمـيـت       
بسزايي مخصوصا براي نسـل      

.  جديد بـرخـوردار اسـت       
اميدوارم که بزودي داسـتـان      

زندگي خودت رابصورت کتاب     
در اينجا خواستـم    .   منتشر کنيد   

بپرسم  چرا به مردم  فراخـوان        
 مي دهيد که به حزب بپيوندند ؟

 
بـراي ايـنـکـه       :   شهيال شـريـفـي    

ــه ســعــادت و                 تــنــهــا راه رســيــدن ب
خوشبختي، در هم پيچيدن اين نـظـام        
وارونه و ساختن دنيائي بهتر اسـت و          
بــراي دســتــيــابــي بــه ايــن آرمــان راه            
ديگري بجز مبارزه متشکل و حـزبـي        

تاريـخ جـوامـع بشـري نشـان            .   نيست
داده اســت کــه هــر گــاه بــردگــان و                 
محرومان جـامـعـه تـالش کـرده انـد              
شرايط برده وار زندگي خود را تغيـيـر         
دهــنــد بــا ســرکــوب شــديــد و خشــن           

تقريبـا  .   طبقات حاکمه روبرو بوده اند    
هيچ جا هـيـچ خـواسـتـه و مـطـالـبـه                  
انســانــي بــدون تــالش و فــعــالــيــت             
متحدانه انسانهاي آن جامعه بـدسـت        

و حــزب و حــزبــيــت        .   نــيــامــده اســت  
بهترين راه متشکـل شـدن و مـتـحـد              

اگــر بــخــواهــيــم     .   شــدن مــردم اســت     
مشــخــصــا در مــورد شــرايــط ايــران          
صحبت کـنـيـم کـه ايـن داليـل صـد                 

ــران       .   چــنــدان مــيــشــود      مــردم در اي
سالهاست که تحـت حـاکـمـيـت ضـد              
بشري ترين دولتها زندگي مي کـنـنـد         
که هر لحظه و هر دقيقه عمر ننگـيـن          
آن مترادف است با زجر و بي حقوقـي         

فکر نمي کنـم کسـي       .   ميليوني مردم 
در اهيمت مبارزه با اين رژيم و تالش       

. براي برانداختن آن شکي داشته باشد     
سوال اين است که کدام نـيـرو و کـدام             
جــريــان مــي تــوانــد خــوشــبــخــتــي و          
سعادت مردم را در فرداي سرنگـونـي        

نـگـاهـي بـه       .   اين رژيم تضميـن کـنـد       
صحنـه سـيـاسـي ايـران و نـيـروهـاي                 
بازيگر در اين صحنه مي تـوانـد ايـن           
واقعيت را نشان دهد که تنـهـا حـزب           
ما و جريان کمونيسم کـارگـري اسـت          
که به معني واقعي کلمه بـراي آزادي        
و برابري مردم مبارزه مي کند و مـي         

. تواند اين خواسته ها را متحقق کند      
جريانـات راسـت پـرو غـرب مـانـنـد                
سلطنت طلبان و مشـروطـه خـواهـان           
حتي اگر هم انسجام و نـفـوذ الزم را             

 گفتگو با کادرهای کمیته کردستان 
 

بمنظور آشنائی بیشتر خوانندگان ایسکرا با اعضای کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایـران ، سـردبـیـر و هـمـکـاران ایسـکـرا 
در این شماره پاسخ رفیق سھیال شریـفـی .   گفنگوهایی را با اعضای کمیته کردستان انجام داده اند که در نشریه ایسکرا چاپ میگردد 

 . را به سؤاالت طرح شده از طرف ما میخوانید
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براي به قدرت رسيدن داشتـنـد، نـمـي         
خواهند و نمي توانند ناجي و بشارت       
دهنده شرايـط خـيـلـي بـهـتـري بـراي                

آنها امتحان خود   .   فرداي مردم باشند  
را پــس داده انــد و از طــرف مــردم                 

اينها، حـتـي     .   جواب منفي گرفته اند   
بهترين و راديکال ترينشـان نـاچـارنـد          
براي ادامه بقاء خود در بازار سرمايه       
خون کارگـر را در شـيـشـه کـنـنـد و                   
خواسته ها و تمايالت راديکال مـردم       

ــد              ــن ــن ــوب ک ــرک ــن .   را بشــدت س اي
جريانات در طول بيست و چـنـد سـال           
حاکميت رژيم اسالمي نـه تـنـهـا در             
هيچ مرحله اي پرچمداري يک شعار و       
مطالبه انساني و مترقي نـبـوده انـد،          
نه تنها هيچ قولي مـبـنـي بـر بـهـتـر                 
کردن زندگي مردم نـداده انـد، بـلـکـه             
هميشه با اکراه و با فرسخها فـاصـلـه           
خود را لنگان لنـگـان بـدنـبـال مـردم               
کشانده و هن و هن کنان از پشت سـر          
داد مـي زنـنـد کـه بـايـد احـتـرام بـه                     
مذهب و ناسيوناليسم را نگـه داشـت         

و نبايد زياد تند رفت و جامعه ايـران          
جــريــانــات .   آمــادگــي نــدارد و غــيــره      

ديگري مانند اصـالح طـلـبـان درون            
رژيم و دو خـردادي هـا و غـيـره هـم                  
ديگر آبرو باخته تر و شکست خـورده         
تر از آن هستنـد کـه حـتـي بـتـوانـنـد                  

 . نيروئي را دنبال خود بکشانند
آنوقت با توجه به اين صفبنديها،      
هر انسان آزاديخواه و انسان دوسـتـي         
مي تواند دهها و صدها دلـيـل قـانـع            
کننده پيدا کند که چرا بايد بـه حـزب        
کمونيست کارگري پيوست، کـه چـرا         
اين حزب تنها جرياني است کـه دارد       
آمال و آرزوهاي مـيـلـيـونـي مـردم را            
نمايندگي مي کند و سـالـهـاي سـال             
است بدون کوچکترين سازشي اينکار     

 .را کرده است
خودتـان را جـاي دخـتـر جـوانـي               
بگذاريد که از تحقير و توهيـن و بـي            
حقوقي تحت قوانين آپارتايد جنـسـي       
ايــران بــه تــنــگ آمــده اســت و مــي              

بـه  .   خواهد از اين وضعيت رهـا شـود        

کجا بايد مراجعه کند؟ بـه سـلـطـنـت            
طلبان؟ کـه در حـالـي کـه مـردم در                  
خيابانـهـاي تـهـران شـام غـريـبـان را                 
تبديل به فستيوال کرده بـودنـد، آنـهـا           
داشتند با کراوات سياه و آهنگ عـزا         
در تلويزيونهاي لس آنجلـسـي ظـاهـر          
ميشدند و براي شهداي کـربـال گـريـه            
مي کردند؟ يا به شيرين عـبـادي کـه            
نهايت تالش خود را براي آشتي دادن        
اسالم و حقوق زن بـکـار بـرده و مـي                
برد؟ چرا بايد پيـوسـتـن بـه ايـن نـوع                
جريانات براي چنين دختري جـذاب و        
راهگشا باشد؟ يا مثال کـارگـري کـه           
مي خـواهـد حـقـوقـش را بـه مـوقـع                  
بگـيـرد و در شـرايـط انسـانـي تـري                  
زندگي کند، يا دانشـجـوئـي کـه مـي             
خواهد درس بخوانـد و آيـنـده روشـن             
تري را جلوي روي خود داشته بـاشـد،      
يا پدر و مادري که مي خواهند بـچـه          
هــايشــان بــجــاي کــارکــردن درس               
بخوانند و شـادي کـنـنـد، هـمـه ايـن                 
مردم و هر کس ديگري که دلش براي         

انسانيت و آزادي مي تپد، جاي هـمـه         
اينها در صفوف حـزب کـمـونـيـسـت             

از جواناني که مشتـاق   .   کارگري است 
يک نفس هواي آزاد هستند گرفته تـا         
کارگراني کـه حـزب را پشـتـيـبـان و                
رهبر پيگير مبارزات و اعـتـصـابـات         
خــود مــي بــيــنــنــد، تــا کســانــي کــه            
مشتاقانه فعاليتهاي پيگير فـعـالـيـن        
اين حزب را براي لـغـو سـنـگـسـار و                
اعدام در سراسر دنيا پيـگـيـري کـرده           
اند، همه مي تـوانـنـد بـه ايـن حـزب                 
بپيوندند  و به امر تحقق بخشيدن بـه          

 .آرمانهاي انساني آن ياري رسانند
 

چه پيـامـي بـراي       -ايسکرا  
کارگران و جوانان و زنـان        

 داريد؟ 
پيام من خيلـي      : سهيال شريفي 

ســاده ايــن اســت کــه بــه حــزب مــا                
ما با هـم مـي تـوانـيـم نـه               .   بپيونديد

تنها زندگي خودمان را بلکه زنـدگـي         
نسلهاي بعد از خودمان را هم تغيـيـر         

مـا در يـک گـذرگـاه حسـاس              .   دهيـم 
در برابر چشمـان    .   تاريخي ايستاده ايم  

ناباور ما خروار خـروار بـمـب بـر سـر               
مردم بي گـنـاه مـيـريـزنـد و شـيـرازه                  
جوامع را از هـم مـيـپـاشـنـد و بـراي                 
قوانين نيمچه راديکال بين المللي هم      

از طرف ديـگـر و       .   تره خرد نمي کنند   
ــتــيــجــه هــمــيــن ســيــاســتــهــا،               در ن
هيوالهائي مثل اسالم سـيـاسـي سـر          
در آورده و با بـريـدن سـر ايـن و آن و                   
منفجر کردن اتوبوسها و رسـتـورانـهـا         
در نقاط مخـتـلـف دنـيـا بـه ارعـاب                
مــردم و بــه عــقــب رانــدن هــر نــوع                
سکوالريسم و آزاديخواهي دست مي     

در چنين شرايطي به کـاله خـود     .   زنند
چسبيدن نه تنها خطا بلکه يک اقـدام         

اگر متحد نشويـم و بـا         .   بيفايده است 
هم مبارزه نکنيم اين طوفان  کـاله را          
از ســر مــا خــواهــد کــنــد هــيــچــي،             

 . خودمان را هم به قهقرا خواهد برد
 
 

نــوشــتــه شــده   . . . .   مــورد آزادي زن و      
است اين شعار ها کل فضاي شهـر را     

هـيـجـان    .   غرق در شادي کـرده اسـت        
شـهـر   .   خاصي در شـهـر حـاکـم اسـت           

فعالً آرام اما هر کسي ميداند کـه از           
از .   درون اين شهـر دارد مـي جـوشـد            

يک هفته قبل نيروهاي انتظامي براي      
محدود کردن فضاي پر شـور و شـوق           

تعداد .   شهر دست به خانه گردي زدند     
زيادي از آنتـن هـاي مـاهـواره اي را               

تــعــدادي را احضــار       .   جــمــع کــردنــد   
بــهــاالــديــن حســيــنــي فــعــال      .   کــردنــد

  ....کارگري را ربودند و
رژيم به خيال خود دست به عـمـل         

ميـخـواهـد هـر       .   پيشگيرانه زده است  
طور شده مـانـع بـرگـزاري مـراسـم و                

مـجـوز   .    مـارس بشـود      ٨تجمـعـات     
تشکلهاي مدافـع حـقـوق زنـان بـراي             
برگزاري مراسم در ايـن روز را لـغـو               
کرده است و يا از همان اول جواب رد          

اما .   فعالين را سر ميدوانند    .داده اند 
با همه اين اوضاع و احوال هر عابـري         
که از خـيـابـانـهـاي شـهـر مـيـگـذرد                   

 و   ١٧ميبيند و ميـشـنـود روزهـاي           
 در شـهـر مـراسـم هـايـي بـرگـزار               ١٨

  .ميشود
در شــهــر ســنــنــدج شــعــارهــا و            
پالکاردهايي زيادي در گرامـيـداشـت       
هشت مارس روز جهاني زن بـه چشـم         

تراکت هاي دفاع از حـقـوق       .   ميخورد
زنان و همچنين پارچه هايي که در آن      

از برابري زن و مـرد دفـاع شـده و بـر                 
عليه آپارتايد جنسي است، در مراکز      

از جـملـه     .   مهم شهر نصب شده اسـت     
در جلوي دانشگاه سنندج، در ميـدان       
پل هوايي و ميدان انقالب شعارهـاي       
بزرگ در دفاع از حقوق زنـان و زنـده              

  .باد آزادي زن به چشم ميخورد
کــمــيــتــه :   بــاز تــکــثــيــر از     

کردستان حـزب کـمـونـيـسـت           
  کارگري ايران
  ١٣٨٣ اسفند  ١٧دو شنبه   

  ٢٠٠٥ مارس ٧ 
  ٣اطالعيه شماره 

رودر رویی مردم با 
نیروهای جمھوری اسالمی 

  بر سر هشت مارس
 بـعـد     ٤ مارس سـاعـت       ٧امروز  

ازظهر به مناسـبـت روز جـهـانـي زن              
قرار بود در پـارک سـپـيـدار سـنـنـدج                

در چـنـد جـاي        .   مراسمي برگزار شود  
شهر پالکاردهايي با مضمون گرامـي      
باد هشت مـارس روز جـهـانـي زن و               

در .   زنده باد آزادي زن نصب شده بـود        
سطح شهر تراکتهاي مخصـوص ايـن        

. روز در ابعاد وسيعي پخش شده بـود       
شهر حال و هواي هشت مارس بخـود        

ساعت سـه مـردم دسـتـه           .   گرفته بود 
دسته به طرف اين پارک به حرکـت در          
آمدند تـا مـراسـم هشـت مـارس را                
گرامي بدارنـد و از حـقـوق زنـان، از                
آزادي زنـان و از بـرابــري زن و مــرد                 

  .دفاع کنند

در محل مراسم از چـنـد سـاعـت           
قــبــل نــيــروهــاي انــتــظــامــي، لــبــاس       

 مستـقـر شـده       ١١٠شخصي و پليس    
پارک در مـحـاصـره نـيـروهـاي           .   بودند

سرکوبگر قرار گرفته و هـر کـس کـه              
قصد ورود به اين پـارک را داشـت بـا              

. مانع نيروهاي مسلح روبـرو مـيـشـد         
مردم چندين بار با اين نـيـروهـا رودر         
رو شدند اما امکان ورود به پـارک را           

نيروهـاي رژيـم مـردم را بـا             .   نيافتند
فشار و تهديد از مـحـل مـراسـم دور             

  .کردند
مردم آزاديخوه سـنـنـدج، زنـان و           

  !مردان مبارز
رژيم اسالمي اول با ترفـنـد هـاي          
متعدد و لغو مجوز تجمع و مـراسـم           

 مارس تالش کرد تا مانع برگـزاري        ٨
اما هنگامکه در   .   اين مراسمها شود  

مقابل اراده محکم شما قـرار گـرفـت           
نيروهاي سرکوبـگـرش را بـه مـيـدان             

 مارس  ٨آورد و مانع برگزاري مراسم      
 مـارس دو مـراسـم          ٨فردا   . شما شد 

. ديگر در شهر قرار است برگزار شـود       
ما همه شـمـا را بـه شـرکـت در ايـن                   

  .مراسمها فرا ميخوانيم
عليـرغـم مـوانـع و تـهـديـدهـاي               
سرکوبگرانه رژيـم، سـراسـر شـهـر از              

 مـارس    ٨شعار، تراکت و پوسترهاي     
پر شده است و فضـاي شـهـر کـامـال                
تحت تاثير هشت مارس قرار گـرفـتـه         

کــل ايــن فضــا نشــانــه اي از            .   اســت
امـروز  .   قدرت عظيم جنبش ما اسـت     

جنبش هشت مارس، جنبش آزادي و      

برابري، جنبش انسانيـت در مـقـابـل           
ارتجاع و عقب ماندگي قدرتمندترين     
جنبش اجتماعي در ايـن شـهـر و در             

اقـــدامـــات .   ســـراســـر کشـــور اســـت      
سرکوبـگـرانـه رژيـم نـمـيـتـوانـد اراده                
محـکـم شـمـا را بـراي بـرپـائـي يـک                    
  .زندگي برابر و انساني خدشه دار کند
  زنان و مردان آزاديخواه سنندج

ــت             ــارس اسـ ــردا هشـــت مـ . فـ
اقدامات امروز حکومت اسالمـي را       
فردا بـا حضـور هـرچـه وسـيـعـتـر در                  
سطح شهر و در مـراسـمـهـاي هشـت             

رژيــم در   .   مــارس بــايــد جــبــران کــرد      
موقعيتي نيست که در مقابل حرکت      
متحد و و يکپارچه شما بـايسـتـنـد و           

  .مانع عزم و اراده شما شود
  ٤اطالعیه شماره 

استقبال از هشت مارس 
روز جھانی زن در شھر 

  سردشت
  شعار نويسي در سطح شهر

در همه شهرهاي ايـران مـردم بـه           
استقبال هشت مارس روز جهانـي زن     

برگزاري مراسمها و جلسات    .   ميروند
متعدد در مـورد هشـت مـارس روز            
جهاني زن از مدتها قـبـل آغـاز شـده             

  .است
در شهرهاي کردستان از دو روز         

در .   پيش حال و هواي ديـگـري اسـت          
بسياري از شهرها در مسـيـر رفـت و            
آمد مردم و بـر ديـوارهـا شـعـارهـاي               

  .بسياري به چشم ميخورد

طبق گزارشـي کـه بـه دسـت مـا               
رسيده اسـت در شـهـر سـردشـت، در               
بسياري از مسيرهاي ورودي شهـر از        

پيرانشهر،   -جمله در مسير سردشت     
بـانـه   -مهاباد و سـردشـت        -سردشت  

شعـارهـاي زيـادي در گـرامـيـداشـت              
هشت مارس روز جهاني زن بـه چشـم         

در شـهـرک ربـط نـيـز ايـن               .   ميخورد
شعارها وسيعاً در کـوچـه و خـيـابـان              

شـعـارهـاي زيـر در         .   نوشته شده است  
بسياري از نقاط شهر سردشت و ربـط       

  :را ميتوان ديد
 گرامي باد هشت مارس

 .آزادي زن، آزادي همگان است
 حجاب نه، آپارتايد جنسي نه

 حجاب زندان زن است
 زنده باد آزادي، برابري

 زنده باد آزادي زن
 زنده باد مينا احدي

  گرامي باد هشت مارس
  .آزادي زن، آزادي همگان است

  ٥اطالعيه شماره 

 مارس در ٨رژه 
  سقز

تجمع مـردم در مـيـدان هـه لـو                
 ٥/٥در سـاعـت       )   ميـدان عـقـاب     ( 

نيروهاي انـتـظـامـي      .   عصر شروع شد  
تمام منطقه را در کنتـرل داشـتـنـد و             
مــانــع پــيــوســتــن مــردم بــه تــجــمــع            

نيروهاي سرکوبگر حتي هر    .   ميشدند
 دو نفري که با هم صحبت ميکردند

 

 مارس در شھرهای 8 ادامه 
 کردستان
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 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي  ! مرگ بر جمهوري اسالمي

.  را سعي ميکردند متفرق کننـد     
عليـرغـم هـمـه ايـن فشـارهـا حـدود                 
هفتاد نفر از زنان و مردان آزاديـخـواه          
شهر شـروع بـه رژه رفـتـن کـردنـد و                   
مسير بين ميدان عـقـاب تـا سـه راه              

 بهمن و جمهـوري     ٢٢جامع و خيابان    
دههـا خـودرو     .   اسالمي را طي کردند 

نيروهاي انتظامي در اطراف مستـقـر       
بود و مدام بـه نـيـروهـاي انـتـظـامـي                
اضافه مـيـشـد تـا مـانـع پـيـوسـتـن                   
مردمي که مشتاق پيـوسـتـن بـه رژه            

نيـروهـاي   .   هشت مارس بودند بشوند   
انتظامي از مردمي که رژه ميرفتـنـد        
عکس ميگرفتنـد و چـنـدبـار مـيـان              

با ايـنـهـمـه       .   مردم و آنها درگيري شد    
رژه مـردم در خـيـابـانـهـاي شـهـر تـا                   

 طول کشيد و سـپـس       ٦\ ٤٥ساعت  
با پخش نقل و شيريني و شادباش بـه         

  .يکديگر خاتمه يافت
ــاشــکــوه مــردمــي کــه در              رژه ب
محاصره نيروهاي سرکوبگـر بـودنـد،        
عزم راسخ مردمي را نشـان مـيـدهـد           
که قصد تسلـيـم بـه قـوانـيـن ضـدزن                
اســالمــي و جــمــهــوري اســالمــي را          

رژه امروز وسـيـعـا در مـيـان             .   ندارند
مردم منعکـس شـد و تـاثـيـر قـابـل                 
توجهي بـر فضـاي اعـتـراضـي شـهـر               

  .باقي گذاشت
 

 ٦اطالعیه شماره 
 مارس ٨برگزاری مراسم 

 در سنندج
بــه دنــبــال مــمــانــعــت نــيــروهــاي       
انتظامي از برگزاري مراسم ديروز در       
ســنــنــدج، امــروز هشــت مــارس دو          

يـکـي   .   مراسم در اين شهر برگزار شـد      
از اين مراسمها در سينما بهمـن بـود          

 نفر از مـردم در آن           ١٠٠٠که حدود   
شرکت کردند، سـخـنـرانـي هـائـي در             
دفاع از حقوق زنان صورت گـرفـت و           

همچنـيـن   .   قطعنامه اي قرائت گرديد   
 مـارس در      ٧قطعنامـه اي کـه روز           

پارک سپيدار بـنـا بـود قـرائـت شـود                

همراه با تراکتهائي در دفاع از آزادي       
و حقوق بـرابـر زنـان در مـيـان مـردم                 

 تـا    ٢مراسم از ساعت    .   پخش گرديد 
 عصر ادامه داشت و در ميان شـور         ٥

و شوق شرکـت کـنـنـدگـان بـه پـايـان                 
 .رسيد

مراسم ديگر در سالن فجر برگزار      
در اين مراسم نيز حدود هزار نفر       .   شد

در ايـن مـراسـم نـيـز           .   شرکت داشتند 
 مـارس پـخـش شـد و             ٧قطعـنـامـه      

در .   بندهاي آن به ديوار نصب گـرديـد     
اين مراسم ها همچنين تراکتهائي از       

 .سازمان آزادي زن پخش گرديد
نيروهاي سرکوبگر رژيم اسالمـي     

 مارس چـنـد نـفـر از جـملـه                ٧ديروز  
خبرنگاراني که براي تهيه گـزارش از         
مراسم هشت مارس در پارک سپيـدار       

 .به آنجا رفته بودند دستگير کردند
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
مــمــانــعــت جــمــهــوري اســالمــي از           
برگزاري مراسم روز جهاني زن در روز       
هفت مارس را محـکـوم مـيـکـنـد و              
خواهان آزادي فوري دستگير شـدگـان       

 .ميباشد
 

اطالعـات سـقـز مـحـمـود 
صـــالـــحـــي و بـــرهـــان 
 ديوارگر را احضار کرد

 
سازمان اطالعات رژيم اسالمـي     

 اسـفـنـد قـبـل از            ١٨  - مارس٨روز  
برگزاري مراسم در شهر سقز تـعـدادي        
را احضار کردند و اخطار داده بـودنـد          

 مارس را    ٨که اجازه برگزاري مراسم     
از جـملـه کسـانـيـکـه احضـار             .   ندارند

شده بودند محمود صالحي و بـرهـان          
. ديوارگر از فعالين اول مه سقز بودند      

مقامات اطالعات رژيم اسالمـي در       
مقابل جواب تند اين فعالين به آنـهـا          
اخــطــار کــردنــد کــه اجــازه بــرگــزاري          
مراسم را نميدهند اما علـيـرغـم ايـن        
ــو                 ــل ــدان ه ــي ــردم در م ــا م فشــاره

ســقــز تــجــمــع کــردنــد و           )   عــقــاب( 

هنگامي که با مانع تراشي نيروهـاي       
انتظامي روبرو شدند در خـيـابـان رژه          

محمود صالـحـي در مـقـابـل          .   رفتند
آنهـا اعـالم کـرده بـود کـه بـرگـزاري                  

 .مراسم حق مردم است
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمـن مـحـکـوم کـردن            
فشار و تـهـديـد عـلـيـه فـعـالـيـن در                    
شهرهاي کردستان از همه مردم سـقـز        
ميخواهـد بـا تشـديـد مـبـارزاتشـان              
عليه رژيم اسالمي جواب مـحـکـمـي         

 .به اين جنايتکاران بدهند
 

 ٧اطالعيه شماره 
 مارس در ٨گراميداشت 

 پيرانشھر و نقده
روز جــهــانــي زن امســال بــطــور           
گسترده اي در شـهـرهـاي مـخـتـلـف               

عـلـيـرغـم     .   ايران گرامـي داشـتـه شـد         
مانـع تـراشـي هـاي زيـاد جـمـهـوري                 
اسالمي از جمله ممانعت از برگـزاري       
بسياري از مراسمها، احضار فعالـيـن       
دفاع از حقوق زن و توسل به نيروهاي        
نظامي براي مـقـابلـه بـا مـردم، ايـن               
مـراسـمـهــا بسـيــار گسـتــرده بـرگــزار             

 .گرديد
 مارس در پـيـرانشـهـر هـم           ٨روز  

مثل بسياري از شهرهاي کردستان با      
استقبال وسيعي روبرو شد و مراسمي      
در گراميداشت اين روز در ايـن شـهـر       

 ١٨بـعـد از ظـهـر روز             .   برگـزار شـد    
 ٣از ســاعــت     )    مــارس  ٨( اســفــنــد   
 شب، مراسم باشکوهي بـا     ٧عصر تا   

حضور تعداد زيـادي از مـردم بـويـژه             
جــوانــان در يــک ســالــن در خــيــابــان            
خميني، در گراميداشت روز جـهـانـي        

در اين مـراسـم چـهـار          .   زن برگزار شد  
نفر، دو زن و دو مرد سخنراني کردنـد         
و به نقد بـيـحـقـوقـي زن، قـوانـيـن و                   
سنتهاي ارتجاعي و فرهـنـگ عـقـب          
ــنــد و ريشــه هــاي                ــرداخــت ــده پ مــان
مــردســاالري را مــورد بــحــث قــرار            

 .دادند

بعد از سخنرانـي سـخـنـرانـان در            
فضايي پرشور و فـعـال، مـبـاحـثـات             
داغي در بـيـن حـاضـريـن در مـورد                 
ريشه هاي ستمکشي زنـان، و بـويـژه            
نقش مذهب در گـرفـت کـه تـا چـنـد                
ساعت ادامه داشت و حضـور فـعـال            
جوانـان در ايـن مـبـاحـثـات بسـيـار                 

 .پرشور بود
در شهر نقده تراکت و اطـالعـيـه           
هاي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و                
آزادي زن همـراه يـک قـطـعـنـامـه کـه                 
حاوي مطالبات اساسي زنان بـود در         

 .سطح وسيعي پخش شد
هشت مارس امسال در شهرهاي     
مختلف کـردسـتـان ابـعـادي بسـيـار              
گسترده تر و راديکال تر از سـالـهـاي            
قبل داشت و در فضـايـي پـرشـور و                
مــبــارزاتــي يــکــبــار ديــگــر دفــاع از          
حرمت و حقوق انسـانـي زنـان را در               
سطح وسيعي در جامعه مطرح کـرده        
و آنرا در صدر مطالبـات مـردم قـرار            

تالش گسترده مردم در شهرهاي     .   داد
مختـلـف نشـانـه هـاي از پـيـشـروي                 
جنبش آزاديخواهانه و برابري طلبـانـه      
مردم اسـت کـه روز بـروز وسـعـت و                 

 .قدرت بيشتري پيدا ميکند
 ٢٠٠٥ مارس ٩
 ٨٣ اسفند  ١٩ 

درگيری مردم اشنويه 
با نيروهای انتظامی 

  مارس٨در 
 عصـر  ٤ مارس ساعت    ٨در روز   

مردم اشنويه به مناسبـت ايـن روز و          
گــرامــي داشــت روز جــهــانــي زن در            

تـعـدادي از     .   خيابانها تجـمـع کـردنـد       
جوانان در همـان دقـايـق اول تـجـمـع               

تـعـدادي   .   رقص و آواز را شروع کردند  
ديگر از جوانان هم چند ترقه منـفـجـر      

بال فاصـلـه تـعـداد زيـادي از             .   کردند
مردم به خيابان ريختند و شعار دادن        

. عليه جمهوري اسـالمـي شـروع شـد          
نيروهاي انتـظـامـي بـه مـردم حـملـه               
کردند و قصد پراکنده کردن مـردم را          

اما هر لحظه بر تعداد مـردم     .   داشتند
جـوانـان بـه نـيـروهـاي           .   افزوده ميشد 

نـيـروهـاي    .   انتـظـامـي حـملـه کـردنـد           
انتظامي نـاچـار بـه عـقـب نشـيـنـي                 

و نيروي کـمـکـي از رضـائـيـه             .   شدند
 .درخواست کردند

به محض رسيدن نيروي کـمـکـي         
نيروهاي انتـظـامـي بـه مـردم حـملـه               

جوانان با منفجر کردن ترقه و   .   کردند
بــا اســتــفــاده از چــوب و ســنــگ بــه              

ايـن  .   نيروهاي نظامي حمله نـمـودنـد       
 ٧در گيري و جنگ و گريز تا ساعت          

در جــريــان ايــن     .   شــب ادامــه داشــت    
درگيريها تعدادي از جوانان دستگـيـر       

ــد کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب         .   شــدن
کمونيست کـارگـري ايـران بـه مـردم              
اشنويه درود ميفـرسـتـد، و از مـردم             
اشنويه ميخواهيم که براي آزاد کـردن       
دســتــگــيــر شــدگــان در جــلــو ادارات         
دولتي تجمع کنند و خـواهـان آزادي           

دستگير شدگان بايد فـوراً     .   آنها شوند 
 .و بدون قيد و شرط آزاد شوند

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
 کارگري ايران
   ٢٠٠٥ مارس ٩

 ٨٣ اسفند  ١٩
 

 مارس در ٨گزارشی از 
 شھرکامياران

فعالين مدافع حقوق زن در شـهـر      
کامياران تـراکـت و اطـالعـيـه هـاي              

در .   زيادي در سطح شهر پخش کردند     
ــه                ــم ــا و ه ــه ــان ــت ــرس ــي مــدارس، دب

 ٨خيابانهاي شهر تراکت مربـوط بـه          
قـطـعـنـامـه      .   مارس وسيعاً پخش شد   

اي پخش شد که مطـالـبـات اسـاسـي            
شعـار زنـده بـاد        .   زنان را بيان ميکرد   

آزادي زن، آزادي، بـرابـري حـکـومـت            
کارگري از شعـار هـايـي بـود کـه بـر                 
ديوار هاي محل عبور و مرور مـردم         

 .نوشته شده بود
 ٢٠٠٥ مارس ٩
 ٨٣ اسفند  ١٩ 
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 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي  ! مرگ بر جمهوري اسالمي

 قطعنامه های هشت مارس روز جھانی زن  در مراسمھای  شھر های کردستان
 در سننـدج سـه مـراسـم بـرگـزار              

 اسـفـنـد مـراسـم پـارک             ١٧روز   .   شد
سپيدار کـه بـه عـنـوان سـنـتـي تـازه                  
تالش کردند کـه حـرکـت اعـتـراضـي             
زنان را به خيـابـان بـکـشـانـنـد ، يـک                  

 مارس مجوز  مراسـم      ٨هفته قبل از    
فعالين و شخصيتهايي   .   لغو شده بود  

که اين مراسم را فراخوان داده بـودنـد          
عليرغم مخالفت مـقـامـات دولـتـي           

تالش کردند که مراسم را در مـوعـد           
امـا نـيـروهـاي       .   مقرر بـرگـزار کـنـنـد        

انتظامي اين پارک را يک ساعت قبل       
از شروع مراسم به محاصره خـود در          

. آوردند و مانع تـجـمـع مـردم شـدنـد              
عليرغم اين فشارها تعدادي خـود را        
به محل مراسم رساندند اما با تهديد       
و دخالت نيروهاي انـتـظـامـي روبـرو            

در جريان اين رودر رويي چـنـد     .   شدند

نفر دستگير شدند، که بـعـد از چـنـد              
ســاعــت  دســتــگــيــر شــدگــان آزاد              

)   اسـفـنـد        ١٨(   روزبـعـد     .   گرديـدنـد  
مراسم در سالنهاي مختـلـف بـرگـزار          

يـکـي از ايـن مـراسـمـهـا از                .   گرديـد 
طرف جامعـه حـمـايـت زن و کـانـون                
دفاع از کودکان، در سـيـنـمـا بـهـمـن               

در مراسم سينمـا بـهـمـن          .   برگزار کرد 
چند نفر از مسئولين ايـن تشـکـلـهـا             

ويکي از اعضـاي شـوراي اسـالمـي             
در .   شهر سننـدج سـخـنـرانـي کـردنـد            

اعتراض به سخنراني عضـو شـوراي         
شهر تعداد قابلتوجهي از فـعـالـيـن و           

قطعـنـامـه    .   مردم سالن را ترک کردند    
اي در اين مراسم قرائت گرديد و يـک          
قطعنامه هم در مـيـان مـردم پـخـش             

متن هر دو قـطـعـنـامـه در زيـر               .   شد
مراسم سوم در سالن فجـر      .   آمده است 

اّز طرف  تعدادي از  تشکلهاي غـيـر           
 .دولتي  برگزارکردند

 اسـفـنـد     ١٨در هر دو مراسم روز      
بيش از دو هـزار نـفـر شـرکـت کـرده                  

در ديگر شهـرهـاي کـردسـتـان          .   بودند
مــراســمــهــايــي بــرگــزار گــرديــد کــه           
اطالعيه هاي آن در هـمـيـن شـمـاره               

  . ايسکرا آمده است

 مارس روز جهاني ميـلـيـونـهـا          8
. انسان آزاديخواه و برابري طلب اسـت      

جنبش زنان در اين روز كيفر خواسـت        
خود را عليـه يـك دنـيـا سـتـمـگـري،                 

حـقـوقـي و تـبـعـيـض و                خشونت، بي 
كنـد و دادخـواسـت         نابرابري طرح مي 

  انساني خود را بر عليه نظام سرمـايـه        
بعنوان مـنـشـأ هـمـه مشـقـات              داري

امروز جامعه بشري و حـافـظـان ايـن            
ــي                ــالم مــــ ــام اعــــ ــظــــ  .دارد  نــــ

ما زنان و مردان شـركـت كـنـنـده در               

مارس هـمـصـدا بـا زنـان و             8مراسم  
مردان مـعـتـرض جـهـان خـواسـت و                
مطالبات خود را اعالم و براي تحقـق        

 .كنيم  آن مبازره مي
ـ آپارتايد جنـسـي را مـحـكـوم            1
خــواهــان لــغــو کــامــل      كــنــيــم و       مــي

قوانين زن ستيز، مرد ساالر و نابـرابـر    
 . در جامعه هستيم

برابر  حقوق   برسميت شناختن   . 2
زن و مــرد در هــمــه فــعــالــيــتــهــاي               

 .اجتماعي، اقتصادي و سياسي 

ـ سنگسار كـردن، خشـونـت بـر           3
زنان و قتلهاي ناموسي را جـنـايـت و           

دانـيـم و       وحشيگري عليه بشريت مـي  
 .كنيم آنرا محكوم مي

ـ آزاديهـاي فـردي، اجـتـمـاعـي            4
. محتـرم شـمـرده شـود           ومدني مردم 

پايمال شدن اين حقوق به هر بهانه اي         
 .جرم محسوب ميگردد

ـ تعيين حقوق و دستمـزد بـرابـر       5
براي همه آحاد جامعـه اعـم از زن و              

 .مرد 

زنان خانه دار کـارگـر بـيـکـار            ـ  6
مـا خـواسـتـار       .   محسوب مـيـشـونـد      

تأمين اجتماعي کامل، شامل بيـمـه       
بيکاري، بـيـمـه از كـار افـتـادگـي و                  
بازنشستگي و برخورداري از حقوق و     

 دار     مزاياي برابر براي کليه زنان خانـه      
 .هستيم 
همسران و کودکان کـارگـران   .   -7

از شرايط غـيـرانسـانـي کـه بـه آنـهـا                  
ما .   تحميل شده به شدت رنج ميبرند     

از اعــتــراض و مــبــارزه کــارگــران و            

ــن                ــت ــرف ــراي گ ــايشــان ب ــواده ه ــان خ
حقوقهاي معوقه، افزايش حـقـوق بـه          
نســبــت تــورم ورفــاه خــانــواده هــاي            

و تامين يک زندگي انسـانـي        کارگري  
    كنيم و مرفه پشتيباني مي

زنــده بــاد جــنــبــش بــرابــري                   
                          زنان         طلبانه

  مارس  8زنده باد       
 جامعه حمايت زنان    

 
 

 متن زیر قطعنامه ای است که در مراسم سینما بھمن قرائت شد  

هشت مارس روز آزاديخواهـي و       
روزي اسـت کـه       .   برابري طلبـي اسـت     

اصل بديهي برابري انسانها در هـمـه          
شئون اجتماعي مـورد تـاکـيـد قـرار             

تبعيـض مـيـان زن و مـرد             .  ميگيرد
ريشه در ناداني و جهل گذشته دارد و        
آبشخور امروزش مصالـح و مـنـافـع           
نيروهاي حاکم و سـتـمـکـار امـروزي            
است که تمام امکانات خود را بـراي          
حفظ اين سنت عقب مانده و خـرافـي         

زن و   .   و ضد انساني بکار ميـگـيـرنـد        
درک ايـن   .   مرد انسانند و باهم برابرند    

اصل ساده براي هـيـچـکـس مشـکـل            
اما تبديل آن به قانون جامعه      .   نيست

با اتحاد و تالش همه انسانهاي آزاده        
هشــت مــارس روز      .   مــمــکــن اســت    

جــهــانــي زن، روز دفــاع از حــقــوق               

جهانشمول زن و روز اعتراض متـحـد        
ما به هر شکلي از ستـم و تـبـعـيـض               

ما اعالم مـيـکـنـيـم        .   عليه زنان است  
مـا  .   که آزادي زن آزادي همگان اسـت      

اعالم ميکنيم که جداسازي انسـانـهـا      
بر اساس جنسيت چيزي جز آپـارتـايـد         

مـا  .   جنسي نـيـسـت و مـردود اسـت            
خواهان اين هستيم که برابري بي قيد       
و شرط زن و مرد بـه قـانـون جـامـعـه                
تبديل شود و تمام اشکال تبعـيـض و          
تحقير و بي حقوقي و خشونت عـلـيـه          

بر اين اساس   .   زنان فورا متوقف شود   
ما بطور مشخص بر ايـن خـواسـتـهـا            

 :تاکيد ميگذاريم
تبعيض عليه زنان مـحـکـوم       -١
ما خواهان الغاي همه قـوانـيـن       .   است

و مقررات تبعيض آميز عـلـيـه زنـان            

 . هستيم
ما خـواهـان بـرابـري کـامـل              -٢

حقوق زن و مرد در تمام زمينـه هـاي           
بـرابـري   .   اجتماعي و سياسي هستـيـم     

کامل زن و مرد بايد به قانون اساسـي   
 .جامعه تبديل شود

ما هرگونه حجاب و پـوشـش         -٣
اجــبــاري را مــحــکــوم مــيــکــنــيــم و           
خواهان آزادي زن و مرد در انـتـخـاب          

مـا    -٤. لباس و پوشش خود هستـيـم      
خواهان لغو جداسازي زن و مـرد در            
مدارس، دانشـگـاهـهـا، در مـحـيـط             
هاي کار و اماکن و معابر عمومي و         

 . وسائل نقليه هستيم
زنــان بــايــد از امــکــانــات و            -٥

حقوق مساوي با مردان در آمـوزش،         
اشتغال، و امور فرهنـگـي و ورزشـي           

قوانين کـار و بـيـمـه          .   برخوردار شوند 
هاي اجتماعي بايد بـراي زن و مـرد             

مزد بـرابـر بـراي زن و            .   يکسان باشد 
ــد                   ــاي ــه ب ــار مشــاب مــرد در ازاي ک

 .برسميت شناخته شود
زنان بايد از حـقـوق بـرابـر بـا            -٦

مردان در خانواده و در سـرپـرسـتـي و            
تــکــفــل اطــفــال در صــورت جــدائــي          

 .برخوردار باشند
مــا خــواهــان آزادي کــامــل           -٧

فعاليت نهادها و سازمانهاي مـدافـع       
 .حقوق زن ميباشيم

ما خواهان تعـطـيـل رسـمـي            -٨
هشت مـارس روز جـهـانـي زن مـي                

 .باشيم
ما خواهان ايجاد بيـشـتـريـن          -٩

نهادها و موسسات رايـگـان مـانـنـد            

شيرخوارگاه و مهد کودک هستيـم تـا         
بار کار خانگي بر زنان کاهش يابـد و          
ورود زنان به فعاليت در بـيـرون خـانـه            

 .تسهيل گردد
ما خواهـان حـذف هـرنـوع           -١٠

مواد درسي تحقيرآميز نسبت بـه زن         
 .ميباشيم
ما خواهان آزادي بدون قيد      -١١

 .و شرط بيان، تشکل و تجمع هستيم
همه زنان و مردان آزاديخواه را به       
مــبــارزه بــراي بــرابــري زن و مــرد و              
نابودي هرگونه تبعيض و نابـرابـري و         

 .خشونت عليه زنان فراميخوانيم
گــرامــي بــاد هشــت مــارس روز         

 جهاني زن
 زنده باد آزادي زن

  زنده باد آزادي و برابري 
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