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با تشکر از شمـا بـراي     :  ايسکرا
شرکت در ايـن مصـاحـبـه بـعـنـوان            
مقدمه و آشنـايـي بـا خـوانـنـدگـان            
نشريه خـود را مـعـرفـي کـنـيـد، و                
همچنين اشاره کنيد که در کجـا و    
چه عرصه يا عرصه هايي فعالـيـت   

 داشته ايد؟ 
مـن شـايـان      :  شايان شيـخـي  

کارگري در ايـران     ينشيخي از فعال
بودم که هفت مـاه پـيـش ايـران را             

بــه    ۱۳۸۶در ســال       .تـرک کــردم   
عضويت اتحاديه سراسري کارگران 
اخراجي و بيکار در آمدم  در بـهـار   

در دومين مجمع اتحاديه  ۸۷سال 
کارگران اخراجي و بـيـکـار کـه بـه              
اتحاديه آزاد کارگران ايران تـغـيـيـر     
نــام داد شــرکــت داشــتــم در ايــن                

نـفـر از        ۱۱۰مجمع که با شرکـت    
کـــارگـــران عضـــو از شـــهـــرهـــاي             
تهران،سنندج، بوکان، کـرمـانشـاه،    
عسلويه، قم ، مهابـاد و سـردشـت        
برگزار شد من در آنجـا بـه عـنـوان         
عضوهيئت مـديـره اتـحـاديـه آزاد             
کارگران ايران و همچنيـن مسـئـول      
تشکيالت اتحاديه انتخاب شدم و   

هـمـچـنـيـن از سـازمـان دهـنـدگــان                
اعــتــصــاب بــزرگــتــريــن کــارخــانــه         

کارخانـه لـوـلـه و           خاورميانه يعني
پــوشــش ســلــفــچــگــان در شــهــرک             

از .  صنعتي سـلـفـچـگـان قـم بـودم             
ســازمــان دهــنــدگــان اعــتــصــابــات       
بزرگترين شرکت ساختمـانـي ايـران      

در تهران و اورميـه  ) شرکت رهگا(
و همچنين از سازماندهندگان روز   

کــارگــر در مـــحــيـــط                  جــهــانـــي  
 .کارخانجات قم بودم

 
اوضاع کار و زنـدگـي       :  ايسکرا

کارگران را چگونه مي بينيـد و بـا       

 اول مه خيابانها مال ماست
 مصاحبه ايسکرا با شايان شيخي

 
 

در اواخـر سـال جـاري مـامــوران             

شهرداري شهر سنـنـدج دسـتـفـروشـان         
را مورد اذيـت و     ميدان گاز اين شهر 

آزار قرار داده و آنـان را بـا انـدک در                  
آمدي هـم کـه طـريـق دسـت فـروشـي                 

 .داشته اند محروم کرده اند
ــيــره خــواران رژيــم                  ــع ج در واق
اسالمي شـغـل کـثـيـف شـان هـمـيـن                
اســت کــه کــار، زنــدگــي امــنــيــت و              
آسايش را از مردم سلـب کـنـنـد و بـا            
توهين وتـحـقـيـر و اهـانـت مـانـع از                   

تامين نيازهاي روزانه آنان و خـانـواده   
 .هايشان شوند

 
ــهــاســت کــه مــردم تــحــت               ســال
حاکميـت سـيـاه جـمـهـوري اسـالمـي               
ايران زير شديد ترين فشـارهـا زنـدگـي       

اوضاع فالکت بـار، فـقـر،        .  مي کنند
بيکاري و گراني بر آنها تحمـيـل شـده      
و روز بروز بـر شـدت آن افـزوده مـي               

 اذيت و آزار دست فروشان توسط سرکوبگران جمهوري اسالمي
 
 
 
 
 
 
 

 پيشرو  علي پور

 

 به نقل از نشريه  
 کارگر کمونيست

در اين گـفـتـگـو       :  کارگر کمونيست
ميخواهيم بـه چـنـد نـکـتـه اصـلـي               
درباره جنبش کارگري در کردسـتـان   

اولين سوال اينست کـه از      .  بپردازيم
سه دهه قبـل تـا امـروز، يـعـنـي از               

تـاکـنـون چـه اتـفـاقـات             ٥٧ انقالب 
مهمي در جنبش کارگري کردستـان  
رخ داده و فاکتورهاي اصلي اي کـه    

 تغيير کرده اند کدامند؟
 

از نـظـر مـن دو           :  محمد آسنـگـران  
اتفاق مهم در جنـبـش کـارگـري رخ         
داده اســت کــه کــل ســيــمــاي ايــن               

اول .  جنبش را متحـول کـرده اسـت       
اينکه وسعـت و کـمـيـت جـمـعـيـت               
کارگري بسيار وسيعتـر و گسـتـرده        
تر شده است و دوم ايـنـکـه جـنـبـش         
سوسـيـالـيـسـتـي در درون جـنـبـش                
کــارگــري بــه عــنــوان يــک جــنــبــش           
اجتماعي و قوي به يک پديـده مـهـم      

ايـن دو    .  و موثر تبديـل شـده اسـت       
فاکتور بـه نـوعـي مـادر تـحـوالت               

. ديگر در جنبش کارگـري هسـتـنـد      
عالوه بر اين، تغييرات و تـحـوالت       
مهم ديگـري در جـنـبـش کـارگـري             
روي داده اســت کــه فــاکــتــورهــاي            
: مهمي در جنبش کارگري هسـتـنـد   

جنبش کارگري در کردستان اسـاسـا   
. يک جنبش سـيـاسـي و چـپ اسـت           

جنبشي با تجربه تر از گذشتـه و بـا       
درجه اي از سازمـان و تـالش بـراي          

جنبش کـارگـري     .  تشکل يابي است
در کردستان جنـبـشـي خـود آگـاه و            

  . ضد سرمايه داري و جسـور اسـت      
در عين حـال در جـنـبـش کـارگـري             
کردستان کمتـر اثـري از گـرايشـات           
سنديکاليـسـتـي و رفـرمـيـسـتـي و               
محافـظـه کـار و امـکـانـگـرا ديـده                 

به يک معنا اسـم جـنـبـش         .  ميشود
کارگري و کلمه کارگر در کردسـتـان   
اساسا با سوسياليسم و کـمـونـيـسـم      

اکنون صف قابـل  .  عجين شده است
توجهي از فعالين و رهبران کارگـري  
شناخته شـده در کـردسـتـان وجـود              

ــات و         ...  دارد، و   ــن خصــوصــي اي
تغييرات حاصل تـحـوالت بـعـد از           

 .است ٥٧ انقالب سال 
 

دربـاره آن دو اتـفـاق          :  کارگر کمونيست
مـهـم مـورد اشـاره لـطـفــا بـيـشـتــر                  
توضيح دهيد و داليل و زمينـه هـا     

 چه هستند؟
 

در مـورد فـاکـتـور         :  محمد آسنگـران 
کميت و گسترش جمعيت کـارگـري     
فکر نکنم احتياج به توضيح زيادي 

 !اتحاد و تشکل کليد حل معضالت است
 مصاحبه با محمد آسنگران

 درباره جنبش کارگري در کردستان
 

 

 قطعنامه درباره شرايط اضطراري در ايران 
 مصوب کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري

 صديق کريمي آزاد شد

 تجمع اعتراضي دستفروشان سنندج

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۳ صفحه  



 
618شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

 ۱ از صفحه 
 ۱ از صفحه 

توجه به اينکه کمتر از سه هفته بـه    
روز جـهــانـي کــارگـر بـاقـي مـانــده                 
خطاب به فعالين کارگـري و مـردم       

 براي اين روز چه صحبتي داريد ؟
 

اول مـه بـويـژه        :  شايان شيخـي 
امسال مهمتريـن روز بـراي طـبـقـه            

ــارگــر و         . درصــديــهــاســت        ۹۹ک
هـاسـت در فـقـرو          کارگران ايران سال

عدالتي سرمايه داري اسـالمـي       بي
به سر ميبرند و هر سال مـا شـاهـد        
تعرضات حکومت سرمايه به سفره 

با تـحـمـيـل       .  کارگران هستيم  خالي
هاي زير خـط فـقـر و بـيـکـار              حقوق

سازيهاي چند هزار نفـري جـهـنـمـي        
را براي کارگران در ايـران بـه       واقعي

در مقابل چـنـيـن      .  اند ارمغان آورده
وضعي کارگران نيز هيچگاه ساکت 

 .ننشسته اند
کارگران در اين روز مي تواننـد  
با اعتراضات گسترده و مـتـحـدانـه     
خود و با طرح خواست و مطالبـات  
راديکال خود به مصاف بـا اوضـاع     
نــابســامــانــي کــه بــه کــل جــامــعــه            

ــد              ــرون ــا .  تــحــمــيــل شــده اســت ب ب
پالکاردهـا و شـعـارهـا و خـواسـت               
هــاي مشــخــص خــود از جــملــه                  

، لـغـو قـراردادهـاي        درخواست بيمه
مـوقـت، بـيــمـه بـيــکـاري، داشـتــن               

،عدالت و سر پـنـاه و        امنيت شغلي
که در شان انسـان      امکانات رفاهي

امـروز اسـت بـه پـيـشـواز ايـن روز                  
ــايــد                     ــد در واقــع ايــن روز ب ــرون ب
خيابانها را از آن خـود کـرده و بـا                
حضور ميليوني بر عليه اين اقليت 
مفت خور به اعتراض بـرخـاسـت و        
با  سازماندهي کـردن اعـتـصـابـات        
سراسـري يـک در صـديـهـاي مـفـت                

ايـن روز روز      .  خور را به زير کشيـد 
ما انسانهاي زحمتـکـش اسـت روز        

 .در صدي هاست ۹۹  همبستگي
 

از آنجـا کـه جـمـهـوري          :  ايسکرا
و    ۹۸هـاي       اسالمي مقاولـه نـامـه     

عــمــال        را امضــا کــرده ولــي           ۸۷
کـارگـر را بـه            هيچوقت روز جهاني

رسميت نشناخته و همـيـشـه مـانـع        
برگزاري مـراسـم در ايـن روز بـوده             
است، چگونه ميتوان با ايـن مـانـع      
برخورد کرد و توده وسـيـعـي را بـه           

 ميدان آورد؟
 

جـمـهـوري    :  شايان شـيـخـي   
هر سال بـا بـرگـزار کـردن              اسالمي

روز سپاه پاسداران و ارتش با تـمـام   

تجهيزات و سـالحـهـاي آدم کشـي،         
نيروهاي سرکوبگرش را به خـيـابـان    

روز       مي ريزد و رژه مـيـرونـد ولـي        
. کارگر را ممنوع اعـالم کـرده انـد         

خـواهـد      کارگري که در اين روز مـي 
روزش را جشـن بـگــيـرد و صــداي               
اعتراض خود به اوضاع موجـود را    
بـه گـوش دنـيـا بـرسـانـد، ايـن روز                   
ــه                ــهــوري اســالمــي ب تــوســط جــم
رسميت شناخته نمـيـشـود و مـانـع          
برگزاري مـراسـمـهـاي روز جـهـانـي            

 . کارگر ميشود
ولي عليـرغـم هـر گـونـه مـانـع              
تراشي توسط حکـومـت اسـالمـي،       

ايـن مـرزهـا            سالهاست که کارگران
جمهـوري اسـالمـي      .  را شکسته اند

چيـزهـاي ديـگـر را مـمـنـوع                خيلي
کـارگـران و           اسـت ولـي        اعالم کرده

مــردم بــه ايــن مــمــنــوعــيــتــهــا                   
کوچکترين توجهـي نـمـي کـنـنـد و             
ــاي                   ــه ــت ــن و ســن ــي ــا قــوان مــدام ب
ارتجاعي در حال جنگ هستند کـه  

هـاي     نمونه هاي آن برگزاري مـراسـم  
کارگر درسنندج، تهران،  روز جهاني

عسـلـويــه، مـاهشــهـر، و حـتـي در               
محيطهاي کارخـانـه شـاهـد پـخـش           

بـوده ايـم،       کردن شکالت و شيريني
ــرگــزاري        هــا و       مــارس   ۸شــاهــد ب

حجاب برگيران، برگزاري جشن آدم   
برفيها در کردستان بوده و با اينکه 
اعتصاب و تشـکـل مـمـنـوع بـوده             

مـــا شــاهـــد اعــتـــراضـــات                  ولــي 
واعــتــصــابــهــاي هــر روزه تــوســط            
تشـکـلـهـاي مسـتـقـل از دولـت در                 
مـيــان کـارگــران بـوده ايــم، شــاهــد             
شـکـل گـيـري مـجـامـع عـمـومـي،                 
اتـــحـــاديـــه هـــا، ســـنـــديـــکـــاهـــا،           

هـاي کـارگـري و شـوراهـاي               کميتـه 
موقّت کارگري بوديم که عـلـيـرغـم       
هر گـونـه مـمـنـوعـيـت و بـگـيـر و                   
ببندي، کارگران آنرا بـه پـيـش مـي         

 . برند
عالوه بر ايـنـهـا در چـنـد سـال               
اخـيـر مـا شـاهـد عـلــنـي ســاخـتــن                  

هاي سرشناس کارگري بـوديـم      چهره
و اينها همه به اين بـرمـيـگـردد کـه        

ها کـاربـرد نـدارد و           اين ممنوعيت
کارگران توانسته انـد بـا مـبـارزه و           
ــال و                 ــکـ ــود اشـ ــات خـ ــراضـ ــتـ اعـ
مکانيسمـاي واقـعـي  خـود را در               
اعتراض و مـبـارزه هـر روزه خـود               
بکار بگيرند و فضاي ممنوعيتـهـا   
را بشکنند و رژيم نکبـت اسـالمـي      
هم هيـچـگـاه قـادر بـه خـفـه کـردن                 

صداي اعتراض کارگري و شکسـت  
. دادن چنين تحرکاتي نـبـوده اسـت       

کــارگــران مــي تــوانــنــد بــا قــدرت             
اتحادشان اين روز را بـه جـمـهـوري         
اسالمي تحميل نمايند که آن را بـه    
رسميت بشناسـد و ايـن روز را در             

 . تقويم ايران تعطيل اعالم کند
 

  خواستهاي اول ماه مـه : ايسکرا
امسال به نظر شمـا چـه نـکـاتـي را            

 بايد در بر بگيرد؟
 

تشـکـلـهـاي     :  شايان شيـخـي  
کارگري در ايران در چند سال اخـيـر   
قطعنامه هاي راديکالي را روبـروي  
جـامـعـه گـذاشـتـنـد و امسـال نـيـز                   

تـر     مطمئنا راديـکـال تـر و عـمـيـق            
خواهد بود بـخـصـوص امسـال کـه            
متفاوتر از سالهاي گذشته اسـت و      

ــبــش                    ــن ــري ج ــا شــکــل گــي  ۹۹ب
درصديـهـا در غـرب و آمـريـکـا و                 

به شکـل راديـکـال تـري           بهار عربي
شده و جامعه آماده بـه زيـر         جهاني

 . درصديها است ۱کشيدن 
بـــه نــــظــــر مــــن کــــارگــــران                

ــامــــه هــــاي        در ــعــــنــ ــود   قــــطــ خــ
رفاه، عـدالـت،   :  خواستهايي مانند 

حق تشکل، حق اعـتـصـاب، بـيـمـه         
بيکاري، لغو مجازات اعدام، لـغـو     
سنگسار، آزادي زندانيان سياسي ، 
برابري زن و مـرد، رعـايـت حـقـوق            
کودکان، ممنوعيت خشونت علـيـه   
زنان و کـودکـان، رفـع تـبـعـيـض از              

در ايـران        کارگران افغاني و خارجي
قــيـدو شـرط بـيــان و                 و آزادي بـي     

را مطرح نمايند …  مطبوعات و 
و فعالين عرصه هـاي مـخـتـلـف از          
هم اکنون با شعار نويسـي بـر در و         
ديوار شهرها، و فراخوان به شـرکـت   
وسيـع و گسـتـرده در روز جـهـانـي                 

جـا اطـالع رسـانـي            کارگر در هـمـه      
 . کنند

هــدايــت و ســازمــانــدهــي ايــن           
کــارهــا امــر فــعــالــيــن کــارگــري و            

ــســت اســت         ــمــونــي هــمــچــنــيــن     . ک
محيطهـايـي کـارگـري کـه در حـال               
ــراي                ــراض بـ ــتـ ــاب و اعـ ــصـ اعـــتـ
خواستهاي خود هستند بايد بيشتر 
تحت پوشش ايـن سـازمـنـدهـي هـا           

کنند ايـن روز را بـه           باشند و سعي
در       يک اعتراض وسيع و قـدرتـمـنـد    

راستاي سـازمـنـدهـي اعـتـصـابـات           
در اين روز   .  سراسري تبديل نمايند

 .خيابانها مال ماست
 

*** 
 

 ...اول مه خيابانها 

با هميـن اوصـاف مـامـوران         .  شود
جمهوري اسـالمـي بـه هـمـيـن هـم                
رضــايــت نــداده و مــي خــواهــنــد             
بربريت کامل را بر مـردم تـحـمـيـل        

  !کنند
 

در واقــع اســاس جــمــهــوري              
اسالمي بر همين بنا شـده،فـلـسـفـه        
ــي            ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ وجـــودي جـ
فقر،فالکت،استثمار، گراني سرسام 
آور هر روزه مـايـحـتـاج اولـيـه، بـر              
گرده زن و مرد و طبقه کـارگـر ايـن        
جامعه، زندگي غير قابل تـحـمـلـي       
را بوجود آورده است کـه در کـمـتـر         
جا يا کشوري تـا ايـن انـدازه مـردم           
تحت شديد ترين فشارهاي زنـدگـي   

ــن             .  هســتــنــد  ــه چــنــي ــا تــوجــه ب ب
وضعيتي واکـنـش نسـبـت بـه ايـن               
اوضاع جهنمي در اکـثـر مـوارد از        
ــدان              ــاســخ هــاي دن طــرف مــردم پ
شکني گرفته است و هر روزه مـردم  
در حال اعتراض و مـبـارزه عـلـيـه            
حــکــومــت آيــت اهللا هــاي دزد،               

 .ميلياردر و چپاولگر بوده اند
در اکثر شهرهاي کـردسـتـان از      

. اين موارد زياد به چشم مي خـورد 
بر اثر افزايش هـر روزه بـيـکـاري و           
تعطيلـي مـراکـز کـارگـري، تـعـداد              
زيادي از کارگران بيـکـار بـه شـغـل          

. دستـفـروشـي روي مـي آورده انـد             
مردمي که هـيـچ گـونـه در آمـدي              
ندارند و با در آمد بسيـار نـاچـيـزي       
به ناچار به کـار دسـتـفـروشـي مـي             
پـردازنـد کـه هـر بـار تـعـرض ضـد                   
انساني مزدوران رژيم اسـالمـي بـر        
سر آنها سايـه افـکـنـده  و زنـدگـي               

 .شان را به تباهي کشانيده است
يکي از بـهـانـه تـراشـي هـاي                

واهي ماموران شهرداري اين اسـت    
که گويا ظاهرا مي خواهند شهر را 
تميز نگه دارند کـه ايـن نـيـز دروغ           
ــه شــهــرداري            مــحــض اســت وگــرن
موظف است که با هـزيـنـه  دولـت            
ــراي                  ــي را بـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــان مـ ــکـ مـ
دستفروشان انتخاب کند که آنها به 

بنـا بـر ايـن        .  شغل شان ادامه دهند
الزمست که دستفروشان و مردم به 
اعتراض بر حق خود تا رسـيـدن بـه        
خواسته هايشان ادامه دهند، بـايـد     
قلدري نيروهاي سرکوبگر اسالمـي  

ــد             ادامــه .  را ســر جــايشــان نشــان
اعتراض متحدانه دسـتـفـروشـان و         
پشتيباني بخشهاي مختلف مـردم    
مي تـوانـد مـامـوران و نـهـادهـاي              
سرکوبگر حـکـومـت را بـه عـقـب                
نشيني وادارد که به خواستهايشـان  

 .*رسيدگي شود
 

 ...اذيت و آزار دست فروشان 

 

 



 
618شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

 ۱ ازصفحه 
بـاشــد، زيــرا جــامــعـه اي کــه شــاهــد              
گسترش روز افزون نفوذ سـرمـايـه در        
هـمـه نـقـاط خـود اسـت و گسـتــرش                   
سرمايه بويـژه در جـايـي مـثـل ايـران               
همزمان گسترش جمعيت کارگـري را    

عـالوه بـر ايـن بـخـش            .  به همراه دارد  
زيادي از جمعيت روستايي اکـنـون بـه      
جمعيت شـهـر پـيـوسـتـه و گسـتـرش                 
شهرنشيني باز هم گسترش جـمـعـيـت     

حتي بـخـش   . کارگري را به همراه دارد
قابل توجهي از جـمـعـيـت روسـتـايـي            
اکــنــون يــا کــارگــران مــهــاجــر و يــا                

. کارگران فصلي و کشاورزي هسـتـنـد   
به اين معنا ميتـوان گـفـت کـه آغـاز            
گسترش جهشـي جـمـعـيـت کـارگـري            
کردستان مثل بقيه مـنـاطـق ايـران از         

بـا اصـالحـات         ٤٠ همان اوايـل دهـه       
اما پـروسـه ايـن      .  ارضي آغاز ميشود

جهش و گسترش جمعيت کارگري در   
کردستان در مقايسه با ديگر مناطـق  
ايران بويژه مناطق صنعتي با آهـنـگ   

بـعـد از     .  کندتـري پـيـش رفـتـه اسـت            
آهـنـگ رشـد نـفـوذ             ٥٧ انقالب سال   

سرمايه و گسترش جمعيـت کـارگـري      
در کردستان سرعـت بـيـشـتـري پـيـدا            

 .کرد
  

 ٥٧ اين تحول اجتماعي بعـد از سـال         
همزمان شد با گسترش نفوذ فعاليـت  
احــزاب و جــنــگ انــقــالبــي مــردم و              
سازمانهاي سياسي کردسـتـان عـلـيـه        

در دل ايـــن       .  جــمــهــوري اســـالمــي       
اتفاقات چپ کردستان بـرخـالف چـپ      
ايــران کــه ســيــر مــتــالــشــي شــدن و                
پراکندگي و اضمـحـالل سـازمـانـهـاي         
سياسي و خرد شدن آنها در زير فشـار    
ســرکــوب و حــاکــمــيــت جــمــهــوري              
اســالمــي را تــجــربــه مــيــکــرد، در               
کردستان سير رو بـه رشـدي داشـت و          
اعــتـــبــار چــپ و کـــمــونـــيــســـم و                   
سوسياليسم بيش از پـيـش در بـعـدي         

بويـژه  .  اجتماعي در حال گسترش بود
تشکيل حزب کمـونـيـسـت ايـران يـک           
تحول مهم و يک تجربه عيني و قـابـل   

. مشاهده براي کارگران کردستان بـود   
ــقــالب در                  ــقــالب و ضــد ان جــدال ان
کـردســتــان عــمــدتــا بــه شـکــل جــدال             
کمونيسم و ضد کـمـونـيـسـم، چـپ و             
راست، ناسيوناليسم و سوسياليسم و   
يا اسالميسم و سوسياليـسـم خـود را        
به نمـايـش گـذاشـت و ايـن تـحـوالت                
باعث شد که يک جنـبـش اجـتـمـاعـي         
قوي سوسياليستي با تـجـاربـي گـران         

در ضمن هـمـه ايـن         . بها شکل بگيرد

اتــفــاقــات در بــطــن يــک انــقــالب و                
کشمکش اجتمـاعـي اتـفـاق افـتـاد و             
خود فاکتور انقالب مهمتريـن اتـفـاق      
اين مقـطـع تـاريـخـي اسـت، کـه کـل                 
جــامــعــه و جــنــبــشــهــا و گــرايشــات            

  .سياسي را متحول کرد
 

در اشـاره بـه جـنـبـش            :  کارگر کمونيست
کارگري در کردستان به خصوصيـاتـي   
از قبيل خودآگاه، جسور، سـيـاسـي و      
امثال آن اشاره کـرديـد، دلـيـل ايـنـهـا            

 چيست؟
 

داليـل مـتـفـاوتـي        :  محمد آسنـگـران  
مـمـکـن اسـت بـراي ايـن فـاکـتـورهــا                  
وجود داشتـه بـاشـد امـا مـهـمـتـريـن                
دليل اين بود که در جريان انـقـالب و       
بعد از آن، مردم کردستان و به تبـع آن    
طــبــقــه کــارگــر در کــردســتــان هــيــچ            
تــوهــمــي بــه جــمــهــوري اســالمــي و            

جـنـبـش    .  جريانات مـذهـبـي نـداشـت       
کـارگــري کــردسـتــان در يـک تــجــربــه              
عملي و انقالبي شريک و درگـيـر شـد        
کـه جـدالــي نــه تــنـهــا بــر ســر مــثــال                 
دستمزد و يا خواست صـنـفـي بـلـکـه           
برسر تعيين تکليف حاکميـت و اداره      

بحث قدرت سيـاسـي   .  کل جامعه بود
ــه                  و اداره جــامــعــه در کــردســتــان ن
موضوعي نظري و تـئـوريـک، بـلـکـه             
تجربه عملي و موضوعـي اجـرايـي و        

عـالوه  .  پراتيکي و در دستور روز بود
بر اين مردم و طـبـقـه کـارگـر در هـر                 
زماني تحت تاثير افق و سياستهـايـي   
است کـه احـزاب و يـا حـزب اصـلـي                   
جامعه در آن مقاطع هـژمـونـي را از          

ــد           ــرده ان ــان      .  آن خــود ک در کــردســت
کمونيسـتـهـا در آن دوره عـمـدتـا در                 
ســازمــان کــوملــه و بــعــدا حــزب                   
کمونيست ايران متشکل بودند و ايـن  
سـازمـان يـک پــاي اصـلــي تـحــوالت              
جامعه بود و به اين اعـتـبـار جـنـبـش         
کارگري مستقـيـم و غـيـر مسـتـقـيـم               

يکي از   .  تحت تاثير اين تحوالت بود
خصوصيات کمونيستهاي کـردسـتـان    
همين جسارت و قاطعيت بود کـه بـه       
خصوصيات بخش قابـل تـوجـهـي از         
فعالين جنبشهاي مـخـتـلـف تـبـديـل            

اما بحث خـود آگـاهـي جـنـبـش           .  شد
کارگري در کردستان هم امري نـظـري     
و تبليغي و آموزشي و هم تـجـربـي و        
پراتيکي بود کـه کـمـونـيـسـتـهـاي آن             
جــامــعــه مســتــمــر در هــر دوي ايــن              
عرصـه هـا نـقـش بـرجسـتـه اي ايـفـا                    

به يک معنا ميتوان گفـت کـه     .  کردند

نـقـد بــه سـرمــايـه و نـابـرابــري و بــي                    
در کـردسـتـان بـه امـري            ... عدالتي و

اجتماعي و جنبشي تبديل شده اسـت    
و از محدوده فـعـالـيـن گـذشـتـه و در              
ابعادي اجتماعـي اکـنـون يـک پـديـده             

بـراي مـثـال      .  غير قابـل انـکـار اسـت        
اکـنـون بـا يــا بـدون اعـالم ســيـاســت                  
احزاب و سازمانهاي سياسي فعال در   
کردستان، در مورد روز جهاني کارگر 
هر کارگر و فعال کارگري اي مـيـدانـد    
که اين روز روز مهـمـي اسـت و بـايـد            

. فعالـيـتـي را در دسـتـور قـرار دهـد                 
کارگران در کـردسـتـان مـيـدانـنـد کـه             
حقوق برابر زن و مرد موضوعي قابل 
بحث و جدل نيست امري پذرفته شـده  

دهـهـا نـمـونـه و          .  و قابل دفـاع اسـت      
موضوع اين چنين نشان ميـدهـد کـه      
خــود آگــاهــي جــنــبــش کــارگــري در            
کردستان اکنون يک فـاکـتـور مـهـم و            

 .مثبت است
  

ـيـسـت    يـکـي از بـروزات        :  کارگر کمون
خصوصياتي که براي جنبش کارگـري  
در کردستان اشاره کرديد اول مـاه مـه     

در اينمورد و دليـل بـرجسـتـه       .  هاست
شدن خود روز کارگر در کردستان چـه    

 نظري داريد؟
 

در کردستـان بـه حـکـم         :  محمد آسنگران
نفوذ و اعتباري که چپ و کمـونـيـسـم     
در آن جامعه داشت از همان سـالـهـاي    

شــمــســي بــعــد از          ٦٠ اواســط دهــه      
کشــتــارهــا و نســل کشــيــهــايــي کــه             

 ٦٠ جمهوري اسالمي در اوايـل دهـه       
عليه مردم بکـار گـرفـتـه بـود در دل              
همان دوره و حـاکـمـيـت شـوم فضـاي             
جنگي و جنگ ايـران و عـراق اولـيـن           
مراسمهاي بزرگ و علني در سالـهـاي   

آن زمان برگزاري .  آغاز شد ٦٥ و  ٦٤ 
اين نوع مراسمها نشان از آغاز دوران   
جديدي ميداد و ديديم که فـعـالـيـن و       
رهبران جنبش کارگـري پـيـشـقـراوالن        

از آن زمـان تـا         .  آغاز اين دوره بـودنـد  
کنون قدم به قدم جنبش کارگري جلـو  
آمده و تجارب گرانـبـهـايـي آمـوخـتـه          

از آن مقطع تا کنون مـا شـاهـد      . است
مـراسـمـهـايـي بـزرگ و کـوچـکـي بـه                   
مــنــاســبــت روز جــهــانــي کــارگــر در            
شهرها و مراکز کارگري در کردسـتـان   

سنت بـرگـزاري مـراسـمـهـاي         .  هستيم
اول مه به عنوان روز جهاني کـارگـر و     

مارس روز جـهـانـي زن در هـمـيـن              ٨ 
دهه از سنندج آغاز و بعـدا در ديـگـر        

در .  شهـرهـاي ايـران پـي گـرفـتـه شـد                
ادامه اين سنت چپ و انسـانـي بـعـدا           
روز جهاني کودک هم بـه عـنـوان روز          

مهمي که در جامعه شناخته و جشـن  
هــمــه ايــن اتــفــاقــات و        .  گـرفــتــه شــد   

برجستگي آنها در کردستان به دلـيـل     
وجود و حضور يک جنبش اجتـمـاعـي    

بــدون وجــود   .  ســوســيــالــيــســتــي بــود    
جنبش سوسياليـسـتـي و فـعـالـيـن و              
رهبران کمونيست در کـردسـتـان ايـن           
تحوالت مهم، نميتوانست اين چنيـن  
برجسته و به بـخـشـي از فـرهـنـگ آن             

 .جامعه تبديل شود
  

ـيـسـت    عـلـيـرغـم نـقـطـه          :  کارگر کمون
قدرتهائي که اشاره کرديد و نيز وجود 
طيف وسيعي از رهبـران کـارگـري در        
کردستان و درجـه زيـادي از حـمـايـت            
مردمي، اما فشار جمهوري اسالمـي  
روي اين رهبران و کـال روي کـارگـران        

مشکل کجاست و بنـظـر   .  شديد است
شما چه بايد کرد که تعرضـهـاي رژيـم      

 به کارگران را سد کرد؟
 

ـنـگـران    فشـار و تـعـرض         :  محمد آس
ــاي               ــه ــان جــمــهــوري اســالمــي و ارگ
امنيتي و اطـالعـاتـي آن هـمـيـشـه و              
بــدون اســتــثــنــا عــلــيــه فــعــالــيــن و                
سخنگويان و رهـبـران مـوثـر چـه در                
جنبش کارگري و چه در جـنـبـشـهـاي        

در .  ديگر هميشه وجود داشـتـه اسـت     
مقاطـعـي حـتـي تـعـدادي از هـمـيـن                  
فعالين را به جوخه هاي اعدام سـپـرده   

يک نـمـونـه بـرجسـتـه آن اعـدام              .  است
جمال چراغ ويسـي يـکـي از فـعـالـيـن              

امــا اکــنــون   .  کـارگــري ســنــنـدج بــود       
جمهوري اسالمي بطور ويژه اي فشـار  
به فعالين کـارگـري را بـيـشـتـر کـرده                

رهبران و   :  دليل هم روشن است.  است
فعالين کـارگـري در کـردسـتـان و بـه                 
درجــاتــي حــتــي در ايــران هــم نــقــش             
برجسته و ويژه اي در حفظ پيوستگي 
مبارزات مردم و تغيير تعادل قـوا بـه     
نــفــع مــردم را دارنــد و هــم ايــنــکــه                 
جمهوري اسالمي خطـر جـدي عـلـيـه          

  . خود را از همـيـن نـاحـيـه مـيـبـيـنـد              
براي سد کردن تعرضـات رژيـم تـنـهـا          
يک فاکتـور مـهـم و تـعـيـيـن کـنـنـده                   

ايـن فـاکـتـور هـم آن اسـت کـه                  .  است
جواب تـعـرضـات رژيـم اسـالمـي بـه                
فعالين را بايد با قاطعيت و با اتـحـاد   

مـردم و کـارگـران در          .  و تشـکـل داد    
مقابل هر تعرض نيروهاي امنيتـي و    
انـتــظــامــي رژيــم بــايــد جــواب را بــا              

اگر رژيم مـتـوجـه ايـن       .  تعرض بدهند
واقعيت بشود کـه بـا تـعـرض بـه هـر               
فــعــال ســيــاســي و کــارگــري جــواب             
محکمي دريافت خواهد کرد آن وقـت  
براي دستگيري و تـهـديـد آنـهـا بـايـد              

چند بار استخاره کند و نهايتـا نـاچـار      
شود سياست عقب نشيني را به جـاي  

متشکل و متحـد  .  تعرض اتخاذ کند
شدن و جواب قاطع و متـحـدانـه دادن      
به اين نوع تعرضات تنها راه مـقـابلـه      

 .با جمهوري اسالمي است
  

مـعـضـالت و نـقـطـه            :  کارگر کمونيست
ــري در                ــبــش کــارگ ــن ــفــهــاي ج ضــع
کردستان از نظر شما کـدامـنـد و چـه           

 راه حلي درمقابل آن داريد؟
  

ـنـگـران       مـعـضـالت و      :  محمـد آس
کمبودهاي جنبش کارگـري هـمـانـنـد        
هر جنـبـش انـقـالبـي ديـگـر مـتـعـدد                 

امـا اصـلـي تـريــن         .  مـيـتــوانـد بــاشـد      
مـعــضـل و مشــکـل کـنــونـي وجــود               
جـمــهـوري اسـالمــي و سـيــاسـتــهــاي             

امــا نــقــطــه    .  سـرکــوبــگــرانــه آن اســت      
ضعف اصلي در خود جنبش کارگـري  
دو فـاکـتــور و يـا دو پـديـده مـعـيــن                    

عدم تشـکـل کـه جـمـهـوري             .  هستند
اســالمــي مــانــع اصــلــي آن اســت و               
مــحــدود نــگــريــهــايــي کــه نــاشــي از            
برخوردهاي فرقه اي و غير اجتمـاعـي   
است که عمدتا از طرف سازمـانـهـا و      
احـزاب مــحــدودنــگــر و تــنــگ نــظــر            

وجــود ايــن    .  نــمــايــنــدگــي مــيــشــود      
سياستهاي غير اجتـمـاعـي در کـنـار          
ديگر موانع و مشکالت باعث ادامه 
پراکندگي و چند دسـتـگـي در مـيـان          

  . فعالين و توده کـارگـران شـده اسـت          
اما جنبـش کـارگـري بـه عـنـوان يـک                
جنبش مـدعـي و حـق بـه جـانـب از                   
 :وجود عوامل ديگري هم رنج ميبـرد 

اول وجود يک جـنـبـش اجـتـمـاعـي و              
متحزب ناسـيـونـالـيـسـتـي اسـت کـه              

جـنـبـش    .  سنت نظاميگـري هـم دارد      
کارگري براي پيشروي همين امـروز و    
پيروزي نهايي خود اکـنـون و بـعـد از           
جمهـوري اسـالمـي راه گـريـزي بـجـز                
حــاشــيــه اي کــردن و شــکــســت ايــن              

  . جنبش سـيـاسـي نـظـامـي را نـدارد             
عــالوه بــر مــوارد فــوق عــدم وجــود              
مراکز بزرگ کـارگـري در کـردسـتـان،          
عمال ما را و رهبران و سخنگـويـان و     
فعالين کارگري را با يک طبقه کـارگـر   

زيـرا بـخـش      .  پراکنده مواجه ميکـنـد  
قابل توجهـي از کـارگـران کـردسـتـان             
ــا                  کــارگــران فصــلــي و مــهــاجــر و ي
کارگران پيماني در خود کـردسـتـان و        
يــا در شــهــرهــاي خــارج کــردســتــان              

در مقابل ايـن مـعـضـالت و          .هستند
ضعفهاي متنوع يک شـاه کـلـيـد اگـر          
وجود داشته بـاشـد اتـحـاد و تشـکـل             

 .*است

 ...اتحاد و تشکل کليد حل 



 
618شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

 ۸۸ در دوره بعد از انـقـالب          -١ 
بحران سياسي و اقتصادي جـمـهـوري      
اسالمي، در بروزات گونـاگـون آن، از       
دعواي بين جـنـاحـهـا تـا اسـتـيـصـال                
اقــتــصــادي، از خــود افشــاگــريــهــا و           
رســوائــي هــاي بــاالتــريــن مــقــامــات         
حکومت در رابطه با فسـاد مـالـي و          
دزدي و چپاول و سوء اسـتـفـاده هـاي         
ميليارد دالري تا رابطه پـر تـنـش بـا           
غرب و تحريم اقتصادي و تـهـديـدات      
نظامي، بمراتب شدت يافته و عمـيـق   

از سوي ديـگـر   .  تر و حاد تر شده است
بيکـاري و گـرانـي و فـقـر کـه بـطـور                     
جهشي و تصاعدي در حـال گسـتـرش      
اسـت تـوده مـردم را بـيـش از پـيـش                    
تحت فشار قرار داده و براي اکـثـريـت      
عظيمـي از مـردم بـمـرز غـيـر قـابـل                   

اين شرايط، و بـر  .  تحملي رسيده است
متن آن تنفرو انزجار فزاينده عمومـي  
مـردم از رژيــم اسـالمــي، وضــعــيــت            
سياسي کامال ناپايدار، ادامه ناپـذيـر   
و انفجار آميزي را در جـامـعـه ايـران           

 .بوجود آورده است
ــاپــايــدار و                -٢  ايــن شــرايــط ن

انفجاري ميتواند اساسا به دو شـکـل     
به شکل جـنـگ   :  تعيين تکليف بشود

و کودتا و کال تـحـوالتـي بـه ابـتـکـار            
دولتهاي غربي و جناحهائـي از رژيـم       
و تغيير مناسبات ميان آنها، و يا بـا    
رشد اعتراضات کارگري و توده اي و     
شکل گيري انـقـالب و بـزيـر کشـيـده             
شــدن جــمــهــوري اســالمــي بــقــدرت            

احــزاب اپــوزيســيــون    .  انــقــالب مــردم  
بورژوائي نيروي تحقق آلترنانيو اول و   
حزب کمونيست کارگري در برابر کـل  
کمپ راست، نيروي اصلي و تـعـيـيـن         

 .کننده براي تحقق آلترناتيو دوم است
احزاب و نيروهاي بـورژوائـي      -٣ 

در اپوزيسيون در کشمکش حادي کـه  
بين جمـهـوري اسـالمـي و دولـتـهـاي              
غربي در جريان است بطور مسـتـقـيـم     
و يا غير مستقيم به نفع يک قـطـب و       
در بــرابــر قــطــب ديــگــر مــوضــع                    

حمايت رسمي و يا عـمـلـي    .  ميگيرند

" قربـانـي  " از جمهوري اسالمي بعنوان 
تحريم اقتصادي و تهديدات نـظـامـي      
از يـکـسـو، و دفـاع از سـيـاسـتـهــاي                   
دولتهاي غربي و تـالش بـراي ايـفـاي           
نقش در سناريوهاي مورد نظر غـرب    
در قبال اوضاع ايران از سـوي ديـگـر،      
اساس موضعگـيـريـهـا و تـبـلـيـغـات              
نيروهاي مختلف جنبـش راسـت پـرو        

-دول غــربــي و يــا نــيــروهــاي مــلــي            
 .اسالمي را تشکيل ميدهد

در خارج از ايـران نـيـروهـاي            -٤ 
و پـرو اسـالم       "  چپ ضد آمـريـکـائـي      " 

سياسي به بهانه مخالفت با جـنـگ و     
با سياستـهـاي   "  مقابله" صلح طلبي و 

تجاوزکارانه امپرياليستـي عـمـال در        
خدمت جمهوري اسالمي و دفـاع از        
ــران قــرار                وضــعــيــت مــوجــود در اي

 .ميگيرند
در ميان توده مردم از يکسو  -٥ 

حـالــت انـتــظــار و چشــم دوخـتــن بــه                
تحوالتي که از بـاالي سـر آنـان و در              
ميان دولتها در جريان اسـت زمـيـنـه         
پيدا ميکند و از سـوي ديـگـر فشـار             
فقر و بيـکـاري و گـرانـي سـرسـام آور               
نــاشـــي از ايــن شـــرايــط زمــيـــنـــه                  
اعـتـراضــات کـارگــري و تــوده اي را              

 .بيش از پيش فراهم مي آورد
حزب بـا تـوجـه بـه نـکـات فـوق                  

 اعالم ميکند
 

هـــم دولـــتـــهـــاي غـــربـــي و               -الـــف
سياستهاي تحريم و تهديدات جنـگـي   
آنــان، و هــم جــمــهــوري اســالمــي و               
سياست هسته اي، تروريسم دولتـي و    
حمايتهايش از نيروهاي اسـالمـي در       
منطقه و در دنيا، تمامـا در مـقـابـل         
خواستها و منافع مردم ايران و جهـان  

راه و خواست تـوده مـردم       .  قرار دارند
نه جـنـگ، نـه تـحـريـم، نـه                "  با شعار 

مشخـص  "  بمب، نه جمهوري اسالمي
 .ميشود
تنها راه انساني و مترقي و     -ب 

ــخــواهــانــه بــرون رفــت ازايــن                 آزادي
وضعيت سرنگوني جمهوري اسالمـي  

بقدرت اعتراضات و مبـارزات مـردم     
ايران و حمايت مردم شريـف جـهـان و        
ــخــواه و                  ــروهــاي آزادي ــي احــزاب و ن
ــيــا از ايــن                  انــقــالبــي در ســراســر دن

 .مبارزات است
حزب در قبال شرايـط اضـطـراري      
حاضر وظايف زير را در دستـور خـود     

 :قرار ميدهد
آگاه ساخـتـن و جـلـب تـوجـه              -١ 

کمونيستها، فعالين جنبش کـارگـري     
و ديگر جنبشهاي اعتراضي به خطير 
و اضطراري بـودن شـرايـط حـاضـر و              
کسب آمادگـي و بسـيـج نـيـرو بـراي               
پيشبرد سياستهاي حزب در قبال ايـن  

 .شرايط
ــدادن        -٢  ــدن وســازمــان فــراخــوان

اعتراضات عليه وضعيت غيـر قـابـل      
تـحـمــلـي کــه در شــرايـط حــاضـر در                 

سازماندهـي  . جامعه برقرار شده است
و تقويت جنـبـش دفـاع از زنـدگـي و              
معيشت با خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات             
روشني نـظـيـر افـزايـش دسـتـمـزدهـا،              
بــيــمــه بــيــکــاري مــکــفــي، مســکــن           
مناسب و بهداشت و درمـان رايـگـان        

 .در سراسر کشور
ــقــالب و              -٣  قــرار دادن افــق ان

تغيير انقالبي وضعيت حاضر بقـدرت  
مردم در برابر جامعه و دامن زدن بـه      
جنبش تـوده اي بـراي بـزيـر کشـيـدن                 

 .جمهوري اسالمي
نقد و افشـاي سـيـاسـتـهـا و                -٤ 

تبليغـاتـي کـه بـه بـهـانـه مـقـابلـه بـا                      
تحريمها و جنگ و تهديدات جـنـگـي    
عـمــال از جـمــهــوري اســالمـي دفــاع             

 .ميکنند
نقد و افشـاي سـيـاسـتـهـا و                -٥ 

تبليغاتي که سياستهاي دول غربـي و    
اميد بستن به ايـن سـيـاسـتـهـا را راه               
نــجــات جــامــعــه از شــر جــمــهــوري              

 .اسالمي قلمداد ميکنند
مقابله بـا روحـيـه انـتـظـار و              -٦ 

اميد بستن مردم به کشمکـش مـيـان      
دولتهاي غربي و جمهوري اسالمي و   
تاکيد بر اين واقـعـيـت کـه تـنـهـا راه                
نـجـات مـردم اتـکــا بـقـدرت خـود و                  
بــمــيــدان آمــدن بــراي بــزيــر کشــيــدن             

 .جمهوري اسالمي است
مقابلـه جـدي بـا تـالـشـهـاي               -۷ 

جمهوري اسالمي که بـا اسـتـفـاده از           
فضاي جـنـگـي مـي کـوشـد شـرايـط                 
اختناق و سرکوب در جامعه را شدت 

مـبـارزه بـراي خـنـثـي کـردن              .  بخشـد 
ماشين آدم کشي جمهوري اسـالمـي،   
مقابله بـا دسـتـگـيـريـهـا و گسـتـرش                

مبـارزه بـراي آزادي کـلـيـه زنـدانـيـان                 
 .سياسي
تبليغ و سازماندهي مـجـمـع     -۸ 

عمومـي در کـارخـانـه هـا و مـراکـز                   
توليدي، دانشگاهها و ديـگـر مـراکـز       
کار و تجمع مردم بعنوان مناسبتريـن  
شکل متشکل شدن و دخالت متـحـد   
مردم در اعـتـراض و مـبـارزه عـلـيـه                

ايـجـاد کـانـونـهـاي         .  وضعيت موجود
مـبــارزاتــي مــتــشـکــل از اهــالــي در            

 .محالت
ــروهــاي چــپ و               -۹  ــي ــج ن بســي

انقالبي و آزاديخواه در سطح جـهـانـي      
نه جنگ، نه تـحـريـم، نـه       "  حول شعار 

 ."بمب، نه جمهوري اسالمي

طــرح خــواســت بــايــکــوت        -۰ ١ 
سياسي و مـنـزوي کـردن جـمـهـور ي             
اسالمي بعنوان آلترناتيو انسـانـي در       
ــتــصــادي و                 ــاي اق ــمــه ــحــري ــر ت ــراب ب

دولــتــهــا و     .  ســيــاســتــهــاي جــنــگــي      
نهادهاي بين المللي نبايـد جـمـهـوري       
ــران                 ــنــوان دولــت اي ــع اســالمــي را ب

فــراخــوانــدن  .  بــرســمــيــت بشــنــاســنــد     
نيروهاي چپ و مترقي در سطح دنـيـا   
براي آنکه دولتها و سـازمـانـهـا بـيـن             
المللي را براي بستن سفارتخـانـه هـا،      
اخراج مقامات جمهوري اسـالمـي و       
تحت پـيـگـرد قـرار دادن آنـان بـجـرم                  
بيش از سه دهه جنايت علـيـه مـردم،      

 *.تحت فشار قرار بدهند

  قطعنامه درباره شرايط اضطراري در ايران

ــران          ٢٠ روز    ــارگ ــن ک ــروردي ف
در    ٢ و      ١ صـنـايــع فـلــزي شـمــاره           

مقابل ساختمان رياسـت جـمـهـوري       
. دست به تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد             

طـبــق گــزارشـي کــه اتـحــاديــه آزاد             
کارگران منتشر کرده است، در ايـن    
تـجــمـع بـيــش از شـشــصـد نـفــر از                  

طـبـق ايـن      .  کارگران شرکت داشتند
گـزارش تــجـمــع در ايــن مــحـل دو               
ساعت و نـيـم بـه طـول انـجـامـيـد،               
مقامات بـا نـمـايـنـدگـان کـارگـران               
وارد مذاکره شدند و سرانجـام نـهـاد      
رياست جـمـهـوري نـامـه اي جـهـت              
ــه مســائــل و                 ــي فــوري ب رســيــدگ
مشــکــالت کــارگــران بــه وزارت              
صــنــايــع نــوشــت کــه نــمــايــنــدگــان          
کارگران آنرا به اين وزارتخانه بـردنـد   
و صالح نيا يکي از معاونـيـن وزيـر      
صـــنـــايـــع طـــي مـــذاکـــره اي بـــا               
نمايندگان کـارگـران بـه آنـان اعـالم            
کرد فردا صبح جلسه اي بـا حضـور     
نمايندگان کارگران، مسئول صنايـع  
استان تهران و نماينده کـارفـرمـا در      
محل وزارت صنايع برگزار ميشـود  
تا در اين جلسه درمـورد رسـيـدگـي       
بـه خـواسـتـهـاي کـارگـران تصـمـيــم                

کارگران به تجمـع خـود     .  گيري شود
کـارگـر      ٤٠٠ پايان دادند اما حدود 

به مـدت يـک      ٢ صنايع فلزي شماره 
ساعت ديـگـر در مـيـدان پـاسـتـور                
تجمع کردند و سپس عازم کارخـانـه   

 .شدند
اعتراض کارگـران از روز قـبـل          

که اوليـن روز کـاري کـارگـران بـود              
کارگران صـنـايـع فـلـزي          .  شروع شد

روز قـبـل دسـت بـه              ٢ و      ١ شماره 
اعتصاب زدند و به بالتکليفي خود 
و عدم تحقق وعـده هـاي داده شـده          

در تــجــمــعــات     .  اعــتــراض کــردنــد    
اعتراضي کارگـران در بـهـمـن سـال            
قبـل، نـمـايـنـده کـارفـرمـاي جـديـد                 
کارخانه طي توافق نامه اي کـتـبـي      
متعهد شده بود تا پـايـان سـال نـود         
مطالبات معوقه و عيدي و پـاداش  

در ايـن    .  کارگران را پـرداخـت کـنـد        
جلسه صالح نيا يکي از مـعـاونـيـن       

نيز اعالم کـرده بـود        وزارت صنايع
خـلـف      وزارت صـنـايـع در صـورت        

وعــده کــارفــرمــا راســا نســبــت بــه            
پرداخت مطالـبـات کـارگـران اقـدام          
خواهد کرد اما پس از ايـن جـلـسـه           
نماينده کارفرما تـا پـايـان سـال در             
کارخانه حاضر نشـد و مـراجـعـات           
نمـايـنـده هـاي کـارگـران بـه وزارت                
صنايع نيز جهت مالقات با صـالـح   
نيا به جايي نرسيد و آخر اسفنـدمـاه   
از کل مطالبـات چـنـديـن مـاهـه و             
عيدي و پاداش کارگران فقط مبلـغ  

هزارتومان به هر يـک از آنـان          ٥٠٠ 
از آنــجــا کــه در        .  پـرداخــت گــرديــد   

شــروع ســال جــديــد نــيــز نــمــايــنــده            
کارفرما در کارخـانـه حـاضـر نشـده          
بود تا جـوابـگـوي کـارگـران بـاشـد،            
کارگران اين دو کارخانه تصميـم بـه     

 .اعتصاب و اعتراض گرفتند
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انسان وقتي مـريـض مـي شـود،           
ضعيف و دل نازک مـي شـود و نـيـاز           

در .  فراواني به محبـت و عشـق دارد        
جــوامــع مــعــمــولــي خــانــواده هــا و              
بستگان و دوستان دور و نـزديـک بـه            
مالقات مـريضـهـايشـان مـي رونـد،              
آنها را با گل و هـديـه و کـارت غـرق             

ساعتها کـنـارشـان    .  محبت مي کنند
مي نشينند و به آنها قوت قلـب مـي     

اين شـبـکـه حـمـايـتـي نـقـشـي               .  دهند
اساسي در پروسه مداواي بيـمـار دارد     
و در کشورهاي پيشرفتـه تـر بـراي آن          

در آن   .  اهميت ويژه اي قائل هسـتـنـد     
ــواده و                    ــان ــاب خ ــط و در غــي شــراي
بستگان اين وظيفه هـم بـر دوش مـا            

پـيـشـمـرگـان      .  پزشکياران مـي افـتـاد       
مريضحال و زخمي به بـخـش کـوچـک       
ما مي آمدند و با خود بـار دردهـا و       
غمها و شاديهايشان را هـم بـه آنـجـا             

ما از آنها مواظبت مـي    .  مي آوردند
ــم،              ــم، مــداوايشــان مــي کــردي کــردي
زخمهايشان را درمان مي کرديم و در   
همـان حـال پـاي درددلـهـايشـان مـي                
نشستيم و به خاطراتشان گـوش مـي       

دسـت زن پـيـشـمـرگـي را کـه                .  کرديم
بخاطر شرايط نظـامـي بـنـاچـار بـچـه            
اش را سقط کرده بود مي گـرفـتـيـم و       
با او اشک مي ريـخـتـيـم و بـه هـمـراه              
رفيقي که اولين قدمهايش را بـا پـاي     
زخمي اش برميداشـت ذوق زده مـي         

 . شديم
شبها مـريضـهـائـي کـه حـالشـان              
بهتر بود در يک اتاق جمع مي شـدنـد     
و بـاهــم در مـورد بـحـثــهـاي تـازه و                    
قطعنامـه هـا و کـنـگـره هـاي حـزب                  

گاهي وقتهـا هـم     . صحبت مي کردند
از ماجراهـائـي کـه بـرسـرشـان آمـده،              
چــگــونـــگــي زخــمـــي شـــدنشــان و                
جنگهائي که در آن درگـيـر بـوده انـد             

مـن  " يکي مي گفت   .  حرف مي زدند
و مسعود و پرشنگ براي جـمـع آوري     
اطالعات و تماس با يکي دو نـفـر از       

. فعالـيـن بـه آن روسـتـا رفـتـه بـوديـم                   
داشتيم در خانه يکي از اهـالـي نـهـار         
مي خورديم که به ما خبر دادند تمـام  

روستا پر از پاسـدار و بسـيـجـي شـده            
اصال امکـان جـنـگـيـدن نـبـود            .  است

. چــون تــعــدادمــان خــيــلــي کــم بــود             
پاسدارها که شنيده بودند پـيـشـمـرگ       
در روستا هست داشتند خانه به خـانـه   

صـاحـب خـانـه       .  دنبال ما مي گشتند
که پيرمرد باحالي بود سـريـعـا دسـت       

اسلحه هايمان را در مـيـان       .  بکار شد
به دخـتـرش گـفـت يـک            . کاه قايم کرد

دست لباس زنانه به پرشنگ بـدهـد و     
خودش يکي يـک کـاله روسـتـائـي بـه             

سبيلهايمان را بـه      . من و مسعود داد
رسم روستائيان رو به باال تـاب داديـم     

. و نشستيم پاي دومينـه بـازي کـردن       
پرشنگ هم که ديگر شـکـل دخـتـران         
روستائي شده بود با يک بچه در بـغـل     

وقـتـي   .  مشغـول چـاي دم کـردن شـد            
پاسدارها رسيدند ما کامال شبيه يـک  

. خانواده معمـولـي روسـتـائـي بـوديـم           
چند تا سـوال در مـورد پـيـشـمـرگـان              
کومله از ما پرسيدند که البته ما هـم  
کامال اظهار بـي اطـالعـي کـرديـم و            

." کامال شانسي در رفتيم.  بعد رفتند
ديگري از رو در روئـي مسـتـقـيـم بـا               

. نيـروهـاي رژيـم صـحـبـت مـي کـرد                
صبح زود بود که مي خـواسـتـيـم از         " 

از پيچ کـوچـه کـه      .  روستا خارج شويم
پيچيدم با چند نفر پاسـدار سـيـنـه بـه          

درست روبروي هـمـديـگـر       .  سينه شدم
. بوديم و من اصال آمـادگـي نـداشـتـم       

اسلحه ام را هـنـوز از ضـامـن خـارج              
نکرده بودم و اگر هـمـان لـحـظـه مـي             
فهميدند هيچ دفاعي نمي توانستم از   

بچه ها پشت سرم بـودنـد   .  خودم بکنم
ولي هنوز در ديدرس پـاسـداران قـرار        

خوشبختانه هوا گـرگ    .  نگرفته بودند
و ميش بود و مـن هـم يـک بـادگـيـر                 
سرمه اي رنگ سربازي روي حـمـايـلـم       
پوشيده بودم و قيافه ام خـيـلـي مـثـل          

يکي از آنها از مـن پـرسـيـد         . آنها بود
مـن کـه     "  مال کـدام گـردانـي بـرادر؟        " 

چيز ديـگـري بـه ذهـنـم نـمـي رسـيـد                     
مـال  " پرسيدم شما مال کدام گردانيد؟ 

" من مال گردان سنندج هسـتـم    " "سقز
گـفـتـم هـمـيـنـجـا و             "  کجا هسـتـنـد؟   " 

بالفاصله برگشـتـم و خـودم را پشـت             
. ديوار انداختم و گلنگـدن را کشـيـدم       

ــه کــوچــه بــا هــم                    ــهــا کــوچــه ب مــدت
ديگران هم از تاکتيک مـن    .  جنگيديم

استفاده مي کردند و کلي آنها را گيج 
اما تعداد آنها خـيـلـي از        . کرده بوديم

و مــن کــه ديــگــر       .  مـا بـيــشـتــر بــود       
فشنگي برايم نمانده بودم، پشـت يـک     

ديوار نشستم و نارنجـکـم را کشـيـدم         
که اگر خواستند به من نزديـک شـونـد      
و بـخـواهـنـد دسـتـگـيـرم کـنـنـد آنــرا                    

مصمم بودم که دستگير .  منفجر کنم
مرگ خيلي بهتر از شکنجـه و    .  نشوم

خوشبختانه نيروي کمکـي  .  زندان بود
رفقا رسيد و مـا تـوانسـتـيـم آنـهـا را                

 ." عقب برانيم
بالخره مريضها و زخمي هـايـمـان    
خوب مي شـدنـد و در حـالـي کـه بـا                 
صــمــيــمــيــت مــا را در آغــوش مــي             

. کشيدند، آنجـا را تـرک مـي کـردنـد             
حتي با دست و دل بازي، کـم تـجـربـه         
گــي مــا را در کــار پــزشــکــي مــي                  
ــد                ــد و ســعــي مــي کــردن بــخــشــيــدن
فراموش کننـد کـه بـراي تـزريـق يـک               
آمپول ده بار دستشان را سوراخ کـرده    

اما هرکدام از آنـهـا داسـتـانـي و              . ايم
تکه اي از تاريخ مبـارزات خـود را و         
گوشه هائي از تـجـربـيـاتشـان را بـجـا            
مــيــگــذاشــتــنــد کــه بــراي مــا در آن              
اردوگاه کوچک و مـحـدود بسـيـار بـا            

ــد تــا از ايــن              .  ارزش بــود    ــگــذاري ب
ــکــي از                     مــوضــوع دور نشــده ام ي
خاطـرات خـيـلـي جـالـبـم را بـرايـتـان                   

پـرويــن کـه مــريضــي        .  تـعــريــف کــنــم   
ــاهــا و                   ــاشــنــاخــتــه اي داشــت و پ ن
زانوهايش بشدت درد ميکرد، بمدت 
چند هفته بستري شده بود و دکـتـرهـا    
همه راهها را امتحان کـرده بـودنـد و          

ايـنـبـار مـي       .  نتيجه اي نگرفته بودند
خواستند روش جـديـدي را امـتـحـان            
کنند تا شايد بتوانند مقداري از درد     

او را طاقباز روي تـخـت       .  را کم کنند
خوابـانـده بـودنـد و چـنـد وزنـه چـنـد                    
کيلوئي را به پايش بسته بـودنـد و بـا        
يک وسيله کششي سعـي مـي کـردنـد         

يادم نيـسـت   .  پايش را بتدريج بکشند
چرا و چه دليل پزشکي بـراي ايـنـکـار       

اما بيچاره پروين که از   .  وجود داشت
شدت درد عاجز شده بود، آزمايشات 
متعدد را به اميد يافتن راه حل بـدون    

روزي کـه    .  غرولند تـحـمـل مـي کـرد         
کارم زود تمام شده بود، پيـش پـرويـن      
رفتم کـه او را کـمـي از تـنـهـائـي در                    

ميدانستم پروين پسـري دارد      .  بياورم
که از همان زمـان تـولـد او را نـديـده                

اما هيچوقت نشنيده بـودم در      .  است
شـايـد بـرايـش       .  مورد او حـرف بـزنـد         

دردناک بود و شايـد هـم چـيـز زيـادي            
پروين بچه اش را     .  براي گفتن نداشت

در زير بـاران گـلـوـلـه و درحـالـي کـه                   
رفقايش داشـتـنـد از مـنـطـقـه عـقـب                

. نشيني مي کردند، بدنيـا آورده بـود      
رژيــم بــه روســتــائــي کــه مــا در آن                " 

تـمـام روز     .  مستقر بوديم حـملـه کـرد       

پيشمرگان جنگيدند و سـعـي کـردنـد         
امـا ايـنـکـار       .  آنهـا را عـقـب بـرانـنـد            

ناممکن بنظر مي رسيد، رژيم نيـروي  
بسيار زيادي به منطـقـه آورده بـود و          
داشتند يکي يکي مناطـق آزاد را از        

مـن کـه     .  پيشمرگان پس مي گرفتنـد 
به اصطالح پا به ماه بـودم، هـمـانـروز       

اوضاع خيـلـي   .  درد زايمانم شروع شد
از يـکـطـرف نـمـي          .  وحشتناکـي بـود    

توانستند من را آنجا تنها بگذارنـد و    
بروند و از طرف ديگر امکان نـداشـت   
من بتوانم بـا آن وضـعـم هـمـراه آنـهـا                

دکــتــر احــمــد    .  عــقــب نشــيــنــي کــنــم     
نمـي تـوانسـت پـيـش مـن             )  همسرم( 

بماند چون زخميهاي زيادي داشتيم و   
به کمک او بـراي جـراحـي و کـارهـاي              

نـاچـارا مـرا      .  پزشکي نياز زيادي بـود 
در اصطبل خانه اي پـنـهـان کـردنـد و          
صديقه را که پزشکيار بود براي کمـک  
به من در هنگام زايمان و فـريـد و دو       
نفر ديگر از پـيـشـمـرگـان را بـعـنـوان                 
نگهبان و در صورت نياز بـراي دفـاع       

قـرار شـد     .  از ما پيش من گـذاشـتـنـد    
بمحض اينکه اوضاع کـمـي آرام شـد          

 . چند نفر را سراغ ما بفرستند
ميبايست کـامـال سـاکـت و بـي            
سروصدا مي بوديم و گـرنـه مـمـکـن            
بود پاسداران و بسيجـيـهـا کـه بـاالي          
سرما روي پشت بامها مي جنگيدند 
از حضور ما مطلع شوند و هـمـه مـا        

هر چـه فـاصـلـه دردهـايـم             .  را بکشند
کمتر مي شد سخت تر مي تـوانسـتـم    

. جلوي خودم را بگيرم و جيغ نـکـشـم     
سعي مي کردم چيزي را گـاز بـزنـم و          

فريد سـعـي     . جيغم را در گلو خفه کنم
مي کرد با شوخيهاي هميشـگـي اش     
مرا سرگرم کنـد و پـروسـه زايـمـان را              

 . برايم قابل تحمل تر کند
سعي مـي کـردم بـه شـوخـيـهـاي              
فريد بخندم و به اوضاع نگران کـنـنـده    

. اي که همه ما در آن بوديم فکر نکنم
نـمــي دانــم چــقـدر درد کشــيــدم امــا               
احساس مي کردم اين ماجرا پـايـانـي      

کســي چــيــزي از       .  نــخــواهــد داشــت    
فـريـد و ديـگـران         .  زايمان نمي دانست

اصال پزشکيار نبودنـد، صـديـقـه هـم          

هيچوقت زايمـان نـديـده بـود و نـمـي               
خـودم هـر     .  دانست چکار بايد بـکـنـد     

چند وقت يکبار گوشه اي مي رفتم و   
امتحان مي کردم ببينم چقـدر دهـانـه      
رحم باز شده و چـقـدر ديـگـر مـمـکـن            

. است اين پـروسـه بـطـول بـيـانـجـامـد             
باالخره پسرم در آن اصطبل تـاريـک و       
کثيف بدنيا آمد و چند سـاعـت بـعـد         
کسـي بـه آرامـي بـه شـيـشـه پـنـجــره                    

دکـتـر   .  کوچکي که روي سقف بود زد
رفقايمان تـوانسـتـه بـودنـد        .  احمد بود

نيروهاي رژيم را موقتا بعقب بـرانـنـد      
و دکتر احمد آمده بـود کـه مـن را از            

از ايـنـکـه او را زنـده مـي              .  آنجا ببرد
ديدم و از اينکه باالخـره از آن جـهـنـم           

 . بيرون مي رفتم خيلي خوشحال بودم
پسرم را فقـط سـه روز تـوانسـتـم            

بـهـيـچ عـنـوان        .  پيش خودم نگه دارم  
امکان نگه داشتـن او در آن شـرايـط            

. ما ديگر جاي ثابت نـداشـتـيـم      . نبود
مرتبا در حال حرکت و جنگ و گـريـز   

امــکــانــات مــادي     .  بــا رژيــم بــوديــم      
نگهداري از او را نداشتيم و وجود يک 
نوزاد در گـردان مـي تـوانسـت بـراي                

بــا .  ديـگــران هـم ايــجـاد خــطـر کــنــد             
خانواده دکتر احمد تماس گـرفـتـيـم و       

. بچه را داديم کسي پيـش آنـهـا بـبـرد         
لــحـــظـــه جـــدائـــي از او يـــکـــي از                   
دردناکترين و سخـت تـريـن لـحـظـات           

 ." زندگيم تا بحال بوده است
با وجود اينکه آن موقع نسبت بـه  
سختي کـه او کشـيـده بـود احسـاس                
همدردي مي کردم و حتي چشمانم پـر  
اشک شده بود، امـا تـنـهـا وقـتـي کـه              
خودم بچه دار شدم، تـوانسـتـم تصـور       
درستي از درد و رنـجـي کـه پـرويـن                   
آنهمه ساعات طوالنـي تـحـمـل کـرده          

چند سال بعد که کمي . ( بود پيدا کنم
اوضاع آرام تـري داشـتـيـم و بـيـشـتـر               
مستقر شده بـوديـم، پـرويـن و دکـتـر               
احمد با خانواده اشان تماس گرفـتـه و     

. پسرشان را پـيـش خـودشـان آوردنـد             
 .) ساله بود ٧ يا  ٦ فکر مي کنم 

ــحــهــاي زود ســر ســاعــت                صــب
. معيني برنامه صبحگاهي داشـتـيـم     

هـمـه مـي بـايســت لــبـاس يـونــيـفــرم                 

 زندگي نامه من 
   )بخش دهم(
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 ۵ از  صفحه 
پوشيده و حمايل و اسلحه اشـان را بـا       

هدف اصلي اين مراسـم  .  خود بياورند
اين بود کـه اردوگـاه حـالـت نـظـامـي              
خود را حفظ کند و تبديل به اردوگـاه    

از طـرف ديـگـر قـرار           .  آوارگان نشـود 
بود کمکي باشد به مسئولين اردوگاه 
و ارگانها که به کارهاي روتين روزانـه    

مـعـمـوال    .  شان سر و ساماني بـدهـنـد   
هر ارگاني نقطه اي را بـعـنـوان مـحـل        
صبحگاه تعيين کرده بود و افـراد آن        
ارگان راس ساعت تعييـن شـده در آن         
ــه ســرود                  مــحــل صــف کشــيــده و ب
انترناسيونال که از بلنـدگـوي اردوگـاه      
پخش مي شـد گـوش داده و سـپـس               
بــرنــامــه کــار روزانــه اشــان را از                      

اخـبـار   .  مسئولين ارگان مي گرفتـنـد  
تازه، و يا مسـائـلـي کـه الزم بـود بـه               
ــن                     ــز در اي ــي ــرســد ن ــه ب ــم اطــالع ه

رفـقـاي   : " گردهمائيها مطرح مـيـشـد     
گردان شوان طي عملياتي قهرمـانـانـه    

متاسـفـانـه در      .  را گرفتند.... پايگاه 
جان خود را از     ...  اين عمليات رفيق 

ــاد          .  دســت داد    ــداشــت ي در گــرامــي
" عزيزش يک دقيقه سکوت مي کنيـم 

رفيق منصور حـکـمـت در مـورد           "يا 
بعد از    ٥ بحثهاي کنگره اخير ساعت 

ظهر امروز در محل تاتـر سـخـنـرانـي        
از همه رفقا مي خواهيم در   . مي کند

 ." اين جلسه شرکت کنند
بــعــضــي وقــتــهــا هــم پــيــامــهــا             

ــد           ــراي . " تــدارکــاتــي و کــاري بــودن ب
ساختن يک اتاق براي راديو حزب يـک    
کاميون بلـوک سـفـارش داده ايـم کـه              
ديروز عصر رسيده، براي انتـقـال دادن     
اين بلوکها به محل ساخـتـن اتـاق بـه         

هرکس يـک  .  نيروي شما احتياج داريم
بلوک را بـه آنـجـا حـمـل کـنـد کـافـي                    

لطفا قبل از صبحانه نفري يـک    .  است
بلوک به محل راديو حزب بـبـريـد کـه         
امروز کار ساختن اين اتـاق را شـروع       

 ." کنيم
کـه هـمـه         صف طويلي از افرادي

تقريبا يک شکل لباس پوشيده بـودنـد   
فـکـر   ( و هرکدام يک بلـوک سـيـمـانـي          

مي کنم هـفـت يـا هشـت کـيـلـو وزن                
را روي شانه اشان داشتـنـد از     )  داشت

توي دره راه مي افتاد و از دامنه کـوه    
بطرف مـحـل اسـتـقـرار راديـو حـزب                

اگـر کسـي از بـاال از تـوي               .  ميـرفـت  
هواپيمـا مـا را مـيـديـد، مـطـمـئـنـم                   
شبـاهـت زيـادي بـيـن مـا و مـورچـه                   
هــائــي کــه بــراي زمســتــانشــان غــذا            

 . ذخيره مي کنند ميديد

در ديگر ساعات روز هم زنـدگـي     
. مــورچــه اي ادامــه پــيــدا مــي کــرد            

اگـر  .  هرکسـي بـکـاري مشـغـول بـود            
شيفت نبودي، حتما آشپز، گـروه کـار     
و نـگـهـبـان بـودي و يـا در يـک کـار                       

مـثـال   .  جمعي اردوگاه شرکت داشتـي 
براي فرار از گل و الي چسپنده که راه   
رفتن را سخت مي کـرد، مسـئـولـيـن        
اردوگاه تصميم مي گرفتنـد راهـهـاي      

. اصلي رفت و آمد را سنگفرش کنند
سنگها را سفارش مي دادند و بعد از   
واحـدهــا مــي خــواســتــنــد نــيــروهــاي          

يـا  .  بيکارشان را براي کمک بفرسـتـنـد   
مسئولين ارگان بسـيـج مـيـدادنـد تـا           
هوا گرم است تمام پتوها و فرشهـا در    

 . رودخانه شسته شود
با وجـود خسـتـگـي شـديـدي کـه              
ايــنــجــور کــارهــاي جســمــي داشــت،          
بخاطر جمعي بودن آن و تـنـوعـي کـه         
در روتين زندگي پيش مي آورد بـراي    

فـريـد يـارالـهـي کـه           .  من جـالـب بـود     
مسئول سياسي مرکز پـزشـکـي بـود،       
معموال در راس اين گروههـاي کـاري     
بود و بـا روحـيـه شـاد و شـوخـيـهـاي                 
بامزه اش کار را براي همه آسـان مـي       

وقت نهار که ميشد، فـريـد آواز       .  کرد
من در آوردي اش را از سر مي گرفـت  

پـلـو   : " و همه با او همصدا مي شـدنـد    
مياد، خورشت مياد، واي کـه چـه بـا        
نــاز و ادا مــيــاد، گــرســنــه ام کســي               
احوالم را نمي پرسد، مـژده بـده نـهـار         

 ." مياد
او با صداي گرم و طـبـع شـوخـش       
يـکــي از سـتــاره هــاي بــرنـامــه هــاي               

اين برنامه هـا    .  تفريحي ارگان هم بود
" گالتـه و گـپ      " که به آنها بزبان کردي 

گفته ميشد، قرار بود جاي تلـويـزيـون    
و سينما و ديگر تفريحات را بگيرد و 
هر چند وقت يکبـار در مـقـر اصـلـي            

فريد هم کردي و   .  ارگان برگزار ميشد
هم فارسي آواز مـي خـوانـد، کـرهـاي            
آوازهاي جمعي را رهـبـري مـي کـرد،         
جوک تعريف مـي کـرد و ديـگـران را             
تشويق به خواندن و شرکت در برنامـه  

ديگـران هـم بـنـوبـه خـود             . ها ميکرد

چـيـزي مـي خــوانـدنــد، جـوکــي مــي               
گفتند و يا از خـودشـان هـنـري نشـان          

 . ميدادند
کساني مثل مـن هـم بـودنـد کـه            
هيچ هنري نداشتند بغير از خـنـديـدن      

. و من بـراي ايـنـکـار مشـهـور بـودم               
يـکـي   ( صداي خنده هاي من و آوات     
تـا آن    )  ديگـر از دخـتـران پـزشـکـيـار             

پاسـبـخـشـهـا      . سوي اردوگاه مي رفت
ما را از روي صـداي خـنـده هـايـمـان               
رديابي مي کردند و در ضمن با خنده 
هايمان مزاحم خواب و مطالعه افـراد    

در عـالـم     .  جدي تر واحـد مـي شـديـم        
نوجواني هر چيز پيـش پـا افـتـاده اي           
براي ما منبع خنده بود و ما را از تـه    

يـک شـب بـه ديـدن           .  دل مي خـنـدانـد     
دوستم نسرين رمضانعلي رفتم که بـا    
واحـدشـان بـه اردوگـاه مـرکـزي آمـده                

مدتها بـود هـمـديـگـر را نـديـده              .  بود
بوديم و تا دم صبح حـرف زديـم و بـا          

فکر مـي کـنـم        .  صداي بلند خنديديم
حــداقــل چــهــار بــار پــاســبــخــشــهــا و            

هـر بـار     .  نگهبانها به ما تذکـر دادنـد    
سعي مي کرديم خنده هايمـان را فـرو       

اما بعد از چند دقيقه دوبـاره  .  بخوريم
کنترل از دستمان خارج مي شد و بـاز    

 . شليک خنده امان بلند ميشد
فريد يکي از اولين معلمهاي مـن  

. در يادگيري متون مارکسيستي بـود 
او کالس درس گذاشته بود کـه در آن        
کــاپــيــتــال مــارکــس و مــانــيــفــســت            
کمونيست و بـعـضـي ديـگـر از آثـار                 
مارکس را تدريس مي کرد و هرکـس  
مايل بود مي توانسـت اسـم نـويسـي         

. کند و در اين کالسها شرکـت نـمـايـد      
من پاي ثابت آنها بـودم و مـيـتـوانـم            
ادعا کنم يکي از فـعـالـتـريـن شـرکـت          

بـا عـالقـه      .  کنـنـدگـان آنـهـا هـم بـود             
زيـادي مـطـالـعـه مـي کـردم، بـدقــت                 
بحثها را گوش مي کردم و بيشـتـر از     

فـريـد   .  همه سـوال مـطـرح مـي کـردم           
خيلي باسـواد بـود و مـن خـوشـحـال               
بودم که کسي هست که ميتواند مـرا    
در يادگيري مارکسيـسـم راهـنـمـائـي         

 . کند

عالوه بر ايـن کـالـسـهـا، مـن در               
اکثر جلسات سخـنـرانـي و بـحـث در            
سطـح اردوگـاه شـرکـت مـي کـردم و                 
سعي ميکـردم دانـش سـيـاسـي ام را              

تالش مي کردم بفهمـم چـرا     . باال ببرم
مارکسيسم تنها راه رهـائـي مـردم از        
دست جمهوري اسـالمـي اسـت، چـرا           
طبقه کـارگـر تـنـهـا طـبـقـه انـقـالبـي                    
است؟ چرا همه فکر مي کردند بـحـث   

نـوشـتـه    "  دولت در دوره هاي انقالبـي " 
منصور حکمت بسيار راهگشاست و 
ــود بــا حــزب دمــکــرات                 چــرا الزم ب

اولـيـن بـاري کـه فـهـمـيـدم               .  بجنگيـم 
بحثها را نسبتا خـوب فـهـمـيـده ام و              
مي توانم از پس جدل با مخالفينـمـان   
بــرآيــم شــبــي بــود کــه در روســتــاي                
معلومه در خانه يکي از پـيـشـمـرگـان      
اتحاديه ميهني کـردسـتـان عـراق بـا            
يک جمع ده نفره در مورد جنگ ما با 

بـه مـن     .  حزب دمکرات بـحـث کـردم     
خبر رسيد که مادرم بديدنم آمده و در 
روســتــاي گــاپــيــلــون خــانــه يــکــي از            

از .  پيشمرگان اتحاديه ميهـنـي اسـت     
من خواسته شد به روستاي معـلـومـه    
بروم و با فردي به اسـم شـريـف کـه از             
پيشمرگان اتحاديه ميهني بود تماس 

اگـر  .  قضيه کـمـي بـودار بـود        .  بگيرم
مادرم تا آنجا آمده بود، چـرا حـاضـر        
نبود اين فاصله کوتاه را هم بـيـايـد و        

چرا پـيـش   .  در خود اردوگاه مرا ببيند
پيشمرگان اتحاديه ميهني رفـتـه بـود      
و چـرا مـن بــايـد از طـريــق آنـهــا بــه                     
گاپيلون مي رفتم؟ اگر فرد با تـجـربـه      
تري بودم قبل از اقدام به رفـتـن بـايـد         
بيشتر تحقيق مي کردم و با احتـيـاط   

امـا مـن     .  بيشتري عـمـل مـي کـردم          
حتي به سواالت باال در آن موقع فکر 

براي من کافي بود که مـادرم    .  نکردم
آمده و من مي بايست هر چـه زودتـر       

حـتـي بـا کسـي         .  بديدنش مـي رفـتـم     
بـه  .  درست و حسابي مشورت نکـردم 

مسئولين واحد اطالع دادم کـه بـراي       
ديدن مادرم به گاپيلون مي روم و راه     

حتي اسلحه ام را هم بـا خـودم     . افتادم
 . نبردم

در روستاي معلومه کاک شـريـف     
را پيدا کردم و او هم مرا به خـانـه اش     
برد و گفت امشب را پيش ما بمـان و    
فردا با هم به گاپيلـون پـيـش مـادرت         

آنشــب حــدود ده نــفــر از          .  مـي رويــم   
پيشمرگان اتحاديه ميهـنـي در خـانـه         
کـاک شـريــف جــمــع بــودنـد و وقــتــي               
فهميدند من از پـيـشـمـرگـان کـوملـه            
هستم دورم را گـرفـتـنـد و شـروع بـه                 

چــرا بــا حــزب      .  ســوال کــردن کــردنــد     
دمکرات مي جنگيد؟ مـگـر هـر دو          

کرد نيستـيـد و بـراي خـودمـخـتـاري              
مبارزه نمي کنيد؟ مگر هر دو نـمـي       
خواهيد جمهوري اسالمي را از بـيـن         
ببريد؟ فکر نمي کنيد بـا ايـنـکـارتـان        
داريد به دشمنان خلق کرد کمـک مـي     

 کنيد؟ آيا اين برادرکشي نيست؟ 
من تا جائي کـه مـي دانسـتـم و             

مـا و    .  ياد گـرفـتـه بـودم جـواب دادم           
حــزب دمــکــرات دو نــيــروي رقــيــب           
نيستيم، ما به دو جـنـبـش طـبـقـاتـي          
متـضـاد تـعـلـق داريـم و جـنـگ مـا                    
ــي                ــدســت آوردن هــژمــون ــخــاطــر ب ب

مــا .  طــبــقــاتــي در کــردســتــان اســت         
نبوديم کـه جـنـگ را شـروع کـرديـم،               
حزب دموکرات اينکار را کرد بخاطر 
اينکه از نفوذ کمونيسم در کـردسـتـان    

البته ترجيح مـيـداديـم در      .  مي ترسد
ــا حــزب دمــکــرات                  ــط ب ايــن شــراي
نجنگيم و نيرويمان بر عليه جمهـوري  

اما حاال ديـر    .  اسالمي متمرکز کنيم
يا زود مـي بـايسـت جـنـگـمـان را بـا                 
ناسيونـالـيـسـم و بـورژوازي کـرد هـم                
بکنيم و حاال که به ما تـحـمـيـل شـده        

 . تصميم داريم پيروز شويم
. نمي دانم چقـدر حـرف زده بـودم         

امــا از قــيــافــه هــاي مــتــعــجــب و                  
عالقمندشان فهميدم که تـوانسـتـه ام        

خـود مـن     .  نظراتم را بخوبي بيان کنم
بيشتر از آنها مـتـعـجـب بـودم، چـون             
معموال حرف زدن در جلـسـات بـرايـم       
سخت بود و آنقدر هول مـي شـدم کـه        
نصف حرفهائي را کـه مـي خـواسـتـم            

کــاک شــريــف   .  بـگــم يــادم مـي رفــت         
ميزبانمان خنده کنـان ضـبـط صـوت         
کوچکي را که در دست داشت به مـن    
نشان داد و گـفـت هـمـه حـرفـهـايـم را               

مـن هـمـيـشـه بـه           . " ضبط کرده اسـت 
دوستانم مي گم که پيشمرگان کومله 

ايـنـرا ضـبـط       .  خيلي باسواد هسـتـنـد   
مـن از    "  کردم که به آنـهـا ثـابـت کـنـم          

نمي دانسـتـم     .  خجالت سرخ شده بودم
تــازه .  خــوشــحــال بــاشــم يــا نــاراحــت         

متوجه ميشدم که تنها زني بـودم کـه     
خانم کاک شـريـف کـه      .  در آن اتاق بود

زحمت غذا دادن به همه ما را کشيـده  
بود، حتي اجازه نداشت در آن اتـاق و      
در حضـور آنـهـمـه مـرد بـنـشـيـنـد و                     

ــحــثــهــا را بشــنــود          احــتــمــاال در     .  ب
آشپزخانه مشـغـول شـسـتـن و تـمـيـز                 
کـردن بـود و بـچـه هـا هـم خـوابـيــده                     

در صفوف اتحـاديـه مـيـهـنـي         .  بودند
. هم اصال زن مسـلـح وجـود نـداشـت           

براي آنها حضور دختر جـوانـي مـثـل         
من که تک و تنها در خـانـه يـک مـرد         
غريب مهمان شده بود و در جـمـع ده         

 ...زندگي نامه
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618شماره يسکرا                                            ا                                                 7صفحه    

 ۶ از صفحه 
نفري آنها با حـرارت بـحـث مـيـکـرد،           

 . پديده عجيبي بود
روز بعد بـا کـاک شـريـف بـطـرف               

کـاک  .  روستاي گاپيـلـون راه افـتـاديـم         
شريف تمام سه يا چهار ساعتي را کـه  

از .  پياده بـا هـم پـيـمـوديـم حـرف زد               
ــک                 ــوان ي ــعــن ــات خــودش ب ــي تــجــرب
پيـشـمـرگ قـديـمـي و از جـنـگـهـا و                     

او مردي مـيـانسـال      .  مبارزاتش گفت
بود و ده سال مبارزه مسلـحـانـه او را        

فـرز و    .  آبـديـده و زمـخـت کـرده بـود              
چابک از روي گودالهاي آب مي پـريـد   
و به من توضيح ميداد که پاهاي يـک  
پيشمـرگ مـهـمـتـريـن عضـو بـدن او                 

بايد سعي کنـي هـيـچـوقـت        . " هستند
چـون پـاهـاي      .  پاهايت خيـس نشـونـد     

خيس کلي انرژي از آدم مي گـيـرنـد و      
بعد از چند سال تو را بکلي از پا مـي    

رمز موفقيت يک پيـشـمـرگ،    . اندازند
داشتن پاهاي گـرم و خشـک و سـالـم               

باالخره به روسـتـاي گـاپـيـلـون         ."  است
رسيديم و کاک شريف مرا به خانـه اي    
که قرار بود مادرم آنجا باشد هـدايـت     

ــرد ــود و                 .  ک امــا مــادرم آنــجــا نــب
صاحبخانه گفت که مادرم من اصـال    

بلکه يکي از پـيـشـمـرگـان      .  آنجا نرفته
ــران               ــان اي ــردســت حــزب دمــکــرات ک

که اتفـاقـا فـامـيـل خـود           .....) کاک(
من بود چند روز پيش اينـجـا بـوده و        
بـه ايـن خــانـواده سـپـرده کـه بـه مــن                    
اطالع دهـنـد کـه مـادرم در اردوگـاه              
حــزب دمــکــرات اســت و مــن مــي              

. بايست براي ديـدنـش بـه آنـجـا بـروم            
کاک شريف گفت اگر بخواهـم بـا مـن        
به اردوگـاه حـزب دمـکـرات خـواهـد               

بـا  .  اما من نمي خـواسـتـم بـروم      .  آمد
وجـود کــم تــجــربــگــي ام ايــنــرا مــي              
دانستم که ما با حـزب دمـکـرات در        
جنگ بوديم و رفتن بـه اردوگـاه آنـهـا         
بمعني پا گذاشتن به خاک دشمن بـود    

. و هر اتفـاقـي مـمـکـن بـود بـيـافـتـد                
تعدادي از پيشمرگان ما مدتـهـا بـود      
که در زندان حزب دمکرات بسر مـي    

اينها يا در جـنـگ اسـيـر شـده          .  بردند
بودند و يا در حين مامـوريـت جـائـي       
گير افتاده بودنـد و حـزب دمـکـرات           
آنها را براي معامله و بند و بستـهـاي   

. آتي بعنوان گروگان نگه مـي داشـت      
ميدانستم که نبايـد بـه اردوگـاه آنـهـا            
نزديـک شـوم حـتـي اگـر تـوسـط فـرد                   
قابلي مانند کـاک شـريـف اسـکـورت            

اصال کل مـاجـرا مشـکـوک         .  ميشدم
بــود و مــن بــوي خــطــر را احســاس                

 . ميکردم
هر طور شده چـنـد تـا از رفـقـاي              
خودمان را کـه در آن روسـتـا بـودنـد                
پيدا کردم و ماجرا را با آنها در مـيـان   

به مـن گـفـتـه شـد کـه کـار                  .  گذاشتم
ــه اردوگــاه حــزب                  ــي کــرده ام ب خــوب
دمکرات نرفته ام و کمکم کـردنـد بـه        

بعدها معلوم شد کـه    .  اردوگاه برگردم
مادر من هيچگـاه اقـدام بـه آمـدن و             
ديدن من در آن منطقه نکرده و تـمـام       

. اين داستان تله اي بيش نـبـوده اسـت     
چيزي که هيچوقت نـفـهـمـيـدم نـقـش            
کاک شريف در اين ميـان دقـيـقـا چـي          

 . بود
يـکـي از اولــيـن کســانـي کـه در                 
مرکز پزشکي با من دوست شد، وريا 

وريا در بايـگـانـي مـرکـز        . احمدي بود
پزشکي  مشغول به کار بود و بـخـش     

. معلولين را هم سرپرستـي مـي کـرد       
. او چند سـالـي از مـن بـزرگـتـر بـود                 

پسري خوش قيافه و شوخ و خنـده رو    
بود و بدون هيچ زحمتي خودش را در   

دوسـتـي بـا        . دل اطرافيانش جا ميداد
بـدون تـکـلـف و         .  او خيلي آسـان بـود      

راحت مي توانستيم ساعـتـهـا بـا هـم          
اگر چـيـزي را نـفـهـمـيـده            .  حرف بزنيم

بودم بدون خجالت از او مي پـرسـيـدم      
و او هم با جمالتي ساده و قـابـل فـهـم       

از .  موضوع را برايم توضيح مي داد  
باال برخورد نمي کـرد و بـه مـن ايـن               
احساس را نـمـي داد کـه گـويـا مـن                   

برعکـس وقـتـي او        .  چيزي نمي فهمم
نظر من را در مورد بـعـضـي چـيـزهـا           
مي پرسيد و يا با من مشـورت مـي       
کرد، احساس مي کردم کامال بـا هـم     
برابر هستيم و حرف و نظـر مـن بـراي        

اين احساس خوبـي بـه     .  او ارزش دارد
من مي داد و محبت او را در دل مـن  

 . چند برابر مي کرد
مـانـنـد هـمـه جـوامـع کـوچـک و                  
محدود که همه در کـار هـم دخـالـت             
مـي کــنــنــد و هـيــچ چــيــزي کــامــال               
شخصي و خصوصي نيست، دوستـان  
و اطرافيان زودتر از خودمان مـتـوجـه    
شدند که بين ما دو تا چيزي بـيـش از     

. يک دوسـتـي مـعـمـولـي وجـود دارد             
نگاههاي معني دار و متلکها شـروع  
شده بود و آنها که دوست بودند از مـا  

. مي پرسيدند ببينند چـه خـبـر اسـت        
ما با وجود اينکه همه چيز را رد مـي  
کرديم امـا خـودمـان هـم گـيـج شـده                  

نمي دانستيم مردم چطور ايـن    .  بوديم
چيزها را مي فـهـمـنـد در حـالـي کـه                
خود مـا هـنـوز در ايـنـمـورد بـا هـم                     

نمـي دانسـتـيـم کـه          . حرفي نزده بوديم
اينجور مسائل از ديـد کسـي پـنـهـان          

در مسير نگـاهـهـائـي کـه        .  نمي ماند
ما به هم مي انداختيم و لبخندهـائـي   
که با هم رد و بدل مـي کـرديـم، افـراد         
کـنـجـکـاو و بـا تـجـربـه زيـادي قـرار                     
داشتند که مي توانستند احساس مـا  

احـتـمـاال    .  را بخوانند و ترجمه کـنـنـد   
ديگران هم مـتـوجـه شـده بـودنـد کـه                
هنگام آواز خـوانـدن او بـه مـن نـگـاه               
مي کرد و من سرخ مي شدم، حـتـمـا      
چشمان تيز بين آنها هم ديده بـود کـه       
من بمحض ورود به مقر دنبال کسـي    
مي گشتم و بمحض ديدنش چـهـره ام     
باز مـيـشـد و بـزور جـلـوي خـودم را                    

 . ميگرفتم که به آن طرف نروم
آنجا در آن گوشه دنـيـا هـم مـثـل          
همه جـاي ديـگـر کسـانـي پـيـدا مـي                 
شدند که احساس مي کردند بـايـد بـا        
دخـالــتــهـايشــان دسـت تــقـديــر را در              
نوشتن سرنوشت ديگران کمـي زودتـر     

خاله ها و عمه ها و   .  بحرکت درآورند
عموهـائـي کـه مـي دانـنـد فـالنـي و                   
فالني خيلي بهم مي خورنـد و سـعـي        

چـرا  . " مي کنند آنها را به هم برسانند
هـمـه عـالـم مـيـدونـن            .  لفتش ميدين

ــد              " شــمــا هــمــديــگــر را دوســت داري
منتظر چي هستيد؟ چرا اعالم نـمـي     " 

" کــنــيــد؟ عشــق از ايــن واضــحــتــر؟            
. فــالنـي خــيــلــي پسـر خــوبــي اســت            " 

مـطــمـئــنـم تــا آخــر عــمــرتـان بـا هــم                  
کجـاش زوده،    " " خوشبخت مي شويد

. کي ميدونه فـردا چـي پـيـش مـيـاد              
يادت بـاشـه مـا در شـرايـط جـنـگـي                 

 ." فردا ممکن است دير باشد. هستيم
به اين ترتيب من و وريا کـه تـازه       
در ابتداي يک رابطه عاشقانه ناپـخـتـه    

 . بوديم، نامزد شديم
روزهاي اول خـيـلـي خـوب بـود،              
ساعـتـهـا بـا هـم حـرف مـي زديـم و                     

هر کي ما را با هـم مـي     .  ميخنديديم
ديد، به ما لبخند ميـزد و از ايـنـکـه           

. ما خيلي هم تيپ هستيم مي گـفـت    
. با هم به ديدن دوستانمان مي رفـتـيـم   

وريا مرا با جمع دوستانش کـه اکـثـرا        
اهالي سنندج و اطـراف آن بـودنـد و              
خيلي آدماي نـازنـيـنـي بـودنـد آشـنـا               

در کارهايمان به هم کـمـک مـي        .  کرد
کرديم و در جلسات از همديگر دفـاع    

اما چيـزي بـر رابـطـه مـا            .  مي کرديم
سنگيني مي کرد و هـر چـه جـلـوتـر              
مي رفتيم اين سنـگـيـنـي را بـيـشـتـر             

ــم         ــردي مــن اصــال     .  احســاس مــي ک

هنوز بشـدت  .  آمادگي ازدواج نداشتم
تحت تاثير فرهنگ سنتي و مذهـبـي   
در بــرخــورد بــه ســکــس و عشــق و                
دوست داشتن بودم، سالها ياد گرفـتـه   
بــودم نــيــازهــايــم را ســرکــوب کــنــم،            
احساسم را قـايـم کـنـم و از هـر نـوع                   

خـودم را    .  رابطه جنسي نـگـران بـاشـم      
مجبور ميديدم در چهارچوب قـواعـد   

احســاس .  تـعــيــيــن شـده عــمــل کــنـم          
ميکردم آنطور که خودم مي خواستـم  
نيستم بلکه هر روز بيشتر به شـکـلـي      
که ديگران مـي خـواسـتـنـد بـاشـم در              

. نمي دانستم چـکـار کـنـم        .  مي آمدم
فکـر  .  فکر مي کردم تقصير من است

مي کردم من فرد عجيبي هستـم کـه     
نمي توانم مـثـل آدمـهـاي مـعـمـولـي             

. دوست داشته بـاشـم و عشـق بـورزم            
خودم را سرزنش مي کـردم کـه نـمـي           
توانستم بـه مـرد خـوبـي مـثـل وريـا                  
راضي باشم و احسـاس خـوشـبـخـتـي           

اما من احتياج به زمان داشتـم  . بکنم
و به محيطي باز و فضائي مـدرن کـه     
بــتــوانــم خــودم را کشــف کــنــم و بــا                

چنـيـن فـرهـنـگـي         . موانعم کنار بيايم
اطرافيان اين شک و   . آنجا کمياب بود

بـراي  .  ترديدها را درک نـمـي کـردنـد            
خيلي از آنها مسائل يا سـيـاه بـود يـا         

يا دو نفر هـمـديـگـر را دوسـت          . سفيد
داشتند کـه در آنصـورت هـمـه چـيـز                 
کامال روشن بود و ميـبـاسـيـت بـدون        
هيچ ترديدي با هم ازدواج کننـد و بـا       
هم باشند، يـا دوسـت نـداشـتـنـد کـه                
ديگر الزم نبود خودشان و ديگـران را    
سر کار بگـذارنـد و بـيـخـودي رابـطـه              

 . اشان را لفت بدهند
وريـا هــم مشــکــالت خــودش را           

او نوعي مريضـي داشـت کـه        .  داشت
پايش را نمي توانست بخوبـي زمـيـن      

. بگـذارد و بشـدت درد مـي کشـيـد               
مجبـور بـود مـرتـبـا دارو بـخـورد و                  

. گاهي وقتها با عصـا راه مـي رفـت           
اين موضوع براي من هيچ اهـمـيـتـي       

نداشت و در احساسي که من نسـبـت     
امـا  .  به او داشتم خللي وارد نمي کـرد 

نـگـران   .  ظاهرا او را ناراحت مي کـرد   
مـي تـرسـيـد پـايـش           .  آينده مـن بـود      

هيچوقت خوب نشود و فکر مي کرد 
اين موضوع بتدريج باعث نـاراحـتـي      

او عذاب وجدان داشـت کـه     .  من شود
دختر جواني مثـل مـن نـاچـار بـاشـد             
عصاي دسـت او شـود و ايـن افـکـار                
گاها او را افسرده مي کرد و او را در     

اين موضوع و شک .  خود فرو مي برد
و ترديدهاي من نهايتـا او را بـه ايـن            
نتيجه رسـانـد کـه ادامـه ايـن رابـطـه                  

بـهـتـر    " ناممکن است و بقول خـودش      
است فقط مثل گذشته با هـم دوسـت       

 ." باشيم
جدائي از وريا بـراي مـن خـيـلـي            

احسـاس شـکـسـت مـي          .  سخت بـود   
فــکــر مــي کــردم دوســتــان و            .  کــردم

ــاامــيــد کــرده ام و                  ــم را ن ــيــان اطــراف
نـتــوانســتــه ام آنــطــور کــه آنــهــا مــي              

احسـاس مـي کـردم        .  خواستند بـاشـم  
نتوانسته ام مردي را که چنان پـرشـور   
مرا دوست داشت نـگـه دارم و فـکـر             
مي کـردم ديـگـر هـيـچـوقـت عـاشـق                

اما بعد از اينکه گريه هـايـم را     .  نشوم
کردم و دوران افسردگي که خاصه ايـن  
نوع جدائي هاست را از سـر گـذرانـدم        
دوباره به جمع و جـور کـردن افـکـارم             
پرداختم و متوجه شدم که اتفاقـا ايـن     
جدائي از هـر لـحـاظـي خـوب بـود و               
دوبـاره احســاس آزادي و سـرزنــدگــي            

احسـاس مـي کـردم از آن            .  مي کردم
قوي تر و با تجربه تر بيرون آمده ام و     
آمادگي بيشتري براي روبـرو شـدن بـا        

مـن و وريـا از مـعـدود             .  آينده داشتم
زوجـهـائـي بـوديـم کــه حـتـي بـعـد از                    
جدائي همـچـنـان دوسـت نـزديـک هـم              
مانديم و مسائل و مشکالتمان را بـا    

 . هم در ميان مي گذاشتيم
 ادامه دارد
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 آوات فرخي:همکار نشريه ايسکرا  
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     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
 و نيم شب  ۱۱ 

 به وقت ايران

 
 صديق کريمي  

 آزاد شد

صديـق كـريـمـي عضـو هـيـئـت               
مديره اتحاديه آزاد كـارگـران ايـرا ن            

فــرورديــن آزاد    ١٦ روزچــهــارشــنــبــه     
بـهـمـن       ١١ وي در روز سه شنبه . شد

سيصد ونـود بـازداشـت       ماه يكهزار 
 .شده بود

صديق كريمي بـه هـمـراه شـيـث            
ــي                     ــانـ ــهـ ــه در روز جـ ــي كـ ــانـ امـ

مـاه     ٦ دستگير و بـه       ٨٦ كارگرسال
زندان محكوم شده بودند بـا دسـتـور      
رياست قـوه قضـائـيـه وقـت پـرونـده                
ايشان مـخـتـومـه شـد امـا بـعـد از                   
گذشـت بـيـش از سـه سـال مـجـددا                  
توسط اجـراي احـكـام بـراي تـحـمـل              

 كيفر به دادگاه فراخوانده شدند
در ,  بعد از آزادي شيث امـانـي       

 ١٥ به مدت  ٩٠ اسفند سال ٢٨ روز 
روز به صديق کريمي مـرخصـي داده     

فـرورديـن مـاه سـال            ١٥ شد که روز 
صديق کريمي به زندان مـراجـعـه      ٩١ 

 ٣ فروردين سـاعـت        ١٦ نمود و روز 
 بعد از ظهر خبر آزادي وي ابالغ شد

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا             
ــق              ــي ازآزادي صــدي ــراز شــادمــان اب
کــريــمــي، بــازگشــت وي بــه مــيــان             
خانواده و دوستان و هـمـکـارانـش را       
به اعضا اتحاديه،کارگران سننـدج و    
بويژه به خانواده وي صميمانه تبريک 
مـيــگـويــد و خــواهــان آزادي فــوري            
تمامي فعالين و رهبران کـارگـري از     
زندان است که تنها به جـرم دفـاع از         
حقوق انساني کارگران محاکمه و بـه  

 .زنجير کشيده شده اند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 
 

تجمع اعتراضي  
 دستفروشان سنندج

به گزارش کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي            
براي کـمـک بـه ايـجـاد شـکـل هـاي                   

فـرورديـن      ١٥ کارگري روز سه شنبه 
ماه دستفـروشـان سـنـنـدج اقـدام بـه              
برگزاري تجمع اعـتـراضـي در بـرابـر          

 .شهرداري و استانداري نمودند

طبق گزارش مزبور از تاريخ اول 
فروردين ماه سال جـاري مـامـوريـن         
شهرداري سنندج اقدام به جمع آوري   

ايـن شـهـر      "  ميدان گـاز   " دستفروشان 
نمودند و مانع کار آنان گرديدنـد کـه     
با مقاومت جدي دستفروشان روبـرو    

 . شدند
در پي اين مقـاومـت شـهـرداري       
ــعــد از                         ــه ب ــان وعــده داد ک ــه آن ب
تعطيالت نـوروزي مـي تـوانـنـد بـه               
محل کسب خود برگردند امـا بـعـد        
از تعطيالت نيز به آنان اجازه کار در   

در نـتـيـجـه روز       .  اين محل داده نشد
ــدات                  ــهــدي ــه رغــم ت ســه شــنــبــه، ب
مقامات رژيم، دستفروشان با تجمـع  
در مقابل شهرداري منطقه و سـپـس   
استانداري و شهرداري کـل سـنـنـدج         
خواستار رسيدگي به وضعيـت خـود     

ــد  ــاومــت            .  شــدن ــري و مــق ــگــي ــي پ
دستفروشان باعث شد که شـهـرداري     
کل بـه آنـان قـول بـدهـد کـه تـا روز                    

فروردين مـاه تـکـلـيـف         ١٩ يکشنبه 
مسئله را مشخص خواهد کرد و بـه    
آنان وعده بازگشت به محل کـارشـان   

در مقابل، دستفـروشـان نـيـز       .  را داد
اعالم کردند چنانچه تا روز يکشنبـه  
به آنان اجازه داده نشود که به مـحـل     
کسب خود در ميدان گاز بـرگـردنـد،      
مجددا به هـمـراه خـانـواده هـايشـان             

 *.دست به تجمع خواهند زد
 

 

طبق گزارش ايـلـنـا، وابسـتـه بـه             
جمهوري اسالمـي، مـديـريـت جـديـد           

مـاه اسـت کـه وارد ايـن                ٤ کارخانـه    
مجموعه شده و از پـرداخـت عـيـدي،       
  سنوات و سايـر مـطـالـبـات قـانـونـي            
کارگران خـودداري کـرده اسـت و بـا                
توجه به پرداخت منقـطـع حـق بـيـمـه           
كـــارگـــران بـــه ســـازمـــان تـــامـــيـــن            
اجتماعي، براي بسيـاري از کـارگـران        
امکان بـازنشـسـتـگـي تـحـت قـانـون              
ــان آور وجــود                مشــاغــل ســخــت زي

  .ندارد
الـتـدريسـي       جمعي از معلمان حق

نيز طبق گزارش ايسـنـا، وابسـتـه بـه            
جمهوري اسالمي، روز قـبـل مـقـابـل        
مجلـس شـوراي اسـالمـي دسـت بـه                
تجمع اعـتـراضـي كـردنـد و خـواهـان              

استخـدامـي بـراي       ١٧٩ اصالح ماده 
تبديل وضعيت به اسـتـخـدام رسـمـي          

  .در آموزش و پرورش شدند
هـمــچــنــيــن طــبــق گــزارشــي کــه          
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد  
تشکل هاي کـارگـري مـنـتـشـر کـرده            
است، دستفروشان ميدان گاز سننـدج  
در مقابل شهرداري و استانـداري ايـن     

. شهر تجمع اعـتـراضـي بـرپـا کـردنـد           
شــهــرداري اقـــدام بــه جــمــع آوري                  
دستفروشان ميدان گاز سننـدج کـرده     

 ١٥ صــبــح روز ســه شــنــبــه             .  اســت
ــروشــان مــقــابــل                ــرورديــن دســتــف ف
شهرداري منطقه تجمـع و خـواسـتـار         
رسيدگي به وضعيت خود شدند که با 
جـواب ســربـاالي شــهـرداري مــواجــه           

دستفروشان به درون شهـرداري  .  شدند
هجوم بـردنـد کـه بـا پـافشـاري آنـهـا                   
ــا                 ــه مــذاکــره ب شــهــردار مــجــبــور ب

پـس از    .  نمايندگان دستفـروشـان شـد     
اينکه شهردار گـفـت ايـن مسـالـه بـه             
استانداري مربوط است دستـفـروشـان    
در مقابل استانداري دست به تـجـمـع      

در مـقـابـل فشـار کـارگـران و               .  زدنـد 

عليرغم حضـور مـامـوران سـرکـوب            
حکومت، استانداري اعـالم کـرد کـه        
ما مشکلي با کار شما در اين مکـان  
نداريم و بـايسـتـي شـهـرداري کـل بـه              

دســتــفــروشــان  .  شــمــا مــجــوز بــدهــد      
يکپارچه به شـهـرداري کـل مـنـطـقـه              
مراجعه کـردنـد و خـواسـتـار جـواب                
قطعي از سوي شهرداري کل شدنـد و    
آنرا وادار کردند که قول رسـيـدگـي بـه       

شـهـرداري کـل      .  خواست آنـهـا بـدهـد      
منطقه به آنها گفته است تا يکشنـبـه   

 .به خواست شما پاسخ خواهيم داد
  

در اطالعيه  قـبـل خـبـر تـجـمـع              
اعتراضي کارگران شـهـاب خـودرو و        
تجمع کارگران ذوب آهن غرب کشور 
در مقابـل اسـتـانـداري هـمـدان را بـه                

با شروع سـال جـديـد      .  اطالع رسانديم
کارگران بسياري از مـراکـز کـارگـري           
اخراج شده اند و اعتراض کارگران بـه    
اخراج و بالتکلـيـفـي ابـعـاد گسـتـرده            

 .تري بخود ميگيرد
  

حزب از کليه کارگـران اخـراجـي،      
کارگران بالتکليف و کـلـيـه کـارگـران        
شاغل و بيکار ميـخـواهـد هـمـراه بـا           
خانواده هاي خود دست به تجـمـعـات    

حضــور اعضــاي   .  اعـتـراضــي بـزنــنـد      
خانواده ها در اين تجمعات يـکـي از       
ــي               ــريــن مســائــل مــبــارزات مــبــرم ت

دوره مقـابلـه گسـتـرده       .  کارگران است
تـر کـارگـران بـا جـمـهـوري اسـالمــي                 

کــانــون هــاي داغ      .  فــرارســيــده اســت   
اعتراضات کـارگـري هـرروز بـيـشـتـر            
ميشود و کارگران بايد با تمام نيـروي  
ــارزه                    ــه مــيــدان ايــن مــب ــا ب خــود پ

 .بگذارند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٩١ فروردين  ٢٠ 
 ٢٠١٢ آوريل  ٨ 

 ...کارگران صنايع فلزي 
 


