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 ۳ صفحه 

 

 سهيال شريفي    )  /  بخش سيزدهم     ( زندگي نامه من     ۵  صفحه 

 افق اعتراض و حق طلبانه؛
در شهرهاي كـردسـتـان، اول مـاه           
مــه امســال افــق اعــتــراضــي و حــق             
طلـبـانـه جـديـدي بـه سـنـت جـنـبـش                    

. اعــتــراضــي كــارگــري افــزوده اســت         
تحرك آگاهانه و شكـل سـازمـانـدهـي          
مراسم اول ماه مه در تعداد زيادي از       
شهرها و بويژه در شـهـر سـنـنـدج بـر                 

متن تسلط فكري و پاينبدي فعالـيـن      
جنبش كارگري و فعالين سيـاسـي بـه        
مكانيسم هاي كارا و كارساز متـحـد       
ــواده هــاي                   ــارگــران و خــان ــردن ك ك
كارگري، با اتخاذ تصميم هاي سـريـع       

 .و بموقع،  به انجام رسيد
ــداد                  ــب ــاق و اســت ــن ــت در دل اخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

امروز ديـگـر كسـي بـه اسـبـهـاي               
کـــارگـــران مـــرزي در اســـتـــانـــهـــاي            

غــربــي، كــردســتــان و                آذربــايــجــان   
كرمانشاه مشروبي براي مستي نـمـي      

آنها را همراه با صاحبـانشـان بـه      .  دهد
. رگــبــار مــي بــنــدنــد و مــي كشــنــد             

گـنـاهشـان هـم صــرفـا ايـن اسـت كــه                  
كمكي مي كنند كه لقمه ناني بـر سـر        
سفره كودكان انسانهاي فقير و بيـكـار         

گزارشگر ويـژه    . اين منطقه آورده شود 
سازمان ملل متحد، احمد شهيد، در        
گزارش خود از ايران، در باره کـارگـران      
مرزي سه استان يادشـده گـفـتـه اسـت             
كه مـأمـوران رژيـم اسـالمـي سـاالنـه               
دهـهــا کــارگــر مــرزي غــيــرمسـلــح و            
حيوانات باربر آنها را بـي مـهـابـا بـا                 
سالحهاي مرگبار خود مي كشـنـد و          

بـعـضـي از ايـن         .  مجروح مـي كـنـنـد       
ها و نـزديـکـانشـان           کارگران و خانواده  

اند که ماموران امـنـيـتـي          گزارش داده 
هـا و       مناطق مـرزي عـمـدا بـه اسـب             

ساير حيوانات بارکش شليـک کـرده و          
 .اند ها را کشته آن

کارگران مرزي، مردمـان فـقـيـري         
هستند كه از دست بيكاري و فـقـر بـه          
حمل بارهاي سنگين بر پشت خـود و        

 
 
 

 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

و زماني براي   ...
  !كشتن صاحبان اسب ها   

 . روز کارگر نگاه ها بكجا بايد دوخته شود      

در جريان حملـه مـامـوران رژيـم          
اسالمي به شرکت کنندگـان مـراسـم        
روز جهاني کارگر در سـنـنـدج چـنـد            

طبق خـبـري کـه        . نفر دستگير شدند 
به کميـتـه کـردسـتـان حـزب رسـيـده                 

 نـفـر     ٩ است تعداد دستگير شدگـان       
 نفر آنـان بـديـن        ٧ هستند که اسامي  

زاهـد بـنـفـشـي، فـرهـاد            : " قرار است 
زندي، شيرکو کردي، حـمـيـد طـاري          
مــرادي، مــحــمــد لــطــيــفــي، فــرزاد           

دو نـفـر     .  حسين پناهـي و هـوشـيـار         
ديگر از دسـتـگـيـر شـدگـان کـه زن                   
هستند هنوز اسامي آنها را دريافـت     

مـقـامـات حـکـومـت در           . نکرده ايم 
سنندج اعالم کرده اند که دسـتـگـيـر           
شدگان يک مـاه در زنـدان خـواهـنـد               

 .ماند

  
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب          
کمونيست کارگري ايـن دسـتـگـيـري          
ها را شديدا محکوم مي کـنـد و از             
کارگران و مردم مبارز سنـنـدج مـي       
خواهد که براي آزادي اين عزيزان در         
مقابل زندان يا ساير مـراکـز دولـتـي            

. دست به تجـمـع اعـتـراضـي بـزنـنـد              
دستگير شدگان و خانواده هاي آنـهـا       

بايد بـا تـمـام        .  را نبايد تنها گذاشت   
قوا به حمايـت از آنـهـا بـرخـاسـت و                 

جمهوري اسالمي را وادار کـرد کـه            
عزيزان دستـگـيـر شـده را فـورا آزاد               

دســتــگــيــر شــدگــان جــرمــي         .  کــنــد
بـرگـزاري مـراسـم       .  مرتکب نشده اند 

مـجـرم   .  اول مه حق همه مردم اسـت    
ــادهــاي                 ــه ــامــات و ن ــعــي مــق واق
حـکــومــتـنــد کــه بــه صـف شــرکــت              
کنندگان در روز جهاني کارگر حملـه        

 .کردند
دستگير شـدگـان روز جـهـانـي             

کارگر در سنندج، کارگران زنداني و        
همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد فـورا و              

 .بدون قيد و شرط آزاد شوند
  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٢ مه  ۳ 

 دستگير شدگان روز جهاني کارگر در سنندج      
 بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند       

 

 ۹ بـنـا بـه خـبـري كـه بـه تـاريـخ                      
ارديبهشت در سايت اتحاد  مـنـتـشـر          
شده اسـت، مـحـمـد عـلـي مـحـمـدي                  
كارگر ساختماني شهر سنندج، يـكـي        
از اعضاي اتحاديه آزاد كارگران ايـران       

 بهمن تا كـنـون در زنـدان بسـر             ۲۵ از  
 بهمن سـال  ۲۵ بنا بر خبر روز .  ميبرد

 او به اداره اطـالعـات جـمـهـوري             ۹۰ 
اسـالمـي احضــار و مسـتــقـيـم روانــه              
زنـــدان شـــده اســـت و مـــامـــوريـــن                
اطالعات با تهديد خانواده اين كارگـر     
زنداني را از اطالع رساني مـنـع كـرده          
اند و بدون هيچ پاسخي محمـد عـلـي          

 .را در بازداشت نگاه داشته اند

يك شگرد جمهوري اسالمي براي     
فشار به فعاليـن كـارگـري و فـعـالـيـن                
سياسي فشار به خانواده هـاي آنـان و             

چـون  .  جلوگيري از خبر رسـانـي اسـت        

محمد علي محمدي از اعضاي اتحاديه آزاد                                     
كارگران ايران، نزديك به سه ماه است كه در                                         

 بازداشت بسر مي برد                 
  

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۸  صفحه 

  ارديبهشت سالروز اعدام فرزاد کمانگر و چهار نفر از همرزمان اوست           ۱۹ سه شنبه   

 اخباري از شهرهاي کردستان       



 
622شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  

ســيــاســي حــاكــم در ايــران تــدارك و               
برپايي مراسم هاي اول مـاه مـه و بـر              
افراشتن پرچم سرخ و مطالبات مـهـم         
و فوري جنبش كارگري و مزدبگيـران        
جامعه، صدور قـطـعـنـامـه كـه بـيـان                
ــدگــي روز مــره و                  ــهــاي زن ــيــت واقــع
مشكالت امروز جنبـش كـارگـري را          
در مقابل دولت و كـارفـرمـاهـا قـرار               
داد، به اندازه كافي پيشـروي و  ابـراز          
وجود اجتماعي ــ اعـتـراضـي طـبـقـه               
كارگر و مزدبگيران جامعه را در دل           
اوضاع  كنوني بـه صـحـنـه سـيـاسـي                

 .آورد
 

 پيام صاحب جامعه؛  
جمهوري اسالمي در روز كـارگـر        
بازنده اصلي صحنه سياسـي جـامـعـه        

روز كـارگـر و بـرپـايـي            .  كردستان بود 
مارش و صداي حق طلبانـه كـارگـران          
در شـــهــرهـــاي كــردســـتــان مشـــت              
محكمي بـود بـر صـورت كـثـيـف و                 

بـا  .  سركوبگر رژيم اسالمـي در ايـران        
وجــود تــهــديــدات و گــرو كشــي از                
كارگران و اعـمـال تـوطـئـه هـاي ضـد               
ــيــروهــاي اطــالعــات و                ــري ن ــارگ ك
امنيتي جمهوري اسالمـي، كـارگـران        
با اتكا به تـجـارب ارزنـده چـنـد سـال                
گذاشته تـوانسـتـنـد در مـقـابـل رژيـم                
اسالمي بايستند و عمال در صـحـنـه          
اجتمـاعـي ــ سـيـاسـي در روزكـارگـر                 
بــعــنــوان بــرنــده اصــلــي مــارشــهــاي             

 . اعتراضي خود را به نمايش بگذارند
از حدود دو سال گذشته آلترناتيـو     
سـازي يــا امــيـد بسـتـن بـه حـمــالت                  
نظامي امريكا  ـ اسرائـيـل و راه حـل             
هاي ليبي و عراق در ميان اپوزيسـون      
ناسيوناليست و احزاب و دارو دسـتـه         
هاي قومي در كـردسـتـان در جـريـان               

كپي سـازي ايـجـاد حـكـومـت             .  است
و بـرپـايـي پـارلـمـان           )  هه ريـم  ( منطقه

كردي و كسب قدرت سياسـي احـزاب        
و جريانات ناسيوناليستي بـا راه حـل           
امــريــكــايــي در فضــاي ســيــاســي و             

محافل و شخصيتهاي ناسيوناليسـت     
بوق كـردن در      .  و كرد، نسبتا باال بود 

عرق ملي و راه حل ناسـيـونـالـيـسـتـي           
براي مساله كـرد را مـيـخـواهـنـد بـر                 
فضـاي سـيـاسـي جــامـعـه كـردسـتــان               

اما، جشن و مـراسـم و       . مسلط كنند 
مارشهـاي روز كـارگـر در شـهـرهـاي               
كردستان و مارش عظيم كـارگـران در      
ــر                حــمــايــت مــردم شــهــر ســنــنــدج ب
ادعاهاي پـوچ و نـاسـالـم آنـهـا مـهـر                  

صــداي اعــتــراض و حــق        .  بــاطــل زد  
طـلــبــي كــارگــران و حــمــايــت وســيــع            
شهروندان از آنـهـا بـار ديـگـر بـر ايـن                   
واقعيت تاكيد گذاشت كه هـر تـحـول           
سياسي در ايـران و كـردسـتـان بـدون                 
دخالت صاحب اصلي جامعـه طـبـقـه          

 .كارگر غيرممكن است
 

پيشينه كارگران سـنـنـدج در بـي            
 بي سي؛

بــي بــي ســي هــم نــتــوانســت در             
مــقــابــل ابــراز وجــود و مــارش روز               
جهاني كارگر در سنندج سكوت كنـد      
و پيشينه اين اعتراضات را بـه رشـد             

. ماركسيسم و كـمـونـيـسـم ربـط داد             
همين اندازه از بازگويي اين پـيـشـيـنـه          
پر افتخار و جا گرفتن جايگاه مـراسـم     

 ١٣٦٤ هاي اول ماه مه در سـالـهـاي          
ببعد كه همزمان است بـا عـروج يـك              
كمونيسم معترض و حق طلـبـانـه كـه           
به طبع در شكل مراسمهـاي اول مـاه          
مه و بشكل علني ابـراز وجـود كـرد،            
ــورژوازي و                      ــه بـ ــت كـ ــي اسـ ــافـ كـ
ناسيوناليستهـا بـفـهـمـنـد كـه قـدرت               
اجتماعي طبقه كارگر و كمونيسم در       

مـن  .   كجـاي جـامـعـه نـهـفـتـه اسـت               
شخصا مفتـخـرم كـه تـوانسـتـه ام بـا                 
دسترسي به اسناد و تجـارب بـرپـايـي           
جنبشهـاي اول مـاه مـه از سـالـهـاي                 

 ببعد تصوير زنده و مستند از ١٣٥٧ 
مراسمهاي اول ماه مه در كـردسـتـان            
بويژه سننـدج را در كـتـابـي بـعـنـوان                  

را "  جنبش اول ماه مه در كـردسـتـان        " 

مراجعـه بـه ايـن كـتـاب            .  منتشر كنم 
واقــعــيــاتــهــاي امــروز رشــد جــنــبــش          
برپايي اول ماه مه و قدرت طبقاتي و     
مــيــزان خــودآگــاهــي ايــن طــبــقــه را             

 .  ميتوان ديد و به آن افتخار كرد
 

مــارش روز كــارگــر امســال در             
سنندج خوشبختانه به آرشيو بـي بـي          
سـي در مــورد رشــد چــپ گــرايــي و                
ماركسيسم برگي پر افـتـخـار اضـافـه            

 . كرد
 

هــر درجــه پــيــشــروي و بــرپــايــي             
جشن و راه پيمايي هاي روز كارگر در    
اوضاع پر تحول سياسـي در ايـران بـه           
پشــتــوانــه و خــمــيــر مــايــه اتــحــاد،              
همبستگي و قدرت جنبش كارگري و    
به نفع فضاي سوسيـالـيـسـتـي و چـپ             

اينها مكانيسـم  .  جامعه تمام ميشود 
جــابــجــا كــردن نــيــرو و اعــتــمــاد بــه              
جنبشهايي است كه امروز در جامعـه        
ايران در مقابل هجوم وحشيـانـه رژيـم        
اســالمــي ايســتــاده انــد، و از طــرف             
ديگر اعالم آمـادگـي ايـن جـنـبـشـهـا               
بويژه جنبش كـارگـري در مـقـابلـه بـا               

 . بورژوازي و دولت آنها نيز ميباشد
 

ســرنــوشــت مــثــبــت و مــقــدرات         
ــيــســتــي مــا، قــدرت گــيــري               كــمــون

كارگري و چپ در گـرو ايـن          کمونيسم
تحركات و خود آگاهي هاي طبـقـاتـي     
و سيـاسـي اسـت كـه در دل جـامـعـه                   
ريشه دارد و هـر بـار بـه بـهـانـه و بـه                      
مناسبتي اين پرچم در مقابل جامـعـه    

امروز اين پـيـام     .  قرار داده خواهد شد   
هنوز ضعيف است، اما فردا بـا رشـد           
اين جنبـش و اعـتـراضـات اسـت كـه                
قوي تر از گذشته ابراز وجـود خـواهـد          

 . كرد
امروز در دل ايـن مـوقـعـيـتـهـاي               
مثبت بايد براي پيشروي و تـحـكـيـم            
دستاوردهاي كنوني، فعالين كارگـري   
و رهبران عـمـلـي در شـهـر و مـراكـز                   
ــنــد بــر ايــجــاد و                كــارگــري مــيــتــوان
گســتــرش تشــكــل پــذيــري كــارگــران          

کماکان با اتکا بـه مـجـمـع       .  بيافزايند
عمومي در مراكز كار و دخـالـت هـر            
چه بيشتر كارگران و مطلع كردن آنـهـا     
از مـطـالـبـات كـارگـران و بـاال بـردن                  
ميزان همبستگي و آماده كـردن آنـهـا       
ــه                   ــدن ب ــات و رســي ــصــاب ــراي اعــت ب
مطالباتي كه در قطعنامه روز كارگـر     
امسال مطرح شده است، از اقـدامـات     

 . روتين و پايه اي خواهد بود
 

 ١٣٩١  ارديبهشت ١٧ 

 ... روز کارگر نگاه ها بكجا                        

 

گاها هم به كمك حـيـوانـاتـي مـثـل           
اجناسـي  . اسب و قاطر پناه برده اند 

را كـه آنـان، عـمـدتـا، از مـرزهـاي                 
كــردســتــان عــراق وارد ايــران مــي           
كـنـنـد، اجـنـاسـي مـثـل سـيـگــار،                 
پوشاک و منسوجات، لوازم صوتي     
و تصويري، وسايل برقي، الستـيـك     
خودرو و وسايل آرايش هستنـد كـه       
از مناطق صعب العبور مـرزي بـه          
داخل شهرها و روسـتـاهـاي مـرزي           

در گـزارشـي     .  انتقال داده مي شوند 
در هــمــيـن مــورد آمــده اسـت كــه              

 نفر از اين مردم زحمتكـش و    ١٥٠ 
بـه دلـيـل      " فقير در سال گذشته كـه         

ــر و               ــق ــصــادي، ف مشــکــالت اقــت
بــيــکــاري شــمــاري از شــهــرونــدان           
کرمانشاه، کردستان، و آذربـايـجـان       
غربي از روي نـاچـاري و در قـبـال                
دستمزد نـاچـيـز اقـدام بـه حـمـل و                  
ورود کاالي خارجي از نـقـاط غـيـر            

كشـتـه   "  کـنـنـد      رسمي گمرکـي مـي     
چـــهــار نــفـــر از ايـــن             .  شــده انــد     

زحمتكشان هـم بـه دلـيـل سـقـوط               
بهمـن، سـرمـاي شـديـد و انـفـجـار                 

هـايـي كـه رژيـم اسـالمـي در                  مين
 سـالـه صـدور        ٨ جنگ خانمانسوز    

اسالمش به عراق براي مردم هـديـه      
. آورد، جانشان را از دست داده انـد         
: در گزارش ديگري هـم آمـده اسـت        

 فـردي    ۹۰ دوم فروردين ماه سـال      " 
نـيـا بـعـد از            به نام پورمند مـدحـت   

ضبـط کـاالي قـاچـاق تـعـدادي از               
بـــر اثـــر    "  کـــاســـبـــکـــاران مـــرزي    " 

تيرانـدازي مـامـوران مـرزي شـهـر              
نوسود در ميدان مـعـلـم ايـن شـهـر             
کشـتــه و ســه نــفــر ديــگــر زخــمــي              

توجه مي فرمائـيـد كـه      ."  شوند  مي
در روز روشن و در ميـدان مـركـزي            
شهر هم اين انسانهاي شـريـفـي كـه            
بخاطر نان در آوردن بـه سـانـديـس              

خوري روي نياورده اند، كشته شـده     
 .و قرباني مي شوند

سئوالي كه به ذهن خطور مـي        
كند اين است كه چرا ايـن افـراد بـه           
كارهاي به اين خطرناكي و سـخـتـي     
تن مي دهند؟ باالتر گفتم كه بـراي      
آوردن لــقــمــه نــانــي بــر ســر ســفــره              

هـيـچ انسـانـي نـمــي          !  كـودكـانشـان   
خواهد بـا جـان خـود در مـنـاطـق                 
سخت و سرماي شـديـد كـردسـتـان            
بـازي كـنـد؛ امــا ضـرورت نـان در                
ــاره اي بــراي كســي                   آوردن راه چ

باني اين وضـعـيـت      . نگذاشته است 
هم كسي جز سـران رژيـم اسـالمـي             

اينها بـه مـعـنـاي واقـعـي           . نيستند
كلمه نان انسانها را به گـرو گـرفـتـه             
اند و در آخر هم اگر كسي به دنـبـال       
چاره و راه حلـي بـراي زنـده مـانـدن               
باشد، با رگبار سالحهاي مـزدوران       

ايـن آن    !  اين رژيم روبـرو مـي شـود          
زندگي اي است كه مـردم ايـران بـا              

نـبـايـد بـه ايـن          .  آن روبـرو هسـتـنـد        
بايد مـتـحـدانـه و       .  وضعيت تن داد 

يك صدا خواهان زندگي بهتري كـه         
بــايــد .  شـايســتـه انســان اســت بــود         

متشكل شد و خواهان كار و بـيـمـه      
چــگـونــه اســت كــه      .  بـيـكــاري بــود    

مـفــتـخــوران رژيــم اســالمـي بــدون           
دست زدن به سـيـاه و سـفـيـد، جـز                  
اسلحه هاي مرگبارشان، ميليـاردر      
هستند و در هـر كشـوري ويـالئـي              
دارنــد، امــا مــردم زحــمــتــكــش و           
شريف اين منطقه بايد حسرت نـان         

ايـن  !  شب فرزندانشان را بـخـورنـد؟       
دنياي بي قاعده و نابرابر، فـقـط بـا        
عظم ما و اتحاد و تشكـيـالت مـا          
مي تواند قاعده اي انسانـي بـخـود        

 . بگيرد
 ٢٠١٢  مه ٤ 

 ... و زماني براي             
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با برگزاري مـراسـم و تـجـمـعـات              
اعتراضي  ياد فرزاد کمانگـر و هـمـه             
فعالين سياسي اعدام شده را گـرامـي          
ميداريم و به اعدامهـاي گسـتـرده در           

 ! ايران اعتراض ميکنيم
 

ــم آزاده،              ــگــر مــعــل فــرزاد کــمــان
انساندوسـت و فـعـال مـدافـع حـقـوق                
انساني بود که به همراه شـيـريـن عـلـم          
هولي، فرهاد وکيلي، علي حـيـدريـان         
و مهدي اسالميان در زنـدان اويـن در        

 ۸۹ ٣ ۱  ارديبهشت مـاه      ۱۹ سحرگاه  
به دست جالدان حـکـومـت اسـالمـي            

 . اعدام شد
حکومت اسالمـي هـنـوز جـرات          
نــکــرده، مــحــل دفــن ايــن زنــدانــيــان            
سياسي را به خانواد ه هاي آنها اعـالم     
کند، چرا که از تـبـديـل شـدن مـحـل                 
ــه                 ــيــان ســيــاســي، ب ــدان دفــن ايــن زن
ميعادگاه مـعـتـرضـيـن  بـه اعـدام و                 
مخالفين قتل عمد دولـتـي و هـزاران           
نفر آزاديخواه و طرفدار کمـانـگـرهـا و         

 . علم هولي ها ميترسد
اعتـراض بـه حـکـم اعـدام فـرزاد               
کمانگر و چهار هـمـرزم او در سـطـح               
بين المـلـلـي بسـيـار گسـتـرده بـود و                   
نهادها و سازمانهاي متعددي به ايـن     

. حکم جنايتکارانه اعـتـراض کـردنـد          
عــلــيــرغــم ايــن اعــتــراضــات، فــرزاد           
کمانگـر را در حـالـيـکـه در مـقـابـل                   
جالدان سرخم نکرده و شـجـاعـانـه از             
انسانيت و حقوق انساني مردم  دفـاع      
ميکرد، بهمراه فرهاد وکيلي، شيريـن      
علم هولي، علي حـيـدريـان و مـهـدي           

 . اسالميان  پاي چوبه دار بردند
کميته بين المللي عليه اعـدام از         
همگان دعوت ميکنـد، بـا بـرگـزاري           
ــامــه هــاي                  ــرن مــراســم، تــجــمــع و ب
گــرامــيــداشــت در هــر کــجــايــي کــه             
امکانش را دارند، ياد فرزاد کمـانـگـر      
و همه اعدام شدگان در طـول  سـي و               
سه سال حکومت جنايت اسـالمـي را       

 . گرامي بدارند
ماشين جنايت اين حکومـت هـر        

. لحظه جان تعداد ديگري را ميگيـرد       
 ۹ هم اکنون نگراني از اجـراي حـکـم              

زنداني که از دو روز قبل از زندان قـزل      
حصـار بـراي اجـراي حـکـم اعـدام بـه                  
سلول انفـرادي بـرده شـده انـد، وجـود               

ســه بــرادر بــه اســامــي بــهــرام             .  دارد
نبوي، بهمن نـبـوي، بـهـزاد نـبـوي، و              
مجيد دوستي، رضا گلشـن، مـجـيـد          
ــي                  ــرآورد، عــل ــک ب ــاب مــام دهــي، ب
اعاليي، ابوالفضل نـوروزي، هـمـگـي         

 سـال    ۱ ٣  تـا    ۲۶ در فاصله سني بين   
هستند کـه هـر لـحـظـه مـمـکـنـسـت                   

 . اعدام شوند
در عين حـال زنـدانـيـان سـيـاسـي              
زيادي در خـطـر اجـراي حـکـم اعـدام                 

شـيـرکـو مـعـارفـي،         :  هستند  از جمله 
لقمان مرادي، زانيار مرادي، حـبـيـب         
اهللا گلپري پور، حبيب اهللا لـطـيـفـي،            
سعيد ملک پـور،  حـمـيـدي قـاسـمـي               
ــد                   ــيــزاده، رشــي شــال ، مــهــدي عــل
آخــکــنــدي، بــهــروز آلــخــانــي، رضــا            
اسماعيلـي، حـبـيـب افشـاري، عـلـي              
افشاري، سيد سامي حسـيـنـي، يـاور          
رحــيــمــي، اصــغــر رحــيــمــي، بــهــنــام           
رحـيـمـي، مـخـتـار رحـيـمـي، بـهـمــن                  
رحيمي، مردان ملکي، انور رستمـي،      

ايـلـويـي، حسـن         -مصطفي سـلـيـمـي      
زاده، سيد جـمـال      طالعي، عزيز محمد 

محمديـف، ابـراهـيـم عـيـسـي پـور و                 
 ... و ... سيروان نژاوي و 

بـــراي نــــجـــات جــــان هــــمــــه                 
محکومين بـه اعـدام و بـراي اعـالم               
انزجار عليه حکومت اسالمي ايـران،      

 ارديبهشت ۱۹ .  متحدانه به پا خيزيم 
و هفته آينده فرصت مـنـاسـبـي اسـت            
که در سـراسـر جـهـان يـکـبـار ديـگـر                    
انزجار خود از اعدام  هـا در ايـران و                
انزجار خود از حـکـومـت جـنـايـت و                
چوبه دار اسالمي را بـا صـداي بـلـنـد             

از هــمــگــان دعــوت       .  فــريــاد بــزنــيــم    

ميکنيم که در سـالـروز اعـدام فـرزاد             
کمانگـر و چـهـار هـمـرزم او مـراسـم                   
گراميداشت به پا داشـتـه و بـا جـمـع                
آوري امضــا و يــا ســازمــان دادن                   
ميتينگـهـاي اعـتـراضـي بـه احـکـام                

 . اعدام در ايران اعتراض کنند
 

زنده باد ياد و خاطره معلم    
 رزمنده و انسان دوست فرزاد کمانگر    

 مرگ بر حکومت  
 جنايتکار اسالمي   

 کميته بين المللي عليه اعدام        
  برابر با  ۹۱ ٣ ۱  ارديبهشت ۱۴ 

  ۲۰۱۲  ماه مه ۵  

 ارديبهشت سالروز اعدام فرزاد                           ۱۹ سه شنبه         
 . کمانگر وچهار نفر از همرزمان اوست                                

 

 

 

اول ماه مه، روز جهاني کارگـر،      
روز کيفرخواست طبقه کارگر عـلـيـه     
نظامي است، که با اتکا به ساخـتـار    
طبقاتي و مناسبات ضـد انسـانـي،          
ســعــي بــر تــعــمــيــق شــکــاف هــاي             
طبقاتي موجود ميان انسانها دارد؛    
نظـامـي کـه کـارکـرد واقـعـي آن از                  
همان آغاز ظهورش تا کنون، چيـزي      
جداي از فـقـر و فـالکـت، جـنـگ و                  
خونريـزي و فسـاد و تـبـاهـي بـراي                 
ــود؛               بشــريــت نــبــوده و نــخــواهــد ب
نظامي که هر بار با بروز بحـرانـهـاي       
جديد، پيش از پيـش بشـريـت را بـه            
سوي سراشيبِ تـنـد سـقـوط، سـوق             

 .مي دهد
در چنين اوضاعي طبقه کـارگـر    
بـراي رهــايـي از ســتـم طــبـقــاتـي و                 
زدودن غبار نابرابري هـاي مـوجـود          
از چهره زندگي خـويـش، و سـاخـتـن           
     تاريخ پيشاروي خود، به باز تعـريـف
عظيمت طبقه کارگر، متنـاسـب بـا         
شرايط کنوني، با توجه به بحرانهاي     
موجود پرداخته و با در دستور کـار      
قـرار دادن مـبــارزات مــتـحــدانــه و             
گسترده کارگران در سـراسـر جـهـان،          
افقِ روشني را پيشاروي مـحـرومـان         

 .و تهيدستان قرار ميدهد
بدين مـنـظـور، امسـال در اول              
ماه مـه کـارگـران در چـهـار گـوشـه                 
جهان، از اسـتـرالـيـا تـا کـانـادا، از                  
آمريکاي جنوبي تا شمال آفـريـقـا و           
شرق دور در آسـيـا، از خـيـابـانـهـاي               
سنـنـدج و پـاريـس تـا نـيـويـورک و                   
شيکاگو، فـريـاد بـرابـري طـلـبـي و                
عدالت خواهي و شعارِ نـان و آزادي          
براي هـمـه بشـريـت را بـه فـراخـوان                  
جنبش جهاني ضد سـرمـايـه داري،          
رساتر از هميشه بر پرچم هـاي خـود           
بـه اهــتـزاز در آوردنـد و فـريــاد بــر                  

بــيــکــاري و گــرســنــگــي،        :  آوردنــد   
تبـعـيـض و بـي حـقـوقـي، زنـدان و                   
اعدام و اسـتـثـمـار انسـان بـه دسـت                

و هـر چـه       !  انسان بايد برچيـده شـود      
متحدانه تر، آواي بـرپـايـي دنـيـايـي             
آزاد و بــرابــر و عــاري از ســتــم و                    

در مــقـابــل    .  اسـتـثــمـار را ســرودنـد        
سـرمــايـه داري بـاز هــم امســال در               
بسيـاري از نـقـاط جـهـان، بـا بـهـره                   
گيـري از ابـزارهـاي سـرکـوبـش، بـه                
منظور شـکـافـتـن صـفـوف در هـم                
تنيده کـارگـران، رژه آنـان را مـورد               
تعرض و تهاجم وحشيانه خـود قـرار      
داده، تا بـار ديـگـر نـقـاب از چـهـره                  

 .واقعي و ضد انساني اش بيافتد
کــارگــران ســنــنــدج نــيــز قصــد          
داشتند امسال در اول مـاه مـه، هـم          
آوا و هم صدا با ديگر کارگران و هـم      
طبقه اي هـاي خـويـش در سـراسـر                 
جهان، خواسته ها و مطالبات خـود     

امـا در مـقـابـل چـه            !  را اعالم دارند 
شد؟ گسترش فضاي شديد امنيـتـي     
و پليسي در سطح شهر سنـنـدج، بـه       
مــنــظــور ايــجــاد فضــاي رعــب و               
وحشت، جهت جلوگيري از استقبـال     
و مشـارکـت عـمــومـي از مـراســم؛              
احضار و تهديد کارگران و فـعـالـيـن           
کارگري و اخذ تعهد مبني بـر عـدم          
حضور آنان در مراسم؛ تنها بـخـشـي      
از مانع تراشي هـاي دسـتـگـاه هـاي           
دولتي و امنيتي، بر سر راه برگزاري       

 .روز جهاني کارگر بود
با اين اوصاف کارگـران و تـوده           
هاي مردمِ به ستـوه آمـده از فـقـر و                
تنگدستي، سدها و موانـع مـوجـود       
را ناديـده انـگـاشـتـه و بـا سـر دادن                   

! برخيزيم زنجيريان گرسنگـي  :  سرود
! خود به رهـايـي خـويـش بـرخـيـزيـم               

جهان از بنياد دگرگون مي شـود، و          
... آفتاب جاودانه خواهـد درخشـيـد      

بـه خــيــابــانــهــا آمـدنــد؛ تــا طــنــيــن             
فـريـادهـاي در هـم آمـيـخـتـه شــان،                 
! دليلي بر اتحاد طبقاتي شان بـاشـد      

به خيابانها آمدند تـا فـريـاد بـرآرنـد             
 !که ديگر فقر و گرسنگي بس است

اما در جوابِ اين حق خـواهـي،        
نيروهاي امنيتـي و گـارد ويـژه، بـا              
تعرض و تهاجـم وحشـيـانـه و غـيـر                
انساني خود به صفوف کارگـران، آن      
هم با بهره گيري از باتـون و اسـپـري           
فلفل و گاز اشک آور بـه شـديـدتـريـن            
وجهي به سرکوب و ضـرب و شـتـم              
کــارگــران پــرداخـــتــه و تــعـــدادي               
نامشخص از آنان را تـنـهـا بـه جـرم               
درخواست زندگي انساني بـازداشـت      

اينجاست کـه دمـل چـرکـيـن            . نمود
مصائب مناسـبـات سـرمـايـه داري           
سرباز کرده و عمـق درد و مـحـنـت              
ــه                مــحــرومــان جــامــعــه ايــران را ب
جهانيان نمايان مي سازد و قلب هـر      

 .انسان آزاده اي را به درد مي آورد
در پايان کميته بـرگـزار کـنـنـده             

 سنـنـدج،   ۲۰۱۲ مراسم اول ماه مه  
به حضور تمام کساني که بـا قـلـبـي          
ماالمال از عشق به انسان و عظمـي   
نستوه و استوار، بار ديگر با روحـيـه     
اي مبارزاتي پا به ميدان گذاشـتـنـد          
و فرياد برابري خواهي سر دادنـد، و         
ــا حضــور و ايســتــادگــي وصــف                ب
ناشدني شان درسي ديگر را بـه مـا             
آموختند، نهايت سپاس و قـدردانـي     
خــود را اعــالم مــيــداريــم و دســت             
! يکايک آنان را به گرمي ميفـشـاريـم    

ضــمــنــاً بــرخــورد ســرکــوبــگــرانــه و          
ضدانساني نيروهاي امنيتي و گارد     
ويژه، در برابر کارگـران را بـه شـدت             
محکوم مي نمائـيـم و آزادي بـدون             
قــيــد و شــرط تــمــامــي بــازداشــت             

 !شدگان را در اسرع وقت خواستاريم
 

 ! زنده باد اول ماه مه 
زنده باد همبستگي طبقاتي    

 ! کارگران
کميته برگزار کننده مراسم اول    

  سنندج۲۰۱۲ ماه مه 
 ۱۶/۰۲/۱۳۹۱  
 ۰۵/۰۵/۲۰۱۲ 

 سنندج بمناسبت                ۲۰۱۲ بيانيه کميته برگزار کننده مراسم اول مه                                     
 برگزاري شکوهمند روز جهاني کارگر                                
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 دهمسيزبخش 

      
شبهاي دراز و گـرم تـابسـتـان کـه            
شيفت نبوديم دور هم جمع مي شديـم        

مـن و    .  و مي گفتيم و مي خنـديـديـم       
عـلـي هــمـيـشـه ديـرتـر از هـمـه مــي                    

 ٣ گاهي وقتها تا سـاعـت       .  خوابيديم
 صبح زير نور نـقـره اي مـهـتـاب           ٤ يا  

قدم مي زديم و سـتـاره هـا را بـه هـم                 
نشان مي داديـم و در مـورد ايـنـکـه                 
کدام نزديکتر اسـت و کـدام زيـبـا تـر                

 . است صحبت مي کرديم
اون مجموعه را که مي بـيـنـي        -

دب اکـبــر و آن ديـگـري دب اصـغــر                 
 . است

چه کلمه خنده داري فکـر   !  دب؟-
خـرس  .  مي کنم فارسي آن بهتر اسـت     

 . بزرگ و خرس کوچک
من بچه که بودم هـمـيـشـه روي          -

پشت بام دراز مي کشيدم و بـه آنـهـا              
هيچوقت نـتـوانسـتـم       .  نگاه مي کردم  

. آنها را بشکل يک خرس مجسم کـنـم      
 بيشتر شبيه پرنده هستند 

آن يکي را ميبيني کـه از هـمـه          -
بزرگتر و درخشـان تـر اسـت، سـتـاره                

هميشه به خواهرم کـه او    . سهيل است 
هم اسمش سهيالسـت مـيـگـفـتـم اون            

 . ستاره مال اوس
چه خوب پس مي تـونـه سـتـاره          -

 . ستاره سهيال. من هم باشه
باشه بخاطر تو و خـواهـرم اسـم          -

آنرا عوض مي کنيم و اسمش را مـي        
 . گذاريم ستاره سهيال

گاهي وقتها خـودمـان را پـيـش             
بها و حميد و مطلـب کـه مـيـرفـتـنـد                 
شکار گنجشک و بعد آنـهـا را کـبـاب           
مــي کــردنــد و حســابــي جشــن مــي              

حـمـيـد و      . گرفتند، مهمان مي کرديم 
ــراي شــکــار                   ــا روش خــاصــي ب ــه ب

شبها با چـراغ قـوه       .  گنجشک داشتند 
به سراغ النه گنجشکها مي رفتنـد و          
نور را توي صـورت آنـهـا انـداخـتـه و                 
گنجشکهاي بـيـچـاره را کـه از تـرس               
خشکشان زده بود گرفته و بالفـاصـلـه      
کله کوچک آنها را از تنشان جـدا مـي           

هر دفعه معموال سي يا چـهـل   .  کردند

گنجشک مي کشتند و بـعـد آنـهـا را              
تميز کرده و روي آتشي که در گـوشـه          
اي برپا مـي کـردنـد، کـبـابشـان مـي                 

ــردنــد  ــرنــدگــان            .  ک ــا پ ــجــشــکــه گــن
کوچولوئي هستند و معموال گـوشـت       
زيـادي نــدارنـد و پـاک کــردن آنــهــمــه               

براي هـمـيـن    .  گنجشک کار کمي نبود  
حميد و بها سـعـي مـي کـردنـد جـاي                
ــد کــه کســي                  ــگــيــرن ــرتــي جشــن ب پ
مزاحمشان نشود و شکمي از عـزا در       

اما گاها من و عـلـي در شـب          . آورند
زنده داريهايمان راهمان به بساط آنـهـا      
مي خورد و آنها هم ما را دعـوت بـه         

 . گنجشک خوري مي کردند
. اين سه نفر تـيـم جـالـبـي بـودنـد               

خيلي بـا هـم مـتـفـاوت بـودنـد، امـا                  
نــکــات تشــابــه فــراوانــي هــم بــا هــم              

حميد در دندانپـزشـکـي کـار       .  داشتند
مي کرد و با لهجه غليظ ترکي حـرف   
مي زد و معموال با مايه اي از شـک              
و ترديد به هر چيزي نـگـاه مـي کـرد،           
مخصوصا نظرات و ديدگاههاي تـازه      

. را با وسواس زياد بـررسـي مـي کـرد          
مطلب و بها هر دو پزشکياران بسيـار    
باسابقه و مجربي بودنـد و هـر دو از              
مسئوليـن اتـاق عـمـل هـم بـودنـد و                  
جراحيهاي کوچک را با مهارت انجـام        

بها سبيـل بـلـنـدي داشـت          . مي دادند 
 تا روي   ٦٠ که به سبک هيپيهاي دهه  

چانـه اش مـي رسـيـد و کـلـي بـه آن                      
افتخار مي کرد و با محبـت خـاصـي         
هر چند وقت يکبار آنـرا نـوازش مـي            

سـبـيـل    .  کرد و يا آنرا شانـه مـي کـرد        
قشنگي بود، قهو اي رنـگ و نـرم و               

. لطيف و به پوست تيره بها مـي آمـد       
بها هم اينرا مي دانست بـراي هـمـيـن          

يکبار شـيـريـن      .  آنقدر به آن مي رسيد 
آنرا با فندک سوزاند و بها را حسـابـي          

بها بـيـرون دم پـنـجـره          .  عصباني کرد 
اتاق دختران ايستاده بود و داشـت بـا           
شيرين و چند نفر ديگـر شـوخـي مـي            

شيرين هم از درون اتـاق بـه لـبـه         .  کرد
پنجره تکه زده بود و سربسر بهـا مـي       
گذاشت و او را بخاطر سبيل بـلـنـدش       

اينو کوتاه کن و گرنه . " اذيت مي کرد 
." بـا ايـن فـنـدک آنــرا آتـش مـي زنـم                   

. جرات نخواهي کرد اينکار را بکني  " 
مي کشـمـت     .  اين سبيل مقدس است  

شيرين هـم کـه       ."اگر به آن دست بزني 
اين نوع لجـبـازيـهـاي بـچـگـانـه از او                 
بعيد بود، ناگهان فندک را درست زيـر     
سبيل بها روشن کرد و تا کسي وقـت        

چشم به هم زدن داشتـه بـاشـد، نصـف          
همه ما با تعجب بـه ايـن     .  آنرا سوزاند 

صحنه نگاه مـي کـرديـم و مـنـتـظـر                  
ــه                    ــم ک ــودي ــا ب ــه ــعــمــل ب عــکــس ال
ميخکـوب شـده بـود و جـاي خـالـي                 
سبيلش را که با شعله آتش کـمـي هـم         
سوخته بود مي ماليد و باورش نـمـي       
شد نصـف سـبـيـل عـزيـزش سـوخـتـه                 

تا بها بخواهد اتاق را دور بزنـد   .  است
و خودش را به داخل برسـانـد شـيـريـن          
فرار کرد و چند روزي سعي مـي کـرد           

بـيـچـاره بـهـا        .  جلو بها آفتابـي نشـود      
ناچار شد سبيـلـش را کـوتـاه کـنـد و                  
مدتها طول کشيد که آنـرا دوبـاره بـه             

 . حالت اولش برگرداند
روزها بسـرعـت هـفـتـه شـدنـد و                
هفته ها ماه و بـزودي دوره مـا تـمـام            
شد و همـه شـروع کـردنـد بـه حـاضـر                  
شدن که به گردانهاي خود بـرگـردنـد و       
همراه واحـدهـايشـان بـراي عـمـلـيـات               

هـر روز کـه       .  نظامي به منطقه برونـد    
مـي گـذشـت قـلـب مـن سـنـگـيـنـتـر                     

من مثل بچه هـاي کـوچـکـي       .  ميشد
که خواهر و برادرهايشان بـه مـدرسـه            
مي روند و آنها نمي توانند برونـد، بـا      
حسرت و آرزو ديـگـران را نـگـاه مـي               
کردم که کوله پشتيهاي پزشکي خـود      
را آمـــاده مـــي کـــردنـــد، وســـايـــل                
جراحيشان را استرليزه مـي کـردنـد و            
آنها را در سـتـهـاي مـخـصـوص مـي               
پيـچـيـدنـد، داروهـاي مـتـعـدد را در                 
کيسه هاي کوچک و جـيـبـهـاي بـغـل               
ــه پشــتــي مــي گــذاشــتــنــد،                   ــوــل ک
گـوشــيــهـايشــان و ديــگــر ابــزار آالت            
مورد نياز را آزمايش مي کـردنـد کـه       

آنـهـا هـم      .  مطمئن شوند کار مي کند 
مثل بـچـه هـاي کـوچـکـي کـه بـراي                   
اولــيــن بــار بــه مــدرســه مــي رونــد،               
وسايلي را که داشتند با هم مـقـايسـه          
مي کردند و بلند بلند و با هيجان در         

مخلوطـي  .  مورد آنها حرف مي زدند 
از تــرس و هــيــجــان را مــيــشــد در                  

تـرس از ايـنـکــه        .  چشـمـهـايشـان ديـد       
نتوانند از عهده وظايف سنگيني کـه       
بعد از آن بـعـنـوان پـزشـکـيـار گـردان                  
برعهـده خـواهـنـد داشـت بـر آيـنـد و                   
هيجان بـخـاطـر مـاجـراهـائـي کـه در                

و ايـن چـيـزي بـود کـه              . پيش داشتند 
من برايش پـر پـر مـي زدم، تـرس و                  

اما من به هيچ واحدي تعـلـق   . هيجان
نــداشــتــم و عــلــيــرغــم اصــرارهــا يــم             
مســئــولــيــن مــرکــز پــزشــکــي نــمــي           
ــه هــيــچ واحــدي                 خــواســتــنــد مــرا ب

يک روز بعد از نـهـار پـيـش          .  بفرستند
دکتر احمد عزيز پـور رفـتـم کـه از او               

. خواهش کنم مرا به منطقه بفرستنـد     

دکــتــر احــمــد در مــقــر روي زمــيــن               
نشـســتــه بـود و داشــت کــتــاب مــي               

من پيشش نشستم و مثـل او     .  خواند
بـه او    .  پاهايم را روي زمين دراز کردم 

گفتم کـه دوسـت دارم بـروم نـاحـيـه،                  
برايش توضيح دادم که وضع جسـمـي         
خوبي دارم، هميشـه در هـمـه کـارهـا              
شرکـت مـي کـنـم، پـا بـه پـاي هـمـه                      
پسرها کلنگ مي زنـم و بـلـوکـهـا را               
جابجا مي کنم، معموال مريض نمـي     
شوم و بدنم مقاومت زيادي دارد و بـه     
اندازه کافي پزشکي ياد گرفتـه ام کـه           

. از عهده کار يک واحد نظامـي بـرآيـم           
. گفتم و گفتم و او هم چـيـزي نـگـفـت          

آخر سر با لبخندي دوستانه به پاهـايـم    
اشاره کرده و گفت پاهايت را نگاه کن     

. و بعد دستي به شـانـه ام زد و رفـت                
بـا  .  مي دانستم مـنـظـورش چـيـسـت           

همان يک جمله تمام حرفهايش را زده         
پاهايم کـوچـک بـودنـد، جسـه ام            . بود

ضعيف بود و نمي توانستم يک کـوـلـه     
پشتي پر از دارو را همزمان با اسلحـه        
و مهمات در راهپيمائيهاي طـوالنـي        

امـا  .  بهش حـق مـي دادم        .  حمل کنم 
 . راضي نبودم

هر روز يـک گـروه را بـدرقـه مـي                 
مـي  .  خداحافظي ها سخت بود. کردم

دانستم بعضيها را هيـچـوقـت دوبـاره          
نخواهم ديد و اين قلبـم را بـدرد مـي              

حــاال ( روزي کــه واحــد عــلــي           .  آورد
ديگر او را علي فـرهـنـگ صـدا مـي               

دکتر احمد هدايت بـرايـش يـک         .  زديم
مي گـفـت     .  اسم شهرت پيدا کرده بود 

) همه بايد اسم کامل داشـتـه بـاشـنـد            
نمي دانستم .  رفت ساعتها گريه کردم   

تظاهـر مـي کـردم        .  چرا گريه مي کنم 
که بخاطر اينکه من نـمـي روم گـريـه             

اما لبخنـدهـاي مـهـربـان و          .  مي کنم 
همدردي کردنهاي دوسـتـانـم بـه مـن              
مي گفت که آنها از خودم بـهـتـر مـي             

 . دانند دردم چيست
حقيقتش اين بود که من و عـلـي           
خيلي به هم نزديک شـده بـوديـم و بـا                 
وجود اينکه هيچکدام از ما اقـرار بـه         
عشق و محبت نمي کرديم و در تـمـام    
شب زنـده داريـهـايـمـان اشـاره اي بـه                  

احساسمان براي همديگر نمي کرديـم،      
ولي کامال معلوم بود که چيزي فراتـر    

. از دوستي بين ما شکل گرفته اسـت      
فکر مي کنم علي بيـشـتـر از مـن از               
اين احساس آگاه بود ولي از آنـجـا کـه        
من با قاطعيت هر نوع احتمال عشـق      
و ازدواج را رد مي کردم و قسـم مـي           
خوردم که هيچوقت ازدواج نـکـنـم و            
عـاشــق کســي نشــوم، او هــم جــرات              

. نداشـت چـيـزي در ايـنـبـاره بـگـويـد                 
احتماال مي دانست کـه اگـر آنـروزهـا           
چيزي از عشـق خـودش بـه مـن مـي                
گفت، رابطه ام را بکلي باهاش به هـم       

. مي زدم و دوستيمان هم تمام ميشـد    
مثل دو دوسـت از هـم خـداحـافـظـي                

قرار شد هر شب ستاره سهيـال  .  کرديم
را نگاه کنيم و هـر وقـت تـوانسـتـيـم                 

مـن از او      .  براي هم نـامـه بـنـويسـيـم           
مـن  . " خواستم مواظب خودش بـاشـد    
نـمــي  .  از او مــواظـبــت خـواهــم کــرد          

االن ديگـر  .  گذارم به خطر نزديک شود  
او دکتر علي اسـت و زنـدگـيـمـان در                

پـويـا دوسـت      "  دستهـايـش قـرار دارد       
علي بود که طبق معمول به شوخي و    
با محبت هميشگي اش فضا را بـراي     

پـويـا   .  همه قابل تحمل تـر مـي کـرد           
پسري بسيار منظم و تـمـيـز و خـوش           
تيپ بود و هميشه وسايلش را مـرتـب    

همه چيزهائي را   . در ساکش مي چيد 
. که الزم داشت با خود حمل مي کـرد     

مي گفتند در سخت تـريـن لـحـظـات             
پويا از ساکش مـانـنـد جـعـبـه جـادو                 
خوراکي و چيزهاي بدرد بخور در مي   
آورد و به داد دوسـتـان گـرسـنـه و از                   

پـويـا   .  سرما يخ زده اش مـي رسـيـد            
هميشه بخاطر اينکه سـر و وضـع بـه             
هم ريخته اي داشتم و دکمه پـيـراهـنـم        
را که يـکـمـاه بـود افـتـاده بـود نـمـي                     
دوختم و شلوارم آنقدر بـلـنـد بـود کـه               
هميشه روي زمين کشـيـده مـي شـد              

تـو هـم ايـن        . " سربسرم مـي گـذاشـت       
. دکمه را بگير و بـه پـيـراهـنـت بـدوز              

نمي خواهم وقـتـي بـرمـيـگـرديـم ايـن               
و "  سنجاق را روي يقه پيراهنت ببينـم    

با خنده يک دکمه کوچک آبي رنـگ را       

زندگي نامه من     
 )   بخش سيزدهم ( 
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توي دست مـن گـذاشـت و بـعـد مـرا                
ايـن  .  بغل کرد و سـوار مـاشـيـن شـد              

. آخرين باري بود که پويا را مي ديـدم     
چند ماه بـعـد در حـملـه بـه يـکـي از                    
پايگاههاي رژيم، پويا جان خود را از      
دست داد و نديد کـه مـن دکـمـه آبـي                
کوچولوئي را که به مـن داده بـود بـه               

 . يقه پيراهنم دوخته بودم
 

دلم براي همه دوستاني کـه رفـتـه         
بودند و مخصوصا علي خيلي تـنـگ     

شبها تا ديروقت روي تـخـتـه        .  ميشد
سنگي مي نشستم و بـه سـتـاره مـان             

روزهـا سـعـي مـي         .  نگـاه مـي کـردم       
کردم تا خرخره خودم را مشـغـول کـار         
کنم که وقت زيادي بـراي فـکـر کـردن            

هر روز صبح با تـرس و    .  نداشته باشم 
وحشت به اخبار عملياتهاي نـظـامـي         
رفقايمان در ناحيه گوش مي کـردم و        
هميشه مـنـتـظـر شـنـيـدن خـبـر بـدي                  

زخـمـيـهـائـي کـه از نـاحـيـه بـر                   .  بودم
ميگـشـتـنـد از دوسـتـانـم خـبـر مـي                   

ببين محسن چه خوب زخمم . " آوردند
را بخيه کرده، فـکـر مـي کـنـم اصـال                

دکتر صابر يـک آمـپـول        " "جاش نماند 
به من زد که همه مسير را روي قاطـر      

خيلي خوب بـود وگـرنـه بـا           .  خوابيدم
اين دردها و آنهمه قاطر سـواري مـي           

. قباد خـيـلـي بـا مـزه اسـت              ." " مردم
آمپولهاي ويتامين را مـي شـکـنـد و          
مي خورد، مي گويد اينـجـوري قـوي        

 ." خواهد شد
. قباد از هم دوره ايهاي مـا نـبـود      

اما همشهري من و يـکـي از نـزديـک              
او .  تريـن دوسـتـان مـن و عـلـي بـود                 

هيکلي درشت و قدي بلـنـد داشـت و             
تيربار را مـانـنـد يـک اسـبـاب بـازي                   
حمل مي کرد و قطار فشنگهايـش را      

. مثل تسبيح در دستش مي چرخـانـد   
ترس براي قباد احسـاس نـا آشـنـائـي             

در عملياتها هميشـه او را آنـور         .  بود
. خط جبهه دشمن پـيـدا مـي کـردنـد             

يـکـبـار رفـتـيـم يـک            " علي مي گفـت      
پايگاه را گرفتيم و آخر سر ساخـتـمـان          

وقـتـي   .  را با آر پي جي منفجر کرديـم   
دود و گرد و خاک ناشي از آر پي جـي          
خوابيد، قباد را ديديـم کـه در حـالـي              
که لباس تازه اي را که آنجا پيدا کـرده    
بود، مي پوشيد و تـيـربـارش را يـک               
وري روي دوشــش انــداخــتــه بــود از              

ظـاهـرا از     . خرابه هاي آن خارج ميشد 
يک لحظه فرصت استـفـاده کـرده بـود            

که برود توي ساخـتـمـان بـبـيـنـد مـي                
شلوار خـودش  .  تواند لباسي پيدا کند 

 ." روز قبل با آتش سوخته بود
از آنجا که قباد يکـي دو سـال از           
من جوانتر بود و رفتارش هـم خـيـلـي        
بچه گانه بود، من مثل برادر کوچکـه    

سـربـه سـرش      .  به او برخورد مي کردم    
مي گذاشتم و اصال نمي توانسـتـم او           

مخصوصا برخوردش .  را جدي بگيرم 
به دخترها و ازدواج خيلي مختص بـه     

بــراي قــبــاد ازدواج و             .  خــود بــود     
پيشنهاد ازدواج دادن انـگـار بـخـشـي          
از امورات روزمره زندگي بود کـه بـه            
سادگي مي شد به آن نـوکـي زد و از               

امـروز پـيـشـنـهــاد        .  کـنـارش گـذشـت      
ازدواج مي داد و فـردا اصـال يـادش              
نبود چـنـيـن کـاري کـرده اسـت و بـا                    
همان سادگي و صميميت گذشـتـه بـا           

مـعــمــوال  .  طـرف بـرخــورد مـي کـرد          
پـيـشـنـهـاد ازدواج دادن کـار آسـانـي                 

پسري که از يک دختر خـوشـش     .  نبود
مي آمد و از او مي خواسـت بـاهـاش        
ازدواج کند، روزها و ماهـهـا خـودش        
را بـراي آن لـحـظـه آمـاده مـي کـرد،                   
حرفهايش را پيش خودش تکرار مـي      
کـرد و روز و ســاعـت مـنــاسـبــي را                  
انتخاب مـي کـرد کـه احسـاسـش را                
بيان کند و وقتي هـم جـواب رد مـي               
گرفت بهش بر مي خورد و تا مدتـهـا         
با دختر مربوطه حرف نمي زد يـا بـا              

 . او سر سنگين مي شد
هيچکدام از اين قـوانـيـن شـامـل            

او جوانتر از آن بود کـه    .  قباد نمي شد 
تعلق احساسي عميقي به کسي پـيـدا        
کند و وقتي از دختري خـوشـش مـي             
آمد، همان لحظه احسـاسـش را بـيـان           
مي کرد و به هـمـان سـرعـت هـم آنـرا              

همه کساني که او   .  فراموش مي کرد  
را مي شناختند از اين عادت او خـبـر     
داشتند و اين موضـوع کـوچـکـتـريـن            
تاثيري در رابطه آنـهـا بـا قـبـاد نـمـي                 

. گذاشت و همه او را دوست داشـتـنـد         
وقتي من در اين موارد اذيـتـش مـي         
کردم، مي گفت آخرش از حـرص تـو             
هم شده با يک پيرزن ازدواج مي کـنـم           
و با اشاره چشم، يکي از دخـتـرهـائـي           

را که از ديگران سنش باالتر بود ولـي        
خيلي به خودش مي نازيد و دماغش     

 . را باال مي گرفت، را نشان مي داد
وقتي که قـبـاد در اردوگـاه بـود،            
هر روز صبح پا ميشد و از خـانـه يـک       
دوست به خانـه دوسـت ديـگـري مـي              

پيش يکي صبحانه مي خـورد،  . رفت
پيش ديگري مـيـوه اي يـا يـک تـکـه                  
شيريني پيـدا مـي کـرد، از طـاقـچـه                
يکي کرم بر مـي داشـت و بـه سـر و                   
صوتش مي ماليـد و نصـف شـيـشـه              
عطر ديگـري را روي خـودش خـالـي               

گاهي وقتها همـزمـان بـوي      .  مي کرد 
چند نوع عطر مي داد، چون با وجـود      
اينکه يکجا عطر زده بـود اگـر جـاي             
ديگري عطر ديگري هـم مـي ديـد و              
دوست داشت، دلش نـمـي آمـد از آن             

مــن از   .  بــگــذرد و از آن هــم مــيــزد            
شنيدن شيرين کاريهاي قباد از تـه دل      
خوشحال مي شدم و با افتخار به آنهـا     
گوش مي کـردم و راوي را مـجـبـور                
مي کردم آنها را دوباره برايم تـعـريـف         

 . کند
 

قــبــاد در جــريــان نــجــات گــردان           
 شوان جان باخت 

خوبي جواني اين است که زندگـي     
چنان انسان را دربر مي گيرد که هيـچ    
چـيـزي نـمــي تـوانــد درازمــدت او را                

حتي دوري از دوسـتـان     .  غمگين کند 
خوب هم بعد از مدت کوتاهي قـابـل           

مخصوصا در آن   .  تحمل تر مي شود  
شرايـط هـيـچ روزي مـثـل روز قـبـل                  
نـبـود، هـمـيـشـه خـبـر تـازه اي بـود،                     
هميشه شايعه اي بود و هميشه کـاري     

و مـن کـمـتـر         .  براي انجـام دادن بـود       
ساعتي بـيـکـار بـودم کـه بـتـوانـم از                   
اينکه به ناحيه نرفـتـه ام و از ايـنـکـه               
دوستانم همه رفـتـه انـد و از ايـنـکـه                  
علي ديگر آنجا نيست که سر به سـرم          
بگذارد و با من شعر بخواند، ناراحت       

داشتم کار در اتاق عمل را يـاد      .  شوم
مي گرفتم و مـي خـواسـتـم خـوانـدن                
کاپيتال مارکس را شروع کـنـم، مـي           
خـواسـتـم تـقـاضـاي عضـويـت کـنــم،                
دوستان تـازه اي پـيـدا کـرده بـودم و                  

بعضي از قديميهـا هـم هـنـوز جـائـي               
در نتيجه هنوز به انـدازه    .  نرفته بودند 

کافي هيجان در زندگي وجـود داشـت       
بـهـر حـال      .  که من را راضي نگه دارد   

مــي دانســتــم بــزودي زمســتــان فــرا             
مـيـرسـيـد و بـخــاطـر سـرمـا و بــرف                   
عملياتهاي نظامي محدود مي شد و    
دوستانم به اردوگاههاي مرزي بر مي       

فقط اميدوار بودم تا آنموقـع  .  گشتند
 . بالئي سرشان نيايد

مربي من معتقد بود که مـن بـه          
انــدازه کــافــي آمــوزش ديــده ام و از               
خصـــوصـــيـــات يـــک عضـــو حـــزب            
برخوردار هستم و مي توانم تقـاضـاي      
عضويت در حزب کمونيست ايـران را      

مـن هـم تـقـاضـاي عضـويـت              .  بکنـم 
آن سالها عضـويـت مـثـل االن           .  کردم

آسان نبـود کـه هـرکسـي کـه بـرنـامـه                  
حزب را قبول داشت بتواند يک فرم را         

بايد ثـابـت مـي      . پر کند و عضو شود 
کردي که برنامه را فهميده اي و بـه آن      

. معتقدي و اينرا در عمل نشان دهـي      
مي بـايسـت در يـکـي از ارگـانـهـاي                  
حـزب فــعـالـيــت کــنـي و فـعـالــيـتــت                 
بازگـوي روحـيـات کـمـونـيـسـتـي ات                
بــاشــد، مــي بــايســت بــتــوانــي روي             
محيطت تاثير بگذاري و ديـگـران را           
به راهت عالقمند کني، مـي بـايسـت       

. در راه آرمانت فداکاري کني و غـيـره      
من فکر مـي کـردم هـمـه بـايـدهـا و                   
نبايدهاي الزم را بخـوبـي پـيـش بـرده             
بودم و اميدوار بودم که بـا عضـويـتـم         

دو هفتـه بـعـد فـيـروزه          . موافقت شود 
پيش من آمد و گفت با عضويت مـن    

من و چند تـاي    . " موافقت نشده است 
امـا  .  ديگر خيلي از تـو دفـاع کـرديـم          

بيشتر اعضاي هيئت تصمـيـم گـيـري         
معتقدند که تو هنوز خيلي جـوانـي و      
بايد به لحاظ اجتماعي کمي پخته تـر   

. شوي تا بتواني عضـو حـزب بـاشـي            
اما تصميم گرفته شد که تو را پـيـش           
عضو کنند و در يکي از زير حوزه هـا      

مـن کـلـي نـا امـيـد             " سازمانت دهند 
نمي دانستم کجاي رفتارم غـيـر     . شدم

اجتماعي بود و روي چـه عـرصـه اي              
مي بايست کار مي کـردم کـه مـورد           
قبول هيئت تصميم گيـري واقـع مـي           

يــعـنــي چــطـوري يـک فـرد مــي              .  شـد 
ايـنـرا خـود      .  توانست اجتماعي شـود    

هر چـه بـاشـد      .  فيروزه هم نمي دانست  
تعريف خاصي از اين ترم وجود نـدارد        
و هر کس کامال اخـتـيـاري آنـرا بـراي           

فکر مـي کـنـم      .  خود تعريف مي کند  
هيچ بهانه ديگري نداشتـنـد و نـاچـار             

بـهـر حـال مـن         .  بودند دليلي بيـاورنـد   
پيش عضو شـدم و در يـکـي از زيـر                  

زيـر حـوزه     .  حوزه ها سازماندهي شدم 
ها در واقع همان کار حوزه ها را مـي       

يعني آموزش مي ديدند و هر .  کردند
جا الزم مـيـشـد در مـحـيـط کـار و                    

سـلـول   .  فعاليتشان دخالت مي کردند   
سازماندهي سـيـاسـي اعضـا رسـمـي            

حـوزه هـا در واقـع ظـرف             .  حوزه بـود  
ابــراز وجــود ســيــاســي اعضــا حــزب            

اعضا حزب مي توانستنـد در    .  بودند
حوزه ها در مورد سيـاسـتـهـاي حـزب         
صحبت کند، مي توانستند نظرات و       
پيشنهاداتشان را براي پيشبرد بـهـتـر         
سياستها بيان کنند، مي تـوانسـتـنـد           
در مـورد اخـتـالفـات سـيـاسـي درون               
حزب اظهار نظر کنند، مي توانستند     
راي گيري کـنـنـد و مـي تـوانسـتـنـد                  
اعضا جديد بپذيرند و بر امر آمـوزش     

زيـر حـوزه     .  غير اعضا نظارت کـنـنـد      
ها هم تحت نظارت سياسي اين حـوزه    

 . ها بودند
آمـــوزش ســـيـــاســـي يـــکـــي از            
مهمترين عرصه هاي کار و فـعـالـيـت       
بود و در تـمـام سـطـوح تشـکـيـالتـي                 

از آنجـا کـه اکـثـر         .  پيش برده مي شد   
کساني که در صف پيشمرگان کوملـه   
بـودنـد، جـوان و کــم سـواد بـودنـد و                   
ــا                 ــد و ب خــيــلــيــهــا روســتــائــي بــودن
مارکسيسم و سياست زيـاد آشـنـائـي          
نـداشـتــنـد، تـاکـيــد ويــژه اي بــر امــر                 

مـي گـفـتـنـد        .  آموزش وجـود داشـت     
رفقاي کميته مرکـزي و مـخـصـوصـا           
منصور حکمت در جـلـسـات حـزبـي             
ــر امــر امــوزش اعضــا و                 مــرتــبــا ب

. کادرهاي تشکيالت تاکيد ميکنـنـد   
اين اندازه توجه بـه آمـوزش يـکـي از               

. ويژگيهاي خاص تشکيالت مـا بـود       
ســنــتــا ســازمــانــهــاي مســلــح کــرد،            

. اهميتي به اين موضوع نـمـي دادنـد        
بــراي آنــهــا مســئلــه خــاصــي وجــود             
نــداشــت کــه کســي را بــر اســاس آن                

مســئلــه مــلــي و       .  آمــوزش بــدهــنــد    
مبارزه براي خـلـق کـرد يـک جـنـبـش                 
اجتماعي ديرين بود و ملحق شدن بـه     
نيروهاي مسلح و از آنـهـا جـدا شـدن              
براي خـيـلـي از جـوانـان کـرد، امـري                  

پـيــشـمــرگ   .  آشـنـا و مــعـمـولــي بــود          
احـتـيـاج بـه دانـش و آگـاهـي زيـادي                   

. نداشت که بر مـردم حـکـومـت کـنـد           
ــه او ايــن                   نــفــس اســلــحــه داشــتــن ب
صالحيت را مي داد که بعنوان ناجـي     

ــود                 . و مـــاوراي مـــردم ظـــاهـــر شـ
حـکــومــتـي هــم کـه او بـرايــش مــي                 
جنگيد قرار نبود سيستم متفاوتي بـا   

ــاشــد              ــچــه وجــود داشــت، ب يــک  .  آن
حکومت محلي که وزرا و استانـداران   

 ...زندگي نامه 
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و شهردارانش بجـاي فـارسـي، کـردي            
حرف مي زدند و لـبـاس کـردي مـي               
پوشيدند، نهايت هدفي بود کـه آنـهـا            

در نــظــام   .  بــرايــش مــي جــنــگــيــدنــد      
پيشنهادي آنها قـرار نـبـود کـارگـر و               
مـردم دسـتــي در حــکـومــت داشــتــه             
باشند، شـورا و مـجـمـع عـمـومـي و                 
نهادهاي مردمي جائـي در سـيـسـتـم            
فــکــري آنــهــا نــداشــتــنــد و ســاخــتــار            
اقتصادي جامعه هـمـچـنـان بـر پـايـه               
استثمار کارگر و توليد سود براي يـک      

حـزب کـمـونـيـسـت         .  عده قـلـيـل بـود       
حزب کـمـونـيـسـت يـک           .  اينطور نبود 

سازمان خـالف جـريـان بـود کـه مـي                
خواسـت کـل سـيـسـتـم اقـتـصـادي و                  
سياسي و دولتي جامعه را زيـر و رو            
کند و بجاي آن يک جامعه متفاوت و    

براي اينکار الزم بـود      .  انساني بسازد 
نيروهايش را آماده کند و آنـهـا را بـا             
عقايد کمونيستـي و مـارکسـيـسـتـي            

رهبران حزب و در راس   .  مسلح سازد 
آنها منصور حکمت مـعـتـقـد بـودنـد             
حاال کـه بـنـا بـه شـرايـط عـده قـابـل                     
توجهي از کمونيستـهـا و انـقـالبـيـون             
يکجا و تحـت رهـبـري ايـن سـازمـان               
جمـع شـده انـد بـايـد از ايـن فـرصـت                     
نهايت استـفـاده را کـرد و کـادرهـاي                
کمونيست و پخته اي آموزش داد کـه      
در شرايط متفاوتي هم کـه در آيـنـده             
ممکن اسـت بـرايشـان پـيـش بـيـايـد                 
بتوانند جلو بيافتند و پرچم کمونيسم       

تاريخ نشـان    . ( را برافراشته نگه دارند 
داد کـه ايـن آمـوزشـهـا در سـالـهــاي                  
بســـيـــار حســـاس بـــدرد جـــنـــبـــش              

در فصلهاي بـعـدي   !  کمونيستي خورد 
 ) به اين مي پردازم

بــه هــمــيــن دلــيــل بــود کــه امــر              
آموزش از اهيمت ويژه اي بـرخـوردار           
بــود و طــرحــهــاي مــتــفــاوتــي بــراي             

. پيشبرد بهتـر آن ارائـه داده مـيـشـد               
پيشمرگان و افراد غيـر عضـو مـربـي          
داشـتـنــد و مــوظـف بــه مـطــالـعـه و                  
فراگيري متون پايه اي مارکسيسـم و        
ادبيات حزب بودند، پيـش اعضـا در          
زيرحوزه آموزش مـي ديـدنـد، اعضـا           
در حـوزه هـا و سـمـيـنـارهـاي حـزبـي                   
شرکت مي کردند و در سطوح بـاالتـر      
هم مدرسه حزبي اکتبر بـود کـه بـراي          
آموزش کادرهاي باسابقه و قديمـي و      
مسئولين سياسي واحـدهـا سـازمـان           

 . داده شده بود
 

 يکي از جمعهاي مدرسه حزبي 
افراد زيـرحـوزه مـا از ارگـانـهـاي              

از مـرکـز پـزشـکـي          .  مختلـف بـودنـد     
بهروز در بـخـش فـنـي       .  فقط من بودم 

کار مـيـکـرد، مـعـصـومـه از روابـط                 
عمومي بود و حسن و جمال از ارگـان        

ديـگـران هـم بـودنـد          . انتشارات بودند 
. کـه مـن االن خـوب يـادم نـمـي آيــد                  

جمال و حسـن از مـعـدود پـيـشـرگـان                
آنـهـا   .  کومله بودند که ايراني نبـودنـد     

اهل شهرهاي کردستان عراق بودند و        
مخفيانه در ميان صفوف پيشمـرگـان     

اگر رژيم صدام حسـيـن     .  کومله بودند 
مي فهميد آنها پيش ما هسـتـنـد نـه             
تنها آنها را اعدام مـي کـردنـد بـلـکـه             

. ما هم دچار مشکل جدي مـيـشـديـم       
طبق قراري که بيـن کـوملـه و دولـت              
عراق وجود داشت، ما حق فعاليت و       

. دخالت سياسي در عراق را نداشتـيـم        
نمي توانستيم در شهرهاي کـردسـتـان         
تبليغ کنيم و مطلقا اجـازه نـداشـتـيـم           
شهروندان عراقي را به درون صـفـوف          

اما جنبش کمونيسـتـي   .  خود بپذيريم 
عراق متوجه حزب ما و مخـصـوصـا          
نوشته ها و نظرات منصـور حـکـمـت          
شده بود و با عـالقـه آنـرا دنـبـال مـي               

بعضي از فعاليـن آنـهـا فـارسـي           .  کرد
ياد گرفته بودند که بـتـوانـنـد نـوشـتـه              

. هاي منصور حـکـمـت را بـخـوانـنـد              
ــل                  ــعــضــي از ايــن مــحــاف ظــاهــرا ب
مخفيانه با حزب تـمـاس داشـتـنـد و               
چند نفري که در صفوف ما فـعـالـيـت       
مي کردنـد از جـملـه حسـن و جـمـال                  
کساني بودند که فعـالـيـتـهـايشـان لـو             
رفته بـود و در خـطـر دسـتـگـيـري و                    
اعـدام از طـرف رژيـم صـدام حسـيــن                
بودند و کومله مخفيـانـه آنـهـا را در              
صفوف خود پذيـرفـتـه بـود تـا راهـي               
براي خارج کردن آنها از منطقـه پـيـدا          

 . شود
کار کردن با ايـن گـروه بـراي مـن              

از آنجائي که جـلـسـاتـمـان      .  جالب بود 
را هر دفعه در يکي از ارگانها بـرگـزار         
مي کرديم، مي توانسـتـم بـا افـراد و              
ارگانهاي مخـتـلـف آشـنـا شـوم و بـه                 

. جاهائي بروم که معموال نـمـي رفـتـم        
از همه بهتر وقتي بود که جلـسـاتـمـان       

. را در پايگاه گاپيلـون مـي گـرفـتـيـم              
اين پـايـگـاه روي يـکـي از کـوهـهـاي                  
اطراف اردوگاه مسـتـقـر شـده بـود و               
يکي از چند پـايـگـاه اطـراف اردوگـاه           
بود که وظيفه ديده باني و نـگـهـبـانـي        

رفتن بـه  .  از اردوگاه را بر عهده داشت   
پايگاه يعني از اردوگاه خارج شـدن و          
اين براي ما حالت نوعـي پـيـک نـيـک            

اگر هوا خوب بود بيـرون روي    .  داشت

تخته سنگهاي اطـراف پـايـگـاه مـي              
نشستيم، غذايمـان را هـمـانـجـا مـي              
خورديم و جلسه را هم همانجا بـرگـزار     

آن دور و بــرهــا پــر از             .  مــي کــرديــم   
درختان زالـزالـک بـود و مـن عـاشـق                 

هر بار کـه بـه يـکـي از             . زالزالک بودم 
اين پـايـگـاهـهـا مـي رفـتـيـم مـن تـا                     
خـرخــره زالــزالـک مــي خــوردم و يــک              
کــيــســه هــم پــر مــي کــردم و بــراي                  

هـر  .  دوستانـم در اردوگـاه مـي بـردم            
وقت هم زالزالک نرسـيـده بـود، مـيـوه           
هــاي وحشــي ديــگــر و يــا گــل مــي               

نوعي ميـوه وحشـي بـود کـه           .  چيديم
من اسمش را نمي دانم، اما خيلي پـر        
آب و شيرين بـود و در دهـن نـوعـي                  

ايـنـهـا از      .  مزه گس بجا مي گـذاشـت   
يـک نـخــود هـم کـوچــکــتـر بـودنــد و                  
معموال روي بوته ها سبز مـي شـدنـد       
ــبــاي زرد و قــرمــز                    ــگــهــاي زي و رن

آنها را نـمـي شـد در کـيـسـه             .  داشتند
ريخت چون له مي شدند و خيلـي زود     

امـا مـن راه حـمـل           .  خراب مي شدند 
نـوعـي گـل آن        .  آنرا پيـدا کـرده بـودم        

اطراف سبز مي شد که کله اي گـرد و      
مثل يک توپ گرد تـيـغ   .  تيغي داشت 

تيـغـي کـه سـاقـه اي بـلـنـد و سـفـت                       
من اين گلهـا را مـيـکـنـدم و            .  داشت

مـيـوه هـاي وحشـي را کـنـده و روي                   
ايـنـکـار    .  تيـغـهـاي آن مـي گـذاشـتـم             

مـيـوه   .  هنري براي من لذتبخش بـود      
هاي کوچولوي رنگي روي کله خـاري         
اين گلها خيلي قشنگ مـي شـدنـد و           
من هر وقت حوصله داشتم سعي مي       
کردم رنگها را بـا هـم قـاطـي کـنـم و                  

. طـرحـهـاي خـوشـگـلـي درسـت کـنــم               
خودم از اين کلکي که مي زدم خيـلـي     
راضي بودم، اما کسـي از آن خـيـري              

ميوه ها خيلي کـوچـولـو و        .  نمي ديد 
بشدت ظريف بودند و خيـلـي زود لـه             
مي شدند و خارها هم تـيـز و بـيـرحـم             
بــودنــد و دســت آدم را ســوراخ مــي               

کسـي حـاضـر نـبـود بـخـاطـر               .  کردند
چهار دانـه مـيـوه دسـتـش را زخـمـي                 

 . کند
بهروز و جـمـال هـمـيـشـه بـا مـن                  

مـا سـه نـفــر        .  هـمـراهـي مــي کـردنـد         

بيشتر از ديگر اعضـاي گـروه بـا هـم               
بهروز از همـه سـيـاسـي       . مي پلکيديم 

تر بود و خودبخود نقش رهبري جـمـع      
او از قديم فـعـال   .  ما را برعهده داشت   

سياسي بود که سالها با يک سـازمـان         
فکر مي کنم ارتـش رهـائـي      ( چريکي  
ــخــش     ــود و در             ...)  ب کــار کــرده ب

جنگلهـاي شـمـال بـعـنـوان پـارتـيـزان                 
تـازه هـمـان اواخـر طـي            .  جنگيده بود 

اطــالعــيــه اي از ســازمــان خــودش              
استعفا داده و بـه حـزب کـمـونـيـسـت                

هـمـيـشـه بـعـد از           .  ايران پيوستـه بـود     
جلسات حوزه من و جمال پيش بهروز     
مي مانديـم و از او مـي خـواسـتـيـم                  
داسـتـان جــنـگـهــاي چـريــکـي اش را               

با وجـود ايـنـکـه       .  برايمان تعريف کند  
خودمان هم بنوعي پارتـيـزان بـوديـم،        
اما شنيدن در مـورد کسـانـي کـه در              
جنگلهاي شمال اسلحه داشتند و مـي    

 . جنگيدند خيلي جالب بود
زمستان که شد، دوستـانـم يـکـي          

هر چند که آنها ديگـر  .  يکي برگشتند 
در مرکز پزشکي کار نمي کردند و بـا        
واحـدهــاي خــود مــي مــانـدنــد، امــا            
همينکه آن اطراف بودند و مـن مـي             

عـلـي   .  توانستم ببينمشان خـوب بـود      
سـاعـتـهـا     .  را تقريبا هر روز مي ديدم      

از دعـواهـائـي      .  با هم حرف مي زديـم   
که در واحدشان داشت صـحـبـت مـي            
کـرد، از مــحـفــل بــازي يــک عــده از                 
مسئولين و از اينکه خـودش و چـنـد           
نفر ديگـر در مـقـابـل آنـهـا ايسـتـاده                   

. از پويا برايم تعريف مي کـرد   .  بودند
از اينکه اگر پـويـا زنـده بـود، حـتـمـا                  

چون پويا يـک  " طرف او را مي گرفت،    
کمونيست واقعـي و انسـان صـادقـي            

". بود و از محفل بازي بدش مي آمـد   
من هم از ماجراهاي مـرکـز پـزشـکـي         
مي گفتم، از افراد تازه اي کـه بـه مـا            
پيوسته بودند، از اينکه فـريـد ديـگـر             
مسئول سياسي مرکز پزشکي نيسـت    
و االن جاي ديگري کـار مـي کـنـد و                
کسي که به جاي او مسئـول سـيـاسـي        
شده، مثل او خوب نيست، از ايـنـکـه       
ديگر در بخش کار نـمـي کـردم و بـه                 

. درمانگاه منتقل شده بـودم و غـيـره          
البالي حرفهايمان هم علي تکه هائـي     
مي پراند که احساسش را نسـبـت بـه            

من مـنـظـورش را      . من نشان مي داد 
اين موضوع را در نامـه  .  مي فهميدم 

امـا  .  هايش هـم مـتـوجـه شـده بـودم              
نـمـي   .  خودم را بـه نـفـهـمـي مـي زدم              

فکـر مـي کـردم        ( خواستم عاشق شوم  
، حوصـلـه عشـق و عـاشـقـي              ) نيستم

نداشتم و از دوستيم با علي همانطـور        
مـي تـرسـيـدم       .  که بـود راضـي بـودم         

مانند خيلي از زوجهاي ديگر بـعـد از       
مدتي حرفي براي هم نداشته باشيم و         

مـي تـرسـيــدم      .  از هـم خســتـه شــويـم         
زندگي مشترک انسان را وابسته کـنـد       

مـن نـمـي      .  و آزادي را از من بـگـيـرد         
. خــواســتــم بــه کســي وابســتــه بــاشــم           

ــراي خــودم               دوســت داشــتــم خــودم ب
تصميم بگـيـرم و هـرکـاري دلـم مـي                 

هرچـنـد مـي دانسـتـم          .  خواست بکنم 
علي با خيلي از مردهاي ديـگـر فـرق          
داشت، اما بـهـرحـال مـرد بـود و در                 
همان جامعه و در دل هـمـان سـنـتـهـا              
بار آمده بود و من نمي خواستـم آثـار           

بـا  . " اين سنتها را در رفتار او بـبـيـنـم          
اينهمه بدبيني هيچوقت نمـي تـوانـي          

يـکـي از دوسـتـانـم بــا            "  ازدواج کـنـي    
شايد ايـنـطـور      . خنده به من مي گفت 

ولي من نيازي بـه عـجلـه کـردن           . بود
 . نمي ديدم

وقتي واحد علي به اردوگاه چناره     
اردوگاه ديـگـري کـه بـا          ( منتقل شد،   

عـلـي بـراي      )  ما فاصله زيادي داشـت    
وقتي فهمـيـد      . خداحافظي پيشم آمد  

که من روي تصمـيـم خـودم هسـتـم و             
نـمـي خـواهـم بـا او ازدواج کـنـم، بـا                     

 ...زندگي نامه 
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 ۶ از صفحه  
ناراحتي و در حالي که سعي مي کـرد   
جلوي گريه اش را بگيرد از مـن جـدا           

من از او خواهش کردم که بـرايـم     .  شد
نامه بنويسد و نگذارد ايـن مـوضـوع        

نيمـچـه   .  روي دوستيمان تاثير بگذارد 
 . قولي داد و با عجله دور شد

   
  ***** 

   
با ادامـه جـنـگ ايـران و عـراق،                
شرايط ماندن در اردوگاههـاي مـرزي        

دولـت  .  براي ما هم سخت تر مي شـد     
عــراق بــراي ســاخــتــن يــک کــمــربــنــد            
امنيتي در مرز، همه روسـتـائـيـان را            
مجبور به ترک خانه و روستـاهـايشـان          
ــکــه مســکــن و                    ــن ــدون اي کــرده و ب
امکاناتي برايشان فراهم کند آنـهـا را        

. آواره شهرهاي داخـلـي تـر مـي کـرد              
بعضي وقتها روستائيان مخفيانـه بـر        
سر خانه و زندگيشان بر مي گشـتـنـد            
و خـطـر کشـف شـدن از طـرف رژيــم                  
صدام و تـوپ بـاران ايـران و انـفـجـار                 
مين را به آوارگي و بي خـانـمـانـي در           
شهرهاي سليمانيه و هـولـيـر تـرجـيـح            

 . مي دادند
يک عده اي از روسـتـائـيـانـي کـه               
هنوز در آن منطقـه مـانـده بـودنـد بـا               
تراکتور خـودشـان را بـه اردوگـاه مـا               

 سـالـه     ١٨  يا ١٧ رسانده و پسر جوان    
اي را که روي مين رفته بود و بشـدت        

او .  سوخته بود را به درمانگاه آوردند      
را در يک پتو پيچيده و توانسه بـودنـد      
آتش را خاموش کنند، امـا هـنـوز از          
پوستش دود بلند مـيـشـد و اثـري از               

هنوز هم مي .  حيات در آن نمانده بود  
توانم بوي تند گوشت سوخته و چـهـره      
بــيــجــان آن پســر جــوان را بــوضــوح               

از همه دردناکتر اين بود .  مجسم کنم 
ــنــکــه                  ــواده اش از تــرس اي کــه خــان
نيروهاي حـکـومـت مـتـوجـه جـريـان               
نشوند، مجبور شدند جنـازه او را در         
ميان کاههـائـي در تـراکـتـور پـنـهـان                

انـگـار حـتـي مـرگ هـم نـمـي                 .  کنند
تــوانســت انســان را از شــر چــنــيــن                 

 . رژيمهائي راحت کند
اينور مرز بودن ما بـاعـث نشـده           
بـود کــه جــمــهـوري اســالمـي مــا را               

توپ باران و بـمـبـاران        .  فراموش کند 
اردوگاهـهـاي نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون             
امري روزمره بود و بيـشـتـر راهـهـا و             
مناطق اطرافمـان مـيـن گـذاري شـده             

يک پياده روي ساده در کوهـهـاي   .  بود

پشت سـر اردوگـاه مـي تـوانسـت بـه                 
در .  آساني منجر به يک فـاجـعـه شـود       

يکي از اين توپ بارانها کژال يکـي از     
دوستان نزديک من و خواهرش ويدا و     
چند نفر ديـگـر جـانشـان را از دسـت                 

تازه داشت هوا تاريک مي شـد   .  دادند
. که انفجار عظيمي اردوگاه را لـرزانـد        

مردم ريخته بودند بيرون که بـبـيـنـنـد            
چه اتفاقي افتاده است و بلـنـدگـوهـهـا        
ــه                      ــه ب ــد ک ــن ــه مــي خــواســت ــم از ه
پناهگاهها بروند و از تجمع در يکجا       

مسئولين پزشـکـي از     .  خوداري کنند 
ما خواستند آماده بـاشـيـم، احـتـمـال             

چـنـد   .  زياد تعدادي زخمي شده بودنـد    
. دقيقه بعد زخمـيـهـا از راه رسـيـدنـد              

درمــانــگــاه و اتــاق عــمــل و بــخــش              
بستري پر از ناله هاي افـراد مـجـروح           
شده بود و ما پزشکـيـاران بـه اطـراف          
مي دويديم و هـر کـس بـنـوبـه خـود                  
تالش مي کرد هرکاري از دستـش بـر        
مي آيد براي نجات مجروحين انـجـام      

دکتر اردالن با يک سرنگ بـلـنـد    .  دهد
بـه قــلـب يــکـي از آنـهـا مسـتـقــيـمــا                    
آدرنالين تزريق مي کرد و بـهـا کـه از            
يافتن رگ دست ديگري نا اميـد شـده      
بود با تيغ پوست وي را بريد و سـعـي           
کرد آمپول را در رگ ويـدا کـه ديـگـر            
کامال از خون خالي شده بود فرو کنـد    

دکـتـر احـمـد       .  و به او سرم وصل کـنـد   
مجبور شد چند بار به او بـگـويـد تـا              
بها بفهمد که ديگر فايده ندارد و ويـدا   

 . از همان لحظات اول جان داده است
من در اتاق عمل بودم وقتـي کـه           

در واقـع بـدن تـکـه           .  رحمان را آوردند  
ــد              ــاره شــده او را آوردن يــکــي از     .  پ

دستهايش فقط با يک تکه پوسـت بـه           
بدنش آويزان بود، استخوانهاي پـايـش    
زده بود بيـرون و خـون از هـمـه جـاي                  

در هــمــان    .  بــدنــش فــوران مــي کــرد        
لحظات اول يک دست و يک پـايـش را           
بريدند، فک باال و پائـيـنـش را کـه از                
چند جا شکسته بود و از جا در رفـتـه       
بود به هم دوختند که تکان نـخـورد و        

پـاي  .  شکستگي اش بـيـشـتـر نشـود           
ديـگـرش را بــخـيـه کـرده و آنـرا گــچ                   

دست ديگرش را و زخمـهـاي    .  گرفتند
کـف  .  ديگرش را هم پانسمـان کـردنـد       

اتاق عمل پوشيده از خون و گوشت و         
تکـه هـاي بـدن و پـنـبـه و بـانـدهـاي                      

. پانسمان و کيسه هاي خالي سرم بود      
وقتي براي تمـيـز کـردن نـبـود، فـعـال                
بايد تا مي توانستيم جان کسـانـي را          

 . که در خطر بودند نجات مي داديم
ساعت از دو بعـد از نصـف شـب            
گذشته بود وقتي باالخره کـارمـان در         
اتـاق عـمــل تـمـام شـد و تــوانسـتـيــم                  

رحمان را به بـخـش بسـتـري مـنـتـقـل                
من در حالي که به چهـره رنـگ     .  کنيم

پريده او نگاه مي کردم، پـيـش خـودم         
فکر مي کردم که آيا مردن او بهتـر از     
زنده ماندنش با آن وضـع نـمـي بـود؟              
تازه دردهاي جسـمـي اش يـکـطـرف،             
وقتي که باالخره به هوش مي آمـد و        
مي فهميد که همـسـرش ويـدا ديـگـر             
زنده نيست، چـه دردي مـي بـايسـت               

اگر مـن بـودم احـتـمـال زيـاد               .  بکشد
 . مرگ را ترجيح مي دادم

ساعت سـه بـعـد از نـيـمـه شـب،                 
وقتي به بخش بيماران بسـتـري رفـتـم          
شــنــيــدم کــژال هــم در چــادر ويــدا و                
رحمان بوده و هـمـانـجـا جـان بـاخـتـه                  

تا آن لحظه مـتـوجـه خسـتـگـي         . است
مفرط و حـالـت تـهـوعـي کـه در اثـر                  
استشمام بوي خون و دارو بـهـم دسـت        

حــتــي نــمــي    .  داده بــود، نشــده بــودم       
. دانستم که سرتاپايم غـرق خـون بـود          

با شنـيـدن خـبـر مـرگ کـژال از اتـاق                   
بـيـرون دويـده و در گـوشـه اي کـنــار                   

. سنگها دوال شدم و حالم بـهـم خـورد         
ديگر نـمـي تـوانسـتـم جـلـو خـودم را                  

استفراغ مي کردم و در هـمـان   .  بگيرم
حال بـطـرز هـيـسـتـريـکـي گـريـه مـي                   

 . کردم
 

 کژال و خواهرش ويدا 
کژال دختر ظـريـف و مـهـربـان و               

قلبي به ظـرافـت     . دوست داشتني بود 
. پوستش داشت و بنرمي مي خنـديـد    

دختر شلوغ و پر سر و صدائي نـبـود،         
. و تالشي براي جلب توجه نـمـي کـرد        

اما حضورش اطمينان بـخـش بـود و           
نوعي آرامش و اطمينان را با خود بـه    

انسـان  .  هرجا که مـي رفـت مـي بـرد            
مي توانست به آساني زندگيش را در      
دست او بگذارد و مطمئـن بـاشـد کـه          
کژال با دلسـوزي تـمـام هـر کـاري از                  

. دستش بر بيايد براي او خـواهـد کـرد      
نمي توانستم باور کنم کژال ديـگـر در        

نمي توانستـم قـبـول      .  ميان ما نيست  
کـنـم کـه او ديـگـر بـه اتـاق دخـتــران                     
نخواهد آمد و با آن لبخند دلنشينـش    

 . آنرا روشن نخواهد کرد
آنشب هيچکدام از ما نتوانستيـم     

تقريبا همه پـزشـکـيـاران در         . بخوابيم
بخش بوديم و هـرکـس گـوشـه اي از                

مـريضـهــاي   .  کـار را انـجـام مـي داد            
معمولي را همه مرخص کـرده بـوديـم        

مــي .  کـه جــا بــراي زخـمــيــهـا بــاشــد            
بايست آنهائـي را کـه در وضـع بـدي                
بودند حـاضـر مـي کـرديـم کـه بـراي                   

. معالجـه بـه بـغـداد مـنـتـقـل شـونـد                  
دمدماي صبح رحمان به هوش آمد و   

بــه آرامــي شــروع بــه بــررســي وضــع              
من کناري ايستاده بودم .  خودش کرد 

فـکـش بـه هـم         . و او را نگاه مي کردم 
دوخـتــه شــده بــود و نــمــي تــوانســت              
دهانش را باز کند، اما بـعـد از چـنـد               
دقيقه بـازرسـي در حـالـي کـه سـايـه                   
خفيفي از لبخنـد بـر چـهـره اش گـذر                
مي کرد از الي دندانهايش بـه آرامـي        

حداقل هنـوز دسـت راسـتـم را            .  گفت
ــم طــراحــي کــنــم                 . دارم و مــي تــوان

رحمان در انتشارات کار مي کـرد و      ( 
مـن  ).  طرحهاي قشنگي مي کشـيـد      

که تا چند ساعت پيش داشـتـم فـکـر              
مي کردم شايـد مـرگ چـنـيـن کسـي                
بهتر از زنده ماندنش باشد، در مقابل     
روحيه باالي اين مرد و شجاعتي کـه          
در برابر آنهمه فـاجـعـه از خـود نشـان                

. مي داد، از خودم خـجـالـت کشـيـدم            
کساني مانند او را مـرگ بـه آسـانـي               

خوشبختـانـه   .  نمي تواند مغلوب کند  
رحمان زنده ماند و اکنون در يـکـي از       

 . کشورهاي اروپائي زندگي مي کند
 ادامه دارد 

 ...زندگي نامه 
 

عباس کـامـيـل، سـخـنـگـوي            
اتحاد عليه بـيـکـاري، بـه هـنـگـام             
رسيدن به ميدان تحرير بغداد بـراي    
شرکت در اعتراضات روز جـهـانـي       

او به مـنـطـقـه     .  کارگر دستگير شد 
منتـقـل    (green zone) سبز

شـــده و بـــراي هشـــت ســـاعـــت                
بازداشت شد تا از شرکتش در ايـن     
روز بزرگ طبقه کارگر جـلـوگـيـري          

ــروهــاي            .  شــود ــي ــر آن، ن عــالوه ب
امنيتي و نيروهاي ارتشي منطـقـه    
هاي اطراف ميدان تحرير و ميـدان    
فــردوس در بــغــداد را مــحــاصــره           
کردند تا مردم را مجبـور بـه تـرک           
اين مناطق کرده و از شـرکـتـشـان             
در تظاهراتها و اعـتـصـابـات روز             

 .اول مه جلوگيري به عمل آورند
در حاليکه بيکـاري در عـراق          

 درصـد    ٣٠ رو به رشد است و بـه            
ميرسد، دولـت هـيـچ کـاري بـراي              
ــا               ــيــکــاري ي ــاي ب تــعــمــيــن مــزاي
اجتماعي انجام نمي دهـد و هـيـچ           
نقشه اي براي تهيه کار منـاسـب و      

در واقـع،    .  کاهش بـيـکـاري نـدارد       
دولت حمالت خود بر عليه طـبـقـه          
کارگر را افزايش ميـدهـد، زمـانـي        
با جلوگيري کردن از تشکـل يـابـي         
ــارگــران، دخــالــت در پــروســه                ک
تشکيل اتحاديـه، و مـمـانـعـت از             
اعتراضـات و تـظـاهـراتـهـا، و در               
مــوارد ديــگــر از طــريــق اعــمــال             
قوانين ارتجاعي بر عليه کـارگـران        

حمله به کـارگـران و     . و زحمتکشان 

فعالين و رهبـران آنـان در روز اول             
ماه مه آخرين اقدام در ايـن مـورد           

 .بود
ما بازداشت عباس کاميل را      
قويا محکوم ميکنيم و آنرا نـقـض     
آزادي تجمع براي اعـتـراض عـلـيـه          

ما به .  طبقه سرمايه دار مي دانيم  
تمام کارگران، رهبران کـارگـري، و        
اتـحــاديـه هــاي کــارگــري عــراق و            
اتحاديه هاي کارگري بين الـمـلـلـي         
فراخوان ميدهيم که ايـن حـملـه را           

بازداشـت عـبـاس      . محکوم بکنند 
کــامــيــل قــادر نــخــواهــد بــود از             
ــارگــران و از دفــاع                 ــراض ک اعــت
کارگران از حقوق خود جـلـوگـيـري          

برعـکـس، ايـن عـمـل خشـم             .  کند
کارگران عليه اين دولت ارتجـاعـي      
ضد کارگري را افزايش خواهد داد      
و ما را در مبارزاتمان بـيـشـتـر بـه            
پيش خواهد راند تا زمـانـيـکـه بـه           

 .اهدافمان برسيم
 زنده باد اول ماه مه

قدرت طبق کارگر در اتحاد و      
 تشکل آن است

مــا خــواســتــار بــه رســمــيــت            
شناخته شدن کامل حـق کـارگـران          
بـــراي تشـــکـــل، اعـــتـــصـــاب و             

 .تظاهرات هستيم
 

 اتحاد عليه بيکاري در عراق  
– UAU 

 ٢٠١٢  مه ٢  –بغداد  

ما دستگيري عباس کاميل، سخنگوي                               
اتحاد عليه بيکاري، توسط ارتش عراق را                                   

 محکوم ميکنيم            
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 ۱ از صفحه  
گزارشي از وضعيت     

بازداشت شدگان مراسم روز      
  سنندج  ٢٠١٢ جهاني کارگر  

بـراسـاس گـزارشـهــاي رسـيـده بــه             
کميته برگزار کننده مـراسـم اول مـاه             

 سـنـنـدج، خـانـوادهـهـاي            ٢٠١٢ مه  
بازداشت شدگان مراسم روز جـهـانـي           
کــارگــر، بــا مــراجــعــه بــه نــهــادهــاي            
ــيــگــيــري                قضــايــي و امــنــيــتــي و پ
وضعيت عزيزان بازداشـتـي خـود، بـا           
جوابهاي سـربـاال و غـيـر مسـئـوالنـه               

. کارگزاران مربوطه مواجـه شـدهـانـد         
به صورتي که بـه خـانـواده هـا اعـالم               
نموده اند، بازداشت شدگان بـه سـتـاد           
خـــبـــري اداره اطـــالعـــات، جـــهـــت            
بازجويي هاي الزم منتقل شـده و تـا             
بيست روز آينده نـيـازي بـه مـراجـعـه                
خانواده هاي آنها به ستاد خبري نـمـي       
بـــاشـــد؛ زيـــرا اداره اطـــالعـــات از                
پاسخگويي به آنها خودداري خـواهـد         

 .ورزيد
 

بدين وسيله کميته برگزار کـنـنـده       
 سـنـنـدج،      ٢٠١٢ مراسم اول ماه مه     

موکداً خواستـار آزادي بـدون قـيـد و              
شرط بـازداشـت شـدگـان مـراسـم روز              
جهاني کارگر سنندج بوده و حـمـايـت        
تمامي کارگران و فعالين کـارگـري و           
نهادها و تشـکـلـهـاي مـدافـع حـقـوق               

ي  کارگر را در محکـومـيـت ادامـه         
بازداشت کارگران سنندج را خواستـار      

 .است
 کميته برگزار کننده مراسم   

  سنندج٢٠١٢ اول ماه مه 
 ۹۱  ارديبهشت ۱۴ 

 
 

خبري از دستگير شدگان    
 اول ماه مه سنندج    

پيرو گزارش قبلي، در ارتباط بـا         
برگزاري مـراسـم روز اول مـاه مـه و                 
سرکوب وحشـيـانـه کـارگـران تـوسـط             
نـيـروهــاي امــنـيــتـي و گـارد ويـژه و                  
بازداشت کارگران حاضر در مـراسـم،         
تا اين لحظه مشخصات هفت نـفـر از        

فـرهـاد   :  بازداشت شدگان به اسـامـي        
زنــدي، حــمــيــد طــاريــمــرادي، زاهــد           
بنفشي، فرزاد حسين پناهي، محـمـد        
لطيفي، شيرکو کردي و هوشـيـار، بـه          
دست کميته بـرگـزار کـنـنـده مـراسـم                
سنندج رسيـده اسـت و هـيـچ اطـالع                
ديگري از ساير بازداشـت شـدگـان در            

 .دست نمي باشد
 

بدينوسيله تـمـامـي تشـکـلـهـا و              
جمعيت هاي تشکيل دهنـده کـمـيـتـه         
بـرگـزار کـنـنـده مـراسـم اول مـاه مـه                    

 ســنــنــدج، ضــمــن مــحــکــوم         ٢٠١٢ 
نــمــودن بــرخــورد ســرکــوب گــرانــه و            
وحشيانه نيروهاي امـنـيـتـي و گـارد             
ويـژه، خـواسـتـار آزادي بـدون قـيـد و                  
شرط تمامي بازداشت شدگان مراسـم      

 .روز جهاني کارگر سنندج ميباشد
 

 کميته برگزار کننده مراسم  
  سنندج٢٠١٢ اول ماه مه 

 
 

برگزاري مراسم روز جهاني     
 کارگر در شهر سقز   

برگزاري مستقل مراسم اول مـاه         
در شهرستـان  )  روز جهاني کارگر(مه  
  .سقز

اطالعات  امسال مسئوالن اداره     
چند روز مانده بـه اول مـاه مـه، روز                
جهانـي کـارگـر، تـعـدادي از فـعـاالن                 
کارگري شـهـر سـقـز از جـملـه آقـايـان                  
رحمان کاردار، عمر شاکـري، حسـيـن         

را ...  مرادي، سيد عـلـي حسـيـنـي و           
احضار و آنان را تهديد کرده بودند کـه     
به هيچ عنوان نبايد مـراسـم اول مـاه             

 .برگزار کنند مه را 
هـمـه فشـارهـا        با تـوجـه بـه ايـن            

تعدادي ديگر از فـعـاالن کـارگـري در            
شهر سقـز عـزم را جـزم کـردنـد و بـه                     

و طبقه کارگر تعـهـد دادنـد کـه            خود  
مراسم اول ماه مه را در هر شـرايـطـي        

آنان دستـگـيـر     اگر   برگزار کنند حتي    
فعاالن کـارگـري در     .  و يا کشته شوند   

اين شهر چند مرکز را در نظر گـفـتـنـد      
و روي هر کدام از ايـن مـراکـز بـحـث                

 .گرفت هاي زيادي صورت 
سر انجام مرکز شهر يعني ميـدان   
کارگران ساخـتـمـانـي واقـع در وسـط              

فــخــررازي  خــيــابــان    شــهــر ســقــز در        
مشـهـور بـه رودخـانـه ولــي خـان کــه                 

بـازاري اصـلـي شـهـر مـي بـاشـد                  در  
 .جهت برگزاري مراسم انتخاب شد

صبح روز سـه   ساعت هفت و نيم    
صـدهـا     وقتي که ١٢/٢/٩١ شنبه  

کارگر در آن مرکز براي فروش نـيـروي       
کار خود دنبال هر رهگذري مي دونـد   
تا آنان را جهت کـار آن روز انـتـخـاب              
کنند، فعاالن به آنجا رفتند و مـراسـم         

ــزار                   ــرگـ ــران بـ ــان کـــارگـ را در مـــيـ
کردند؛مراسم مورد تشـويـق وتـائـيـد           

. کليه حضار در آن ميدان قرار گـرفـت        
قابل ذکر است که محمـود صـالـحـي            

مـراسـم   .  ايـن مـراسـم بـود         سـخـنـران      
 دقيقه طول کشيد و بعد از   ٤٠ حدود  

سخنانان محمود صالحـي، کـارگـران        
حاضر در اين مراسم بـا تشـويـق وي،          

 .او را از آن منطقه دور کردند 
 

ماموران لباس شخصي ونـيـروي       
ويژه که از چند روز قبل در شهر سـقـز        
مستقر شده بودند و قرار بود هر گونه    
مراسم مستقل را سرکوب کنند، بعـد   

آن  سـاعـت بـا خـبـر شـدنـد و                   از يک  
و  منطقه را محاصره و از رهگذراني    

که در آن حوالي بـودنـد      مغازه داراني   
سئوال مـي کـردنـد کـه آيـا مـحـمـود                  
صالحي در اين بازار سخنـرانـي کـرده          

بـعـد از چـنـد          است ؟ به اين تـرتـيـب         
ساعت محاصره بازار و بـازجـويـي از           
مردم، مامورين محل را بدون اينـکـه    

 .دستگير شود ترک کردند کسي 
 

کميته ي هماهنگي براي کمک     
 به ايجاد تشکل هاي کارگري    

 ۹۱  ارديبهشت ۱۴ 
 
 

دستگيري محمد علي    
 محمدي کارگر ساخنماني    

    شهر سنندج 
محمد علي محمدي کـارگـر کـچ         
کـار ســاخـتــمــانـي يــکـي از اعضــاي              
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـيـش از              

 .دو ماه است در زندان بسر ميبرد
طبق خبرهاي ارسالـي بـه سـايـت          

محمد علي مـحـمـدي کـارگـر        , اتحاد
 ٢٥ شهر سننـدج در روز          ساختماني  

 بـــه اداره       ٩٠ بـــهـــمـــن مـــاه ســـال           
ايــن شــهــر احضــار و از            اطــالعــات   

 .همان جا روانه زندان ميشود 
مامورين اطـالعـات بـا تـهـديـد              
خانـواده ي ايـن کـارگـر را از اطـالع                  
رساني منع کرده بودنـد ولـي بـعـد از             

 ماه از دسـتـگـيـري         ٢ گذشت بيش از  
وي کــمــاکــان وضــعــيــت ايــن کــارگــر           
بالتکلـيـف مـيـبـاشـد و مسـئـولـيـن                  
مــربــوطــه هــيــچ پــاســخ روشــنــي بــه            

  .خانواده ي وي نداده اند
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضـمـن      
مــحــکــوم کــردن احضــار و تــهــديــد             
اعضــاي خــود و فــعــاالن کــارگــري               
ــي قــيــد و شــرط                 ،خــواهــان آزادي ب
محمد علي محمدي و ديگر کارگـران   

  .دربند ميباشد
 ١٥  -اتحاديه آزاد کارگري ايران        

 ١٣٩١ ارديبهشت ماه  
 
 

نيرو هاي نظامي مريوان با    
 جوان کارگر اين شهر    ٣ ماشين  

را با اتوموبيل زير گرفته و       
 .بشدت زخمي مي کنند  

 آوريل نـيـروهـاي    ٣٠ روز دوشنبه   
انتظامي شهـر مـريـوان در نـزديـکـي              

 جـوان مـوتـور        ٣ دنـبـال      آتش نشاني  
 جــوان   ٣ سـوار مــي افـتــنـد کــه ايـن               

کارگر بـودنـد و بـراي نـهـار در حـال                    
برگشت به خانه بـودنـد کـه نـيـروهـاي            
سرکوبگر جمهوري اسالمي تـا شـهـر         
آنان را تعقيب  و سرانجام به شيـوه اي     
وحشيانه با اتوموبيل خود آنها را زير     

 .مي گيرند
 نــفــر   ٣ بـه گــفــتــه شــاهــدان ايــن            

مرتکب هيچ عملي نشـده بـودنـد کـه          

مورد هجوم نيروهاي رژيم قرار گرفته    
و سپس به بيمارستـان شـهـر مـريـوان              
منتقل شدند و حال يکـي از آنـهـا بـه              

خـيـلـي وخـيـم        )  بهزاد دار برزين ( اسم  
است و در صدد برآمدند کـه او را بـه             

 .بيمارستان شهر سنندج منتقل کنند
 نفـر عـبـارتـنـد        ٣ اسامي اسم اين  

بهـزاد دار بـرزيـن، آزاد مـرادي و               :  از
کيوان نعيمي مي باشد که شغل آنـهـا         

 .کارگري است
همچنين مدتـي اسـت کـه مـردم            
شــهــر مــريــوان از جــانــب نــيــروهــاي            
سرکوبگر رژيم اسالمي مورد اذيت و     
آزار قـرار گـرفـتـه انـد و هـيـچ کسـي                     
مسئوليت اين اعمال غير انسـانـي را          

 .به عهده نمي گيرد
 

 *** 
 

 اخباري از شهرهاي کردستان     
 

ميخواهد اين دستگيريها هـزيـنـه        
كمتري بـرايشـان داشـتـه بـاشـد و               
اعتراض اجتماعي در پي نداشـتـه        

بايد با اطالع رساني وسـيـع   .  باشد
و پخـش خـبـر دسـتـگـيـري هـا و                   
انتشـار عـكـس و مـبـارزات ايـن               
فعاليـن ايـن سـيـاسـت جـمـهـوري               

تـنـهـا بـا       .  اسالمي را خنثـي كـرد      
اين كار است كه ميشود بيشتريـن    
حمايت مردم را در مـبـارزه بـراي            
آزادي كارگران زنداني و زنـدانـيـان         

اعـتـراضـي    .  سـيـاسـي جـلـب كـرد          
جهاني بـه راه انـداخـت و مـقـابـل                

تهاجمات و فشـار هـر روزه رژيـم             
اسـالمـي بـه فـعــالـيــن و رهـبــران                

مــحـمـد عـلــي      .  كـارگـري ايسـتـاد      
محمـدي، رضـا شـهـابـي، بـهـنـام               
ابــراهــيــم زاده، شــاهــرخ زمــانــي،         
مـحـمـد جـراحـي، عـلـي اخـوان ،                 
رسول بداغي، عبدالرضا قنبري و      
همه كارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان             
سياسي بـايـد فـورا از زنـدان آزاد               

 . شوند
 

 ۱۳۹۱  ارديبهشت ۱۸ 
 ٢٠١٢  مه ۷  

 ... محمد علي محمدي از اعضاي       

   ٨هات برد 
   ١١۶٠٤  :فرکانس

    ۵/۶: اف اي سي 
 KBCشبکه  
     افقي: پالريزاسيون

 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت
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