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 ۴ صفحه 

 ۵ صفحه 

 سهيال شريفي   )  /  بخش چهاردهم    ( زندگي نامه من      ۶  صفحه 

 اخباري از شهرهاي کردستان       

 سياوش شهابي
طي چند روز گـذشـتـه بـه بـهـانـه                

 نشـريـه     ١٤ انتشار مطلبي در شماره    
 در کردستان عـراق، كـه در         » چرپه« 

 »هـه لـمـه ت گـوران          « آن مطلبي از    
درج شده، تحرکـات زيـادي در شـهـر             

توسط جريانـات  ) اربيل (»هه ولير« 

اسالمي با حمله به تعدادي از مـغـازه         
هاي مشروب فروشي و بارها صورت     
گرفته و تظاهراتهـايـي بـه راه افـتـاده              

اسالمي ها ادعا ميکنـنـد کـه      .  است
در مطلـب هـلـمـت گـوران کـه فـردي                 
ــي                    ــدگ ــروژ زن ــک اســت و در ن ــي الئ
ميکند، به خـدا و سـايـر مـقـدسـات                

 .اسالمي ها توهين شده است
مــقــامــات حــكــومــت مــحــلــي          
ــا                ــيــز هــمــگــام ب كــردســتــان عــراق ن
جريانات اسالمي در چند كـنـفـرانـس         
مـطــبـوعــاتـي عـلــيـه نـويســنـده ايــن               
مطلب و آته ئستها سخنراني نموده و     

 ارديـبـهـشـت مـاه          ١٩  سه شنبه    
سالروز اعدام فرزاد كمانـگـر و چـهـار            

 ٢٣ .  نفر از زندانيـان سـيـاسـي، اسـت           
ــروز       ١٣٨٩ ارديــبــهــشــت      ــيــز ســال  ن

اعتصاب سـراسـري مـردم كـردسـتـان             
ايران در اعتراض به ايـن اعـدامـهـا و             
اعالم انزجار توده ميلـيـونـي جـامـعـه          

 . كردستان عليه اعدام، است
در يادمان و گرامـيـداشـت اعـدام         
فرزاد كمانگر و زندانيان سـيـاسـي كـه         
بدست جالدان جمهوري اسالمي حلـق     
آويز شدند،  بررسي جنبه هاي مهم از      

اعـتــراض تــوده اي مـردم کـردســتــان             
عليه اعدام و جمهوري اسالمي حـائـز         

 . اهميت است
ـ بـا پـخـش خـبـر اعـدام فـرزاد                  ١ 

 مبارز و فعـال سـيـاسـي،        ٤ كمانگر و   
همزمان موج اعـتـراضـات وسـيـع در           

ايـن  .  خارج از كشور و داخل براه افتاد  

براي بعضي ها تنها بهانه هـايـي          
کافي اسـت کـه هـر از گـاهـي حـرف                  

تو گـويـي   .  ناحقي نثار حزب ما کنند 
براي خود بطور ساالنه سهميه تعييـن        
کرده اند که چندبار فقط چيزي عـلـيـه       
ما بـگـويـنـد، عـقـده خـود را خـالـي                    

و آنگاه با خيال آسوده به خمـود     کنند
و در تنهايـي  .  سياسي خود باز گردند   

که اينها در آن زندگي مي کنـنـد ايـن            
عمل چقدر قهرمـانـانـه بـه نـظـر مـي                

 حسن صالحي         !!رسد

چـنـد روز بـعــد از بــرگـزاري روز               
کنگره مليتهاي ايـران     " جهاني کارگر   

بــا شــرکـت  افــرادي از چـنــد              "  فـدرال 
حزب و سازمان قوم پـرسـت در نـروژ             
اقدام به برپايي جـلـسـه سـاالنـه خـود               

در اين جلسه عالوه بـر شـرکـت      .  نمود
افــرادي از طــرفــداران فــدرالــيــســم از           

ــلــوچ، تــرکــمــن، عــرب             و    ، آذري   ب

بختياري، سه جريان قوم پـرسـت کـرد        
يعني سـازمـان زحـمـتـکـشـان، حـزب              
دمکرات کردستان ايران و حـزب آزاد        

. کردستان نيز در آن شـرکـت داشـتـنـد        
افراد شرکت کننده در اين جـلـسـه بـر             

ــيــتــهــاي ايــران در            " ســر     حــقــوق مــل
بـه  "  چهارچوب ايراني آزاد و دمکرات  

 انتقاد از حزب کمونيست کارگري      
 و يا وارفتگي سياسي  

دو سال بعد از    
 اعتصاب سراسري   

 ! در کردستان  

  ١٢ قوم پرستان کرد هنوز از قطعنامه هاي     
 ارديبهشت کارگران درس نگرفته اند       

 
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

 

 ۲  صفحه 

سنندج سنگر تحزب     
 كمونيستي و كارگري    

به دنبال مراسم اول مـه سـنـنـدج،         
بي بي سي نوشته اي منتشـر كـرد بـا            

گـرچـه   ".  حسام دسـت پـيـش      " امضاي  
اين نوشته ظاهرا به مناسبت اول مـه         

 منتشر شده است، اما واضـح  ۲۰۱۲ 
است كه مي خواهد مسئله ديگري را    

: عــنــوان ايــن نــوشــتــه       .  قــالــب كــنــد    
سنندج؛ شهري كه جـنـبـش كـارگـري           " 

خـود بـه نـوعـي ايـن            " در آن زنده است 
انـتـظــار را دامــن مــي زنـد كـه دوره                  
جنبش كارگري به سر رسيده و نـبـايـد         

در ادامـه    . در سنندج زنده مانده باشد 
رويدادهـاي  : " همين عنوان مي نويسد 

روز كارگر مي تواند بيانگر اين بـاشـد    
که گروهي از ساکنان اين شـهـر هـنـوز        

به مارکسيسم وفادار هستند و افکـار      
چپ هنوز در ايـن شـهـر مـي تـوانـنـد                 

جالب اينجاسـت  ."  حرکت ايجاد کنند  
كه نه تنها در سنندج كـه سـرخـي اش         
صـداي بـي بـي سـي را هـم در آورده                    
ــلــكــه امــروز و مشــخــصــا                اســت، ب
امسال، جنبش كارگري و بازگشت بـه     
ماركسيسم در دو قدمي اسـتـوديـوي         
بي بي سي هم بار ديگر اعالم كرد كـه     
رهـائــي انســان از مـنــجــالب فــقــر و               

 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

 سنندج و 
 بي بي سي  
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 نسان نودينيان          

 اسالميون عليه آزادي بيان در کردستان عراق       
 ۲  صفحه  ۴  صفحه 

 ۳  صفحه 

 ۳  صفحه 

   ۹۱ ٣ ۱ ارزيابي مختصري از روز جهاني کارگر سال        
 متن پياده شده مصاحبه تلويزيون ايسکرا با محمد آسنگران      
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تکرار همان مـوزائـيـک هـاي مـلـي و               
سـه جـريـان قــوم        .  قـومـي پـرداخـتـنـد        

فـدرالـيـسـم     " پرست کـرد نـيـز بـر سـر               
 ".قومي و جغرافيايي تاکيد کرده اند

در حـالـي ايـن افـراد و گـروه هـا                   
سرگرم تقسيم بندي مـلـي، قـومـي و             
جغرافيايي در اين کنـگـره بـودنـد کـه              
چــنــد روز قــبــل از آن کــارگــران،                      
تشــکــلــهــاي کــارگــري و مــردم  در               
سنندج سـرخ، کـامـيـاران، مـهـابـاد،              

در قطعنامـه  ...  سقز، پاوه و اشنويه و 
هاي اول مـه خـواسـتـهـاي انسـانـي و                 
طبقاتي خود را براي چندمين بـار در          
تجمعات روز جهاني کارگر بـه گـوش          

ــد        ــدن ــان رســان ــي ــان ــت دو     .  جــه ضــدي
خاستگاه طبقاتي در ارديبهشـت مـاه      
يکي در خيابانها و بـراي تـحـقـق يـک              
زنـدگـي انسـانــي، دفــاع از کـرامــت،              
حرمت و حقوق شهرونـدي بـه مـيـدان          
آمد و ديگري براي بـاد زدن کـيـنـه و              
نفرت قومي، تقسيـم بـنـدي نـژادي و            
جغرافيايي  در قـطـب شـمـال سـرگـرم               
رايزني براي تدارک يک سناريوي سـيـاه    

کارگران و مردم بسـتـوه آمـده از            . بود
فالکت اقتصادي، سياسي، اجتماعـي   
و فرهنگـي، سـالـهـاسـت کـه بـاطـرح                 
خواست و مطالبات به حق، انسـانـي،       
چپ و راديکال خود و در زير سر نـيـزه         
حاکمان اسالمي به خيابان مـي آيـنـد           
و هم سرنوشتي انسـانـي و طـبـقـاتـي               
مردم و کارگران را فرياد مي زنند، از      
حقوق مهاجرين افغانستاني گرفته تـا     

حــق ايــجــاد   حـقــوق زن و کــودک، از             
تشکلهاي مستقل کارگـري از دولـت         
گرفته تا همبستگي با کارگران جهـان      
از حـــق آزادي بـــيـــان گـــرفـــتــه تـــا                  
ممنوعيت اعدام و دههـا خـواسـت و           
مطالبه مـدرن و انسـانـي ديـگـر کـه                 
همگي گـويـاي سـطـح تـوقـعـات کـل                

 درصدي در ايران اسـت را    ٩٩ جامعه  
ايــن خـواســتـهـا و        .  فـريـاد مــي زدنـد       

ــلــکــه                ــدارد ب ــي ن ــازگ ــات ت ــب مــطــال
ســالــهــاســت کــه فــعــالــيــن کــارگــري،         
تشکلهايشان و مردم براي تـامـيـن و            
تحقق آنها زندان، شـکـنـجـه شـالق و              
انواع تحقير و تـوهـيـنـهـا را از سـوي              
حاکمان مفتخـور اسـالمـي سـرمـايـه            

تـالش و    .  چشيده و لـمـس کـرده انـد            
جنـگـي هـر روزه مـابـيـن کـل مـردم                   
جامعه با رژيم اسالمي بقدمت عـمـر        
ايـن حــکــومــت در جــريــان بــوده کــه              

حـاصــل ايــن    .  هـمــچــنـان ادامــه دارد      
کشمکش طبقـاتـي و اجـتـمـاعـي تـا               
بدانـجـا پـيـش رفـتـه کـه جـنـاحـهـاي                    
مختلف حکومت را به جان همديـگـر         

يـکـي ديـگـر از اثـرات            . انداخته است 
اين جدال اجتماعي، رشد و گسـتـرش          
ــري               ــراب آرزوهــاي انســانــي، چــپ و ب
طلبانه است که سردرگمـي نـيـروهـاي           
قوم پرست کرد را در بـرپـايـي  هـر از               
چـنـد گـاهــي از ايـن نـوع کـنــگـره و                     
جلسات که خواب يک سناريوي سـيـاه      
را براي مردم مي بينند بدنبال داشـتـه    

ــي              .  اســت ــدگ ــک زن امــا خــواســت ي
انساني، برابري طلب و آزاديخـواهـانـه        
و نفـوذ و گسـتـرش هـر روزه چـپ و                    
کمونيسم تحقق هـر گـونـه سـنـاريـوي            
سياهي را از سوي اين جريانات عقيـم      

 .ساخته است

در چــنــيــن شــرايــط و اوضــاع و             
احوالي است که جريانات قوم پـرسـت         
و فدرالچي به تکاپو افتاده اند کـه بـا          
برگزاري چنين اجالس هايي، حـاشـيـه        
اي شدن و بي ربطي شان به خواست و       
مـطــالـبــات مـردم را بــا دمـيــدن در                
شـيـپـور قـوم پــرسـتـي قــدري جـبــران                

اين را دريافته اند کـه جـامـعـه         .  کنند
هر روز بيش از پيش دارد به چپ مـي      

ايــن را بــو کشــيــده انــد کــه             .  چــرخــد
خــواســت و مــطــالــبــات مــنــدرج در            
قطعنامه هاي تشکلهاي کـارگـري در      
روز جهاني کارگـر تـنـهـا اعـالم جـرم                
عليه حاکمـان اسـالمـي ضـد کـارگـر               
نيست بلکه عليه تمامي شائبـه هـاي        
قومي، ناسيوناليستي و عقب مـانـده       
اين احزاب و جريانات  نيز هست امـا       

بـرپـايـي    .  هنوز از آن درس نگرفته انـد    
کنگـره هـايـي از ايـن نـوع، تـالـشـي                    
بيهوده براي خوش رقصي اين نيـروهـا    

در معادالت منـطـقـه اي و از بـاالي              
ضـديـت جـريـانــات       .  سـر مـردم اسـت       

قومي و ناسيوناليست بـا خـواسـت و         
مطالبات جنبش کارگري و اکـثـريـت         
مردم جامعه، هـم عـرض ضـديـت و               
دشمني حکومت اسالمي بـا هـمـيـن           

 . خواستها و مطالبات است
تشکلها، فعالين کارگري و مـردم   
کردستان با شعارهايشان، با بند بـنـد          
قطعنامه هـاي راديـکـال، انسـانـي و              
طبقاتي خود، راه را بر تحقق هر گونه       
خط کشي قومي و جـغـرافـيـايـي ايـن              
دسته جات قوم پرست خواهنـد بسـت       
و نخواهند گذاشت که اين نيـروهـا بـا          
افق کور و به بن بست رسيده شـان بـه           
تـالش بــيـش از ســه دهــه آنــان خــون                

آرمان و آرزوهـاي انسـانـي و        .  بپاشند
طبقاتي کارگران و مردم در کردستـان      
هيچ گاه اجازه نـخـواهـد داد کـه ايـن                
باندها کپي فساد و عـقـب مـانـدگـي             
احـزاب نــاســيــونــالـيــســت بــارزانــي و           
طالباني را در کردستان ايـران عـرضـه       

کارگران و تشکلهـاي کـارگـري      .  کنند
براي تحقق همـبـسـتـگـي جـهـانـي بـا                 
کارگران جهان، براي دفاع از کـرامـت        
انساني خود و هم طبـقـه اي هـايشـان            
به زندان رفتـه انـد، مـورد تـوهـيـن و                 
تحقير واقع شده اند، بـخـاطـر احـقـاق            
حقـوق انسـانـي و پـايـمـال شـده شـان                   
متحمل  شکنجه و شالق شـده انـد و          
قطعا اجازه نخواهند داد که جريانـات        
حاشيه اي، عقب مانده و متشکل در       
احزاب و باندهاي قومي گردانـنـدگـان        

قـوم  .  صحنه سياسي جـامـعـه شـونـد          
پرستان گويا هنوز از قطعنـامـه هـاي           

 ارديبهشـت روز جـهـانـي کـارگـر             ١٢ 
بکرسـي نشـانـدن و        .  درس نگرفته اند 

تحقق هر بند از مفاد قطعنامـه هـاي        
ــي کــارگــر در شــهــرهــاي               روز جــهــان
کردستان و در سراسر ايران، تضمينـي      
براي حاشيه اي شدن هـر چـه بـيـشـتـر              
ــن بســت رســيــده                     ــه ب افــق کــور و ب
جريانات قومي و ناسيوناليست کـرد        

تحقق افق، خـواسـتـهـا و         .  خواهد بود 
اميـال  کـارگـران و مـردم شـهـرهـاي                  
کردستان در قطعنامه هايشـان، بـازار      
بـــنـــد و بســـت قـــوم پـــرســـتـــان و                   
ناسيوناليستها را در کردسـتـان و هـر          

. نقطه اي از ايران تعطيل خواهـد کـرد       
کمونيسم و آرزوهاي مدرن و انسـانـي        
کــارگــران جــنــبــشــي وســيــع و روبــه              

مدتهاسـت کـه دوران       .  گسترش است 
حکومتهاي طوايف، قوم و قـبـايـل و           
باندهاي مسلح وابسته به آنان بـه سـر         

 .رسيده است
 ٢٠١٢  مه ١٥ 

 ... قوم پرستان کرد هنوز                     
 

 

فـالكـتـي كـه سـرمـايـه داري بــراي                
بشريت به ارمغـان آورده، ايـن امـر            
فقط رسالت ماركسيسم و جـنـبـش      

بي بي سـي خـود را       .  كارگري است 
بــه كــوچــه عــلــي چــپ زده تــا بــه                 
مــخــاطــبــيــن فــارســي زبــان خــود           
ــار                     ــ كــه ك ــه ـ ــت را وارون ــيــق حــق
هميشگي اين رسانـه بـوده ــ جـلـوه             

 .دهد
در ميان هـمـه مـهـمـالتـي كـه               
نويسنده بي بي سـي سـر هـم كـرده              
است و همه وارونه سازي حـقـايـقـي         
كه در اين نوشـتـه مـنـعـكـس شـده               
است، اما رسالتش دوختن كـالهـي    

مـي  .  از نمدي است كه نمـي گـيـرد         
خواهد براي ناسيـونـالـيـسـم كـرد و            
اسالميسم اعتباري بخرد؛ منـتـهـا        

) سـنـنـدج   ( و جـاي      )  اول مـه   (روز  
 . نامناسبي را انتخاب كرده است

: نويسنده بي بي سي مي گويد      
به عنوان ادعائي اوليه بايد گـفـت       " 

که وقايع روز کارگر در سـنـنـدج را         
نمي توان تنها به توانـايـي جـنـبـش          

. چپ يا جنبش کارگري نسبـت داد    
به نـظـر مـي رسـد کـه بـخـشـي از                     
توانايي جـنـبـش کـارگـري در ايـن               
شهر به زمينه اي بـرمـي گـردد کـه           
جنبش هويتخواهي کردها در ايـن        

خــود "  .شـهــر تــولــيـد کـرده اســت          
ايشان هم مي گويد كـه ايـن فـقـط               

سركوب جـمـهـوري    .  ست"ادعا"يك  
اسالمي و عـقـب نشـيـنـي بـخـش                
ــيــروهــايــي كــه در                 وســيــعــي از ن
سازماندهي انقالب دست داشتند،     
توانست بـخـش وسـيـعـي از مـردم              
انــقــالب كــرده ايــران را بــه خــانــه               
بفرستد؛ اما در كردستان كه مـثـل          
بقـيـه جـاهـاي ديـگـر ايـران، هـيـچ                  
مطالبه اش از انـقـالب بـه تـحـقـق               
نپيوسته بـود و نـيـروهـاي رهـبـري              
كننده انقالب هم عقب ننشستـنـد،       
مردم همچنان در خيابانها مانـدنـد       

. و انقالب همـچـنـان ادامـه داشـت           
ــه در                   ــايــي ك ــروه ــي ــخــشــي از ن ب
كــردســتــان درگــيــر بــا حــكــومــت           
ضــدانــقــالبــي بــرآمــده از انــقــالب           

. بودند، هويت كردي را علم كردنـد       
اين مسئلـه هـيـچ زمـانـي در بـاره                

سنندج آنچنان پررنگ نبـوده اسـت        
كه كسي امروز بـخـواهـد بـا خـيـال            

حسـام  . " راحت قلب واقعـيـت كـنـد       
ي " ادعـا " در ادامه اين "  دست پيش 

هـمـانـنـد ديـگـر         : " خود مي نويسد  
شهرهاي کـردسـتـان ايـران، هـويـت             
کردي نقش بـارزي در تـحـوالت و             
رويدادهـاي شـهـر سـنـنـدج داشـتـه               
است، اما ساخت اجتماعي و رونـد      
شهرنشيني و مـيـزان تـعـامـل ايـن              
شهر بـا مـرکـز در نـوع نـگـرش و                   
صف بندي جريان هاي سيـاسـي در       

توضيـح  "  .آن تاثير گذار بوده است 
يك شـعـبـده      " هويت كردي"دادم كه  

بازي بيش نيست كـه مـي خـواهـد            
چـيـزي نصـيـب نـاسـيــونـالـيــسـم و                 

سـاخـت   " اسالميسم كند، مـنـتـهـا         
و "  اجتماعي و رونـد شـهـرنشـيـنـي           

هـاي     صف بـنـدي جـريـان      "همچنين  
الحق تأثـيـر زيـادي را بـر           "  سياسي

راديكاليسم و رشد ماركسـيـسـم و          
مـنـتـهـا     .  جنبش كارگري گـذاشـت     

هـاي سـيـاسـي          صف بـنـدي جـريـان       
حتي تـأثـيـر بـيـشـتـري بـر اوضـاع                  
سنندج و اول مه هاي متـعـاقـب آن       

صفي از كمونيستهائـي در     .  داشت
ايــن شــهــر جــلــوي مــبــارزه مــردم            
افتادند كه توده ها آنها را بـعـنـوان          
رهبران مبارزه عملي خود پذيرفـتـه     

احزاب و سـازمـانـهـايـي، از        .  بودند
له كمونيسـت، در حـال         جمله كومه 

سازماندهي مبارزه مردم بودند كه     
ــراي                  ــره اي بـ ــن تـ ــريـ ــتـ ــكـ ــوچـ كـ
خودمختاري نـاسـيـونـالـيـسـتـي و              

. هـويـت كـردي خـرد نـمـي كـردنــد               
" هـاي سـيـاسـي         صف بندي جريـان   " 

اشاره اي ضمني به متـحـزب بـودن         
جامعه كردستان دارد كـه سـنـنـدج           
بـطـور مشــخـص ســنـگـر مـحـكــم              
تـحــزب كــمـونــيـســتـي بـود و ايــن               
تحزب كمونيستي مبارزه مـردم را       
نه در راستاي اهداف ناسيونالـيـسـم     
كرد و يا اسالميسم احـمـد مـفـتـي           
زاده و سپاه رزگاري، كه در راستـاي   
اهــداف طــبــقــاتــي طــبــقــه كــارگــر          

 .سازماندهي و رهبري مي كرد
 

   ٢٠١٢  مه ١٤ 

 ... سنندج و        
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 ۱ از صفحه  

اعتراضات نتيجه سـالـهـا مـبـارزه و             
تالش براي آزادي فـرزاد كـمـانـگـر در           
شــكــل تــظــاهــرات، و فــعــالــيــتــهــاي          
آکسيوني و كمپين هاي بين الـمـلـلـي            
بود كه جمـهـوري اسـالمـي را تـحـت              
منگنه فشار بين الـمـلـلـي قـرار داده              

اين فعاليتها توانستند بـيـش از       .  بود
دو سال اعدام فرزاد كمانگر و فعاليـن     

امــا، .  ســيــاســي را مــتــوقــف كــنــد           
جـمـهـوري اسـالمـي كـه بـر اعـدام و                   
ايجـاد فضـاي رعـب و تـرس بـنـيـان                  
حكومتي و قدرتـش شـكـل گـرفـتـه،              
باالخره اقدام بـه اعـدام ايـن فـعـالـيـن                
ســيــاســي گــرفــت كــه خــود بــازتــاب            
وســيــعــي در انــزوا و مــحــكــومــيــت           
جهاني رژيم اسالمي بدنبال داشت، و    
همچنين بـر مـوج نـارضـايـتـي هـاي                
توده اي و عمومي در خارج از كشـور      
كه در شكل حمله به سفارتخانه هـاي        
آنها، بـرگـزاري ده هـا مـيـتـيـنـگ و                   
تظاهرات بود، زمينه هاي موقـعـيـت      
ابژكـتـيـو مـنـاسـبـي بـراي اقـدامـات                 
اعتـراضـي و تـوده اي در شـهـرهـاي                 
كردستان را فراهم كرد، و عمـال رژيـم        
اسالمي را در سـركـوب نـارضـايـتـي              
عليه اعدامها و سپس اعـتـصـاب را           
ناتوان، و تناسب قواي سياسـي را بـه         
نفع مردم و نـارضـايـتـي هـاي شـكـل                

 .گرفته، به انجام رساند
ــه                    در يـــك كـــالم فـــراخـــوان بـ
ــد                 ــن ــم ــي شــكــوه ــجــل ــصــاب ت اعــت
نارضـايـتـي و اعـتـراض بـه اعـدام و                  

 .  تالش براي لغو مجازات اعدام بود
 ارديـبـهـشـت       ٢٣ ـ اعـتـصـاب        ٢ 

 عکس العمل بموقع، فوري و   ١٣٨٩ 
ابــژکــتــيــو مــردم کــردســتــان عــلــيــه            
جمهوري اسالمي و جواب اجتمـاعـي     
عليه اعدام فـرزاد کـمـانـگـر و چـهـار                

عـلـي حـيـدريـان،        زنداني سـيـاسـي              
هـولـي و        فرهاد وکيلي، شيـريـن عـلـم        

 .مهدي اسالميان بود
ين اعتصاب براي اين مـهـم بـود       ا

که مردم شهرهاي کردستان بـا اقشـار      
و طبقات و خواستگاه هاي طـبـقـاتـي      
متفاوت هـم صـدا بـه پـديـده اي کـه                  
بيش از سه دهه اسـت بـخـشـهـايـي از            

مردم جامعه را از مـنـازلشـان بـيـرون            
مـيــاورنـد و بــه جــرم دفــاع از آزادي                
بيان، بجرم مخالفت بـا زن سـتـيـزي،            
بجرم فعاليت سياسي، بجرم مخالفت     
به نابرابري و در دفاع از انسـانـيـت و            
آزاديخواهي، بجرم کمونيسـت بـودن،       
به زندان مياندازنـد و آنـهـا را دسـتـه                
دسته اعدام و يا سنگسار ميـکـنـنـد،       

 . متحدانه اعتراض کردند
مبارزه با اعدام و لغـو مـجـازات           
اعــدام امــر مشــتــرک جــامــعــه و                   

پـيـروزي   .  شهروندان مدني اش اسـت      
اعتصاب در ايـجـاد سـنـگـر مـبـارزه               
شهروندان جامعه کردستان در سـطـح         

 .ميليوني عليه و براي لغو اعدام بود
ـ جدال و کشمکـش  جـمـهـوري         ٣ 

اسالمي و مـردم کـردسـتـان در سـي               
سال گذشته تابعي از مـبـارزه، رو در           

. رويي و تغيير تناسب قوا بوده اسـت       
اين جدال در هـر دوره اي تـابـعـي از                  

. تعرض طبقات اجتماعي بوده اسـت       
 ببعد در سـنـنـدج،    ١٣٦٤ در سالهاي  

سقز، مهاباد و تعدادي از شـهـرهـا بـا         
قدرتگيري جنبش برپايي اول ماه مـه        
ها روز جهاني كـارگـر كـه در شـكـل                
عـلـنـي و بـا شـركـت هـزاران نـفـر از                      
كارگران و شهروندان مزدبگير بـرگـزار    
ميشد، ايـن تـنـاسـب قـوا در شـكـل                  
تعرض كارگران و مزدبگيران جامـعـه      
در تقويت حق طـلـبـي و مـطـالـبـات                 
روشن در شكل قـطـعـنـامـه هـا ابـراز                

در مــراســم هــاي روز           .  وجــود كــرد   
جهاني زن و برگزاري فسـتـيـوال هـاي            
كودكان كه توده عظيمي از مـردم در       
شهرها در آن شـركـت داشـتـنـد، ابـراز             
وجود و علني جامعه و اعتراضات و    
حق طلبي هم در فضـاي سـيـاسـي و               
مناسبات مردم و جـامـعـه تـاثـيـرات            
معين و قابل روئيت خـود را داشـتـه             

 . است
 ارديـبـهـشـت مـاه          ٢٣ اعتصاب   

 در بطن تحـرك اجـتـمـاعـي و          ١٣٨٩ 
سـراسـري مـردم نـاراضـي و جـنـبـش                 
مــردم بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري           

انزجار عمـومـي   .  اسالمي قرار داشت 
و تــوده اي از جــمــهــوري اســالمــي               

بشكل علـنـي در بـيـشـتـر شـهـرهـاي                 
در خــرداد ســال      .  ايــران جــريــان دارد     

 جنبش مـيـلـيـونـي بـا شـعـار             ١٣٨٨ 
مرگ بر خامنه اي خيابانهـاي تـهـران          
و ده ها شهر اصلي و مهم و صنعـتـي      

 . در ايران را بلرزه در آورده بود
ـ اعـتـصـاب نـفـوذ اجـتـمـاعـي                ٤ 

كمونيسم و چپ در جامعه را بشـكـل      
ايــن اعــتـصــاب    .  روشـنـي بـيــان كــرد       

تــوســط ســازمــان كــردســتــان حــزب           
كمونيست ايران ـ كـومـه لـه فـراخـوان             

و توسط حزب كـمـونـيـسـت      .  داده شد 
كارگري ايران، مبارزان كمونـيـسـت و       
تعداد قابل توجهي از شخصيت هـاي        
چپ و كمونيست بشكل وسيع و همـه     
جانبه اي مـورد حـمـايـت و پـوشـش                 

 .تبليغي و سازماندهي، قرار گرفت
کومه له اگر چه با اقدامي بجا و         
ــن                 ــراخــوان اي ــکــر ف ــي مــبــت ــالب ــف ان
اعتصاب بود، اما در برخورد به آن و      
گــذاشــتــن ايــن مــوفــقــيــت بــزرگ در           

" جنبش انقالبي کردستـان   " کاتاگوري  
عــمــال دســتــاوردهــاي اعــتــصــاب را         

و عـمـال     .     محلي و کردستاني کـرد    
دامنه سـيـاسـي ايـن اعـتـراضـات را                

 .  محدود  کرد
ــان                 ٥  ــمـ ــتـ ــفـ ــع و گـ ــواضـ ــ مـ ــ

ناسيوناليسم کرد در جريان اعتصـاب     
و بعد از آن مـايـه مـزاح، رسـوايـي و                 

تــعــدادي از آنــهــا از         .  مســخــره بــود   
و از   "  نظم نوين جـهـانـي    " محصوالت  

تا ساعاتي قـبـل     "   ديالوک" شيفتکان  
از شــروع اعــتــصــاب ســکــوت کــرده           

اما، وقـتـي اسـتـقـبـال وسـيـع               . بودند
مـردم شـهـرهـاي کـردسـتـان و اقـبـال                  
باالي موفقيت اعتصاب را ديـدنـد از      

اينها خـارج    .  اعتصاب حمايت کردند 
از حمايت لنکان وقتي اعـتـصـاب بـا            
موفقيت بسرانجام خود رسيد، تالش      
کـردنـد کــه اعـتــصـاب را مــحـلـي و                 

و طـبـق شـيـفـت          .  کردستـانـي کـنـنـد       
نــاســيــونــالــيــســم بــا مــحــلــي کــردن            
اعــتــصــاب مــيــخــواســتــنــد کــه ايــن           
موفقيت پيروزمـنـدانـه را دسـتـمـايـه             
مذاکره و بند و بست با جناحهايي از         

" سـبـز  " جمهوري اسـالمـي و جـريـان             
 . کنند

بعنوان نتـيـجـه گـيـري؛ خـواسـت             
اصلي و پرچم اعتصاب بيست و سوم       
ارديــبــهــشــت هشــتــاد و نــه انــزجــار             

. عمومي از اجراي احکام اعـدام بـود        
تا زمانيکه رژيم اسالمي و حاکمـيـت    
سياه اين نـظـام مـذهـبـي و اسـالمـي                
وجــود دارد مــبــارزه و اعــتــراضــات           
مردم در ايـران و در خـارج از کشـور               

در حـال حـاضـر صـدهـا            .  ادامه دارد  

فعال سياسي و ده ها نـفـر از رهـبـران             
کارگري در زندانـهـاي رژيـم اسـالمـي           
در بند و زنداني هستند، مبارزه بـراي    
لغو مجازات اعدام و آزادي زنـدانـيـان      
سياسي و مبارزه قاطعانه   تا رسيـدن   
به اين اهداف ـ لـغـو اعـدام ــ و آرادي              

زنــدانــيــان ســيــاســي ادامــه خــواهــد            
اشکال اعتراضي و مبارزاتـي  .  داشت

ـ لغو اعدام ـ در گرو حـرکـاتـي نـظـيـر               
 . اعتصاب عمومي است

 
 *** 

  ...  دو سال بعد از اعتصاب                    

 و   » چـرپـه  « فرمان بسـتـن نشـريـه          
دستگيري سردبير آنرا صـادر کـرده       
و هم اكنون تعدادي از مسـئـولـيـن          

طـي  .  اين نشريه را زنداني کرده انـد     
ايـن اقـدامــات، يـکــي از اعضــاي             
وزارت اوقاف کـردسـتـان عـراق در           
مصاحبه با صداي آمريکا مـدعـي      
شده است که مقاله منتشر شده در      
نشريه چرپه، نـه فـقـط تـوهـيـن بـه                 
عقايد مسلـمـانـان کـه تـوهـيـن بـه                 
تــمــامــي اديــان آســمــانــي اســت و            
خواستار برخورد شديـد بـا آن شـده           

 .است
پيرامون اين وقايع، سنديـکـاي     
روزنامه نـگـاران کـردسـتـان عـراق             
طي بيانيه اي، مـدعـي شـده اسـت            
که تعطيلي اين نشـريـه بـه دسـتـور              
هيچ نهادي نبوده است بلـکـه خـود         
مديران نشـريـه چـنـيـن تصـمـيـمـي                

در اين بيانـيـه آمـده کـه         .  گرفته اند 
رئيس سنديکاي روزنـامـه نـگـاران          
کردستان شاخه اربيل در جلسـه اي         
پيشنهادي به مسئولين اين مـجلـه       
داده تا براي آرام کـردن اوضـاع، در        
اولين گام بـه خـواسـت و انـتـخـاب               
خــودشــان مــجلــه را بــراي مــدتــي           

 .تعطيل کنند
ايـن در حــالــيــسـت کــه طــبــق             
اخـبـار مـنـتـشـر شـده، سـردبـيـر و                   
تعدادي ديگر از روزنـامـه نـگـاران            
ــنــون                   ــم اک ــه ه ــن نشــري عضــو اي
بازداشت و روانه زنـدان شـده انـد و             
در موضعـگـيـريـهـاي بـعـدي نـيـز،               
نچيروان بارزاني ريـيـس حـکـومـت         
اقليم کردستان با انـتـقـاد از آزادي            
بيش از حد مطبوعات و روزنـامـه          

به شدت بـا    :  ها در اقليم اعالم کرد  
هر گونه توهين به مـقـدسـات ديـن          

نچيـروان  .  اسالم برخورد خواهد شد  
بارزاني با بيان اينکه نبايد به بهانـه   
ــرمــز را                   ــان خــطــوط ق آزادي بــي
زيرپانهاد و به عـقـايـد و بـاورهـاي              
مسـلـمـانـان تـوهـيـن شـود اظـهــار                

حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان         :  داشت
آماده است براي جلوگيري از تکرار     
دوباره ي اين حرکت شـنـيـع، طـبـع            

قانون درخواست علـمـاي ديـنـي را           
 #. اجرا کند

اما اين باورهاى مذهبى مردم      
و قدرت اسالم به مـثـابـه يـک ديـن              
نيست که در کردستان عراق عـلـيـه       
مدرنيزم و چپ قدم علم مي کـنـد،        
بلکه نياز حکومت اقليم کردسـتـان    
ــاســت                 ــراى ادامــه ســي و عــراق ب
سرکوب مردم و مـخـصـوصـا چـپ           
در اين کشـور اسـت کـه اسـالمِ در                
ــزوى                 ــنـ ــالل و مـ ــحـ ــمـ ــال اضـ حـ
خاورميانه را به جلوى صحنه مـي       

مدتي پـيـش نـيـز در روز           . کشانند
جهاني کـارگـر، عـبـاس کـامـيـل،               
سخنگوي اتحاد عليه بيکاري، بـه       
هنگام رسـيـدن بـه مـيـدان تـحـريـر                
بغداد براي شرکت در اعـتـراضـات          
روز جهاني کارگـر دسـتـگـيـر شـده              

 .بود
دوره حاضر دوره تعيين کنـنـده      

کشــمــکــش   .  اى در عــراق اســت         
نيروهاى سياسى و اجتماعى هنـوز       
به يک تعيين تکليف دراز مدت تـر     
نه در ساخـتـار حـکـومـت مـرکـزي              
عراق و نه در اقليم کردستان منجـر   

اوضــاع سـيــاسـى بــى       .  نشـده اسـت    
ثبات است و نيـروهـاى بـورژوايـى،          
از جمله احزاب قـومـي و مـذهـبـي           
کردستان هر چـنـد بـا حـمـايـتـهـاي                
دولتي، اما قادر به کنتـرل قـطـعـى            
اوضاع و تـحـمـيـل تـمـام و کـمـال                   

کـل  . برنامه خود به جامعه نيستند 
عراق در يک بحران و بـالتـکـلـيـفـى             

در اين اوضـاع  .  سياسى بسر ميبرد 
است که خـطـر چـپ و کـمـونـيـسـم                  
باعث شده تا هم حـکـومـت اقـلـيـم            
کردستان و هم حـکـومـت مـرکـزي           
عــراق، در يــک بــرنــامــه ريـــزي                  
هماهنگ عـلـيـه قـدرتـگـيـري يـک               
کانون چـپ و سـوسـيـالـيـسـتـي بـه                 

 *.ميدان بيايند
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 ۱ از صفحه  

در اثر ريزش تونل دو       
 کارگر جان باختند    

بر اساس خبر دريافتي روز شنـبـه       
 دو   ١٣٩١  ارديـبـهـشـت         ٢٣ مورخ   

حبيب اهللا امـانـي و      كارگر با نام هاي 
واقـع   عادل بهرامي در اثر ريزش تونل 

در جاده مريوان جان خود را از دسـت       
كارگران جان بـاخـتـه از اهـالـي            . دادند

روستاي اليه ن از تـوابـع شـهـرسـتـان                
همچنـيـن يـكـي از         .  كامياران بودند   

ــه                   ــيــز زخــمــي شــد كــه ب كــارگــران ن
پــروژه  . بـيــمــارســتــان انــتــقــال دادنــد          

مذكور بـه پـيـمـانـكـاري شـركـتـي بـا                  
كــمــيــتــه  . مــعــتــبــر مــي بــاشــد            نــام

هـمــاهـنــگــي بــراي كــمــك بــه ايــجــاد            
ضـمـن اعـالم       تشكل هـا ي كـارگـري        

ــقــدان شــرايــط ايــمــنــي و                 ايــنــكــه ف
استاندارد در محيط هاي کار عـامـل     
اين گـونـه حـوادث بـوده و مـنـفـعـت                  
ــول                ــان را مســئ ــارفــرمــاي ــي ک ــب طــل
مستقيم حوادث نـاشـي از کـار بـراي             
کارگران مي داند ، مرگ اين عـزيـزان       
را بــه خــانــواده و دوســتــان ايــن دو                  

گفته و خـود را در غـم             كارگرتسليت
 . اين عزيزان شريك مي داند

 
گزارشي کوتاه از     

وضعيت کارگران پروژه      
 تونل سد داريان   

 ۱۰ ســــد داريــــان واقــــع در                  
در . كيلومتري شهر نودشه مي باشـد     

 نـفـر     ۱۵۰۰ اين پروژه در مـجـمـوع           
كارگر و عوامـل فـنـي در دوشـيـفـت               
صبح و شـب مشـغـول بـه كـار مـي                    
باشند و بر اساس نوع كار و تـوانـايـي       

. حقوق آنها تعيين مي شـود         و حرفه 
به گفته يـكـي از كـارگـران ، كـارگـر                   

 هـزار تـومـان        ۵۰۰  تا   ۴۵۰ ساده از  
در ماه حقوق در يافت مي كند كه در    
مقابل پرداخت حقوق هيچ گونه برگـه     
يا فيش حقوقي به آنهـا تـحـويـل داده            
نمي شود زيرا هيچ گونه پـاي حـقـوق            
ثابت و يا مزاياي ديگر براي آنـهـا در         

و اين حـقـوق را       نظر گرفته نشده است   
 سـاعـت كـار روزانـه           ۱۱ در مـقـابـل       

دريافت مي كنند به اضافه يك ونـيـم           
ســاعــت كــه در روز صــرف رفــت و                
برگشت مي كننـد در واقـع بـيـش از               

 .دوازده ساعت در محل كار هستند 
هــمــچــنـــيــن در تـــاريــخ ســـوم               

ساعت بـه      نيز يك۱۳۹۱ ارديبهشت  
ساعت كـاري اضـافـه شـد و سـاعـت                

نـيـز حـذف       و اسـتـراحـت      شـام  نهـار و   
گــرديــد و کــارگــران بــه نــاچــار بــراي              
استراحت و خوردن غذا بايد در داخـل     
تونـل مـي مـانـدنـد کـه هـيـچـگـونـه                    
امکانات بهداشتي و رفاهي نـدارد و         
اين منجر به نارضايتي و اعـتـراض و      

اعتصاب کارگران در شـيـفـت شـب و           
روز شد و کارفرمايان با اين وعده کـه       

کـاري حسـاب مــي          بـرايـتـان اضـافـه       
کنيم و پولش را پرداخت مـي کـنـيـم              
کارگران را راضي کـردنـد کـه بـر سـر                

 .کارهايشان برگردند
الزم به ذکر است که اين کـارگـران      
در يک محيط نا امن کار مي کـنـنـد          
که هر لـحـظـه امـکـان ريـزش کـوه و                   

سـر و    . سنگـهـاي بـزرگ وجـود دارد             
صداي زياد و گرد و غبار بيش از حـد     
و نبود تهويه مـنـاسـب و بـوي بـد و                  
رطوبت و نبود امکانات بهداشتي از        
قــبــيــل مــواردي هســتــنــد کــه ايــن               
کارگران بايد در مقابل حقـوق نـاچـيـز        

 .آن را تحمل کنند
 

جان باختن يک کارگر      
 در محل کار در کامياران   

بــر اســاس گــزارش رســيــده، روز           
، ٩١  ارديبهشت سـال      ١٣ چهارشنبه  

در "  صديـق قـربـانـي      " يک کارگر با نام   
محل کار به عـلـت نـبـود امـکـانـات                

 .ايمني، جان باخت
الزم به ذکر است که کـارگـر جـان         

، کـار سـنـگ        " صديق قـربـانـي   " باخته  
داد و حدود بيـسـت    کاري را انجام مي   

متـاسـفـانـه بـه        . سال سابقه کار داشت 
علت عدم امکانات ايمني در مـحـل        

. کار، سقوط کرد و در دم جان سـپـرد          
وي داراي دو فرزند و چـهـل سـال سـن           

 .داشت

 
وضعيت علي نجاتي     

 بحراني شده است    
بر اساس خبر ارسالي بـه كـمـيـتـه          
هماهنگي، وضـعـيـت جسـمـي عـلـي             
نجاتي كارگر و عضو هيات مديره ي    
سنديكاي كارگران نيشكر هفـت تـپـه         

 .به حالت بحراني درآمده است
با وجود تـايـيـد پـزشـك قـانـونـي                
استان خوزستان، كميسيون پـزشـكـي        
بيمارستان گـلـسـتـان، تـايـيـد پـزشـك               
قـانــونــي شــوش و تــايــيــد و هشــدار              
پــزشــكــان زنــدان دزفــول مــبــنــي بــر             
وخامت اوضاع جسمي علي نـجـاتـي         
ــل                    ــه دالي ــزوم آزاد كــردن وي، ب و ل
نامعلوم، دستور آزادي علـي نـجـاتـي          

 .شود صادر نمي
همچنين با وجود صدور نامـه ي        
مرخصي پزشـكـي بـراي مـراجـعـه ي              
نجاتي به پزشكان متخصص و انجـام      
آنژيوگرافي و قرار گرفتن تحت مـداوا     
و با وجود اينكه دادستان شـوش نـيـز         
نامه ي مربـوطـه را امضـا و تـايـيـد                  
كرده است، از آزادي مـوقـت نـجـاتـي             
براي مرخصي پزشكي و پـي گـرفـتـن            
مــداوا، بــه داليــل نـــامشــخــصـــي               
جلوگيري شده و نـجـاتـي در شـرايـط               
بسيار بحـرانـي در زنـدان دزفـول درد              

كشد و هر لحـظـه بـيـم سـكـتـه ي                مي
 .رود قلبي وي مي

اكنون فشار خون نـجـاتـي در هـر            
رسـد،      مـي   ۱۶ روز چند بار به بـاالي       

تنگي نفس و درد در قفسه ي سـيـنـه         
دارد، به هـنـگـام راه رفـتـن چشـمـش                 

رود و تـپـش قـلـب شـديـد             سياهي مي 
 .گيرد مي

نجاتي اكنـون بـا احـتـسـاب ايـام              
بازداشت مـوقـت بـيـش از نـيـمـي از                 

 ۱۲  مـاه از        ۷.۵ ( مدت حبس خود  
را با درد و رنج سپري كرده و به )  ماه  

واسـطــه ي صــدور حـكــم قضـايــي و               
" پزشكي مبني بر عدم تحمل كـيـفـر         

 .بايد آزاد شود" قانونا
كميته هماهنگي بـراي كـمـك بـه           
ايـــجـــاد تشـــكـــل هـــاي كـــارگـــري،            
مسوليتِ هرگونـه عـواقـب نـاشـي از             

داري نــجـــاتــي در زنــدان را                    نــگــه  
مستقيما متوجه مقامات قضايـي و     

دانـد و خـواهـان           مسووالن زندان مـي    
 .آزادي فوري علي نجاتي است

 
اعتصاب کارگران    

 شرکت صلب استيل     
شركت ساختماني صلب اسـتـيـل        

سـنـنـدج      –واقع در جـاده كـامـيـاران           
مي باشـد كـه تـحـت نـظـارت جـهـاد                  

 در   ۸۹ سازندگي بوده و از اواخر سال     
 ۴۲ شـروع بـه احـداث           شهركاميـاران 

  .واحد مسكوني كرده است 
 نــفــر از كــارگــران و اســتــاد             ۴۰ 

امـروز   كارران مشغـول در ايـن پـروژه          
 در پـي عـدم         ۱۳۹۱  ارديبهشت ۲۱ 

 ماه حقوق از طرف شركـت  ۴ پرداخت  

 اخباري از شهرهاي کردستان     

حامد خاکي يـکـي از ايـن افـراد              
حرف زيادي براي گـفـتـن نـدارد       . است

ولي تا دلتان بـخـواهـد دشـمـن حـزب               
اين دشمني چنان هيسـتـريـک    .  ماست

اسـت کــه حــتــي حـاضــر نــيـســت بــه                
. واقعيـات بـه ديـده انصـاف بـنـگـرد                

دنياي پوشالي او بر حقيقـت دنـيـايـي           
اخـيـرا   .  متاسفانه پيشي گرفتـه اسـت      

وي از پيـوسـتـن نسـان نـوديـنـيـان بـه                  
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـرآشـفـتـه              

خـواب  " شده است و ظاهرا اين مسئلـه    
وي و چند نفر ديگر مثـل او    "  سياسي

او مــثـل بـرخــي       .  را بـرهــم زده اسـت        
ديگر، براي نسان نودينـيـان تـکـلـيـف          
تعيين مـي کـنـد کـه عـلـت جـدايـي                    
ازحزب کمونيست کـارگـري و دوبـاره          
پيوستن به اين حـزب را حـتـمـا بـايـد                

ــادر          .  تــوضــيــح دهــد     و وقــتــي کــه ن
بکتاش در جواب به آنـهـا بـه درسـت              

فعاليت حزبي، پـادگـان   " مي گويد که    
شـود رفـت و          نـظـامـي نــيـسـت، مـي          

ــرال      .  بــرگشــت  ــبــخــشــيــد ژن ــادر !"  ب ن
بکتاش را هم مورد حـملـه قـرار مـي              

و کــال بــه ايــن بــهــانــه هــمــان              .  دهــد
حرفهاي تکراري عـلـيـه حـزب مـا را               

 .بيان مي کند
 

سئوال اين است که چرا براي عـده     
اي پـيـوسـتـن دوبـاره نسـان بـه حـزب                  
" کمونيست کارگري تـبـديـل بـه يـک               

شـده اسـت؟ خـوب مـطـابـق             "  مسئله
هرکس کـه خـود       "اصول سازماني ما  

را کمونيست و در اهداف اجـتـمـاعـي        
حزب شريک بداند و آماده باشـد بـراي        
تحقق اين اهداف در چهارچوب حـزب     
کمونيست کارگري ايران بـه فـعـالـيـت         
مــتــشــکــل بــپــردازد، مــيــتــوانــد بــه           

کناره گـيـري و       . عضويت حزب درآيد 
خــروج از حــزب نــيــز امــري آزاد و                  

نسان نـوديـنـيـان در        ."داوطلبانه است 
اطالعيه بازگشتنش به حزب توضيح     
مختصري داده بود که به اندازه کافـي      

گويا بود و مـا هـم بـه او خـوشـامـد                    
مسـئلـه بـه هـمـيـن سـادگـي               .  گفتـيـم  

. مردم عادي اين را مي فهمنـد .  است
. برايشان جـاي سـئـوال زيـادي نـدارد             

حتما مي گويند که کـار خـوبـي کـرد            
چرا که يک دست صـدا نـداره و بـايـد                 

ولي روشـنـفـکـر     .  حزبي را تقويت کرد   
بخشا بـه    .  ما با اين مجاب نمي شود 

ــن خــاطــر کــه نســان بــه حــزب                       اي
و   کمونيست کارگري پيـوسـتـه اسـت        

آنها نمي خواهند سر به تن ايـن حـزب       
باشد چه رسد به اينکه نسانـهـا دوبـار         

ولي مسئله فـقـط بـر        . عضوش شوند 
اينها چنان در خـلـوت     .  سر اين نيست 

و تنهايي خود فرو رفته اند که منفـرد    
تـو  .  بودن برايشان فضيلت شـده اسـت     

گويي اگر بـه حـزبـي بـپـيـونـدي کـفـر                   
" مي توان .  بزرگي را مرتکب شده اي 

ــرد   ــنــــفــ ــود و           "  مــ عــــزت و       " بــ
بـيـشـتـري داشـت و تـازه از                 " احـتـرام  

باالي برج کاغدين اينها به تفـسـيـر و            
ــت            ــسـ ــا نشـ ــيـ ــري دنـ ــصـ ــبـ درد .  مـ

ايـنـهـا را      .  سوز اينجاسـت .  اينجاست

بايد با ديناي خيالي خـودشـان تـنـهـا             
گذاشت زمانـي کـه بـطـور عـجـيـبـي                 
اصرار دارند کـه در ايـن دنـيـا بـاقـي                  

 .بمانند
 

اما حامد خـاکـي بـه ايـن بـهـانـه                
همانطور که گـفـتـم چـيـزهـايـي را بـه                 
سوي ما پرتاب کرده است کـه الـبـتـه           

بـرخـي از     .  حرفهاي تازه ايي نيسـتـنـد      
اين اتهاماتي که اين دوسـتـان بـه مـا            
ــاد مــاجــراي                     ــد مــن را ي ــن مــي زن

در .  کــنــفــرانــس بــرلــيــن مــي انــدازد         
آنزمان جناحهاي مختلف حکـومـتـي       
از عظمـت کـار مـا چـنـان بـه هـراس                   
افتاده بودند که هريـک ديـگـري را بـه            
اين امر متهم مي کردند که بـا حـزب       

. کمونيست کارگري تباني کرده اسـت     
به اصطالح تباني کردن حـزب مـا بـا            
جريان اصالح طلب حـکـومـتـي و يـا              
خامنه ايي و کال آن داستانـهـايـي کـه             
آنزمان از سـوي جـمـهـوري اسـالمـي               
ــد                      ــي شــــــ ــه مــــــ ــتــــــ ــافــــــ بــــــ

ــد   ــق ــان ــول     هــم ــعــق ــه      مــحــيــرال ــود ک ب

اتهامات اين دوستـان مـبـنـي           امروز
بــر هــمــدســتــي مــا بــا جــنــاحــي از                 

اينها را بـايـد بـه حسـاب             !!  حکومت
اين گـذاشـت کـه حـزب کـمـونـيـسـت                  
کـارگـري ايـران پـرچـم نـه قـطـعـي بــه                    
جمهوري اسالمي را بدست دارد و بـا        
دعوت مردم به انـقـالب و اعـتـراض             
عليه جمهوري اسالمي خواب راحـت       

بـعـالوه   .  اين دوستان را برهم مي زنـد      
در مورد ايـنـکـه حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري چقدر منشا اثر اسـت مـايـلـم        
به حـامـد خـاکـي بـگـويـم از پـنـجـره                     
خوابگاهـت سـرت را بـيـرون بـيـار و                 

. کمي دور و بـر خـودت را نـگـاه کـن               
و .  حتما رد پاي مـا را خـواهـي ديـد              

باالخره همه رفقايي که يک روز از ايـن      
حزب به هر دليلي رفـتـه ايـد از هـمـه                 
شما دعوت مـي کـنـم ايـن حـزب را                 

. تقويت کنيد و دوباره به آن بپيونـديـد    
در برهه زمـانـي حسـاسـي بسـر مـي                
بريم و ما به نيروي با تجربه همه شمـا     

  .عزيزان نياز داريم
 *** 

 ... انتقاد از حزب کمونيست                    

 ۸  صفحه 
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در خبر رسانـي هـاي     :  آوات فرخي 
جهان انعکاس وسيـع اول مـاه امسـال را              

 شـمـا چـه تصـويـري از اول                .شاهد بوديم 
 امسال داريد؟  ماه مه
 

تا آنجايي کـه بـه     :  محمد آسنگران  
اول ماه مه يا روز جهاني کـارگـر مـربـوط           
است در ابعـاد جـهـانـي ايـن روز مـراسـم                  

مـعـمـوال    .   هايي بزرگي برگزار شده اسـت     
. اين روز هر سال جشـن گـرفـتـه مـيـشـود               

تظاهـرات و راهـپـيـمـايـي هـاي صـورت                 
ــيــگــيــرد و کــارگــران بســيــاري از                     م
کشـورهــايـي کـه اول مــاه مــه در آن بــه                   
رسميت شناخته شده است کار را تعـطـيـل     

خـواسـت   .  کرده و به خيابان هـا مـيـريـزنـد         
هــا و مــطــالــبــات خــودشــان را مــطــرح              
ميکنند و کوشش ميکـنـنـد کـه مـتـحـد             
شوند و يا اتحاد و يک پـارچـگـي خـود را               

در جايـي مـثـل کشـور هـاي            .  حفظ کنند 
غـربـي در دل اوضـاعـي تـازه تـر امــروز                   
. مـراســمـهــاي اول مــاه مـه بــرگـزار شــد               

 ۹۹ جــنــبــش وال اســتــريــت و جــنــبــش              
درصدي ها به عـنـوان يـک جـنـبـش ضـد                 
کاپيتاليـسـتـي عـلـيـه سـرمـايـه داران و                   

ايـن  .  سيستم مـوجـود بـه مـيـدان آمـدنـد              
جنبش در بسـيـاري از کشـورهـا قـدرت                
نمايي کرد و امسال هم تـا حـدودي رنـگ              
و بوي آن را در راهپيمـايـي هـا و مـراسـم              

 . هاي اول مه ميشد حس کرد
مشخصا در کشورهايي مـثـل ايـران         
و منطقه خاورميانه و شـمـال آفـريـقـا بـه                 
دليل انقالباتي که صورت گرفته بـود ايـن       
. فضا به درجاتي تاثير خودش را گـذاشـت        

وقتي که بحـث ايـران مـيـشـود مـقـداري                 
موضوع متفاوت است امسـال عـلـيـرغـم         
اينکه شاهد قطع نـامـه هـا و اطـالعـيـه                  

از طـرف تشـکــل هــاي            هـاي مــتـفــاوت    
و فعالـيـن کـارگـري بـوديـم ولـي                 کارگري

بجز در کردستان ما شـاهـد مـراسـم هـاي           
. چشمگير و به درجاتي اجتماعي نـبـوديـم      

در جـمـع هـاي کـارگـري و کـارخـانـه هـا                     
مراسم هاي کوچـکـي بـرگـزار شـده اسـت               
ولي به جز کردستان در هيچ کـجـا بـعـدي             

 .اجتماعي به خود نگرفته است 
 

بـگـويـد       مـيـشـود   :  آوات فرخـي  
عليرغـم ايـنـکـه سـرکـوبـهـاي جـمـهـوري                  
اسالمـي در هـمـه شـهـر هـا مشـابـه بـه                      

است، چرا در کـردسـتـان کـارگـران و                  هم
فعالين کارگري به خـيـابـان هـا آمـدنـد و                
مراسم برگزار کردند و خواست مطـالـبـات     

اما جـاهـاي ديـگـر         .  خود را مطرح کردند 
فرق کردستان با شـهـر هـاي        .  اينطور نشد 

 ديگر چيست ؟
 

ايـن يـک بـحـث         :  محمد آسنگران   
مفصل است اما اگر بـخـواهـم فـقـط سـر                
خط موضوع را باز کنم اين است کـه ايـن        
مسـئلـه فـقــط مـحــدود نــيـسـت بـه روز                   
جهاني کارگر، در روز جـهـانـي زن هـم بـه             
همين صورت بود و مـتـاسـفـانـه تشـکـل               
هـاي کــارگــري و فــعــالــيـن کــارگــري در               
ابعادي سراسري تر به جز کـردسـتـان، يـک           
سري تفکر و سـنـت بـر آنـهـا حـاکـم شـده                     
است که تصويرشان از تعادل قواي فـعـلـي          

تصوير و تحـلـيـل آنـهـا بـا           .  نادرست است 
در .  اوضاع سياسي ايران منطبق نـيـسـت        

کردسـتـان مشـخـصـا در شـهـر سـنـنـدج                   
ــا ســازمــان دادن                 ــري ب ــارگ ــن ک ــي ــال فــع

 مـارس و اول مـه نشـان              ۸ مراسـمـهـاي      
. دادند که تعادل قـوا طـور ديـگـري اسـت             

معلوم شد که تحليل بخش قابل تـوجـهـي          
از فعالين و تشکلهاي کارگري با شـرايـط           

 . سياسي فعلي در ايران منطبق نيست
عالوه بر سنندج در ديـگـرشـهـرهـاي            
کردستان فعالين با پراکتـيـک خـود نشـان           
دادند که در دل اين شـرايـط هـم مـيـشـود              

بـا ايـن حـال بـايـد            .  کارهايـي انـجـام داد       
تاکيد کنم يـک تـفـاوت وجـود دارد وايـن                
واقعيت مهـمـي اسـت کـه در کـردسـتـان                 
جنبش چپ ، جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي                  
. قدرتمند تر است ، اجـتـمـاعـي تـر اسـت              

بـراي  .  اين يک فاکتور خيـلـي مـهـم اسـت             
اينکه فعالين کارگري در دل هـمـچـنـيـن               
شـرايــطــي راحـت تــر بـه اســتــقـبــال ايــن                 

حـتـي بـه درجـاتـي          .  مناسبتهـا مـيـرونـد      
 . هشت مارس هم به همين شکل بود

اما متاسفـانـه در شـهـرهـاي ديـگـر               
خارج از کردستان تشـکـل هـاي کـارگـري            
عليرغم اينکـه سـالـهـاي قـبـل تـوانسـتـه                 
بودند به درجاتي از اين فضا خارج شـونـد           
و دسـت بـه اقـدامـاتـي مـتـحـدانـه تـر و                       
اجتماعي تـر بـزنـنـد، امسـال دوبـاره بـه                  

ايـن در    .  سنتهاي قديمـي رجـعـت کـردنـد          
حالي بود که به دنبال تـحـوالت سـيـاسـي           
اي که در خود ايران و دردل اوضـاعـي کـه            
در سطح منطقه و جـهـان روي داده اسـت              
مشخصا تا آنجايي که بحث مـنـطـقـه اي          
و جهاني است فاکتورانقالبهـا و جـنـبـش             

تـوقـع   .   درصديها خيلي مثبت بـودنـد   ۹۹ 
اين بود که فعالين و تشکـلـهـاي کـارگـري          
ايران اين فاکتورها را ببينند و تـاثـيـرات          

اما فـعـالـيـن     .  آنها را به رسميت بشناسند   
کارگري به هر حـال نـظـر و تـحـلـيـلـي را                    
نمايندگي کـردنـد کـه ايـن تـعـادل قـوا و                    
تحوالت مهم جهاني را در پـراتـيـک خـود             

من فکر ميکـنـم در دل       .  ملحوظ نکردند 
چنين شرايطي ميشد به شـيـوه اي ديـگـر             
عمل کرد، ولي نکردند و تحليل هـايشـان           

تــحــلـيــلــشـان ار قــدرت        .  هـم غــلـط بــود      
رژيـم بـه نـظـر مـن دقـيـق                   وتوانايي هاي 

پراتيک اين تشکلهـا بـه مـنـاسـبـت           . نبود
اول مه منطـبـق بـا تـعـادل قـواي امـروز                   

فعالين کارگري مـيـتـوانسـتـنـد بـه            .  نبود
مناسبت اول مـه طـور ديـگـر فـعـالـيـت                   

مي توانسـتـنـد فـراخـوانـهـاي کـار             .  کنند
مــي .  سـازتــر و اجــتــمـاعــي تــر بــدهـنــد             
ولـي  .  توانستند متحدانه تر ظاهـر شـونـد       

اين کار را نکردند و بـه نـظـر مـن ايـنـهـا                   
 . اشکاالتي جدي بودند

در کردستان هم که اين مراسمـهـا بـه            
شکل با شـکـوهـي اتـفـاق افـتـاد، مـردم                  

بـه  .  تافته جدا بافته اي نبودند و نيسـتـنـد         
نظر من در کردستان کارگران و فـعـالـيـن              
کارگري آگاه تـر از کـارگـران و فـعـالـيـن                   
. کارگري شهرهاي ديـگـرايـران نـيـسـتـنـد             

حتي تجربه فـعـالـيـن کـارگـري کـمـتـر از                  
ديگر فعالين و تشکلها در بعـد سـراسـري            

اين واقعي نيسـت کـه کسـي فـکـر             .  است
کند در کردستان فعالين کارگري آگـاه تـر           

بـه نـظـرم بـر         .  و يا با تجربـه تـر هسـتـنـد             
عکس، حتي فعالين و رهـبـران کـارگـري            
ــه                  ــربـ ــجـ ــر بـــا تـ ــگـ ــاي ديـ ــرهـ ــهـ در شـ

 . آب ديده تر هستند ترهستنند،
به نظرم مـوضـوع قـابـل تـوجـه ايـن                 
است که فعالـيـن کـارگـري در کـردسـتـان                
تحليل هاي سياسي امروزشان از تـعـادل           

امـا در    .  قوا به درجاتـي دقـيـق تـر اسـت             
بـعــد ســراســري فــعــالــيــن و تشــکــلــهــاي            
کارگـري بـه نـظـر مـن اوضـاع سـيـاسـي                    
ــد                ــکــردن ــل ن ــي ــحــل . امــروز را درســت ت

مشـخـص اسـت اسـاس قضــيـه مسـئلــه                
ــت       ــي اس ــت ــي ــاي      .  امــن ــه فشــاره مســئل

مسـئلـه قـدرت      .  جمهوري اسالمـي اسـت     
سرکوب و مسئله فقر و فالکتي اسـت کـه         
بــه طــبــقــه کــارگــروبــخــش وســيــعــي از              

ايـن فـاکـتـور       .  تحميل شده اسـت       جامعه
ولي در دل هـمـيـن شـرايـط              .  اصلي است 

بخشي از فعالين کارگري در کردستان بـه          
دليل اينکه سياست ديـگـري را تـعـقـيـب              

ــد  ــردن ــري             .  ک ــگ ــل دي ــي ــحــل از اوضــاع ت
داشــتــنــد، تــوانســتــنــد گــامــي بــه جــلــو            

 . بردارند
به همين دليل بـرگـزاري مـراسـم اول            
مه در سنندج موضوع بحـث داغ رسـانـه            
هاي راستي مثل بي بي سي و جـريـانـات         
ناسيوناليستي و مـدافـع سـرمـايـه داران              

دارند بيان نامه و اطـالعـيـه و        .  شده است 
مقاله صادرميکنـنـد کـه چـرا هـنـوز در                
کردستان جنبش کارگري زنده اسـت و در          

از طـرفـي   .  جاهاي ديگر اين طوري نيست   
خوشحال هستند که درجاهاي ديـگـر ايـن          
طوري نيـسـت و از طـرفـي هـم نـاراحـت                   
هستند که چرا هنوز در کردستان جنـبـش         

 . کارگري زنده است
بر خالف نظر آنها جـنـبـش کـارگـري             

ولــي جــنــبــش    .  در هــمــه جــا زنـده اســت          
ــيــل                 ــه دل کــارگــري در جــاهــاي ديــگــر ب
ديدگاها و نـظـرات نـادرسـت بـعـضـي از                 
فعالين و بعضي از تشکل هـا نـتـوانسـت           
آن طـور کـه قــدرت و تــوانـايـي دارد بــه                    

اما در کـردسـتـان بـه دلـيـل           .  ميدان بيايد 
حاکم بودن فضايـي سـيـاسـي کـه اسـاسـا                
نظراتي راديکال تر و به نظر من دقيـق تـر           
از اوضاع داشت، باعث شـد ايـن حـرکـت             
اتفاق بيافتد و با پرچم سرخ صدها نفر بـه          

همچنانکه پـارسـال هـم        . خيابان ها بريزند  
 . چنين اتفاقي افتاد

 ۸۸ به نظر من بعد از اتفاقـات سـال         
بخشي از فعالـيـن کـارگـري بـه درجـاتـي                 

فـکـر مـيـکـنـنـد بـايـد              .  محتاط شده انـد   
فکر ميکنند  اوضـاع تـغـيـيـر        .  صبر کرد 

کرده است و از نظر آنـهـا خـطـر امـنـيـتـي               
اما يک فاکتور مـهـم را     .  بيشتر شده است  

نميبينند و آن ايـن اسـت کـه جـمـهـوري                   
. اسالمي از هميشه ضعيف تر شده اسـت       

صف جمهوري اسالمـي مـتـشـتـت تـر و                
در عـيـن حـال از          .  پراکنده تر شـده اسـت       

منظر جامعه حقانيت و حـق بـه جـانـبـي                
مبارزات و اعتراضات کـارگـران و مـردم          

انـقـالبـات مـنـطـقـه و            .  بيشتر شده اسـت    
 ۹۹ جنبش اشغال وال استريت و جـنـبـش        

درصدي ها فاکتور مـهـمـي اسـت کـه بـه                
ضرر سرمايه دارن و حـاکـمـان و بـه نـفـع                  

ايـن فـاکـتـور       .  کارگران اتفاق افتاده اسـت    
به نظر ميرسد که در ايران نگاهي عـمـيـق          

اشـکـالـي کـه بـه چشـم             .  بهش نشده است  
 . مي خورد دليل اصليش همين است

در کردستان هم البته دو نوع نظـر دو          
نوع کار وشيوه کـار و و سـبـک فـعـالـيـت                 

شـيـوه اي     .  براي اين روز به چشم ميخـورد   
اجتماعي در دل شهـرهـا بـه شـکـلـي حـق               
طلبانه آمد و به مـردم فـرخـوان داد و در                
مـقــابــل رژيـم قــد عـلــم کــرد و ايســتــاد                  

نـظـري ديـگـر       .  ومراسم خود را برگزار کرد 
اين بود عليرغم اينکه تعـهـد داده بـودنـد              
که کاري بکنند و کاري هـم کـردنـد و لـي             
از شهرها بيرون رفتنـد و بـه پـارک هـا و                   

. و خارج از شهر روي آوردنـد         کوه و دشت  
در آنجـا مـراسـمـشـان را بـرگـزار کـردنـد                   
عليرغم خسـتـه نـبـاشـيـد بـه هـمـه آنـهـا                      
وعليرغم اينکه دست همـه را بـه گـرمـي               
ميفشارم وفکر مـيـکـنـم کـه فـعـالـيـتـي                  
چشمگير انجام دادند، ولي اين دو نـظـر و         

دو .  اين دو نوع شيوه کار يکـي نـيـسـتـنـد           
چيز متقابل همديگر هستـنـد نـه مـوازي            

شيوه اي اجـتـمـاعـي و شـيـوه اي               .  با هم  
 .غير اجتماعي 

 
شـمـا بـحـث ايـن           :  آوات فرخـي  

دونوع نظر را کرديد که در بـيـن فـعـالـيـن               
کارگري وجود دارد بـه هـر حـال مسـئلـه                 
خواست و فـعـالـيـت کـارگـران و مسـئلـه                  
سرکـوب جـمـهـوري اسـالمـي هـم وجـود                 

بـراي ايـنـکـه ايـن دو نـظـر                .  داشته ودارد 

باهم يکي شوند، و بـه اتـحـاد بـرسـنـد و                   
همين االن هم که چـنـد نـفـر از فـعـالـيـن                    
کارگري در زنـدانـهـا هسـتـنـد و مـرتـب                   
دستگير ميشوند و بـا قـيـد وثـيـقـه آزاد                  

و براي ايـنـکـه ايـن مسـائـل             .. ميشوند و 
بيش از اين اتفاق نيافتند پيشنهـاد شـمـا          
براي فعالين کـارگـري در ايـران چـيـسـت                
ــهــا چــه                       ــه آن ــايــد چــه کــار کــنــنــد و ب ب
ميگوييد؟ که يک دسـتـي و هـمـاهـنـگـي               

 بين فعاليت هاي خودرا مهيا کنند ؟
 

پـيـشـنـهـاد مـن         :  محمد آسنگران   
اين است که قبل از هرچيز ايـن اتـفـاقـات          

قبل از هـر چـيـز        .  گذشته را ارزيابي کنند  
بايد فعالين و دست انـدرکـاران وتـحـلـيـل             
گران وکارگران پيشرو رهبـران کـارگـري و         
تشکلهاي کارگري بنشينند و ايـن اتـفـاق         

بـه نـظـر مـن         .  را برسي و ارزيابـي کـنـنـد         
. توان کارگران در ايران بيشتر از ايـن بـود        

امکان تشکل هـاي کـارگـري بـيـشـتـر از               
احتـمـال داشـت بـتـوانـنـد کـاري               . اين بود 

نمي گويـم حـتـمـا        . اجتماعي انجام بدهند  
ميتوانستند مراسمي مانند مراسم شـهـر        
ســنــنــدج بــرگــزار کــنــنــد، ولــي مــيــشــد            
کارديگري کرد و اجتماعي تر فعالـيـت را       

مي شد متحدانه تـر ظـاهـر        .  سازمان داد 
مي شد جمع هـايـي از کـارخـانـه             .  بشوند

هاي مختلف و تشکلهاي مـخـتـلـف يـک             
قطعنامه معين امضا کنـنـد و تـحـرک و            
. اميدواري بيشتري را بـه راه بـيـانـدازنـد              

مي شـد فـرخـوان بـدهـنـد مشـخـصـا در                   
جايي مثل مـيـدان انـقـالب تـهـران و در                 

جمهوري اسالمي غـيـر     .  آنجا تجمع کنند  
ــجــام داد                     ــدج ان ــن ــاري کــه در ســن از ک

 ميتوانست چه کار بکند ؟ 
در بدترين حالت مي آمـدنـد و چـنـد             
ــي                    ــد ول ــردن ــک ــي ــر م ــگــي ــر را دســت ــف ن
اعتراضات کارگران و مردم زحـمـتـکـش،         
در انظار جامعه حقانيت بيشـتـري کسـب          

مصمم بودن کارگران و فـعـالـيـن         . ميکرد
کارگري را بيش از پـيـش نشـان مـي داد               
که روز خـودشـان را مـيـخـواهـنـد جشـن                  

کارگران قرار نبود از در و ديـوار        .  بگيرند
کسي باال بروند ، قرار نبودبـه روي کسـي          

قـرار بـود در ايـن روز            .  اسلحـه بـکـشـنـد       
خودشان مراسم بگيرند، که بـه نـظـر مـن             

 . مي شد اين کار را انجام بدهند
به همين دليل ارزيـابـي ايـن مسـئلـه            
ــي درســت و                    ــاب مــهــم اســت خــود ارزي
مسئوالنه اين حـرکـت زمـيـنـه اتـحـاد و                 

ولـي  .  تحرک بيشتري بـه وجـود مـي آورد           
عليرغم همه اينـهـا فـعـالـيـن کـارگـري و                 
تشکل هاي کارگري تا اين لحظه از خـود        
گذشتگي هاي خيـلـي زيـادي را از خـود                

تعـداد زيـادي از فـعـالـيـن             . نشان داده اند 
کـارگـري تـهــديـد شــده انــد و زيــر فشــار                  
تـهـديـد و تــعـقـيـب جــمـهـوري اسـالمــي                  
هستند و تعدادي از آنـهـا تـا االن هـم در              

اين واقعي است ولـي بـراي     .  زندان هستند 
اينکه از اين مرحله بگذريم و اين شـرايـط        

 ۸  صفحه 
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 مـــرا بــعـــنـــوان        ٦٦ زمســتـــان     
پــزشــکــيــار بـــه اردوگــاه مــرکـــزي                

اردوگاه مـرکـزي   .  فرستادند) ناوندي( 
جائي بود که کميته مرکزي و بعـضـي    
از ارگانهاي مرکزي مانند مـخـابـرات     
و گردانهائي از پيشمرگان که مسئـول     
مــحــافــظــت از آن بــودنــد، در آنــجــا              
مستقر بودند و يکي از اردوگـاهـهـاي      
حسـاس و مـهــم کـوملــه مــحـســوب              

از اردوگاه معلومه حدودا نيم .  ميشد
ســاعــت پــيــاده تــا آنــجــا راه بــود و                 
مسيرش از ميان دره هـا و درخـتـان              
مي گـذشـت و يـک جـويـبـار نسـبـتـا                   
کـوچـک هـم درســت در دل دره و در                  

. ميان انبوه درخـتـان در جـريـان بـود              
تصويري که از ايـن مسـيـر در ذهـن                
من مانده است يک دره نسبتا تـاريـک       
و پر درخت است که حتي در روزهـاي     
درخشان تـابسـتـان هـم اشـعـه سـوزان               
خـورشـيـد نـمـي تـوانسـت بـه آسـانـي                   
راهش را به آنجا پيدا کنـد و خـنـکـي          
دلپذيـري بـه هـمـراه نـوعـي سـکـوت                  

مـن هـر     .  ترسناک آنرا احاطه مي کرد   
وقت به تنهائي از آنجـا رد مـيـشـدم،            
سـعـي مـي کـردم مسـيـر پـر درخــت                  
وسط دره را بسرعت طـي کـنـم و بـه                
محوطه باز دامـنـه کـوه کـه اردوگـاه              

 . معلومه پشت آن بود برسم
اردوگاه نـاونـدي در مـقـايسـه بـا              
معلومه سوت و کـور بـود و نـوعـي               
هواي ابـهـت و اهـمـيـت در آن مـوج                   

همه، حتي بيکارتـريـن آدمـهـا       .  ميزد
هم انگار سرشان شلوغ بود و مشغـول   
کار مهمي بودند و سعي مـي کـردنـد        
جدي باشند و طوري رفتار کـنـنـد کـه        
اگر مـثـال بـه آن سـر اردوگـاه نـرونـد                    
ممکن است يک جاي مبارزه طبقاتـي   

طبق يک قانون نانوشته .  ضربه بخورد 
. شلوغ بازي و سر و صدا مجاز نـبـود        

اگر با صداي بلند مي خنديدي فـوري      
بهت گفته ميشد آرام تر بـخـنـدي کـه           

. مزاحم رفقاي کميته مـرکـزي نشـوي        
اگر دوست داشتي کسي را بـا صـداي         
بلنـد صـدا کـنـي و يـا داد بـزنـي بـا                       
نگاههاي مـتـعـجـب و مـالمـت بـار                

آخه رفـقـاي کـمـيـتـه           . " روبرو ميشدي 
اکــثــر ".  مــرکــزي خــيــلــي کــار دارنــد        

برنامه ها در درون چادرها و مـقـرهـا         

پيش بـرده مـيـشـد و جـمـع شـدن در                   
مـيـدان اردوگـاه و خـوش و بشـهــاي                
پايان ناپذير اردوگاه معلومه در آنـجـا     

 . ديده نمي شد
عالوه بر آشپزي و کارهاي ديـگـر        
اردوگاه، هر کسي کـه در آن اردوگـاه             
مستقر بود، بايد در امورات خدمات   
رساني به کميته مرکـزي هـم شـرکـت             

من هفته اي يـکـبـار آشـپـز          .  مي کرد 
نــاونــدي مــيــشــدم و در جــريــان ايــن              
آشپزيها بود که فهميدم رفقاي کميـتـه    
مـرکــزي بــجــز چــنــد نــفــر، زيــاد هــم              
آدمهاي پرکـاري نـبـودنـد و راسـتـش              
خـيـلــي هـم از فضــاي سـوت و کــور                  

آنها هـم  . اردوگاهشان لذت نمي بردند 
مثل ديـگـر پـيـشـمـرگـان بـودنـد کـه                   
بداليلي به موقعيت کمـيـتـه مـرکـزي           

بـعـضـي از آنـهـا          .  راه پيدا کرده بودند   
بخاطر سابقه درخشان نـظـامـي اشـان          
در آن موقعيت قرار داشتند و خـيـلـي       
اهـل ســيــاسـت و کــتــاب نــبــودنــد و               
ــنــدرت چــيــزي در نشــريــات مــي                 ب

شايد باور نکنيد اما بعضـي  . نوشتند
از آنها حـتـي از اسـتـانـدارد رفـتـاري                 
معمولي پيشمرگ کومله هـم پـائـيـن          

شوخي و بزله گوئي و پشت .  تر بودند 
سر مردم حرف زدن خـيـلـي در مـيـان            

. جـمــعـي از ايــن افــراد مــرسـوم بــود              
سـاعـتـهـا بـعـد از نـهـار و شـام مــي                      
نشستند و در مـورد ديـگـران حـرف               

يـکـروز بـا      .  مي زدند و مي خنديدنـد     
سـيـنـي چـاي وارد مـقـر نـهـارخــوري                 
ناوندي شدم و فوري متوجه شـدم کـه          

. داشتند در مورد من حرف مي زدند   
تــا مــن را ديــدنــد ســاکــت شــدنــد و                

مـن کـمـي      .  سرشان را پائين انداختند  
گـفـتـم    .  سرخ شدم اما خودم را نباختم 

چيه داشتيد در مورد من حرف مـي    " 
چرا فکر مي کـنـي در     " گفتند " زديد؟

جـواب  "  مورد تـو حـرف مـي زديـم؟            
ولـي  .  از قيافه اتان معلوم اسـت " دادم  

اگر در مورد من حرف مي زنيد بهتـر   
يـکـي   ."  است چيزهاي خوب بگوئـيـد     

حاال چـرا بـايـد حـتـمـا           " از آنها پرسيد   
" چيزهاي خوب در مورد تو بـگـوئـيـم        

چون هيچ " با پرروئي تمام جواب دادم     
چيز بدي در مورد من وجود ندارد که    

بـعـد   "  بخواهيد راجع به آن حرف بزنيد   
از کـمـي سـکـوت يـکـي از آنـهـا کـه                     
خيلي دماغش را باال مـي گـرفـت و              
من هيچوقت از او خوشم نمي آمـد و       
اصال نمي دانستم چرا عضو کـمـيـتـه            

مرکزي شده است با لحني کـه سـعـي           
مي کرد تمسخـر آمـيـز بـاشـد گـفـت                

بـعــضــيـهــا چـه از خـودشــان راضــي              " 
من هم در حالي کـه از اتـاق         " هستند

" چـرا نـبـاشـم      " خارج مـيـشـدم گـفـتـم            
ميدانستم کمي زيـاده روي کـرده ام،            
اما آنروزها عاشق بودم و بيشتر روي      
ابرها راه مي رفـتـم تـا روي زمـيـن و               
برايم مهم نبود ديگران در مـورد مـن      

 . چي فکر مي کردند
واقـعــيــت ايــن بــود کــه بــيــشــتــر            
مطالب جدي نشريات و بخش عـمـده        
ادبيات حزب توسط منصور حکـمـت    
و يا اعضائي از کميته مرکزي نوشتـه    
ميشد که در خـارج کشـور مسـتـقـر               

کميته مرکزي کومله بـيـشـتـر       . بودند
مسئوليت اداره اردوگاهها و راديوهـا     
ــه در                و هــدايــت مــبــارزه مســلــحــان

افراد جـدي    .  کردستان را بعهده داشت 
تر اين کميته مانند ابراهيـم عـلـيـزاده         
بـراي راديــوهـا و نشــريـات ســازمــان             
کردستان مطلب مي نوشتند و سـعـي     
داشتند نبض تشکيالت را در دسـت         
داشـتـه و بــر آن نـظـارت وسـيـعـتــري                  

ابراهيم عـلـيـزاده دبـيـر          . داشته باشند 
کميته مرکزي کومله فکـر مـي کـنـم          
يکي از پرکارترين افراد ايـن کـمـيـتـه              
بود و از احترام عميق و مذهبي گونـه   

. اي در ميان پيشمرگان برخوردار بود      
او بـا کـادرهـاي تشـکـيـالت مـانـنـد                  
فرزندانش برخورد مي کـرد و تـالش            

. داشت هـواي هـمـه را داشـتـه بـاشـد                
تشکيالت هم متقابال مـانـنـد پـدري          
مهربان با احترام بـه او بـرخـورد مـي              
کرد و هر کس هر جا دچار مشـکـلـي          
جــدي مــيــشــد و نــمــي تــوانســت بــا              
مسئول ارگانش آنرا حل و فصل کـنـد       

او را بـنـدرت       .  به او مراجعه مي کرد    
ميشد بيرون چادرش ديد و مـعـمـوال          
تا ساعتها بعد از نـيـمـه شـب هـنـوز                 

هنگام نهـار  .  چراغ چادرش روشن بود 
و شام هم اگر جلسه نداشتند و يـا بـا               
کسي قراري نداشت، زياد نمـي مـانـد        
و در گفت و گوهاي رايج بعد از غـذا            

 . شرکت نمي کرد
درمانگاه و محل زندگي مـن در        
اردوگاه ناوندي يک چادر نسبتا بـزرگ     
بود که در ابتداي اردوگاه مستقر شده     
بود و بـا گـونـيـهـاي سـنـگـيـن خـاک                     
اطراف آنرا محکم کرده بودند که بـاد       

قسمت .  و باران به درون راه پيدا نکند  
باالي چادر را درمانگاه کرده بـودم و          
در قفسه ها و کـارتـنـهـاي مـتـعـددي              
داروهــا و وســايــل اولــيــه جــراحــي و             
پـانسـمــان و غـيــره را چــيـده بـودم و                   
دستگاه فشار خون را هم باالي يـکـي        

و .  از اين قفسه ها آويـزان کـرده بـودم          
در گوشه اي چند پتـو را بشـکـل يـک            
تخت کوچک روي زمـيـن پـهـن کـرده              
بودم که مراجعينم روي آن دراز مـي            
کشيـدنـد و مـن مـعـايـنـه شـان مـي                    

 . کردم
قســمــت جــلــوئــي چــادر مــحــل            

يـک چـراغ عـالديـن         .  زندگي من بـود    
براي گرم نگه داشتن چادر و دم کـردن     
چائي وسط چادر بـود و مـن کـيـسـه               
کوچک لباسهايم با کـمـي از خـرت و              
پرتهائي که داشـتـم را در گـوشـه اي                
چپانده بودم و چند تا پـتـو کـه نـقـش               
رختخواب من را داشـت هـم در يـک               
گوشه بود که ميشد به آن تکيه داد و      

اولين بار بود کـه خـودم     . مطالعه کرد 
به تنهائي يک چادر داشتم و کـلـي بـه          

آنـجـا مـن فـرد         .  آن افتخار مي کـردم     
مراجعيـنـم را مـعـايـنـه           .  مهمي بودم 

ميکردم و برايشان دارو تـجـويـز مـي           
کردم و زخـمـهـايشـان را پـانسـمـان و                 

تنها در صـورتـي   . حتي بخيه مي زدم 
که نمي توانستم از عهده درمان برآيـم      
و احساس مي کردم مريـض احـتـيـاج        
به سطح بـاالتـري از مـعـالـجـه دارد،                
آنها را به اردوگاه معلومه پيش دکتـر     

بيشتر کسـانـي کـه بـه           .  مي فرستادم 
من مراجعـه مـي کـردنـد، سـردرد و                
بيماريهاي جزئي داشتـنـد کـه بـا يـک             

. مســکــن مــيــشــد آنــرا درمــان کــرد          
تقريبا همـيـشـه چـنـد نـفـر در چـادرم                  
بودند و من بعضا مشـغـول مـداوا و             

. بعضا مشغول پذيرائي از آنـهـا بـودم         
ساکنين قديمي تر اردوگاه به شـوخـي       

از وقتي تو به اينجا آمـده  " مي گفتند  
." اي سردردها هم بيشـتـر شـده اسـت            

. اوائل اين حرف را جدي نمـي گـرفـتـم       
پيش خودم فکر مـي کـردم بـازهـم از            

اما بـتـدريـج    .  اين حرفهاي خاله زنکي 
متوجه شدم که تا حدودي واقعيت در    

يکي دو نفـر  .  اين شوخي وجود داشت 
کـه  ( از پسرهاي جوان گردان مهـابـاد          

آن دوره مســئــولــيــت مــحــافــظــت از           
) کـمـيـتـه مـرکـزي را بــعـهـده داشــت                

تقريبا هر شب سردرد مي گرفـتـنـد و         
مـنـهـم    .  به من مراجـعـه مـي کـردنـد           

طبق معمول به آنها مسکن مي دادم     
و بعد هم آنها را دعوت مـيـکـردم بـه          
ديگر مهمانانم ملحق شوند و چـائـي          
بخورند و معـمـوال تـا ديـروقـت مـي               
نشستـيـم و حـرف مـي زديـم و مـي                   

بعد از مدتي فـهـمـيـدم کـه          .  خنديديم
درد اصلي آنهـا سـردرد نـبـود وقـتـي               
پيدايشان ميشد، ميگفتم بـيـا فـعـال           
يک چائي بخور و کمي بـنـشـيـن بـعـد            

و در بـيـشـتـر         .  ببينيم چـي مـيـشـود        

مواقع بعد از يـکـي دو سـاعـت گـپ                
زدن کامال فـرامـوش مـيـکـردنـد کـه              

اين ديگر شـده بـود     . سردرد داشته اند 
جوک و هر کس مـي گـفـت سـرم درد               
مي کند، ديگران با خنده مي گفتـنـد       
سهيـال بـهـش يـک چـائـي بـده خـوب                   

 . ميشه
شراره يکي از دخـتـرهـاي گـردان            
بعد از مـدتـي، عـمـال خـودش را بـه                  

من و او با هـم    .  چادر من منتقل کرد 
خيلي دوست شده بوديم و من عـادت        

. نداشتم خودم تنهائي جائـي بـخـوابـم        
براي همين از اينکه شراره را همـيـشـه        
در چــادرم داشــتـه بـاشــم، خــوشـحــال             

بعالوه او بچه هاي گـردانـش را       .  بودم
ميشناخت و به موقع تـوصـيـه هـاي             
الزم را براي ايـنـکـه بـا کـي چـطـوري                 

شراره چند .  رفتار کنم، به من ميکرد   
سالي از من بـزرگـتـر بـود و دخـتـري                 
ساده و مهربان بود که تقريبا در هيـچ      

او چـنـد     .  نقطه تشابهي با من نداشت   
مـاه قـبـل هـمـسـرش را در يـکـي از                     
جنگها از دست داده بود و هـنـوز بـا              

گـاهـي   .  خاطره او زنـدگـي مـي کـرد            
وقتها به فکر فرو مي رفـت و گـاهـي           
با ديدن چيزي يا کسي ناگهـان مـيـزد          

دوست داشـت هـمـيـشـه در          .  زير گريه 
مورد دوستش حـرف بـزنـد و ايـنـکـه               
چطور بـا هـم دوسـت شـده بـودنـد و                    

. چقدر همـديـگـر را دوسـت داشـتـنـد              
بعضي وقتها کوهي که مي دانسـتـم     " 

او پشت آن، در روستاي بغلي است را       
هم دوست داشتم و هميشه به آن کـوه          
نگاه مـي کـردم و سـعـي مـي کـردم                   
مجسم کنم که او آن پشت دارد چکـار   

ايـن احسـاس را بـخـوبــي           "  مـي کـنـد     
چــون کســي کــه مــن        .  مـيــشــنــاخــتــم  

دوست داشتم هم تـازگـيـهـا بـرگشـتـه              
بود و درسـت پشـت کـوه در اردوگـاه              

 . معلومه بود
علي و بيشتر کساني کـه بـا مـن           
دوره پزشکياري ديده بودند، بـرگشـتـه     
بودند به اردوگاه معلومه و قـرار بـود           
يک دوره پـيـشـرفـتـه تـر پـزشـکـيـاري                  
ببينند که آگـاهـي عـلـمـي بـيـشـتـري                 
نسبت به کارشان داشته باشند و بهتـر   
بتوانند از عهده وظايف سنگـيـنـشـان        

مــن در ايــن دوره شــرکــت            .  بــرآيــنــد 
چـون مـن پـزشـکـيـار گـردان              . نداشتم

نبـودم و طـبـق ارزيـابـي مسـئـولـيـن                  
مرکز پزشکـي، احـتـيـاجـي بـه ديـدن                

ظـاهـرا هـمـان       .  چنين دوره اي نداشتم   
 اندازه آگاهي پزشکي که من داشتم

براي کارهائي کـه بـر عـهـده مـن             
بود کافي بود و بعالوه به اندازه کافـي      

 ۷  صفحه 

زندگي نامه من     
 )   بخش چهاردهم ( 
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 ۶ از صفحه  
نيرو نداشتند که کسي ديگر را بجـاي      
من بفرستند و من بتوانم در اين دوره    

ــاد       .  شــرکــت کــنــم     ايــن مــوضــوع زي
چـون بـا وجـود        .  خوشايند مـن نـبـود      

ايـنــکــه در اردوگــاه نــاونــدي خــيــلــي            
احساس مهـم بـودن مـي کـردم، امـا               
ترجيح ميدادم در بين جمع پر شـور و     
بــا حــال دوســتــانــم بــاشــم و دانــش                 

از هـمــه    .  پـزشـکـيـم را تـقــويـت کـنـم              
مهمتر اينکه دوست داشتم دوبـاره بـا      
علي ساعتها قدم بزنم و به او نـزديـک           

 . باشم
بعد از مدتـهـا سـرو کلـه زدن بـا                 
احساسم، ديگر تقريبا مـطـمـئـن شـده         
بودم که علي براي من خيلي بـيـشـتـر         

دوري از   .  از يک دوست معمولي بـود     
او برايم سـخـت تـر شـده بـود و نـمـي                   
توانستم ببينم کـه او بـا مـن سـرد و                 

ايـن تـاکـتـيـک را          . ( خشک رفتار کنـد  
علي مدتي امتحـان کـرد کـه چـيـزي              

فرشـتـه   ).  نمانده بود قلب مرا بشکند 
فکر مي کرد من بـيـخـودي ايـنـهـمـه              
ســخــت مــيــگــيــرم و مــعــتــقــد بــود              
احساسي که من به علي داشتم عشـق   

او مرا تشـويـق مـي کـرد         . واقعي بود 
بـراي عـلــي نـامــه بــنــويسـم و بــه او                  

اما من همه نامه ها را نـيـمـه    .  بگويم
کاره پاره مي کردم و نـمـي تـوانسـتـم               

با برگشتن علي بـه  . خودم را قانع کنم 
اردوگاه و اينکه او را اينـهـمـه نـزديـک          

ميديدم، )  درست پشت کوه( به خودم  
ديـگـر نـمـي تـوانسـتـم جـلـوي خـودم                   
بگيرم و اغلب مواقع متوجه ميشـدم      
که افکارم از من فرار کـرده انـد و در               
اردوگاه معلومه به سـيـر و سـيـاحـت             

 . مشغولند
. ميخواستم با عـلـي حـرف بـزنـم           

اما مطمئن نبودم که علي هـنـوز هـم        
من را دوست دارد و نميـدانسـتـم اگـر          

. بگويد نـه مـن چـکـار خـواهـم کـرد                 
يکروز که براي گرفتـن مـقـداري دارو           
به اردوگاه معلومه رفته بـودم، عـلـي         
را ديدم که با کمال داشتند به يکي از         

. کالسهاي بعد از ظهرشان مي رفتنـد    
کمال بعد از رد و بدل کردن چند کلمـه        
و کمي شوخي خداحافظي کرد و رفت    
و علي همراه من آمـد و مـا مـانـنـد                 

. گذشته شروع کـرديـم بـه حـرف زدن              
من حالش را پرسيدم و او در جـواب           
يـکــي از آن لــبـخــنــدهـاي شــيـطــنــت               

حـاال  " آميزش را تحويلم داد و گـفـت        
انگـار بـا     "  که با تو هستم خيلي خوبم   

اين جـواب هـمـه شـک و تـرديـدهـايـم                  

نـاگـهـان حـرف زدن         .  برطرف شده بود 
در مورد احساسم خيلي راحت تر شـد     
و به او گفتم چقدر دوستش داشـتـم و             
چقدر اين مدت به او فکر کـرده بـودم         
و چند تا نامه را نـيـمـه نـوشـتـه پـاره                   

علي که يادش رفـتـه بـود        .  کرده بودم 
کـالس دارد تـمـام راه را تـا اردوگــاه                 

وسط راه روي تپـه  .  ناوندي با من آمد  
ــا                    ــه ــرف ــن دو اردوگــاه روي ب ــي اي ب
نشستيم و چند ساعتي بـا هـم حـرف           

کت عـلـي را انـداخـتـه بـوديـم                ( زديم  
رهگذران با تعـجـب بـه مـا         ).  زيرمان

نگا مي کردند که در آن هـواي سـرد              
روي برفها نشسته بوديم و حـرف مـي      

. مــا چــيــزي حــالــيــمــان نــبــود        .  زديــم
همينکه با هم بوديـم و در کـنـار هـم               

سـرمـا، بـرف و        .  برايمـان کـافـي بـود        
. کالس و کار همه فرعي شـده بـودنـد        

وقـتـي رسـيـديـم بـه اردوگـاه نـاونــدي                 
ديگر هوا داشت تاريک ميشد و علـي    

او را   .  مي بايست خيلي زود بـرگـردد     
. ميديدم که از تپه سرازير شد و رفـت         

هـفـتـه    .  انگار داشت پـرواز مـي کـرد          
بـعــد بــراي اولــيــن بــار هــمــديــگــر را              

من براي اينـکـه قـدم بـه او           . بوسيديم
برسد روي يک بلوک سيماني ايسـتـاده        

 . بودم
مدتي بود که ديگر مـعـلـوم بـود          
ماندن در آن اردوگاهها امـکـان پـذيـر         

توپ بارانها هـمـچـنـان ادامـه        . نيست
از .  داشت و بيشتر و بيـشـتـر مـيـشـد           

طرف ديگر شواهدي در دست بود کـه    
جمهوري اسالمي تالش مـيـکـرد بـه           
درون اردوگاههاي ما راه پيدا کـنـد و        

راستش با توجـه بـه     .  به ما ضربه بزند 
درندشت بودن و بي در و پيـکـر بـودن        

. اردوگاه اينکـار اصـال سـخـت نـبـود             
اردوگاه معلومه بر سر راه رفت و آمد       
مردم روستاهاي اطراف قرار داشت و      
بـطــور مــرتـب مــردم و پـيــشـمــرگــان              
اتحاديـه مـيـهـنـي از وسـط اردوگـاه                 

رد ميشدند و نـمـي   )  پشت فروشگاه( 
بـراي کسـي     .  شد جلوي آنها را گرفـت     

که مي خواست به داخل اردوگاه نفوذ     
کند و يا آنرا شنـاسـائـي کـنـد خـيـلـي              
آسان بود که خودش را به شکل يـکـي      
از روستائيان و يا يکي از پيشـمـرگـان        

تـمـام   .  اتحاديـه مـيـهـنـي در بـيـاورد             
راهکارهاي امنيتي که کومله پـيـش         
روي خود مي گذاشت هم بنظـر نـمـي          

از طرف ديگـر  . رسيد زياد موثر باشد 
اردوگاه هر روز بيش از پيش از حالـت   
اردوگاه نظامي در مي آمـد و شـکـل         
اردوگـاه پـنـاهـنـدگــان را بـخـود مــي                

آمادگي نظامي و آموزشهـاي   .  گرفت
ارگـانـهـاي    .  نظامي کمرنگ شده بـود     

مرکزي سنگين شده بودند و چـنـديـن         
خانـواده پـيـشـمـرگ کـه ديـگـر نـمـي                   
توانستند در شهرهاي ايران بمانند بـه       
اردوگـاه آمـده بـودنـد و بـه شـوهـر و                    

بـرنـامـه    .  پدرشان ملحق شـده بـودنـد        
صبحگاهي به مـرور زمـان تـعـطـيـل             
شده بود و از مدتها قبل ديگـر کسـي      
در اردوگاه معلومه در مـقـرهـا غـذا             

يک سلف سرويس بسـيـار     .  نمي خورد 
بزرگ ساخته شده بود کـه چـنـد صـد               
نفر را در خـود جـا مـي داد و هـمـه                     
اردوگاه معلومه صبحـانـه و نـهـار و              
شام را آنجا صرف مي کـردنـد کـه از             
نظر امنـيـتـي بسـيـار امـکـان ضـربـه                 

 . پذيري را بيشتر مي کرد
کومله ناچار بود به جاي ديـگـري       
نقل مکان کند و راديـوهـايـش را در              

قـرار  .  اردوگاه ديگري مسـتـقـر سـازد        
شد تا پيدا کردن جاي بهـتـر و انـجـام               
مـذاکـرات الزم بــا دولـت عـراق، در               

شـروع  .  اردوگاه چناره مستـقـر شـويـم        
کرديم به جمـع کـردن و بسـتـن بـار و                 

مــرکــز .  بـنــديـلــهـا و انــتـقــال وســايـل            
پـزشــکــي و بــيـشــتــر پــزشــکـيــاران و              
واحدهاي آن به اردگاه چناره مـنـتـقـل            

مــن هــمــچــنــان در اردوگــاه          .  شــدنــد
ناوندي مانده بـودم و تـا زمـانـي کـه                
ــدي مــنــتــقــل مــيــشــد مــن و                  نــاون

امـا  .  درمانگاه هم مي بايست بمانيم    
چون ديگر مرکز پزشکـي در اردوگـاه        
معلومه نمانده بود يکي از دکترها و       
دو پزشکيار ديگر را هم فرستادند کـه   
با من کار کنند و به مسائل درمـانـي    

چـنـد مـاه      .  ناوندي رسيدگي نـمـايـنـد       
دوران انتقال هم سخت و هـم هـيـجـان             

من هيچوقت از مسـتـقـر        .  انگيز بود 
شـدن يـکــجـا بـراي مـدتــي طــوالنــي               
خوشم نيامده است و رفتن از آنـجـا و        
مستقر شدن در يک محل تـازه بـرايـم            

تيم پـزشـکـي مـا فـکـر             .  جذبه داشت 
مي کنم جزو آخرين کساني بود که آن       

ما را فـرسـتـادنـد     .  منطقه را ترک کرد   
بــاســاک، يــکــي از روســتــاهــائــي کــه            
نزديک اردوگاه چناره قرار داشـت، تـا           

 . درمانگاه کوچکي آنجا داير کنيم
باساک در واقع نيمچه شهر بود با       
يک خيابان دراز و مجموعه زيـادي از       

مـردم  .  ساختمانهاي محکم سيمـانـي    
آنجا هنوز وادار به ترک خانه و زندگي       
خود نشده بودند و کساني هـم کـه از             
روستاهاي اطراف رانده شده بودند بـه       
آنجا آمـده بـودنـد و بـه شـهـر حـالـت                    

اکثر خانـوارهـا   .  جنگ زده داده بودند   
بسيار شلوغ بـود چـون مـردم نـاچـار               
بودند اقوامشان را که از روسـتـاهـاي         

. ديگر رانده شده بـودنـد، پـنـاه دهـنـد            

فقر و بيکاري و بي خـانـمـانـي بـيـداد             
ميکرد و کـمـبـود دکـتـر و درمـان و                
نبودن امکانات بهداشتـي بـه شـيـوع           
بيماريهاي زيادي در بين مردم دامـن         

ــد مــا اجــازه و                 .  زده بــود    ــر چــن ه
امکانات رسيدگي به مردم منطقه را       
نداشتيم، اما بسياري مواقع چاره اي        

. نبود و ما هميشه سرمان شلوغ بـود    
يک روز عصر مردي به درمانگاه آمد       
و با گريه و زاري از مـا خـواسـت کـه                
زنش را که در حال زايمـان بـود کـمـک          

مي گفت ساعتهاست درد مي  .  کنيم
کشد و هر آن ممکن اسـت خـودش و             

مـن و پـرويـن        .  بچه اش تـلـف شـونـد        
مقداري دارو ريختيم توي يک کـيـسـه          

بعد از گذشتن از کوچـه  .  و با او رفتيم  
پس کوچه هاي کثيف و فـقـر زده بـه               

مـردهـاي   .  محل زندگي آنها رسيـديـم     
زيادي دم در ايستاده بودنـد و بـا هـم               

در وسط يـک اتـاق کـه        . حرف ميزدند 
تاريک و نمور بود و بيش از بيست زن     
و کودک در آن ازدحـام کـرده بـودنـد،                
زني رنگ پريده و بيحال دراز کشـيـده        

از تشک و مالفه خبـري نـبـود و        .  بود
زير او تنها يک پـتـوي کـثـيـف و يـک                
نايلون قرار داشـت و چـنـد تـا پـيـرزن                
دورش نشــســتـه بــودنـد و دعـا مــي               

خوشبختانه درست قـبـل از       . خواندند
رسيدن ما نـوزاد بـدنـيـا آمـده بـود و                 
تنها کاري که پروين کرد کمک به دفع       
جفت بود و تزريق يک آمپول مسـکـن         

زن بـيـچـاره در      .  و يک آمپول ويتامين 
يک حوضچه از خون خودش خـوابـيـده      
بود و الزم بود هر چه سريعتر او را و           

پـرويـن از     .  آن محيـط را تـمـيـز کـرد            
زنهائي که دور و برش ايستاده بـودنـد         
خــواســت کــه بــه او شــورت و نــوار                 
بــهــداشــتــي بــدهــنــد کــه او بــتــوانــد              

همه با تعجـب بـه     .  شلوارش را بپوشد 
همديگر نگاه کردند و گفتـنـد چـنـيـن          

پروين گـفـت حـدقـل       . چيزهائي ندارند 
مقداري پارچه يا چيزي کـه بـتـوان از             
آن بعنوان نوار اسـتـفـاده کـرد، تـهـيـه                

يکي از زنـهـا دسـت بـرد تـوي            .  کنند
شلوار خـودش و يـک پـارچـه نسـبـتـا                 
بزرگ که معلـوم بـود زمـانـي لـبـاس               
کسي بوده اسـت را در آورد و گـفـت                

مـي  .  من ديگر آخرهاي پريودم است " 

زنـهـاي   ."  تواني از اين استـفـاده کـنـي       
ديگر هم در حالي که او را دعـا مـي            
کردند آنرا از او گرفته و تـوي شـلـوار              

مــن و پــرويــن       .  زن زائــو چــپــانــدنــد       
باورمان نـمـي شـد کـه چـنـان فـقـر و                    
فالکتي را داشتيم با چشمان خودمـان   

بيخود نبـود کـه     .  مشاهده مي کرديم  
. آمار بيماريهاي زنان آنقـدر بـاال بـود        

بـعــد از جــمـع و جـور کــردن زائــو و                   
پـوشــانــدن او بــا يـک پــتــو، بــعــنــوان               
مهمانوازي براي من و پروين چائـي و     

از ديدن غـذا در      .  نان و ماست آوردند 
آن شرايط و در ميان آنهمه بـوي خـون         
و عرق حالم بهـم مـي خـورد ولـي بـا                
وجود اين سعي کردم به نشانه احـتـرام      

نـمـي دانـم چـطـور          .  لقـمـه اي بـخـورم        
تـمـام   .  توانستم آن لقـمـه را فـرو دهـم            

مدت يک نيروي ديگر از داخل مـعـده      
ام تالش مي کرد لقمه تـوي دهـانـم و         
هر چيز ديگري که در داخـل شـکـمـم             

پـرويـن کـه خـود         .  بود را بريزد بـيـرون    
حال و وضع بهتري از من نـداشـت بـا            
عجله بلند شد، مقداري قرص آهـن و       
ويتامين بـراي خـانـم زائـو گـذاشـت،               
رهنـمـودهـاي الزم را بـه آنـهـا داد و                   
مجـددا تـولـد کـودکشـان را تـبـريـک                 

بـيـرون در کـوچـه         .  گفت و زديم بيرون  
هاي سرد و تاريک هر دو چـنـد نـفـس             

. عميق کشيديم و از آنجـا دور شـديـم        
تا چند روز بـعـد از ايـن مـاجـرا بـوي                 
خون و عرق و نم آن خانه و آن فضا در       
سرم جا خوش کرده بود و مـرا راحـت        

بدبختي و فالکت غـيـر     .  نمي گذاشت 
قابل تصـوري در اطـراف مـا وجـود               
داشت و ما نمي توانستيم کاري بـراي    

حـتـي درمـان      .  آن مردم انـجـام دهـيـم        
آنها هم براي ما مجاز نبود و روابـط          
ديپلماتيک ما را با دولت عراق دچـار     

ما اجازه نـداشـتـيـم       . مشکل مي کرد 
رژيـم  .  بـا مـردم عـراق قـاطـي شـويـم               

صدام نگران بود که مردم از مـا ايـده           
. بگيرند و بر عليه رژيـم قـيـام کـنـنـد             

وقتهاي که در اردوگاههاي خـودمـان         
. و دور از مــردم بـوديــم، بـهــتـر بــود               

حداقل اينهمه بيچـارگـي مـردم را بـا            
گوشـت و پـوسـت خـود لـمـس نـمـي                   

 . کرديم
 ادامه دارد 

 ...زندگي نامه 
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۵ از صفحه  
مذكور دست از كار كشيدند و اعـالم      
نمودند تا زماني كـه حـقـوق مـعـوقـه            
آنها پرداخت نشود به سر كارهـايشـان         

 .باز نخواهند گشت 
 

جانباختن يک کارگر      
 در محل کار  

بــر اســاس گــزارش رســيــده، روز           
 ارديـبـهـشـت مـاه سـال             ١٨ دوشنبـه    
کـــارگـــر "  غـــالـــب زارعـــي     " ١٣٩١ 

سازمان آب سنندج در محـل کـار بـر         
اثر نبود امکانات ايمني جان خود را         

الزم بـه ذکـر اسـت کـه             . از دسـت داد     
در حين کار در تـاالر      "  غالب زارعي" 

پرديس سنندج بر اثر ريزش چـاه، زيـر        
نــبــود   . آوار مــانــد و جــان بــاخــت                

امکانات ايمني هر از گاهي کارگـران        
اين اولـيـن     . کشاند را به کام مرگ مي 

و آخرين مورد نيست که کارفـرمـايـان     
به خاطر سود بيشتر و هزينـه نـکـردن          

هـا را       براي امنيـت کـار، جـان انسـان           
 .کنند فداي منافع خود مي

 
 نفر از   ۱۹۰ اخراج  

 کارگران سد ژاوه    
بر اساس گزارش رسيـده، شـرکـت       

 مـاه    ٤ به مـدت    "  معتبر"کاري   پيمان
حـقــوق، عـيــدي، پــاداش و ســنــوات            
کارگران اين شرکت را پرداخت نـکـرده    

 .است
شـــرکـــت مـــذکـــور، از جـــملـــه             

الزم بـه    .  کـاران سـد ژاوه اسـت            پيمان
ذکر است کـه مـاه ارديـبـهـشـت سـال                 
جاري با وجود عدم پرداخت حـقـوق و      

 نـفـر از       ١٩٠  مـاه، حـدود       ٤ مزاياي  
 .کارگران را اخراج کرده است

 
مرگ کارگر افغاني     

 متعاقب حمله پليس    
بر اساس خبر رسيـده بـه كـمـبـتـه              

 سـالـه ي       ٢٢ هماهنگي، يك كـارگـر       
اهـل افــغـانســتــان در اثــر ســقــوط از              
ساختماني در تهران و در مـحـل كـار            

 .جان خود را از دست داد
 سـالـه اهـل        ۲۲ ، كارگر  " نصيب" 

واليت كابل، كه در پروژه ي مجـتـمـع          
سـازي وابســتـه بــه شــركــت تــعــاونــي            
كاركنان مخابرات در نزديكي ميـدان     
آزادي و ابتداي جـاده مـخـصـوص در            
خيابان رياحي، كه موسوم به پروژه ي    
رياحي است كار ميـكـرد، از ارتـفـاع             

سقوط كرده و بالفاصله در اثر ضـربـه      
 .ي وارد شده جان خود را از دست داد

علت وقوع اين حـادثـه حـملـه ي              
نيرو هاي پليس براي دستگـيـر كـردن          
مهاجرين بدون مدرك و بـه اصـطـالح         

نبودن حـفـاظ     .  غير قانوني بوده است 
هاي الزم براي جلوگيري از سـقـوط و         
كمبود موارد ايـمـنـي نـيـز از ديـگـر                  
عوامل ايـن حـادثـه ي نـاگـوار بـوده                  

كارگران مهاجر افغاني بـه ويـژه       . است
كارگراني كه بدون كارت شناسـايـي و      
يا اوراق هويتي الزمـي كـه از سـوي               
مقامـات ايـرانـي صـادر شـده بـاشـد                 

مي باشند هـمـواره در      مشغول به كار  
بدترين شرايط در حال استثـمـار شـدن         

در صورت وقوع حادثـه و يـا       . هستند
حتا مرگ در حين كار، نه كارفرمـا و      
نه دولت مسووليتي در قبال آنـهـا بـر         

كميـتـه هـمـاهـنـگـي          . عهده نميگيرند 
براي كـمـك بـه ايـجـاد تشـكـل هـاي                   
كارگري، ضمن اظهار تاسف از مـرگ     
اين كارگر جوان افغانستاني، خواهـان       
صدور اوراق هويتي و شناسايي بـراي      
تـمـام مـهـاجـريــن سـاكـن در ايـران و                   

كردن هـرگـونـه تـبـعـيـض در                ممنوع
 .مورد آنهاست

 
وضعيت جسماني بهنام     

ابراهيم زاده فعال      
 کارگري دربند   

به گزارش رسـيـده بـه كـمـيـتـه ي                
ابراهيم زاده فـعـال        هماهنگي ، بهنام  

كــارگــري دربــنــد ازنــاراحــتــي شــديــد          
وي مدتهـاسـت   .  برد جسماني رنج مي 

كه از درد در ناحيه گوش رنج بـرده و          
. دچار عفونت شديد گوش شده اسـت        

علـيـرغـم تـقـاضـاهـاي مـكـرر وي و                  
خــانــواده اش مــبــنــي بــر رســيــدگــي            
پزشكي و مداوا، تاكنون مسـئـولـيـن         
زندان به وضعيت وي رسيدگي نـكـرده    

الزم بــه يـــادآوري اســـت كـــه               .  انــد 
مشكالت جسـمـي بـهـنـام نـاشـي از                
دوران زندان است و مسئوليـت حـفـظ       
سالمت وي بر عهده مسئولين زنـدان      

 .است
 

درب کارخانه آرد    
آدمي و آزادي را به روي        

 ! کارگران بستند  
ــده،               بـــر اســـاس گـــزارش رســـيـ
کــارفــرمــاي کــارخــانــه آرد آدمــي و             

آزادي، مــانــع از ورود کــارگــران بــه               
 .محيط کارخانه شده است

کارخانه آرد آدمي و آزادي، واقـع      
در ميدان مکريان سقـز، مشـهـور بـه            

 طبقه، سـالـهـاسـت کـه        ۵ کارخانه آرد  
. در ايــن شــهــر در حــال کــار اســت                 

مسئوالن اين کـارخـانـه هـمـيـشـه بـه                
اشکال مخـتـلـف حـقـوق کـارگـران را               
تضييع کرده اند و هـر بـار بـه بـهـانـه                  
هاي واهي دستمـزد کـارگـران را مـاه             

هـر زمــان    .  هـا پـرداخــت نـکــرده انـد           
  کارگران درخواست حقـوق کـرده انـد،         
نماينـده کـارفـرمـا بـه بـهـانـه ايـنـکـه                    
کارخانه در حال بحران بسـر مـي بـرد           
از پرداخت حقوق کـارگـران خـودداري         
کرده است و اظهـار داشـتـه اسـت کـه              
پولي براي حقوق کارگران وجود ندارد     

 .تا آن را پرداخت کنيم
 مـاه  ۳ الزم به ذکر است که حدود  

کارگران هـيـچ گـونـه پـولـي دريـافـت                 
کـارفـرمـا اظـهـار داشـتـه            .  نکرده انـد  

است که نمي تواند کـارخـانـه را اداره            
کند، او از کارگران خواسته اسـت کـه          

در پـي ايـن       .  کارخانه را تـرک کـنـنـد          
 ماه است که هـر   ۳ وضعيت، کارگران   

روز به کارخانه مراجعه مي کـنـنـد و            
 بعـد از ظـهـر در حـيـاط              ۲ تا ساعت  

کارخانه تجمع کرده و سپس بـه خـانـه         
 .هاي خود برميگردند

ــخ           ــاريـ  و     ۲۳/۲/۹۱ در تـ
 کارفـرمـا دسـتـور داده         ۲۴/۲/۹۱ 

که درب کـارخـانـه بـه روي کـارگـران                 
بسته شود، متعاقبا کـارگـران هـم در         
مقابل درب کارخانـه تـجـمـع کـرده و             
خواستار بـازگشـت بـه کـار و حـقـوق                

 .معوقه خويش هستند
قابل ذکر است کـه ايـن کـارگـران             

 ســال   ۲۷  الـي      ۱۷ داراي      هـر کــدام   
ســابــقــه کــار در ايــن کــارخــانــه مــي              

تــجــمــع کــارگــران تــا زمــان         .  بــاشــنــد
تکميل خبر در مقابل درب کـارخـانـه        

 .ادامه داشت
 

 نفر از    ۵ آزادي  
 بازداشت شده گان      

 اول مه سنندج   
 ۲۱/۲/۹۱ شـنـبـه       روز پـنـج   

گـان     شـده     نـفـر از بـازداشـت          ۵ تعـداد    
مراسم اول ماه مه سنندج، به اسامـي    

، » محمد لطيفي« ، » زاهد بنفشي« 
شـيـرکــو   « ،   » حـمـيـد طـاريـمـرادي        « 

 »پـنـاهـي    فـرزاد حسـن    «  و » کردي
ي   روز بـازداشـت در اداره        ۹ پس از   

اطالعات شهر سنندج، با قرار وثيـقـه     
ــايــــر                          ــدنــــد امــــا از ســ آزاد شــ

گـان اطـالعـي در دسـت            شده  بازداشت
 .نيست

اخبار  فوق بر گرفته  از سايت     
هماهنگي براي کمک به ايجاد        کميته

 هاي کارگري   تشکل
 

 
سال حكم تعزيري       ۵  

 وتعليقي براي     
 مهرداد امين وزيري      

 
 ۹:۳۰  ،  ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ تــاريــخ    

صبح آخريـن دادگـاه مـهـرداد امـيـن               
وزيري برگزار شـد او كـه از فـعـالـيـن                  
کارگري شهر سنندج و عضو کـمـيـتـه        

هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکل هـاي کـارگـري اسـت،درظـهـر             

، ۱۳۹۰  بـهـمـن        ۲۵ روز سه شـنـبـه         
توسط مامورين لبـاس شـخـصـي در           

وي بـه    . محل کار خود بـازداشـت شـد       
دلــيــل اتــهــامــات واهــي در تــاريــخ             

 در شـعـبـه يـک دادگـاه            ۹۰/۷/۳۰ 
انقالب سنندج به يک سال حـبـس کـه          

 سال تعليق است، محکوم  ۵ به مدت   
روز ٣٢ اوپس از تحمل حـدو .  شده بود 

بازداشت در اداره اطالعـات سـنـنـدج          
 ميليون توماني آزاد شـد    ١٥ باوثيقه  

 اخـريـن   ٢٥/٠٢/١٣٩١ ودر تاريخ  
دادگاه مهرداد امـيـن وزيـري بـرگـزار             

سـال حـكـم      ٥ شد كه طي حكـمـي يـه           
  تعزيري وتعليقي محكوم شد

 *** 

 ... اخباري از شهرهاي                  ۴ از صفحه   

 
 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     

E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

سخت را پشت سـر بـگـذاريـم جـوابـش              
. اتحاد و فقط اتـحـاد و تشـکـل اسـت              

اين دو مـولـفـه مـهـمـتـريـن مـوضـوع                   
امروز است و هر تشـکـلـي وهـر فـعـال               
کارگري و هر رهبر کارگري بـه ايـن دو          
موضوع به صورت جدي توجه نکنـد و       
آن را عملي نکند نميتوانـد جـوابـگـوي            

ايــن .  اوضــاع ســيــاســي امــروز بــاشــد        
مسئلـه بـويـژه امـروز مـهـم اسـت کـه                   
اوضاع سياسي امروز دو طـبـقـه را در            
مقابل هم ديگر چنـان قـرار داده اسـت             
که هر کدام ميخواهند ايـن اوضـاع را          

 . به نفع خود تعيين تکليف کنند
سرمايه داران و کـارگـران در راس         
يک جدال طبقاتي جدي عليه هـمـديـگـر      
قرار گرفته اند و بخواهيم و نـخـواهـيـم             

امـا سـرمـايـه       .  اين يک واقعـيـت اسـت       
داران امکانات زيادي در دسـت دارنـد           
با امکانات و پـول و زنـدان و نـيـروي                  

ــاع          ...  نــظــامــي و     ــد از خــود دف دارن
کارگران فقط و فقط  و تـنـهـا    . ميکنند

چيـزي کـه در دسـت دارنـد حـقـانـيـت                   
مطالبات و مـبـارزات آنـهـا اسـت کـه               
براي متحد شدن و متشکل شـدن حـول      
اين خواسته ها بـايـد تـالـشـشـان را ده                

عالوه بر اين به نـظـر مـن        .  چندان کنند 
نزديک شدن و اعتماد کردن به تـحـلـيـل         
هاي حزب و دقـت کـردن بـه تـحـلـيـل                   
هايي که ما در مورد مسايل مختـلـف      
بيان ميکنيم يک سالح برنده و مـهـم و           

کار ساز است و کارگران الزم اسـت بـه          
در عيـن حـال کـارگـران         .  آن توجه کنند  

سنندج الگو نشان دادنـد کـه مـيـشـود            
بـه ايـنـهـا       .  به شيوه اي ديگر کـار کـرد        

توجه کردن مهم است و هـمـه فـعـالـيـن            
کارگري چه آنهايي کـه بـه مـا نـزديـک                 
هستند و چه آنهايـي کـه از حـزب دور               
هستند و چه کساني که با ما مـخـالـف     
هستند و چه کساني که با مـا مـوافـق            
هستند مهم است اين فاکتورها را مـد       

ما و کارگران تا کـنـون     .  نظر قرار دهند 
سدهاي بسياري را شکسته ايم و جـلـو          
آمده ايم و بايد اين سد را هم بشـکـنـيـم        

ما ميتوانـيـم مـتـحـدانـه         . و جلو برويم  
 . تر و قدرتمند تر به ميدان بياييم

 
خـيـلـي مـمـنـون         :  آوات فرخي 

محـمـد آسـنـگـران از شـرکـت در ايـن                   
برنامه متاسفانه وقت بـرنـامـه مـا در             

 .همين جا به پايان رسيد 
 پايان

 
 ترجمه مصاحبه از کردي بفارسي                   

 حسام يوسفي       

 ... ارزيابي مختصري از روز                     
 


