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 نهال /    شکري حمالن چگونه بقتل رسيد     .    زنده باد زندگي   

 سهيال شريفي   )  /   بخش نوزدهم   ( زندگي نامه من     

 اخبارکارگري از شهرهاي کردستان     

 مالقات مينا احدي با رئيس کميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان       

متن پياده شده مصاحبه              
 تلويزيون ايسکرا با            
 محمد آسنگران        

 
قـبـل از ايـنـکـه           :  آوات فرخي 

سوالي را مطرح کـنـم لـطـف کـنـيـد               
تـحـوالت راجـع بـه            آخرين اخبـار و    

نوري مالکي و مسـعـود        اختالفات
... بارزاني و مقتدا صدر و عالوي و 

 .را براي بينندگان ما توضيح دهيد
  

طبق اخـبـار و       :  محمدآسنگران
گزارشاتي کـه حـول وحـوش بـحـران              
سياسي و حکومتي عراق مـنـتـشـر          
شده است ظاهر قضيه اين اسـت کـه           
در راس اين جدال مسـعـود بـارزانـي            
درمقابل نوري مالکي قـرار گـرفـتـه          

اما جبهه مخالفيـن مـالـکـي       .  است
احـزاب حـاکـم      .  وسيعتر از اين اسـت    

در کردستان و مقتدا صدر و عالوي       
و مـتـحـديـنـش جـريـانـات شـاخـص                

درجبـهـه نـوري      .  مخالفين ميباشند 
مالکي حزبش و نيـروهـاي ارتـش و           
نيروهاي انتظامي و هـيـئـت دولـت            

مخالفين نـوري مـالـکـي       . قراردارند
کـه شـامـل احـزاب اپـوزيسـيـون در                
مجلس هستند افراد شـاخـص آنـهـا           
عــبــارتــنــد از مســعــودبــارزانــي بــه          

 در مورد بحران سياسي و حکومتي عراق
 

اخــيــرا مــالي مــرتــجــع مســجــد         
دارالحسان سننـدج بـنـام مـال امـيـن              
راستي در سخنان پيش از نماز گـفـتـه        

 :است
) هه لـپـه رکـي       ( بخاطر اينکه "   

يا رقص محلي کردي در ضـديـت بـا           
اسالم است و در ديـن اسـالم چـنـيـن                 

چيزي وجـود نـدارد بـنـابـر ايـن بـايـد                   
 ".ممنوع شود

شهامـت زيـادي الزم اسـت کـه              
مرتجعي در سنندج پيـدا شـود و بـر              
باالي منبر عليه رقص و شادي مردم     

 . هذيان بگويد

" امنيت اخـالقـي    " حمله نيروهاي  
جمهـوري اسـالمـي بـه مـردم مـحلـه                
موسك در مـريـوان بـا مـقـاومـت و                  
ايستادگي محكـم مـردم ايـن مـحلـه             

 .  روبرو شد
اخـيـرا درگــيـريـهـاي شـديـدي در              
يكي از محالت شهر مريوان ـ مـحلـه         

موسك ـ با حمله نيروهاي انـتـظـامـي          
به منازل مردم بـمـنـظـور جـمـع آوري               
ديش هاي ماهواره، بوقـوع پـيـوسـتـه         

مردم محله موسك شـجـاعـانـه     . است
در مــقــابــل نــيــروهــاي ســركــوبــگــر             
جــمــهــوري اســالمــي مــقــاومــت و              

  در مريوان         "  امنيت اخالقي           " رسوايي نيروهاي                
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

  مالي مسجد دارالحسان سنندج و رقص محلي
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

 سرآغاز يـکـي   ٦٠ خرداد سال ۳۰ 
از بزرگترين نسل کشـي هـاي تـاريـخ             

 دســتــور    بــه.  مــعــاصــر جــهــان اســت      
خميني جالد  سـر دسـتـه آدمـکـشـان            
اســالمــي، فــرمــان قــتــل، کشــتــار و           

ده .  شکنجه مخالفين صـادر گـرديـد        
ها هزار نفر در دهه شصت بـه جـوخـه            

زنـدانـهــا   .  هـاي اعـدام سـپـرده شـدنـد            
مملو از مخالفين رژيم شد و صـدهـا        
هزار نفر مجبور به ترک کشور شـدنـد         
و بدينطريق رژيم سلطه اش را با اتکـا     
به جنايات وسيع و سرکـوب انـقـالبـي        
که براي رفاه و آزادي برپا شده بود، بـر   

 زخمي بر پيکر جامعه     :  ٦٠  خرداد   ۳۰ هولوكاست اسالمي   
 

ــه آزاد             طــبــق گــزارش اتــحــادي
ــران، طــومــاري حــاوي            کــارگــران اي
برخي خواستهاي مهم کـارگـران کـه          

 هزار کـارگـر رسـيـده         ١٠ به امضاي   
 خـردادمـاه تـوسـط         ٢٧ است امروز   

هماهنگ کـنـنـدگـان ايـن اعـتـراض             
تـحـويـل وزارت کـار شــد و هــزاران               
امضاي ديگر نيز از سـراسـر کشـور           

 . در راه است

 
اين امضـاهـا تـوسـط کـارگـران             
استانهاي تهران، قزوين، خوزسـتـان،      
مـرکــزي و يــزد از کــارخــانــه هــا و                

فـرش   شرکتهاي مختلـفـي از جـملـه         
پارس، ايرساکو، کاشي کـويـر يـزد،           
السـتـيـک الـبـرز، فـرنـخ و نـاز نــخ،                   
شرکت ايـران چـوب، پـروفـيـل يـزد،               

 هزاران کارگر با امضاي طومار،     
 خواهان افزايش دستمزد و     

 مطالبات خود شدند   
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 جمهوري اسالمي دهها فعال کارگري را دستگير کرد       
 در آستانه سي خرداد چهار فعال سياسي در اهواز اعدام شدند          

 متن نامه هماهنگ کنندگان   
 طومار اعتراضي به وزير کار   
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  ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  

 . ايستادگي محكمي كرده اند
محله مسكوني ـ مـوسـك ــ در          
بيست سال گذشته بدليل مـهـاجـرت     
هزاران كارگر از روستاها و جـاهـاي         
ديگر با تركيبي از ساكنين كارگر و     

 . زحمتكش تشکيل شده است
 

در تابسـتـان امسـال جـمـهـوري            
" امنيت اخـالقـي    " اسالمي سياست   

را توسط نيروهاي ناجا اعـالم كـرده         
 .            است

يکـي ار اهـداف هـرگـز مـوفـق               
نشده نيروهاي سرکوبگـر جـمـهـوري         
اســالمــي جــمــع آوري ديــش هــاي             

واقعيت عـيـان و       .  ماهواره اي است  
آشکار اين است که در ايـران تـحـت            
حاکميت سياه اين نظـام ضـد آزادي          
هر ساله بر تعداد بينندگان ماهـواره      

طـبـق آمـارهـاي       .  ها افزوده ميشود  
رسمي خود مقامات رژيم اسالمـي؛   

درصد جمـعـيـت    ۱۰ ساالنه به تعداد  
تهران بـه بـيـنـنـدگـان شـبـکـه هـاي                   

در .  مــاهــواره اي افــزوده مــيــشــود        
ششم ارديبهشـت امسـال مـوسـسـه            
علمي پژوهشگاه فرهـنـگ، هـنـر و            

بـر اسـاس     « ارتباطات اعالم کـرده؛      
نظـر سـنـجـي هـاي بـه دسـت آمـده                   

درصـد مــردم مـخـاطــب        ۶۰ حـدود    
 مـاهـواره     ۹۰ از . »ماهواره هستند 

 ۳۵ فــعــال در جــهــان بــيــشــتــر از                
ماهواره آسمان ايران را زيـر پـوشـش          

 . خود  قرار ميدهند
 

مردم مـتـنـفـر از بـرنـامـه هـاي                

خسته کننده و مبلغ سـيـاسـت هـاي         
ارتجاعي ـ مذهبي  ميديا و رسـانـه        
هاي جمهوري اسالمـي در دو دهـه           
گذشته با نصـب  مـاهـواره و بـراي                
ــم                 خــالــصــي از شــبــکــه هــاي رژي
اســالمــي، در مــقــابــل حــمــالت و            
شبيـخـونـهـاي نـيـروهـاي امـنـيـتـي                 
مقارمت کرده و به اشکال مختـلـف         
سياست هاي نيروهاي سرکوبـگـر را       
خنثي و همواره از ماهواره استـفـاده         

هراس و وحشت حمـهـوري   .  کرده اند 
اســالمــي از وجــود در درجــه اول                
بـــرنـــامـــه هـــاي  شـــبـــکـــه هـــاي                
تلويزيونهاي اپوزيسيون سـرنـگـونـي       

 . طلب و چپ و کمونيست است
 

هــراس مــقــامــات جــمــهــوري          
اسالمـي از شـبـکـه هـاي مـاهـواره                

بيش از شصت در صد .  واقعي است 
جمعيت شهروندي جامعـه در ايـران         

امـروز ايـن نسـل        .  نسل جوان اسـت    
قابليتهاي باالي علـمـي و صـنـعـت            
ــراي اســتــفــاده از               کــامــپــيــوتــري ب
ارتباطات بين المللي و شبکه هـاي         

خـالـصـي    .  ماهواره اي را دارا اسـت     
ــبــعــات                ــان، از ت ــگــي جــوان فــرهــن
بالفصل اسنفاده از ايـن امـکـانـات            

اعتراضات هر روزه، مسـخـره   .  است
کردن نيروهاي انـتـظـامـي، رعـايـت            
نکردن پوشش اسالمي تحـمـيـلـي و         
هــزاران اعــتــراض و اعــتــصــاب و             
تظاهرات نـتـيـجـه بـرگشـت نـاپـذيـر               
اوضـاع کـنـونـي در عصـر انـقــالب               
انفورماتيک و ارتـبـاطـات جـهـانـي             

 . است
 اعتراضات و مـقـاومـت مـردم        
محله ـ موسک ـ مريوان بايـد مـورد           

جوانـان و    .  حمايتهاي گرم قرار گيرد 
مردم شهـر مـريـوان را بـراي تـالش               
آگاهانه سازمـانـدهـي شـبـکـه هـاي              

 .اعتراضي فرا ميخوانيم
 

مردم شهر مريوان در سـه دهـه           
گذشته و بمناسبتهاي مـخـتـلـف در         
مقابل سـيـاسـتـهـاي سـرکـوبـگـرانـه               
جمهوري اسـالمـي مـقـاومـت هـاي            

. سرسختانه وانقالبي  انجام داده انـد   
اقـدام ابـتـکـاري جـمـع آوري امضـا                
عليه حکـم اعـدام زانـيـار و لـقـمـان                 
مرادي و کوشمالـي دادن نـيـروهـاي           
سزکوبگر در محله ـ موسـک ــ تـازه             
ترين مورد اين اعتراضات انـقـالبـي        

 . است
 

فراخوان ما اين است، روزانـه از       
بينندگان ثابت  برنامه هـاي کـانـال             

به برنامـه هـاي کـانـال         .  جديد شويد 
و بـراي تـحـقـق         .  جديد زنگ بـزنـيـد      

ســيــاســتــهــاي حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري در شبکـه هـاي مـبـارزاتـي            

 .متشکل و متحد شويد
 

مقـاومـت و تسـلـيـم نشـدن بـه                
سياسـتـهـاي ضـد آزادي ايـن نـظـام                
جنايتکار و گسترده کردن بينندگـان    
و طرفداران شبکه کانال جـديـد رمـز       
ابـژکــتــيــو  و فـوري خــنــثــي کــردن               

نـيـروهـاي    "  سياست امنيت اخالقي" 
 .سرکوبگر است

 ۱۳۹۱ خرداد 

 ... رسوايي نيروهاي                
البته دين اسالم ايشان و آيـت الـه       
هـاي فـتــوا دهـنـده  بـه انــدازه عـمــر                   
حـکــومــت اســالمــي عــلــيــه شــادي،           
رقص و ديگر شئونات زنـدگـي مـردم       

امـا  .  حکم و فـتـوا صـادر کـرده انـد               
مسئله اين است که امروز دوران ايـن          

. عـربـده کشـي هــا تــمـام شــده اســت               
اکــنــون وقــت آن اســت کــه ســنــت،                
قوانين، خرافات و  اسـالم،  بـايـد در            
دســت بــردن بــه  بــه زنــدگــي مــردم                 

 .ممنوع شود
اسالم تاريخا يک ويروس کشـنـده        

وجود اين .  در زندگي مردم بوده است  
ويروس و دسـت بـردن آن در زنـدگـي                

 .مردم است که بايد ممنوع شود
مــذهــب و ديــن اســالم يــا هــر               

خرافه مذهبي ديگري مـي تـوانـد در         
خلوت خود بـه مـنـاجـاتـش بـپـردازد               
بدون اينکه کوچـکـتـريـن مـزاحـمـتـي             
براي رقص، شـادي، اشـعـار و تـرانـه                
هايي که مذهب، خدا و نـمـايـنـدگـان           
زميني اش را به ريشخند مي گيـرنـد      

در طـول تـاريـخ زنـدگـي            .  ايجاد کند 
بشر، اسـالم و مـذاهـب چـنـدگـانـه و                 
مخصوصا اين بختک آخـري  تـحـت             
حاکميت مشتي جانـور اسـالمـي بـه           
انـدازه کــافـي عــلـيـه رونـد طــبـيـعــي                 

.  زنـدگـي مـردم جــنـايــت آفـريــده انــد              
مردم انقالبي در ايـران مـي رونـد تـا              
نقطه پاياني بر فاجعه اي کـه مـذهـب          
و اسالم عليه انسان و انسانيت به بـار        

 . آورده است بگزارند
اکنون ديگر نه تنها در کردسـتـان    
و سننـدج بـلـکـه در سـراسـر کشـور،                 
رقص، موزيک، شعـر و تـرانـه در بـه               
تمسخر گرفتن مذهب اجرا، ساخته و     

امـام، آيـت الـه و          .  سروده مـي شـود      
همه فسيل هاي مذهبـي و اسـالمـي           

. روزانه مورد ريشخند مردم هستـنـد       
در حــالــيــکــه ســالــهــاســت کــه هــمــه            
مـفـتـخـوران اسـالمـي بـا قـوانـيـن و                   
ســـنـــتـــهـــاي عـــقـــب مـــانـــده شـــان             
ماتريالهايي براي سـاخـت جـوکـهـاي           
جوانان شده اند، مالي کـپـک زده اي             
پيدا مي شود و در مورد ممنوعيـت        
رقص و شادي مردم فتوا صـادر مـي         
کند و به خود جرئت مي دهد کـه در         
مورد رقص و شـادي مـردم آنـهـم در              
ــز چــپ،                    ــا مــرک ــت ــه ســن شــهــري ک
ــيــســم، جــنــبــش کــارگــري و               کــمــون

 .آزاديخواهي است اظهار نظر کند
مــردم حــتــي بــراي بــازگــردانــدن          
شادي و نشاط به زندگيـشـان هـم کـه             
شده است اين مرتجعين را از صحـنـه       

مـال  .  زندگي خود جارو خواهند کـرد     
امين راسـتـي خـيـلـي ديـر از خـواب                 

 سال پيش مـردم  ۳۳ .  بيدار شده است 
شــهــرهــاي کــردســتــان و درســت در             
ــن                     ــان اي ــي ــه ب شــهــري کــه ايشــان ب
خـزعــبـالت پــرداخـتــه اسـت، بســاط            
مکتب قرآن مفتي زاده پيشواي مـال      
امين راسـتـي را بـرچـيـدنـد و اجـازه                   
ندادند که آخوندهاي محلي آنـهـم نـه            
در رابطه با رقـص مـحـلـي بـلـکـه در               
رابطه با دخالت مذهب در اداره امور       
زندگيشان با چنين اراجيفي در امـور       

جسـارت و جـربـزه        .  آنان دخالت کنند 
زيادي مي خواهد کـه شـاگـرد دسـت             
چنـدم احـمـد مـفـتـي زاده کـه مـردم                   
مبارز سنندج همانموقع حسـابـش را        
کــف دســتــش گــذاشــتــنــد آنــهــم  در             
واپســيــن روزهــاي عــمــر حــکــومــت          
اسالمي در رابطه با رقـص، شـادي و         
نشاط مـردم در مـمـنـوعـيـت رقـص                

 . فتوا صادر کند
اين نوع تقالهاي اسـالمـي بـراي          
سياه کردن هر چـه بـيـشـتـر شـادي و                  
سرور زندگي مردم ديگر به بـن بسـت        
رسيده و کارايي خود را از دسـت داده     

اين بلبل زبـانـي هـا نـه از سـر                . است
قدرت دستگاه مذهبي مال امـيـن و          
سران حکومت اسالمي بلـکـه نـاشـي          
از وحشت و هراسي است که سـراپـاي       
وجود اين مفتخوران و کاسه لـيـسـان           

پـاسـخ   .  محلـي را فـرا گـرفـتـه اسـت              
دندانشکن مردم به  فـتـواي آيـت الـه            
هــاي قــم بــراي صــدور حــکــم مــرگ             
شاهين نجفي مـي بـايسـت هشـداري          

 . به امثال امين راستي باشد
 

جوانان و مردم مبارز سـنـنـدج و          
ديگر شهرهاي کـردسـتـان بـا حضـور             
گسـتـرده تـر خـود در بـرنـامـه هـا و                     
مراسمهاي رقص، جشنها و هر آنـچـه      
که بويي از نشاط و شادي ميدهد، و         
همچنين مبارزه عليه ايجاد هر گونـه     
محدوديتـي در زنـدگـي شـان پـاسـخ               
درخوري به مرتجعين محلـي و مـال          

 . امين راستي خواهند داد
جوانان و مـردم مـبـارز سـنـنـدج              
اجازه نـخـواهـنـد داد کـه ايـن مـالي                  
مرتجع يا هر امام جمعه عقب مـانـده    
ديگري يکبار ديگر اين اراجيف را بـر   

مـال امـيـن راسـتـي          .  زبان جاري کند  
بـجــاي ايــن چـرنــديـات و در آخــريــن               
روزهاي عمر اين رژيـم  بـهـتـر اسـت                 

 .فکري بحال خود  بکند
  ۲۰۱۲  ژوئن ۱۷ 

 ... مالي مسجد دارالحسان                  
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 ۱ از صفحه  

اضافه مقتدي صدر و عياد عالوي و     
، اينها مـجـمـوعـا در       "جالل طالباني" 

يک جبهه در مـقـابـل نـوري مـالـکـي               
مـالـکـي هـم تـا ايـن             .  قرار گرفته انـد  

آنـهـا   .  لحظه جوابي به آنها نداده اسـت  
جــلــســاتــي را بــرگــزار کــردنــد و بــه                
توافقاتي رسيدند و اين توافقات را بـه    

آنـهـا خـواسـتـار        . مالکي اعالم کردند 
ــشــان                ــق اجــراي مــوارد مــورد تــواف

بـه آنـهـا         اما مـالـکـي نـه        .  ميباشند
جوابي داده است و نه به خواست آنـهـا      

در اين مـيـان جـالل        .  عمل کرده است  
طالباني مثل هميشه با سياستـي دو         
پهلو هم خود را مـتـحـد ايـن جـبـهـه                  
اپوزيسيون نشان ميدهد و هـم تـحـت          
عنوان التزام به قانون عمال در قـدرت     
ماندن مالکي را بـا هـمـاهـنـگـي بـا                 
سياست جمـهـوري اسـالمـي تـرجـيـح             

 .ميدهد
مسئله اي کـه هـم اکـنـون بـاقـي                

احـتـمـال    .  مانده است دو احتمال است  
اول اين است کـه مـالـکـي نـاچـار بـه                   

. استعفا شود و دولتش سـقـوط کـنـد          
زيرا مخالفيـن در مـجـلـس اکـثـريـت               

چـيـزي کـه مـورد         "  قـانـونـا   "هستند و  
توافق شان است آنها مـيـتـوانـنـد راي            
اعتماد خود را پس بگيرند ومـالـکـي      

قانون خلع مقام کـنـنـد و        را بر اساس 
او هم کناره گيري را بپذيرد و نخسـت        

ايـن يـک     .  وزير ديگر انتـخـاب کـنـنـد         
احتمال است که خيلي بعـيـد بـه نـظـر              

زيرا مالکي تا کنون جـوابـي     .  ميرسد
. بــه ايــن راه حــل آنــهــا نــداده اســت                

مالکي با اتکا به قدرت و امـکـانـات      
و اسلحه، نـيـروي نـظـامـي، ارتـش و                
دسترسي به درآمدهاي فروش نفـت و         
ديگر منابع مالي اي کـه در اخـتـيـار           

و تـا    .  دارد نميخواهـد کـوتـاه بـيـايـد           
کنون مخالفين نـتـوانسـتـه انـد بـراي              
رسيدن به مطالباتشان نوري مـالـکـي      

عـالوه  .  را ناچار به عقب نشيني کنند 
ــات نــيــروي اصــلــي               بــر ايــن امــکــان
پشتيبان مالکـي عـالوه بـر ارتـش و              
نــيــروي نــظــامــي عــراق جــمــهــوري             
اسالمي است که جـالل طـالـبـانـي را              
هم غير مستقيم با خود هـمـراه کـرده          

 .اند
و اما احتمال دوم ايـن اسـت کـه               
اگـر نــوري مـالــکـي قــبـول نــکـنـد و                  
استغفا ندهد، در اين صورت با توجـه     

موقعيتي که در حـال حـاضـر در                به
دارد و بــه نــوعــي دو              عــراق وجــود  

حکومت در کردستـان و عـراق بـرپـا              
 حکومت کردستان عـراق     شده است 

تحت حاکميت بارزاني و به همـکـاري      
دو فاکتوي طالباني که رئيس جمهور     

فـاصـلـه بـيـشـتـري از             عراق هم هست  
ايـن دو    . ( حکومت مـرکـزي بـگـيـرد        

مرکز قدرت همين حاال مناسباتشـان    
بـنـابـر ايـن        .) در حداقل ممکن اسـت    

اگر احتمال دوم رخ بدهد ايـن شـرايـط          
زيـرا بـراي مـدت        .  دوام پيدا نميکـنـد    

زمان طوالني اداره دولت به اين شيـوه   
امکان پذير نيست واحـزاب مـوجـود          
ناچار هستند که بـا هـم ديـگـرتـعـيـن                

 .تکليف کنند
يــکــي از راهــهــاي ايــن تــعــيــيــن           
تکليف اين است کـه نـوري مـالـکـي              
يـک جــنـگ نـظــامـي داخـلــي عــلـيــه                
اپوزيسيون خود در کردستان را آغـاز        

براي نوري مالکي تـنـهـا      جنگ. کند
امـا  .  راه حل قطعي به نـظـر مـيـرسـد             

دست بردن به راه حـل نـظـامـي بـراي                
زيـرا اگـر     .  مالکي چندان آسان نيسـت  

جنگي شروع شود چيزي نـيـسـت کـه            
موفقيتي براي نوري مالکي به همـراه     
داشته باشد و اين اقدام هم يک ريسـک      

در هـر دو حـالـت مـورد           .  بزرگ است 
بحث سه قدرت منطقه اي عـربسـتـان       
سعودي، ترکيه وايران عـمـال دخـالـت          
هاي مستقيم و غير مسـتـقـيـمـي در             

هر کدام دارند نـيـروهـاي      .  عراق دارند 
معيني را در عراق تقويت ميکنند و    
ســــيــــاســــت خــــود را پــــيـــــش                     

عربستان و تـرکـيـه عـلـيـرغـم          . ميبرند
به نوعي نزيک بـه     اختالف منافعشان 

هم و در مقابل نـوري مـالـکـي و در                
حــال تــقــويــت اپــوزيســيــون مــالــکــي         

اما در عـيـن حـال هـر دوي               . هستند
آنها مشخصا در مـقـابـل جـمـهـوري              
اسالمي تالش مـيـکـنـنـد نـيـروهـاي              
مــتــحــد خــود را در عــراق تــقــويــت              

جمهوري اسالمي هم آشکـارا  .  نمايند
و با تمام امکانات نوري مـالـکـي را             

الـبـتـه جـمـهـوري         .  حمايـت مـيـکـنـد       
اسالمي تا اين لحظـه از اپـوزيسـيـون           
هم قطع اميد نکرده اسـت چـون خـود         
مقتـدي صـدر و جـالل طـالـبـانـي از                  
متحدين و افراد نزديک بـه جـمـهـوري           

در عين حال اين دو   .  اسالمي هستند 
نفردر داخل جبهه اپوزيسيون هم قـرار     

پيچيدگي اوضاع عـراق و      .  گرفته اند 
موقعيت احزاب دخيل در حکومت و  
اختـالف مـنـافـع آنـهـا بـا هـمـديـگـر                    
همچنانکه قبال گفتم دو راه حل و دو       
احتمال را بيش از احـتـمـاالت ديـگـر             

يـا کـنـاره گـيـري          :  برجسته کرده است  
مالکي ويا شروع جنگ بـا احـزاب و           

راه حـل سـوم       .  جريانـات اپـوزيسـيـون      
ميتـوانـد ايـجـاد اخـتـالف در مـيـان                 
ــاشــد کــه جــمــهــوري               اپــوزيســيــون ب
اسالمي نقش اصلي را براي ايـن شـق           

اما در اين حـالـت     . سوم به عهده دارد 
سوم معضل مـوجـود نـه تـنـهـا حـل                 
نميشود بلکه شرايط را بـراي جـنـگ           

 .نهايي بيشتر آماده ميکند
 

ميخـواهـد      مالکي:آوات فرخي 
قــدرت خــودش را در عــراق و در                   
کردستان بيشتر کند واز طرف ديـگـر         
مسعـود بـارزانـي و مـقـتـدا صـدر و                  
عالوي هم ميخواهند سهم بـيـشـتـري         
را عايد خود کنند و تالش ميـکـنـنـد       

ــنــد               ــا .  قــدرت خــود را نشــان ده آي
مسعود بارزاني ميخواهد حـکـومـت       
کردستان را مستقل اعالم کنـد ؟ آيـا        

هـمـيـن    ... هدف مالکي و بـارزانـي و        
مسايلي است که تا کنون اعالم کـرده      

 اند؟
  

اوال مسـئلـه      :  محمدآسنگـران 
. تنها به کردستان محـدود نـمـيـشـود           

کردستان تنها موضوع چشـمـگـيـري          
است که در اختالفات بين مـالـکـي و       

ــي بــرجســتــه مــيــشــود          ــي .  بــارزان ول
اختالفات مقتدي صدر و عـالوي بـا          
مالکي اساسا مربـوط بـه کـردسـتـان            

چندي پيش يکي از معاونيـن  .  نيست
جالل طالباني به نام طارق هاشمي بـه      
سازمانـدهـي تـروردرعـراق مـتـهـم و              

دستور بـازداشـت     .  غيابا محکوم شد  
اين شخص از سـوي مـالـکـي صـادر               
شد و طارق هاشمي به کردستان پـنـاه       
برد ودولت مرکزي خـواسـتـارتـحـويـل          

. طارق هاشمي از سـوي بـارزانـي شـد          
اين خـواسـت بـا مـخـالـفـت بـارزانـي                  

از طرفي ديگـرعـربسـتـان     .  مواجه شد 
ســعــودي، قــطــر و ديــگــرکشــورهــاي         
حاشيه خليج از طارق هاشمي دعـوت   
و استقبال کردند و بعد به ترکيه رفـت     
وبــا مـــقـــامـــات رســمـــي تـــرکـــيـــه              

اواکـنــون  .  مــالقـات کـرده اسـت        هـم    
هاشمي بعد از .  درترکيه به سر ميبرد   

دادگاهي و محکوم شـدنـش از سـوي         
قضات عراقي همچنان در ترکيه بسـر   

مـالـکـي گـفـتـه اسـت کـه از                 .  ميبرد
طريق پليس اينتر پل قضيه را دنـبـال         

بـا ايـن نـمـونـه مـيـخـواهـم                .  ميکـنـد  
بــگــويــم مســئلــه فــقــط مــربــوط بــه             

مسئلـه مـربـوط بـه         . کردستان نيست 
قدرتمند شدن بـيـشـتـر در حـکـومـت              

مـيـلـيـاردي درآن          است چون منفعـت   
 .وجود دارد

ــف              هــمــيــن االن احــزاب مــخــال

اسـنــادي را     مـالــکـي در کــردســتـان           
منتشر کرده اند که از سـوي مـالـکـي        
دزدي هايي صورت گرفـتـه اسـت کـه            

ايــن روش   .  ابــعــاد مــيــلــيــاردي دارد      
هـمـان   "  قـانـونـي   " مافيايي و دزديهاي  

چيزي است که مدافعين مـالـکـي در           
حاکـمـانـي    .  ايران دارند انجام ميدهند 

مــافــيــايــي کــه در ايــران مــيــلــيــارد              
ــد و مــردم را                   ــارد مــيــدزدن ــي ــل مــي
گرسنگي ميدهند، متحدين آنـهـا در       
عراق هـم مشـغـول هـمـان دزديـهـاي                

بـراي  .  اسالمي و ميليـاردي هسـتـنـد       
نمونه چند سال پـيـش هـيـجـده ونـيـم                
مليارد دالر پول نـقـد و طـال از مـرز              
ايران به ترکيه رسيد و تـا ايـن لـحـظـه             
هـم کسـي نـمـي دانـد کـه چـه کســي                    

غـيـر   . صاحب آن ثروت افسانه اي بود 
مسقيم گفته شد که اين چند کاميـون     
پول و طال به مجتبي پسر خامنـه اي       

يعنـي خـامـنـه اي         .  تعلق داشته است  

 و نــيــم     ۱۸ خـواســتـه اسـت کـه ايــن              
ميليارد دالر را بـه سـوريـه و لـبـنـان                 

اين هيـجـده ونـيـم مـيـلـيـارد             .  برساند
دالر طـال و پــول نــقـد هــنـوز رسـمــا                  

 .سرنوشتش معلوم نشده است
ــا گــفــتــه نــمــانــد دزديــهــاي                   ن
ميلياردي در عـراق هـم مـحـدود بـه               
مالکي نيست همـچـنـانـکـه در ايـران            
هم اين دزديها به خانواده خـامـنـه اي         

همه ايـن دارو دسـتـه        .  محدود نيست 
هاي دزد و مافيا در حکومت شـريـک     

آنـهــايــي کــه درحــاکــمــيــت       .  هسـتــنــد 
کردستان عراق هستند وحتي آنهـايـي       
کـه حـاکــم نـيــسـتــنــد و اپـوزيســيــون               
هستند و در مـجـلـس شـرکـت دارنـد              

همه اينـهـا در ايـن        ... مانند عالوي و 
 .دزدي هاي ميلياردي شريک هستند

يک قلم از دزديهاي مالـکـي ايـن        
بوده است که گويا با يک شرکـت قـرار      

  ...  در مورد بحران               

 .جامعه تحکيم کرد
 

 خـرداد    ۳۰ بدون نسـل کشـي        
،  رژيــم اســالمــي نــمــي          ٦٠ سـال    

. توانست در قـدرت بـاقـي بـمـانـد             
غير ممکن بود که ماشين جنايت     
و آدمکشي و آزار سـيـسـتـمـاتـيـک             
اسالمي تا امـروز دوام بـيـاورد و             

 ٦٠  خـرداد      ۳۰ .  نکبت بيافريـنـد   
زخم عميقي بر پيکر جامعه اسـت        

حـقـايـق    .  و فراموش شدني نيـسـت   
اين نسل کشي، عاملين و آمـريـن         
آن و همه جنايات پـس از آن بـايـد               

 . روشن و به آنها رسيدگي شود
 

هـمــه جـنــاح هــاي جــمــهــوري          
اسـالمـي از خـط امـامـي هـا تــا                 
اصالح طـلـبـان، از خـامـنـه اي و                 
رفسنجاني و خاتمي و موسوي تـا     
پــاســدار ولــتــرهــاي امــروز نــظــيــر         
سروش و سازگارا و گنجي در ايـن        
جنايت نقش داشته اند و بـايـد بـه             
مردمي كه عزيزانشان بـيـرحـمـانـه          

. قتل عام شدند پاسخـگـو بـاشـنـد          
اينها همه از سازماندهندگـان ايـن         
جنايت بزرگ بودند و سازمانهائـي   
مانند حزب توده و اکـثـريـت نـيـز              
ــن                جــمــهــوري اســالمــي را در اي

 . جنايات همراهي کردند
 

، براي تحقق همـان  ٨٨ انقالب  
اهدافي بود که مردم ستمـديـده در          

 در پـي آن بــودنـد و             ٥٧ انـقـالب     
پاسخ جامعه به سي سـال جـنـايـت          
حکومت اسالمي بود و آنرا تا لبـه   
پرتگاه سقوط عقب راند و ماهيت   
جنايتکارانه اش را در ابعـادي بـي          
سابـقـه در سـراسـر جـهـان آشـکـار                 

جــمــهــوري اســالمــي بــر       .  ســاخــت
درياي نفرت مردم و فوران حـتـمـي        
يک انقالب تمام عيار قرار گـرفـتـه          

ــت ــالبـــي کـــه بســـاط             .  اسـ ــقـ انـ
جــنــايــتــکــاران را در هــم خــواهــد           
پيچيد و سران حـکـومـت و کـلـيـه             
آمرين و عاملين کشتارهـاي دهـه         
شصت و کل جنايات رژيم در طول     
ــت                   ــي ــم ــيــش از ســه دهــه حــاک ب
منحوسش را به محاکمـه خـواهـد          

 . کشيد
 

حزب کمونيست کارگري بـراي   
سرنگونـي حـکـومـت اسـالمـي و             
محاكمه همه سران ايـن رژيـم ضـد         
انساني سرمايه داران با تمام تـوان         

حزب همچـنـيـن از      .  تالش ميكند 
همه تالش هائي که بـراي بـرپـائـي          
تريبونالها و دادگاه هـاي مـردمـي         
براي رسيـدگـي بـه جـنـايـات رژِيـم               
اسالمي عليه بشريت برپا ميشـود   

 .   با همه توان حمايت خواهد کرد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ،۱۳۸۹  خرداد ٢٧ 

 ۲۰۱۲  ژوئن ١٦ 

 ... هولوكاست اسالمي              

 ۴  صفحه 



 
628شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   
 ۱ از صفحه   ۳ از صفحه  

 ۸  صفحه 

دادي بسته شده است که برق بصـره را       
بودجه اين پروژه پرداخت .  تامين کند 

شده است اما در نهايت مـعـلـوم شـده           
است که اين شرکت فقـط روي کـاغـذ          

هنوز هـم مـعـلـوم         . وجود داشته است 
نيست که اين شرکت کجا اسـت؟ کـي      
است؟ چرا اين بـرق را تـولـيـد نـکـرده               
اسـت؟ چــرا مــردم بصـره هـنــوز بــرق               
نــدارنــد آب نــدارنــد؟ چــرا مــردم در               
بيسـت و چـهـار سـاعـت فـقـط چـنـد                    

؟ نـاگـفـتـه       . ساعتي آب و بـرق دارنـد         
نماند که همه احزاب شريک قـدرت در     
ــت                     عـــراق در ايـــن دزدي هـــا دسـ

منتها به اين دليل که مالـکـي      . دارند
قدرت بيشتر و امکان بيـشـتـري دارد        
ارتش و نيروي نظامي تحـت اخـتـيـار          
دارد و اسلحه و درآمد اين مـمـلـک را         
در اختيار دارد يک قلم از دزديـهـايـش       
که افشا شده اسـت ابـعـاد مـلـيـاردي                

 .دارد
  

شـمـا بـه نـقـش           :  آوات فرخـي  
جمهوري اسـالمـي اشـاره کـرديـد کـه              
طرفدار نوري مالکي است در حـالـي           
که جمـهـوري اسـالمـي از سـه حـزب                

حـزب  ( گـوران     اپوزيسيون کردسـتـان      
حـزب  ( کومه لي ئـيـسـالمـي        )  تغيير

و يـه کـگـرتـوي         )  جمعيت اسـالمـي       
) حزب اتحـاد اسـالمـي        (  ئيسالمي  

دعوت کـرده اسـت بـراي مـذاکـره بـه                
ــرونــد    آيــا هــدف جــمــهــوري        .  ايــران ب

اسالمي فقط تـحـت فشـار گـذاشـتـن              
حکومت محلي کـردسـتـان اسـت يـا             
اهداف ديـگـري پشـت قضـيـه وجـود               

 دارد؟
 

جـمـهـوري    :  محمدآسـنـگـران   
اسالمي مجـمـوعـه اقـدامـاتـي بـراي             
حمايت از نوري مـالـکـي انـجـام داده              
است که اين يکـي هـم بـخـشـي از آن                  
پازل است که ميخواهد نقـشـه اش را           

در ادامـه ايـن سـيـاسـت            .  کامل کنـد  
فرمانده سپاه قدس مـدتـي پـيـش بـه              
نجف رفته بـود و در خـانـه مـقـتـدي                  

صـدر بـا او وارد مـذاکــره شــده و از                   
مقتدي صدر خواسته است کـه دسـت         
از مخالفتهايش عليه مالکي بـردارد       

گـفـتـه    ....  و از مالکي حمايت کـنـد،      
ميشود که صدر هم به دليـل مـنـافـع             
ــر خــود در عــراق ايــن                       ــه اي ت ــاي پ

و فـرمـانـده        درخواست را نـپـذيـرفـتـه        
سپاه قدس هم ناراحت شده و آنـجـا را           

بــالفــاصــلــه صــدر    .  تــرک کــرده اســت     
اطالعيه اي رسمي منتشرکرده اسـت        
که ايران نبايد دراوضاع داخلي عـراق         

 .دخالت کند
طبعا منظور مـقـتـدا صـدر ايـن             
است که جمهوري اسالمي نـبـايـد بـه             

زيـرا صـدر     .  نفع مالکي دخالت کـنـد      
جمهوري اسالمي را يکي از حـمـايـت       

تـا  .  کننده هاي اصلـي خـود مـيـدانـد           
جايي که به کردسـتـان مـربـوط اسـت              
جمهوري اسالمي تالش مـيـکـنـد بـه           
ايــن شــيــوه يــعــنــي دعــوت کــردن و              
مالقات کردن با احـزاب اپـوزيسـيـون           
اسالمي و ناسيوناليست در کردستـان   
عراق که اينها اپوزيسيون طالبـانـي و      
بـارزانـي هســتـنـد آنــهـا را بــبـيـنـد و                   
قــانــعــشــان کــنــد کــه بــا بــارزانــي و                

درمقابـل مـالـکـي مـتـحـد             طالباني  
طبـعـا در مـقـابـل ايـن             .  ظاهر نشوند 

خواست جمـهـوري اسـالمـي بـه آنـهـا               
گـفـتـه    .  قول و قـرار هـايـي داده اسـت            

ميشود پول و امـکـانـات زيـادي در               
 .اختيار اين جريانات قرار داده است

با توجه به همه موارد گفتـه شـده         
اين بحران عميـقـتـر از ايـن اسـت کـه                 
جمهوري اسالمي با اين نوع مشـاوره     
ها يا اين نوع البـي گـري هـا بـتـوانـد                
ــا                     ــر ايــن فشــاره ــکــي را از زي مــال

مالـکـي تـحـت فشـارهـاي           . دربياورد  
سنگيني قرارگـرفـتـه اسـت ودرعـيـن             
حال مالکي امکاناتي را در اخـتـيـار           
ــکــي بــه نــيــروي               دارد واتــکــاي مــال
نظامـي و ارتـش ونـيـروي مسـلـحـي                

 .است که دردست دارد
  

روشـن اسـت کـه        :  آوات فرخـي  

اختالفات و منـافـع حـاکـمـيـن عـراق              
ربطي به منافـع مـردم نـدارد در ايـن               
ميان نقش مردم چه بايد بـاشـد و چـه          

 کار بايد کنند؟
  

مـردم هـم در       :  محمدآسنگـران 
کردستان و هم خارج از کـردسـتـان در            
عراق قرباني سياستهـاي ايـن احـزاب           

 تـا  ۲۰۰۳ اين احزاب از سال . شده اند 
اين لحظه در عراق حاکم هسـتـنـد بـا              

نتوانسته انـد ابـتـدايـي تـريـن            اين حال 
نياز جامـعـه کـه آب و بـرق اسـت را                   

 .تامين کنند
الزم به تاکيد است که در جـدال و      
کشمکش احزاب و جريانات مختلـف       
در عراق آمريکا همچنـان بـخـشـي از          
ــا                  ــاق ــف ــه اســت و ات صــورت مســئل
همچنان نفوذ تعيين کنـنـده اي بـراي            

. شکل دادن به حکـومـت عـراق دارد           
آمريکا تا امروز نشان داده اسـت کـه          
از مالکي ناخشنود است و ميخواهد     

امـا  .  مخالفين مالکي را تقويت کند    
با اين حال هيچ جانشين قابل اتکايـي    
براي او ندارد و به همين دليل به بودن       
او در پست نـخـسـت وزيـري رضـايـت             

 .داده است
متاسفانه مردم در اينجا نـقـشـي          
ندارند تنها چيزي کـه بـايـد بـه مـردم               
گفت اين است که نبايد مردم به هـيـچ      
يک از اين احزاب متوهم باشند هـيـچ           
کدام از اين احزاب چه آنـهـايـي کـه در          
حکومت هستند و چه آنهايـي کـه در         
اپــوزيســيــون و چــه آنــهــايــي کــه در               
پارلمان هستـنـد و از مـالـکـي دفـاع                
مـيـکـنــنـد و يـامـخــالـفـش هسـتـنــد                  
هيچکدام به طور واقعي نـه نـمـايـنـده             
مردم هستند ونه نفـع مـردم بـرايشـان          
مهم اسـت نـه ايـنـکـه دوسـت دارنـد                  
مردم قدرتي داشته باشـنـد و نـقـشـي              

مردم راه سـومـي را بـايـد             . ايفا کنند 
انتخـاب کـنـنـد کـه جـدا از طـرفـيـن                    
درگير و جدا از دسـتـه جـات و گـروه                 
بنديـهـاي سـيـاسـي فـعـلـي در عـراق                   

 .است
 

در اين جا به پـايـان   :  آوات فرخي 
برنامه مـيـرسـيـم بـا تشـکـر از شـمـا                   
محمد آسـنـگـران کـه دعـوت مـا را                 
قبول کرديد و در برنـامـه مـا شـرکـت            

 پايان               .کرديد

 ...  در مورد بحران               

 

وزيــر تـــعــاون، کـــار و رفـــاه               
.   اجتماعي جناب شيـخ االسـالمـي      

 با سالم
 

همانطوريکه جـنـابـعـالـي و عـمـوم             
مردم ايران آگاهند با اجراي مرحلـه        
اول قطع سوبسيد کاالهاي اسـاسـي      
هزينه هاي زندگي به چنـديـن بـرابـر        

اين در حالـي  . افزايش پيدا کرده اند 
است که ميزان دريـافـتـي اکـثـريـت            

، ... ما کارگران با اضـافـه کـاري و        
 هـزار تـومـان در          ٧٠٠  تا ٣٠٠ از  

ماه است کـه در مـراکـز اسـتـانـهـا                 
حتي کفاف اجاره بهاي سر پـنـاهـي          

فاصله بسـيـار زيـاد      . را نيز نميدهد 
تورم و گرانـي مـوجـود بـا حـداقـل               
دســتــمــزدهــا در حــال ســوق دادن             

زندگي ما کارگران از خـط فـقـر بـه           
از سوي ديـگـر بـا      .  خط مرگ است  

قطع سـوبسـيـد حـامـلـهـاي انـرژي                
بسياري از کارخانه ها تعطيل و يـا       
در معرض تعطيلي قرار گرفته انـد        
و به همين دليـل هـزاران کـارگـر از            
کار بيکار شده اند و يا در مـعـرض         

. اخراج و بي خانـمـانـي قـرار دارنـد            
بدون ترديد وضـعـيـت مـوجـود نـه              
تنها براي ما کـارگـران غـيـر قـابـل             
قبول است بلکه هيچ انسان شـريـف       
و منصفي تحميل چنين شـرايـطـي         
را بر ميليونـهـا کـارگـر و خـانـواده              

ــد                    ــابـ ــي تـ ــمـ ــر نـ ــان بـ ــاي آنـ  .هـ
 

 !جناب وزير
 

متن نامه هماهنگ کنندگان طومار                               
 اعتراضي به وزير کار                 

،  و دو    صـنـايـع فـلـزي شـمـاره يـک              
کارخانجات شهيد قـنـدي، شـرکـت        
ــور،                 ــاز مــوت ــک ت ــران ريســه، ت اي
کارگـران سـاخـتـمـانـي، پـرسـنـل و                
پرستاران بـرخـي بـيـمـارسـتـانـهـاي               
تهران، شرکت راه آهن يزد، شـرکـت       
واحد اتوبوسراني تهران، ريسندگـي     
يزد باف، مجتمع هاي پتروشـيـمـي       
ــه                   ــملـ ــور از جـ ــوب کشـ ــنـ در جـ
پتروشيمي بندر امام و پتروشيـمـي        
کارون، نخ الـبـرز، شـرکـت فـراوري             
نسوز پارس و کارخانه هاي ديگري     
در شهرستان ساوه جمـع آوري شـده          

 . اند
 

امضـا کـنــنـدگـان طـومـار در             
نامه ضميمه خود ضمـن اشـاره بـه           
وضعيت اسفبـار کـارگـران و قـطـع             
يارانه ها در يکسال و نيم گـذشـتـه،        
اخــراج هــاي گســتــرده و نــاامــنــي           
شغلي، افت واقعـي دسـتـمـزدهـا و            
حقوق بازنشستگان، فـقـدان بـيـمـه           
ميليونها کارگر ساختماني و سايـر       
مـعــضــالت اقــتــصــادي کــارگــران،       
مصرانه و بعنوان اقـدامـي عـاجـل           
خواهان افزايش حداقل دستـمـزدهـا       
بر اسـاس تـورم واقـعـا مـوجـود و                 
تامين شرافتمندانه سبد هزينه يـک     
خانوار چهار نفره با دخالت نماينـده     
هاي منتخـب مـجـامـع عـمـومـي              
کــارگــران کــارخــانــه هــا و مــراکــز            

. تــولــيــدي و خــدمــاتــي شــده انــد            

همچنين بـر کـنـار گـذاشـتـن طـرح               
اصــالحــيــه قــانــون کــار و تــوقــف            
احــتــســاب حــقــوق بــازنشــســتــگــي       
کـارگــران بـر مــبــنـاي مــيـانــگــيــن             

 سال آخر، اجـراي فـوري        ٥ دستمزد  
بيمه کارگران ساختـمـانـي و حـذف           
شــرکــتــهــاي پــيــمــانــکــاري وعــقــد         
ــا               قــرارداد مســتــقــيــم و دائــمــي ب
ــع             ــوقـ ــمـ ــت بـ ــرداخـ ــران، پـ ــارگـ کـ
دســتــمــزدهــا و تــعــقــيــب قضــايــي          
کارفرماياني شده اند کـه کـارگـران          
را بدون قرارداد و يا با قـراردادهـاي      
سفيد امضا و دستمزدهاي معـوقـه    

  . وادار به کار ميکنند
 

حزب کمونيست کـارگـري ايـن         
اقدام مهم را ارج مينهد و آنـرا يـک        
ــت                  ــهـ ــم در جـ ــهـ ــروي مـ ــشـ ــيـ پـ
سازمـانـدهـي يـک جـنـبـش وسـيـع                
اعتراضي بـه اوضـاع مشـقـت بـار             

ــد     حــزب کــلــيــه     .  کــارگــران مــيــدان
کارگران و مزدبـگـيـران در سـراسـر            
ــواده هــاي              ــان کشــور، اعضــاي خ
کارگران، معـلـمـان و پـرسـتـاران و               
سـايـر مـزدبـگـيــران زحـمـتـکـش و                
همچنين کليه تشکل هاي کارگـري   
را بــه پــيــوســتــن بــه ايــن حــرکــت               

 . فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩١  خرداد ٢٧ 

 ٢٠١٢  ژوئن ١٦  

 ... هزاران کارگر با امضاي طومار     



 
628شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 . اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      

شــکــري دخــتــري بــود کــه در            
خانواده اي پر جمعيت روستايي بـه      
دنيا آمـده بـود و بـه دلـيـل فشـار                   
خانوادگي از همان بچگي از درس         

همچنين . خواندن محرومش کردند  
بــه اولــيــن خــواســتــگــارش جــواب          

 .مثبت داد و با اوازدواج کرد
 ساله داشـت و    ۶ شکري پسري  

انساني خـوش بـرخـورد و زحـمـت              
کــش بـــود کـــه دوش بـــه دوش                  

 .همسرش کار مي کرد
با وجود اينکه در خـانـواده اي          
مذهبي و سنتي به دنيا آمـده بـود           
اما او افـکـار بـرابـري طـلـبـانـه اي                  

مثآل او الزم  نـمـي ديـد کـه          . داشت
سفره اش را جـدا از سـفـره مـردهـا               
پهن کند و يا اگر چيزي بخواهـد از       
شوهرش تقـاضـا کـنـد کـه بـرايـش               

خـودش حـاضـر بـود         .  انجام بـدهـد   
چنين مسئوليت هايي را بـرعـهـده         
بــگــيــرد و بــر خــالف ايــن هــمــه                 
سنتهاي غلط و افکار نادرستي که     
در جــامــعــه وجــود دارد او مــي                
خـواســت گــواهــيــنـامــه بــگــيــرد و           

 .همانند شوهرش رانندگي کند
مدتي پيش يک مزاحم تلـفـنـي        
داشت که بـعـدا مـعـلـوم شـد پسـر                 

اين شخص انسـانـي   .  عمويش است 
نيمه رواني بود که بـه طـور مـداوم             
براي شکري مزاحمت تلفني ايجـاد       

که کم کـم ايـن مـزاحـمـت          . مي کرد 
تلفني بـه هـمـسـر و بـرادرش نـيـز                   
سرايت کرد و آنها نيز کم کم شـروع     

کـه  . به آزار و اذيـت شـکـري کـردنـد          
ــواده و                   ــانـ ــد خـ ــاعـــث شـ ايـــن بـ
ــار را                    ــن ک ــز اي ــش نــي ــان ــي اطــراف

حتي تلفنـي را نـيـز کـه در              . بکنند
شـبـيـه    . اختيارش بود از او بگيـرنـد      

 .زنداني خانگي
به طور پنهاني مراقبش بودنـد    
که چيزي ازشکري ببينند و سـرش         

ولي شکـري هـيـچ يـک از           . را ببرند 
 .اين موارد را نداشت

حتي هـمـسـرش مـي خـواسـت            
ــم و گـــاز                           ۲  ــا سـ بـــار او را بـ

يعني در واقع مي خـواسـت   .بکشد  
کار را طوري انجام بدهد کـه نشـان         
از خودکشي داشته باشـد ولـي بـاز            
هم شکري چنين کارهايي را انـجـام      

 .نداد و بارها کتک خورد
شکري با وجود اينکـه عـاشـق          
خانواده و زندگيش بود اما بـاز هـم      
حاضر بود از اين زندگي رذالت بـار        
دست بردارد و در خـواسـت طـالق            

 .کند
همسرش جوابـش ايـن بـود يـا            
!مي کشمت يـا طـالقـت نـمـيـدهـم             

 چرا؟
 برادرش نيـز هـمـيـن حـرف را             
مي زد يا مي کشمت يا نـبـايـد بـه          

تا اينکه شـکـري   .  خانه پدر برگردي 
به خانه پدريش در روستايي به اسـم     

 .برگشت) خال دار(
ولي متاسفانه هر دو قـولشـان         

 ۳ را عملي کردند و در روز شـنـبـه           
ارديبهشت وقتي که کسي در خانـه      
نـبـود، بـرادر و شـوهـرش بـه جــان                 
شکري افتادند و بعد از کتک کـاري    
او را بيهوش کردند و سـپـس او را             

با اين عـمـل لـکـه       . حلق آويز کردند 
ننگ ديگري بـر تـاريـخ نـامـبـارک              

 .مرد ساالري اضافه کردند
قاتل شکـري تـنـهـا ايـن چـنـد                
مرد نبودند بلکه قـوانـيـن، سـنـت،           
فرهـنـگ،مـذهـب و مـرد سـاالري             

فقط يک مزاحم تلفنـي نـبـود      .  بود  
که باعث مرگ شکـري شـد بـلـکـه              
تمام آن تفاوتهايي  اسـت کـه او بـا             
اطـرافـيــان خـودش داشـت،شـکــري          

انسـانـهـايـي     . قرباني همه اينها شـد     
 .شبيه شکري کم هم نيستند

انسانهايي کـه قـلـبـشـان بـراي             
آزادي و برابري مي تپد بايـد دسـت       
در دست هم بگذارند و بر عليه ايـن     
هـمـه قـانــون و فـرهـنــگ غــلـط و                  
مذهب مبارزه کنند،مبارزه اي بـي     

 .امان
 دراينجا مي گويم   

 . زنده باد زندگي

 زنده باد زندگي              
 نهال  /   شکري حمالن چگونه بقتل رسيد       

  

 ماه ژوئن، ميـنـا احـدي      ۱۵ روز   
در مالقات با تـوم کـونـيـگـز رئـيـس                 
کميسيون حقوق بشر پـارلـمـان آلـمـان           
در مــورد نــقــض وحشــيــانــه حــقــوق             
انساني در ايران و بـويـژه اعـدامـهـاي              
گسترده و احتمال اعـدام هـفـت فـعـال             
ســيــاســي در ايــن روزهــا، در مــورد              
موقعيت خطرناک هوتن کيـان وکـيـل          
سکينه محمدي آشتيانـي و درمـورد          

 -شـاهـيــن نــجـفـي هـنــرمـنـد ايـرانــي               
در ايـن نشـسـت        .  گفتگو کرد   آلماني

آنجليکا گراف نماينده پارلمـان آلـمـان       
و عضو کميسيون حقوق بشر از حزب     
سوسيال دمکرات هـمـراه بـا دو نـفـر               
ديگر از هـمـکـاران کـمـيـسـيـون نـيـز                   

 .حضور داشتند
  

کميته بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام              
 ژوئـــن از        ٣ ۱ چـــهـــارشـــنـــبـــه        روز

کميسيون حقوق بشر پـارلـمـان آلـمـان           
درخــواســت يــک نشــســت اضــطــراري         
بــدلــيــل احــتــمــال اعــدام چــنــد فــعــال            
سياسي در ايران کرده بود و بالفاصلـه      

 ژوئن بـا  ۱۵ اين نشست در روز جمعه    
کميسيون حقوق بشر پـارلـمـان آلـمـان           

در ابـتـدا مـيـنـا احـدي در             .  انجام شد 
مورد اينکه ماه ژوئن سـالـگـرد آغـاز          
اعدامهاي گسترده زندانيان سـيـاسـي         
در اوايل دهه شصـت شـمـسـي اسـت،             
صــحــبــت کــرد و گــفــت جــمــهــوري              
اسالمي بـه اعـدام و چـوبـه هـاي دار                 
تکـيـه زده و هـم اکـنـون نـيـز روزانـه                     

در سـه مـاه     .  تعدادي را اعدام ميکند   
 نـفـر در ايـران          ۱۰۰ گذشته بيـش از       

 .اعدام شده اند
در ايــن نشــســت مــيــنــا احــدي              
گزارشات و نـامـه هـائـي مـبـنـي بـر                   
سرکوب و نقض حقوق اسـاسـي مـردم       
ايران از جمله نامـه زانـيـار مـرادي از               
زندان رجايي شهر، نامه هـوتـن کـيـان           
وکيل سکينه مـحـمـدي آشـتـيـانـي از             

در مـورد     زندان تـبـريـز و بـيـانـيـه اي              
بـيـســت ژوئــن روز جـهــانـي دفـاع از                 
زنــدانــيــان ســيــاســي و اعــتــراض بــه             

را بـه      جنايات دهه شـصـت در ايـران          
رئيس کميسيون تقديم کرد و شـفـاهـا        
نـيـز فشـرده اي از رفـتــار حــکـومــت                 
اسالمي با زندانيـان سـيـاسـي، اعـدام           
هاي گسترده و سرکوب سيستماتـيـک       

يک محـور  .  مردم ايران را توضيح داد   
مذاکرات حول انـتـقـاد بـه سـکـوت و               

ــي،          ٣٣ مــمــاشــات      ســالــه دول غــرب
ســيــاســتــمــداران و احــزاب حــاکــم و              
مشخصا دولت آلمان و اتحاديه اروپـا        
در قبال جنايات جـمـهـوري اسـالمـي            

مينا احدي در اين رابـطـه نـامـه          .  بود
انتقادي خود به وستروـلـه وزيـر امـور            
خارجه آلمان را نيز تقديم کـمـيـسـيـون          
حقوق بشر پارلمان آلمان کرد و گـفـت         
کـه فشــار دول غــربـي بــه جــمــهــوري              
اسالمي ميتواند فاکتوري در جـهـت         

. کاهش اعدامها و سرکوب ها بـاشـد       
همچنانکه که مـمـاشـات و سـکـوت             
آنها دست جـمـهـوري اسـالمـي را در               

دولـت  .  سرکوب مردم بازتر ميگـذارد  
آلمان و ساير دول غربـي بـايـد بـه ايـن              
ســيــاســت مــمــاشــات بــا جــمــهــوري            
اسالمي خـاتـمـه دهـنـد و بشـيـوه اي                 
علني و قـاطـع نسـبـت بـه هـرمـورد                   
اعدام، جنايت و سرکوب مردم توسط   
جمهوري اسالمي عکس العمل نشـان    

 .دهند
  

توم کونيگـز ريـيـس کـمـيـسـيـون              
حقوق بشر پارلمان آلمان گفت کـه مـا       
هميشه به اعـدامـهـا و نـقـض حـقـوق               

او از   .  بشر در ايران اعتراض کرده ايـم    
سفر اخـيـر خـود بـه ايـران و دفـاع از                    
عبدالفتاح سلطاني حرف زد و ايـنـکـه     
آنها خواهان ديدار با زندانيان سياسـي      
در ايران هستند و ميخواهند بـه آنـهـا       
اعالم کنند که آنها را فراموش نکـرده    

در .  اند و از حقوق آنها دفاع ميکننـد    
ادامه اين گفتگو رئـيـس کـمـيـسـيـون            
حقوق بشر اعالم کرد که به مناسـبـت       
بيست ژوئـن سـالـروز شـروع کشـتـار               
زندانيان سياسي، بيانيه اي خـواهـنـد          
داد و همچنين در يک نشست پارلمـان   
آلمان کميسيون حـقـوق بشـر مـجـددا            
ــا حضــور                    ــران را ب اعــدامــهــا در اي
نمـايـنـدگـان هـمـه احـزاب، مـحـکـوم                 

 .خواهند کرد
  

در اين نشست همچنين در مـورد    
 –شاهين نـجـفـي هـنـرمـنـد ايـرانـي                  

ــه                  ــانــي و ضــرورت اعــتــراض ب ــم آل
فتواهـاي جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه                
فعالين سياسي و هنرمندان صـحـبـت        

اين کميسيون بيانيه اي در دفـاع    .  شد
از شاهين نجفي و حـق آزادي بـيـان و            

 .هنر منتشر کرده است
بــخــشــي از گــفــتــگــوهــا در ايــن            
نشست در مـورد نـحـوه بـرخـورد بـه                 

مينـا  .  حکومت اسالمي متمرکز شد   
احدي در اين نشست خـواهـان اعـمـال            
فشار سياسي و ديپلماتيک قـاطـع بـه            
حکومت اسالمي، فراخوانـدن سـفـيـر         
جمهوري اسالمي و اعتـراض رسـمـي         

 .به اعدامها در ايران شد
  

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۲  ژوئن ۱۸ 
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نوعي خشم و نگراني در صفـوف        
بـخـشـا ايـن       .  پيشمرگان مـوج مـيـزد      

خشم متوجه رهبري کومله بود که بـه   
اعتقاد پيشـمـرگـان زيـادي بـا دولـت               
عراق مدارا ميکرد و با خوشخـيـالـي          
از کنار اين ماجراهـا مـي گـذشـت و               
فکري جـدي بـراي حـل ايـن مشـکـل                

ابراهيم عـلـيـزاده دبـيـر اول          .  نمي کرد 
کومله و چند نـفـر ديـگـر از اعضـاي               
رهـبــري جــلــســه اي بــراي آرام کــردن              
تشکيالت سازمـان دادنـد کـه در آن              
تالش کـردنـد مشـکـالتـي را کـه در                 
برابرشان بود، کمبودها و ضعفـهـائـي         
که رابطه ديـپـلـمـاتـيـک مـا بـا عـراق                   
داشت را بررسي کـنـنـد و کـادرهـا و                
اعضــاي حــزب را فــراخــوانــدنــد کــه             
صبور باشـنـد و دسـت بـه اقـدامـات                

اين جلـسـه   .  عجوالنه و خطرناک نزنند 
تا حـدودي جـو را آرام کـرد، امـا از                   
نگراني موجود در صف پـيـشـمـرگـان          

 . نکاست
دو روز بعد، صبح از خواب بيدار     

. شدم و علي را باالي سر خـودم ديـدم          
باورم نمي شد، فـکـر مـي کـردم دارم              

اما علي آنجا بود و   .  خواب مي بينم  
. داشت به آرامـي اشـک مـي ريـخـت               

ظاهرا آنـقـدر بـه صـالح مـازوجـي و                 
مسئولين کميته ناحـيـه اصـرار کـرده          
بود که او را با اولين ماشينـي کـه بـه         
طــرف گــوالن آمــده بــود، فــرســتــاده            

به صالح گفتم اگـر  : "مي گفت. بودند
." شما مرا نفرسـتـيـد خـودم مـي روم            

حالم داشت رو به بهبود مي رفت و با    
ديــدن عــلــي ديــگــر اصــال احســاس             

بزودي پـا شـدم و       . مريضي نمي کردم 
من و علي هم بـه جـمـع پـزشـکـيـاران               
ديگر پيوستيـم کـه آن چـنـد روز بـي                 
وقفه کار کـرده بـودنـد و سـنـگـيـنـي                  
فشـار بــمـبــاران را بــر دوش کشــيــده              

 . بودند
يک هفته اي طول کشيد که فشـار     
کارمان کم شود و تعداد بـيـمـاران رو           

بـخـاطـر امـن نـبـودن           . به کاهش برود 
منطقه سعي کردنـد هـرچـه سـريـعـتـر              
بيماران جدي تر را بـه سـلـيـمـانـيـه و                  
چناره بفرستند و آنهائي هم که ماننـد      
من جـزئـي تـر مسـمـوم شـده بـودنـد                   
بزودي از بيمارستان مرخص شـدنـد و       

هـر روز    .  به ارگانهاي خود بـرگشـتـنـد     
کـه مــي گــذشـت عـالئــم تــازه اي از                 
تاثيرات مواد شيمـيـائـي بـر جسـم و              

دکـتـر   .  روح افراد کشـف مـي کـرديـم          
شاکري که از پيدا کردن موضوع تـازه    
اي براي تحقيق به هيجان آمـده بـود،          
کتابهاي قطور پزشکي را دور خودش    

نــمــي دانــم در آن        ( جـمــع کــرده بــود         
روستاي دور افتاده او اينهـمـه کـتـاب           

و مـي خـوانـد و        ) را از کجا آورده بود 
کشفيات تازه اش را بـا صـداي بـلـنـد            
اعالم مي کرد و آنها را روي بـيـمـاران       

گاهي وقتها کسـي    .  امتحان مي کرد 
پيدا ميشد که از روي شيطنت و طنـز   
نشانه هـائـي مـن درآوردي را رديـف              
مي کرد و مي گفت فـکـر مـي کـنـد             

دکـتـر جـان      : " بخاطر شيميائـي اسـت     
تازگيها احساس مي کنم توي مـغـزم       

فکر مي کـنـي ربـطـي بـه            .  مي خارد 
گفته مـيـشـد    "  شيميائي داشته باشد؟  

که ساالر قاطي کرده است و هـر زنـي           
را که مي بـيـنـد فـکـر مـي کـنـد زن                     

گـويـا شـهـره يـکـي از             .  خودش اسـت  
پرستاران را بغل کرده بود و گفته بـود      
عــزيــزم مــهــري کــجــا بــودي؟ دکــتــر           
شاکري معتقد بود که اين اخـتـالل از          

اما عـده  .  تاثيرات گاز شيميائي است 
زيادي که ساالر را مي شـنـاخـتـنـد و             
مي دانسـتـنـد او فـرد شـوخ طـبـعـي                  
است، معتقد بودند که ايـنـکـارهـا را          
عامدانه و بخاطر شوخي انـجـام مـي           

حتي يکي از آنها بخاطر اينـکـه   .  دهد
ثابت کند که ساالر فقط فـيـلـم بـازي              
مي کند، رفته بود پـيـشـش و گـفـتـه                

" سالم عزيزم من مـهـري هسـتـم        "بود  
ساالر هم با عصبانيت او را از خـود            

تو چـطـور بـا يـک مـن            " دور کرده بود  
 " سبيل مهري هستي؟

بعد از آن ديگر خبري از امـنـيـت          
نمي توانستيـم در    . در آن منطقه نبود 

اردوگاه و محل استقرارمان بـمـانـيـم،          
چرا که ممکن بود هر لـحـظـه دوبـاره              
مورد حمله هـوائـي قـرار بـگـيـريـم و                 

در نــوعــي    .  بــازهــم تــلــفــات بــدهــيــم      
وضـعــيـت اضــطـراري و آمـاده بــاش              
موقت بسر مـي بـرديـم تـا تـکـلـيـف                  
مذاکرات ديپلماتيک و سرنـوشـت مـا       

هر روز صبح از روسـتـا       .  معلوم شود 
خــارج شــده و در دره هــاي اطــراف                 
مستقر ميشديم و شب که هوا تاريـک    
ــه مــحــل کــار و                    ــاره ب مــيــشــد دوب

خوشبختـانـه   .  زندگيمان بر ميگشتيم  

تابستان بود و هـوا گـرم و طـبـيـعـت                 
زيبا و دلپذير و ما تالش مي کـرديـم           
اين بـيـرون رفـتـنـهـاي اجـبـاري را بـه                   
نوعي پيـک نـيـک تـبـديـل کـنـيـم کـه                    

. بتوانيم آنرا قـابـل تـحـمـل تـر کـنـيـم                
کوهها و تـپـه هـاي آن اطـراف فـوق                   

عـطـر گـلـهـاي وحشـي           .  العاده بودنـد  
همه جا را پر مي کرد و درخـتـان کلـه         
هاي پر شاخ و برگشان را بـه هـم مـي           
چسپاندند و سايه خنک و مـطـبـوعـي         
زير خودشان مي گستراندند که ما را       
در بــرابـر اشــعـه تـيــز و گــرم آفــتــاب                 

من دوسـت    .  محفوظ نگه مي داشت 
داشتم زير اين درخـتـان پـر بـرگ دراز            
بکشم و از البالي برگـهـايشـان شـعـام           

احسـاس  .  طالئي آفتاب را نگـاه کـنـم      
مــي کــردم هــزاران ســتــاره طــالئــي              

. يکبـاره بـه مـن چشـمـک مـي زدنـد                 
آبشار بلندي آنجا بود که بـا آهـنـگـي            
شاد از کوهها سرازيـر مـيـشـد و يـک               
چشمه کف آلـود و سـفـيـد در مـحـل                 

پـرنـده   .  ريزش خود درسـت مـي کـرد          
هاي کوچولو و فرز و چاالکي تند تند     
از پشت آبشار بيـرون مـي پـريـدنـد و                
بعد از مدت کوتاهي با غذائي که در     
دهان داشتند بر ميگشتند و با همـان      
سرعتي که پيدا شـده بـودنـد، دوبـاره             
پشت آبهـاي خـروشـان آبشـار پـنـهـان               

اين پرنده ها خيلي نظر مـن   .  ميشدند
گـاهـي وقـتـهـا        .  را جلب مـي کـردنـد        

ساعتها مي نشسـتـم و رفـت و آمـد               
بــنــظــرم  .  آنــهــا را نــگــاه مــي کــردم            

مـوجـودات بـاهـوشـي بـودنـد کـه در                 
چنان جاي باحالي براي خودشـان النـه      

عالوه بر زيـبـائـي      .  درست کرده بودند  
آن، امـنـيـت بـيـشـتـري هـم بـرايشــان                  

 . داشت
تـمـام   .  کار زيادي نـمـي شـد کـرد          

روز را مـجـبـور بـوديـم عـالف در آن                 
ــر                    ــه ب ــم و شــب ک ــچــرخــي اطــراف ب
ميگشـتـيـم تـازه کـارهـايـمـان شـروع                

مـي بـايسـت بـراي روز بـعـد               .  ميشد
وسـايـل پـزشـکـي        .  غذا آمـاده کـنـيـم       

مصرف شده را دوباره تـمـيـز و آمـاده          
استفاده کنيم، مريضهايمان را حـمـام        

در .  دهيم و به نظافت خودمان برسيـم   
طول روز من و علي يک پـتـو بـر مـي          
داشتيم و کمي دورتر از ديـگـران زيـر             

گـاهـي   .  يک درخت اتراق مـي کـرديـم        
وقـتـهـا کـه کســي آن اطــراف نـبــود،                

. يواشکي همديگر را مـي بـوسـيـديـم          
اين نهايت نزديکي ما بـه هـم بـود و               
تازه براي همان بوسه هاي کوچـک هـم         

. من احساس شرم و گـنـاه مـي کـردم             
هميشه نگران بودم که اگـر کسـي مـا         
را ببيند چي ميشود؟ بـه عـلـي مـي               

گفتم کـه بـهـتـر اسـت مـا هـم پـيـش                     
مي گفـتـم ديـگـران       .  ديگران بنشينيم 

در مورد ما چي فکر مي کنند و الي       
اينروزها کـه دخـتـر و پسـرهـاي            .  آخر

ــانــهــا و امــاکــن                  جــوان را در خــيــاب
عــمــومــي مــي بــيــنــم کــه بــيــخــيــال             
اطرافشان همديگر ار مي بوسند، بـي        
اختيار ياد آنروزها مي افتم که چـقـدر      
بخاطر يک بوسه احسـاس گـنـاه مـي              

 . کردم
بعد از دو هفـتـه اوضـاع تـقـريـبـا              
نرمال شد و ما توانسـتـيـم دوبـاره بـه              
مـــحـــل کـــارمـــان بـــرگـــرديـــم و                    

. فعـالـيـتـهـايـمـان را از سـر بـگـيـريـم                    
ظاهرا بطور موقت خطر رفع شده بود       
و اميدوار بوديم که رژيم صدام ديـگـر       

. به سرش نزند که ما را بمبـاران کـنـد        
علي برگشت چناره و چـنـد مـاه بـعـد              
وقتـي مـرکـز پـزشـکـي و ارگـانـهـاي                  
اصـلــي کــوملـه بــه اردوگـاه زرگــويــز             
منتقل شدند، من هم گـوالن را تـرک            

 . گردم و رفتم آنجا
 

زرگويز در نزديکيهاي سليمـانـيـه       
تقريبا نيـم سـاعـت بـا         .  واقع شده بود  

به اين معنـي مـا در       .  ماشين راه بود  
درون مرز خيلي جلو آمده بوديم و بـه        

. شهرهاي بزرگتر نزديـک شـده بـوديـم           
زرگويز هم جـزو روسـتـاهـاي تـخـلـيـه               
شده بود و باغهـاي مـيـوه اطـراف آن               
بي صاحب مانـده بـود و مـا بـه ايـن                 

. لحاظ در فـراوانـي بسـر مـي بـرديـم               
تمام پرچيـنـهـاي اطـراف روسـتـا گـل               
محمدي بود و بهار که گلـهـا در مـي         
آمدند، بـوي گـل مـحـمـدي مـهـمـان                 

آنقدر اين گـلـهـا    .  هميشگي ما ميشد 
زياد بودند که ما مـي تـوانسـتـيـم بـا              
آنها مراسمهاي اول ماه مه را تـزئـيـن         
کنيم، برگهاي آنها را خشک کـنـيـم و             
در ميان لـبـاسـهـايـمـان بـگـذاريـم کـه                 

خوشبو شوند، بـا آنـهـا گـردن بـنـد و                 
مربائـي کـه مـن        . ( مربا درست کنيم 

درست کـردم خـراب شـد و ريـخـتـيـم                 
ــاي             .  دور امــا دوســتــان ديــگــر مــرب

) خوشمزه اي از آن درست مي کـردنـد       
حتي يـکـي از دوسـتـانـم مـي گـفـت                   
شوهرش براي سـالـگـرد ازدواجشـان،          
تمام روي تخت را برگ گل مـحـمـدي            

 . ريخته و او را سورپرايز کرده بود
زرگويز را بـولـديـزرهـاي رژيـم بـا              
خاک يکسان کرده بودند و اکثـر خـانـه       

بـه هـمـيـن       .  ها را در هم ريخته بودنـد    
دليل ما ناچار بوديـم هـمـه را دوبـاره            

بـراي مـدتـي مـوقـتـا چـادر              .  بسازيـم 
ــم و دســت بــه کــار ســاخــتــن                       زدي

. بيمارستان و مـحـل زنـدگـي شـديـم               
بــراي جــاهــاي عــمــومــي، از شــهــر               
بلوکهاي سيماني مي آوردند و ما هم     
همگي با نيروي کارمان خـانـه هـا را            

تقريبا با تمام قوا مدتهـا  .  ميساختيم
مشــغــول بـــوديــم تــا تــوانســتــيـــم                 
بيمارستان مناسبي بسازيم که حـاوي       
چند اتاق براي بيماران بسـتـري و يـک          
اتــاق بــراي پــرســتــاران و بــخــشــهــاي            
ديگري براي آزمايشگاه و اتاق عـمـل       
و درمانگاه و دندانپـزشـکـي و غـيـره              

همه ما در ساختن اين خـانـه هـا      .  بود
ــم          ــردي ــهــا     .  شــرکــت مــي ک ــعــضــي ب

خودبخود استاد شده بودند و ديوارها     
را مي ساختند و گچکاري و نـقـاشـي       
و همه کارهاي ديگر را هم انجام مـي       

ديگران شاگرد بودند و بلوکهـا  .  دادند
را جابجا مي کردند و سيمان و گچ را    
به هم مي زدند و کارهاي خـرد و ريـز        

من هم شوخـي  .  را سازمان مي دادند   
شوخي برقکار شدم و شروع کـردم بـه         

 . سيم کشي مرکز پزشکي
 

 ادامه دارد 
 

زندگي نامه من     
 )  بخش نوزدهم ( 
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گزارشي از وضعيت کاري               
 ) ون  ( کارگران شرکت سقز سازي              

به گزارش رسـيـده، کـارفـرمـايـان            
، بـه  ) ون( شرکت سقز سازي کردستان    

ببهانه هاي مختلف سعي در کـاهـش       
کـارفـرمـايـان     .  دستمزد کارگران دارند  

ــمــودن                شــرکــت اخــيــرا بــا مــطــرح ن
اشتباهات حسابـداري طـي سـه سـال            
اخيـر، مـبـنـي بـر اضـافـه پـرداخـتـي                   
حقوق کارگران، و تـحـمـيـل خسـارت             
سنگين ناشي از اشتـبـاه حسـابـداري،         
قصد دارند که ميزان حقوق کـارگـران          

. را به شکلي چشمگير کاهـش دهـنـد      
کارفرمايان با اعالم اين موضـوع کـه      
اضافه پرداختـي حـقـوق کـارگـران بـه              
هـيـچ وجـه از آنـان بــاز پـس گـرفـتــه                     
نخواهد شد، و تـنـهـا از ايـن پـس از                  
حقوقشان کسر خواهد شد، سـعـي بـر         
مــوجــه جــلــوه دادن ســيــاســت ضــد              

ايـن در حـالـي        .  کارگـري خـود دارنـد       
است که کـارگـران بـا بـررسـي دقـيـق                 
فيشهاي حـقـوقـي سـه سـال گـذشـتـه                 
خود، کذب بودن ادعاي کارفـرمـايـان         
را به درستي دريـافـتـه انـد؛ و هـجـوم                
همه جانبه کارفـرمـايـان را بـه سـطـح               
معيشت خود، و راندن بيش از پـيـش        
خود را به زير خـط فـقـر، و تـحـمـيـل                   
فشار بيشتر به کـارگـران را از طـرف              
کارفرمايان، تـنـهـا عـامـل در پـيـش               

 .گرفتن چنين سياستهايي مي دانند
 

 نفر راننده تاکسي           ۵۰۰ اعتصاب     
 ! در سنندج    

بــر اســاس گــزارش رســيــده روز             
 بيش از پانصـد  ۲۲/۳/۹۱ دوشنبه  

نفر از رانندگان تاکسـي درون شـهـري           
سنندج، با به همراه داشـتـن هـاکسـي           
هاي خود، در اعتراض به سطـح نـازل         
درآمد، و عدم تناسب آن بـا مـخـارج             
سـرســام آور زنـدگــي شــان، ابــتـدا در               
مقابل ساختمان شوراي شهر سـنـنـدج     
واقـــع در چـــهـــار راه فـــلـــســـطـــيـــن               

ــق     (  ــدارمـــري ســـابـ ــه     )  ژانـ دســـت بـ
اعتصاب زده، و با معرفي دو نفـر بـه         
عـنـوان نـمـايـنـده، جـهـت رايـزنـي بــا                   
نــمــايــنــدگــان شــوراي شــهــر و ســايــر            
مســئــولــيــن مــربــوطــه، بــه مــنــظــور          
انــعــکــاس خــواســتــهــايشــان و اعــالم         
قاطعيت خود در پـيـگـيـري مـواضـع             
شان تا دستيابـي بـه خـواسـتـهـاي بـر                
حقشان، خواستار رسيدگي و تـغـيـيـر          

در مـقـابـل،      .  در شرايط خـود شـدنـد        
نمايندگان شوراي شهر با دادن وعـده          
رسيدگي فوري، تا حداکثر يک هـفـتـه         
آينده سعي بـر آرام نـمـودن رانـنـدگـان               
مـعــتـرض، جـهــت بــازگشـت بـر ســر               

 .کارهاي خود شدند
ــنــدگــان مــتــحــصــن،           ســپــس ران

اعتصاب خود را به جلوي اتحـاديـه   
ي تاکسي راني کشـانـده، تـا مـراتـب             
اعتراض خود را به مسئولين آن نـيـز           
اعــالم نــمــايــنــد؛ کــه بــا دخــالــت و                
برخوردهاي نيروهاي پـلـيـس مـواجـه           

ــد  ــرخــورد             .  شــدن ــه ب ــي ک ــه صــورت ب
نـيــروهــاي پــلــيــس، کــه بــه مــنــظــور            
ممانعت از اعالم و ابـراز نـارضـايـتـي         
معترضان به شرايط نامـنـاسـب خـود        
بود، باعث اوج گيـري اعـتـراض آنـان          

و اين خود عاملي در پـيـوسـتـن         .  شد
مردم حـاضـر در مـحـل بـه صـفـوف                  
رانندگان معترض بود؛ تـا جـايـي کـه           
لحظه به لحظه بر شـدت اعـتـراضـات           

در مقابل، نـيـروهـاي      .  افزوده مي شد 
پليس جـهـت جـلـوگـيـري از تـداوم و                  
تشــديــد اعــتــراض، بــه بــازداشــت و             
تهديد معترضين پرداختند، کـه مـي         
تـوان بـه بـازداشـت شـخـصـي بـه نــام                   

 . اشاره کرد»فواد قنادي«
در نهايت، رانندگان معـتـرض بـا        
پافشاري بر ادامه اعتـراضـات خـود،          
در سطحي گسـتـرده تـر، در صـورت              
عدم رسيدگـي و تـغـيـيـر در شـرايـط                 
اسفبارشان تاکيـد ورزيـدنـد، و بـا بـه               

نمايش گذاشتن گـوشـه اي از اتـحـاد              
خود، همبستگـي طـبـقـاتـي خـود را              

 .اعالم داشتند
 

قطع انگشتان دست کارگر                 
 ! نجاري در سنندج         

بر اساس خبر دريافتي، روز پـنـج       
 کـارگـري بـه نـام           ۱۸/۳/۹۱ شنبه  

، حيـن کـار نـجـاري         » احمد حبيبي « 
در روستاي قار شهر سنندج، به دليـل      
نبود وسائل ايمـنـي، بـر اثـر بـرخـورد               
دستگاه اره نجاري، از نـاحـيـه دسـت             
خود دچار جراحات جدي شـده و پـس        

 ۲ از اعزام به بيمارستاني در تـهـران،           
 انگـشـت   ۲ انگشت دست وي پيوند و  

 .ديگرش قطع گرديده شده است
گـفـتــنـي اســت نــامـبـرده سـاکــن              

 ۲  ساله، متاهل و داراي ۳۷ سنندج،  
 .فرزند مي باشد

کميته ي هماهنگـي بـراي کـمـک           
به ايجاد تشکل هاي کارگري، يـادآور        
مي گردد که اين گونه حوادث حـاکـي    

ايمني در محـيـط هـاي         از عدم وجود  
کاري مي باشـد و خـواهـان بـرقـراري              
استانداردهاي ايمني براي حفاظـت از      
جان کارگران در مـحـيـط هـاي کـاري           

 .مي باشد
بر گرفته از سايت  کميته     

 هماهنگي 
 

کارگران ريسندگي پرريس پس                 
از يازده روز به اعتصاب خود پايان                        

 دادند    
ــران            ــه آزاد کــارگــران اي : اتــحــادي

 خرداد ماه در يـازدهـمـيـن         ٢٧ امروز  
روز اعـتـصـاب کـارگـران ريسـنـدگــي              
پرريس، هيئـت تشـخـيـص اداره کـار             
سنندج با حضور کارفرما به شکايـت        
اين کـارگـران از کـارفـرمـا رسـيـدگـي                

 .کرد
 ماه ٩ کارگران پرريس با خواست    

دستمزد معوقه، عيدي، بن و پـاداش      
سال نود و پرداخت مـانـده مـرخصـي            
هاي چهار سال گـذشـتـه خـود در روز            

ــه                  ١٧   خــرداد مــاه جــاري دســت ب

 .اعتصاب زدند
در جلسه امروز هيئت تشخـيـص        

کـارفـرمـا مـتـعـهـد            اداره کار سنندج  
 مـاه بـدهـي        ٥ شد پس از پايان جلسه   

خود را به بيمه واريز کند تا کـارگـران           
قادر به تمديد دفترچه هـاي درمـانـي           

همچنين کارفرما مکلف .  خود شوند 
امروز يکماه از دستمزدهـاي    -١ :  شد

معوقـه کـارگـران را بـه حسـاب آنـان                 
کارفرما هر ماه هـمـراه     -٢ واريز کند   

با دستمزدهاي ماهيانه کـارگـران يـک        
ماه از مطالـبـات آنـان را تـا تسـويـه                  
حساب کامل دستمزدهاي معوقه بـه       

 -٣ کارگـران پـرداخـت خـواهـد کـرد               
يـازده روز اعــتـصـاب کــارگـران جــزو             
روزهاي کاري آنان به حسـاب خـواهـد         

 .آمد
بنا بر آخرين خبرهـاي رسـيـده بـه            
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران، پـس از              
حصول تـوافـقـات فـوق در اداره کـار                
سنندج، کارگران ريسندگي پرريس به      
اعــتــصــاب خــود خــاتــمــه داده و بــر              

 .سرکاهايشان بازگشتند
 –اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران               

 ١٣٩١  خرداد ماه ٢٧ 
 

اعتصاب کارگران سد گاوشان                   
 کامياران      

بر اساس خبر رسيده از کامـيـاران    
، کارگران شرکت تارا پـيـمـانـکـار آب          
منطقه اي کرمانشاه قسـمـت انـتـقـال           
آب سد گاوشان يک هفته است کـه در       

اين کـارگـران   .  اعتصاب بسر مي برند 
 خرداد اعـتـصـاب خـود را         ۲۱ از روز  

ــمــچــنــان در                    ــد و ه شــروع کــرده ان
کـارگـران   .  اعتصاب به سـر مـيـبـرنـد          

اعتصابي سد گاوشان اعالم کرده انـد      
تازماني که حقوقهاي معوقه شـان را         
دريافت نکنند بـه سـرکـار نـخـواهـنـد             

کارگران سـد گـاوشـان  حـدود             .   رفت
 ۱۲  نفر مـيـبـاشـنـد و و از مـاه                 ۵۰ 

 ۴ يعني اسفند ماه تا کنـون  بـمـدت              
 .ماه حقوقي دريافت نکرده اند

 *** 

 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان      
 

طبق گزارش کميته هماهنگـي    
براي کمک به ايـجـاد تشـکـل هـاي              

 خرداد، بـا  ٢٦ کارگري، ظهر جمعه  
هجوم نيروهاي امنيتي به خانه اي        

 نفر از فعاليـن  ٦٠ در کرج، بيش از   
طبـق ايـن     .  کارگري بازداشت شدند 

نــيـــروهــاي امــنـــيــتـــي،        گــزارش     
مسلحانه به خانه اي کـه فـعـالـيـن               
کارگري در آن جـمـع شـده بـودنـد،                
هجوم آورده، آنها را مورد ضرب و       
شــتــم قــرار داده و کــلــيــه آنــهــا را               

ــد        ــردن ــر ک ــگــي ــعــدادي از     .  دســت ت
 ٢٧ دستگير شدگان امروز شـنـبـه          

 نفر از آنـهـا     ٩ خرداد آزاد شدند اما  
سيـروس فـتـحـي، عـلـيـرضـا             يعني  

عسگري، جليل محـمـدي، سـعـيـد          
پور، مـازيـار      مرزبان، مسعود سليم  

مهرپور، ريحانه انصـاري، فـرامـرز        
فـطـرت نـژاد و مــيـتـرا هـمـايـونــي                 
ــه ســر                هــمــچــنــان در بــازداشــت ب

براي ريحانه انصاري قـرار  .  برند  مي
 ميـلـيـون    ١٠٠  روز بازداشت و ٢٠ 

 . تومان وثيقه صادر شده است
 

اين پاسخ حکـومـت بـه تـالش          
کـارگـران بـراي مــتـشـکــل شـدن و               
مبارزه براي خواست هاي عـادالنـه       

اين ناشي از اسـتـيـصـال       .  آنها است 
حــکــومــتــي اســت کــه نــاتــوان از             
پاسخگوئي به ساده ترين نـيـازهـاي     

مردم، راه بقاي خود را در سـرکـوب    
کارگران و مردم معترض ميـبـيـنـد      
و از هر تالشي براي متشکل شـدن        

 . آنها وحشت دارد
 

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
دستگيري و ضرب و شتم فـعـالـيـن        

. کارگري را شديدا محکوم ميکند     
کليه دستگير شدگان بـايـد فـورا و           

حـزب  .  بي قيد و شـرط آزاد شـونـد         
مردم آزاديخواه را فراميخـوانـد کـه       
ــاي                  ــانــــواده هــ هــــمــــراه بــــا خــ
دستگيرشدگان و با دسـت زدن بـه            
تجمعات اعتراضي خـواهـان آزادي      

کـلـيـه فـعـالـيـن          .  فوري آنها شـونـد     
کارگري و زندانيـان سـيـاسـي بـايـد             

. فورا و بي قيد و شرط آزاد شـونـد          
اين سران رژيم اسالمي هستنـد کـه       
ــه جــرم تــحــمــيــل فــقــر و                   ــد ب بــاي
محروميت و بيحقوقي به مردم، به 
جرم اعدام هاي بيشمار و شکـنـجـه        
و تجاوز به زندانيان و به جرم بـيـش      
از سه دهه جنايـت سـيـسـتـمـاتـيـک              
عليه مردم دستـگـيـر و مـحـاکـمـه              

 . شوند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩١  خرداد ٢٧ 

 ٢٠١٢  ژوئن ١٦  

 جمهوري اسالمي              
 دهها فعال کارگري را دستگير کرد                              

 
 فرکانس کانال جديد

  و نيم شب۱۲  و نيم تا ۹ هر شب 
 ۸ :  هات برد
  ۱۱۴۷۰ :  فرکانس

  ۱۵۵ : ترانسپوندر
 V: پالريزاسيون
 ۲۷۵۰۰ : سيمبل رايت
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۴ از صفحه  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

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

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

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

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

جمهوري اسالمي ايران سبعانـه و     
سه فـرزنـد یـک خـانـواده ی              وحشيانه

اهوازی به نام های عباس حـیـدریـان        
، جمشید حیدریان و عبد الـرحـمـن         

 ۱۸ صبح روز دوشـنـبـه         را حیدریان
ژوئـن در زنــدان کـارون اهـواز اعــدام               

ايــن چــنــد جــوان حــتــي اجــازه            .  کــرد
مالقات آخر با خانـواد هـاي خـود را              
نداشتند و بعد از به قتل رسيـدن آنـهـا        
، جانيان اسالمي، خبر قتـل فـرزنـدان           

. اين خانواده را به آنـهـا اطـالع دادنـد             
دو برادر و يک پسرعمواعدام شدنـد و          
يک برادر ديگر اين دو جوان اعـدامـي        
نــيــز از طــرف مــزدوران حــکــومــتــي           

اعـدام  .  دستگـيـر و روانـه زنـدان شـد             

شدگان جوانان معترضي بودند که در     
جريان تظاهراتها دستگير شـده و زيـر        

. شکنجه وادار به اعتراف شده بـودنـد      
حکومت اسالمي براي اينـهـا پـرونـده         
سازي کرد و گفت که اينها يک نـفـر از      
نــيــروهــاي امــنــيــتــي و يــک مــزدور             
حکومت اسالمي را به قـتـل رسـانـده          

 .اند
در عين حال امـروز خـبـر رسـيـد             

که علي نعامي شريفي نيزاعـدام شـده      
از وضعيت نفـر پـنـجـم در ايـن            .  است

پرونده يعني امير معاوي اطالعي در    
 .دست نيست 

از اهواز خبر ميرسـد کـه اوضـاع           
شهر متشنج است و در مـحـالتـي از           

شهر از عصر روز دوشنبه تا شامـگـاه       
. تظاهرات اعتراضي برپـا شـده اسـت          

شهرک مالـشـيـه کـه زادگـاه و مـحـل                 
سکونت اعدام شـدگـان بـود، در يـک              
حالت فوق العاده است و بشدت تحت       
کنترل نيروهاي سـرکـوبـگـر اسـالمـي            
ــافــتــن                  ــم از گســتــرش ي اســت و رژي

حـکـومـت    .  اعتـراضـات واهـمـه دارد        
اسالمي ايران تا کنون از دادن پـيـکـر          
اعدام شدگان بـه خـانـواده هـاي آنـهـا                

 .امتناع کرده است
کميته بين المللي عليـه اعـدام از        
هــمــگــان دعــوت مــيــکــنــد کــه در               
تظاهراتهاي فردا بيست ژوئن ، که در    
سراسر جهان برگزار ميشـود، شـرکـت         
کـرده و بــه ايــن جــنــايــت حــکــومــت              
اسالمـي اعـتـراض کـرده و نـفـرت و                 
انزجار خود عليه اعدام ها در ايران را         

 .به گوش جهانيان برسانند
حـکـومـت اسـالمـي، حـکـومــت            
ترور و اعدام و جـنـايـت و بـيـشـرمـي                 

ايـن حـکــومـت بـايــد فـورا بــه              .  اسـت 
نــيــروي اعــتــراض مــيــلــيــونــي مــردم         

 .سرنگون شود
 

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ۲۰۱۲  ژوئن ۱۹ 

 . در آستانه سي خرداد چهار فعال سياسي در اهواز اعدام شدند                                                    
 . مردمي که خبر اعدامها را شنيدند در محالت مختلف اهواز دست به تظاهرات زدند                 

 

ميليونـهـا کـارگـر در سـراسـر کشـور                
معترض به وضعيت موجود هسـتـنـد     
و در اين راستـا اقـدام بـه جـمـع آوري                  
طومار اعتـراضـي بـراي صـيـانـت از               
زندگي خود و خانواده هـايشـان کـرده            

لذا بدينوسيله طومار مرحله اول    .  اند
کارگـران نـقـاط مـخـتـلـف کشـور بـه                  
تعداد ده هزار امضا در اعـتـراض بـه            
ســطــح دســتــمــزدهــا، عــدم پــرداخــت          
دستمزدها، بيکار سـازي کـارگـران و           
ناامني شغلي، نحـوه بـيـمـه کـارگـران             
ساختماني، اصالحيه وزارت کـار بـه           
قــانـــون کـــار، تـــداوم مـــوجـــوديـــت            

شرکتهاي پيـمـانـکـاري، قـراردادهـاي          
 ٥ مـوقـت و ســفـيــد امضــا، اعــمـال                

ــزوده بــر کــلــيــه                   درصــدي ارزش اف
مايحتاج زندگي، توقف اجـراي مـاده        

 قانون نوسازي صنـايـع و تـغـيـيـر           ١٠ 
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي بـه        

. ضميمه اين نـامـه تـقـديـم مـيـگـردد              
بدون ترديد خواستهاي کارگران کشور     
فراتر از آن چيـزي اسـت کـه در مـتـن                 
طـومـار اعـتـراضــي آمـده اسـت امــا               
کارگران امضا کننده طومار و ما بـه          
عنوان هماهنگ کنندگان اين طومـار   
انتظار داريم و تاکيد ميکنيم در قـدم      

اول بــراي رســيــدگــي بــه مــطــالــبــات            
ميليونها کارگر در سطح کشور، مـي      
بايد خواست هاي مطرح شـده در ايـن        
طـومـار فـورا مـورد رسـيـدگـي قــرار                

 .بگيرند
 

از طرف هماهنگ کنندگان اعـتـراض       
 :به حداقل دستمزدها

 
شاپور احسـانـي راد، شـريـف سـاعـد               
پناه، جميل محمدي، شـيـث امـانـي،          
 پروين محمـدي، جـعـفـر عـظـيـم زاده               

 
: تماس با هماهنگ کنندگان طـومـار     

 ٠ ٩ ١ ٢ ٣ ٣ ٦ ٨ ٧ ٧ ٢  -
 ٠ ٩ ١ ٢ ٢ ٤ ٤ ٩ ٩ ٠ ١  - 

 ٠ ٩ ١ ٩ ٢ ٥ ٥ ٠ ٧ ٣ ٧ 
 

رونوشت به نهاد رسيدگي به شکايات    
مردمي رياست جمهوري و نمايندگان    

 مجلس شوراي اسالمي
 

متن نامه هماهنگ کنندگان طومار                               
 اعتراضي به وزير کار                 

 


