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در چنـد هـفـتـه       :  پيشرو علي پور  
گذشته در زندانهاي تركيه اعتصاب      
غذاي زندانيان سياسي  كـه دامـنـه            
آن به تعداد زيادي از زنـدان هـا هـم                
رسيده و بيـش از هـفـتـصـد زنـدانـي               
سياسي  را در بـرمـيـگـيـرد وجـود                 

خــواســت و مــطــالــبــات ايــن          .  دارد
زندانيان، و اعتراضات تـوده اي در          
كــردســتــان تــركــيــه و ايــنــكــه ايــن              
اعتصاب و اعترضـات تـوده اي در          
دل اوضاع سـيـاسـي مشـخـصـي در             
ــوده اســت را بــا نســان                     ــان ب جــري

قـبـل   .  نودينيان درميان گذاشته ايـم    
از ايــنـكــه بـه ايــن ســوالــهـا جــواب               
بـدهــيـد بـراي شـنــونـدگــان مــوضــع             
كميته كردستان حـزب كـمـونـيـسـت           
 كارگري در اين رابطه را بيان كنيد؟ 

 
هـمـچـنـانـكـه         : نسان نودينيـان  

اشاره كرديد كميته كردسـتـان حـزب        
كمونيست كـارگـري در ارتـبـاط بـا              
اعتصاب غذاي زندانيان سيـاسـي و        
اعتراضات تـوده اي در کـردسـتـان              
ترکيه اطالعيه اي منتشر کرده و از     

خواست و مطالبات اين اعتـرضـات      
: حمايت شده و اعـالم كـرده ايـم کـه              

كميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت        " 
کارگري ايران از خـواسـت زنـدانـيـان            
سياسي و مـردم کـردسـتـان تـرکـيـه               
مبني بر استفاده از زبـان کـردي در            
نظام آموزشـي و دسـتـگـاه اداري و              

قضـائـي و هـمــچـنـيـن آزادي هـمــه                   

 اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و    
  اعترضات توده اي در كردستان تركيه     

 مصاحبه ايسکرا تي وي با نسان نودينيان           

 

چـنــد روز اســت کـه بــه دنــبــال               
شــلــيــک مــوشــک هــاي حــمــاس بــه            
شهرهاي اسرائيل، ارتش اين کشـور        
به حمالت گستـرده هـوايـي بـه غـزه              

در ايــن حــمــالت      .  دســت زده اســت    
ــادي از مــردم مــحــروم                ــعــداد زي ت
فسلطيني کشته شـده و تـعـدادي از           
شهروندان اسرائيلي نيز در حـمـالت         

 : اطالعيه حزب کمونيست کارگري     
 پيرامون دورتازه جنگ و کشتار در فلسطين و اسرائيل         

 آبان ماه خانواده  ۲۸ روز يکشنبه  
جوان محـکـوم بـه اعـدام در           ۱۰ هاي  

سنندج در مقابل اسـتـانـداري تـجـمـع            
کـرده و خـواهـان لـغـو احـکـام اعـدام                   

 . فرزندان خود شدند
اين خـانـواده هـا از روز گـذشـتـه                 
تجمعات اعـتـراضـي خـود را عـلـيـه                
اعـدام فــرزنـدان خــود شـروع کــرده و               

قصد دارند ايـن تـجـمـعـات را ادامـه                
ده جـوان سـنـنـدجـي در زنـدان             .  دهند

قزل حصار به سلول انـفـرادي مـنـتـقـل           
داده  شـده انـد و رژيـم اسـالم قصــد                    

 . اعدام آنها را دارد
تجمع خانواده ها از روز گـذشـتـه           
ــري وزارت                  ــاد خــب ــل ســت ــاب در مــق

 تجمع خانواده هاي محکومين به اعدام                                    
 در مقابل استانداري سنندج ادامه دارد                                   

ــان مــاه       ۲۸ روز يــکــشــنــبــه           آب
جـوان مـحـکـوم بـه          ۱۰ هاي    خانواده  

اعدام در سنندج در مقابل استانـداري   
تجمع کـرده و خـواهـان لـغـو احـکـام                  

بــارهــا .  اعــدام فــرزنــدان خــود شــدنــد        
اعــتــراض و تــجــمــع خــانــواده هــاي              
محکوم بـه اعـدام بـا پشـتـيـبـانـي و                   
حمايت مردم سنندج توانسه اند مانـع   

 .از اجراي احکام اعدام شوند
رژيم اسالمي از ابتداي ظـهـورش       
تا به امروز با اعدام، زندان، شکـنـجـه          
و سرکوب خود را سـرپـا نـگـه داشـتـه            

با دست زدن به قتـل و کشـتـار         .  است
هر روزه  مي خواهـد فضـاي رعـب و              
ــن                    ــد امــا اي وحشــت را ايــجــاد کــن
کشتارها قبل از هر چيز نشـانـدهـنـده           
وحشـت سـران رژيـم از سـرازيـر شــدن                

ميليونها مردم خشمگين و نـاراضـي        
از شرايط مرگباري اسـت کـه بـه کـل               

تـاريـخ   .  جامعه تـحـمـيـل کـرده اسـت           
حاکميت رژيم اسالمي تنها با اعـدام،   
قتل، شکنجه، فـقـر و فـالکـت مـردم              

ــازگــو کــردن اســت            ــل ب اعــمــال  .  قــاب
جنايتکارانه حـکـومـت اسـالمـي در            
بيش از ايـن سـه دهـه نـيـز نـه تـنـهـا                       
نتوانسته است مردم را سـاکـت کـنـد             
بلکه امروز جنبش عظيمي در سراسر     
ايران عليه اعدام شکل گـرفـتـه کـه بـا            
حضور گسترده خود در خيابانها مـي      
تواند بساط آدمکشان اسالمي حاکـم      

کشــتــار .  بـر ايــران را درهـم بــپــيــچــد           
، " مـجـرمـيـن    " زندانيان و قطـع دسـت         

ســنــکــســار و شــالق قــادر نــبــوده و               
نخواهـد بـود کـه مـردم مـعـتـرض و                  

در .  بسـتـوه آمـده را بـه عـقـب بـرانـد                  
ماههاي اخير موج وسـيـع اعـدامـهـا            
در سراسر کشور از سويـي و از سـوي           
ديگـر سـربـه نـيـسـت کـردن فـعـالـيـن                    
سياسي و اجتماعي، موجي از انزجار       
و تنفر را در مـيـان مـردم دامـن زده                 

گرفتن جان انسانها و زنـدانـيـان     .  است
دربند به جايي رسيده است که آمـريـن         

 تجمع عليه اعدام در سنندج   
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زندانيان سياسي و حـقـوق شـهـرونـدي          
مساوي براي همه شهروندان حـمـايـت         
ميکند وسيـاسـتـهـاي سـرکـوبـگـرانـه              
دولت ترکيه در قبال مردم کردستان و   
اعمال تبعيض، ستم و نابرابري عـلـيـه     
شـهــرونــدان ايــن کشـور را مــحــکــوم             

 ". ميکنيم
مــا از ايــن خــواســتــهــا و آزادي              

هـم  .  عبداهللا اوجالن حمايت ميكنيـم    
اكــنــون اعــتــصــاب غــذاي بــيــش از             
هفتصد زنداني سيـاسـي در بـيـش از             
هشت زندان از زندانهاي تركيه تـوجـه          
جامعه و ميديا را بخـود جـلـب كـرده          

اين اعـتـصـاب و اعـتـراضـات             .  است
. توده اي البته ابتـدا بسـاكـن نـيـسـت             

مــردم در كــردســتــان تــركــيــه بــارهــا            
اعتراضات توده اي را در خيابانها بـه     
نـــمـــايـــش گـــذاشـــتـــه انـــد و بـــراي               
خواستهايشان در شكل توده اي و ده        
ها هزار نفري به اعتراض و تظـاهـرات    

ــد       ــصــاب و         .  دســت زده ان ايــن اعــت
اعتراضـات در دل اوضـاع سـيـاسـي              
مشخصي كـه هـم اكـنـون در بـخـش                
هاي مختلف خاورميانه بـه طـبـع در           
سوريه، عراق و كل منظقه در جـريـان       

مساله كـرد    .  است، شكل گرفته است 
و خواست و مطالبات شهروندان كـرد     
زبان در تركيه از پـيـشـيـنـه و سـابـقـه                 

ــي بــرخــوردار اســت            .  بســيــار طــوالن
دولت تركيه بجاي تحقق مطالبات و        
برسميت شناختن حـقـوق شـهـرونـدي            
مساوي براي شهروندان تركيـه هـربـار         
از طرق مختلف به سياست سـركـوب          
متوسل شده و اينبار عمـال سـيـاسـت         
سكوت و سركوب و بـي تـفـاوتـي را               

را اتخاذ كـرده    "  سياه نمايي" تحت نام  
اين اعتـرضـات در دل اوضـاع          .  است

بـا  .  سياسي معيني شروع شـده اسـت       
شروع اعترضات توده اي در سـوريـه           
حــدود دو ســال قــبــل در مــنــاطــق                 
كردستان سوريه هـم ايـن اعـتـرضـات            
شروع و اما بـعـد از مـدتـي فـروكـش               

و با اوج گـيـري اعـتـراضـات و              .  كرد
تخاصمات نظامي در شهرهاي حـلـب    
و دمشــق دولــت بشــار اســد عــمــال              
بخشـهـاي زيـاد و قـابـل تـوجـهـي از                   
ارتش و نظاميان خود را در شهـرهـاي     
كــردنشــيــن ســوريــه بــطــرف حــلــب و           
دمشــق بــرد و عــمــال بــا تــوافــقــات              
پـنـهـانـي راه بـه اصـطـالح تصـرف و                   
استقرار نيروهاي نظامي حزب اتحـاد       

ــيــك   ــا         ( دمــكــرات ــكــيــيــت ــيــيــا ي ــارت پ
كـاكـا فـراهـم و ايـن            . و پ) دمكرات

نيروها در بخشهاي زياد و شـهـرهـاي         
ايـن  .  كردستان تركيه مسـتـقـر شـدنـد         

وضعيت و استقرار اين نـيـروهـا بـراي          
دولت تركيه ناخوشايند و بـا عـكـس            
العمـل شـديـد و گسـيـل لشـكـرهـاي                  
نظامي ارتش به مرز مشترك تـركـيـه         

دولـت تـركـيـه هـم          . و سوريه انجاميد 
اعــالم كــرد كــه نــمــيــتــوانــد حضــور             

كــاكــا در شــهــرهــاي        .  نــيــروهــاي پ   
كردستان تركيه را تـحـمـل كـنـد و بـا               
تهديدات نظامي موضع گـرفـت و از          
طـرف ديـگــر اوج نــارضـايـتــي هـا و                
بغرنج شدن منطقه خـاورمـيـانـه خـود          
نيز عاملي است كه به شدت و حـدت       
اعترضات در اين مناطق منجر شـده        
اسـت، در دل ايـن شـرايـط اسـت كــه                  
زندانيان سياسي در کردستـان تـرکـيـه         
با خواست اينكه از دادگاه هاي دولت       
تركيه ميخواهند كه بزبـان كـردي در           

ايــن .  دادگــاه حــاضــر خــواهــنــد شــد          
خواست مورد توجه قرار نميگـيـرد و          
با مقاومت زندانيان و وارد شدن آنـهـا     
به اعـتـصـاب عـمـومـي در بـيـش از                  
هشت زندان مطالبات آنـهـا و سـپـس          
موج نارضايتي هاي تـوده اي كـه در           
شكل اعتراضات مدني در شـهـرهـاي      

ــتــاد            ــركــيــه بــراه اف مــطــالــبــات    .  ت
معترضين شـكـل روشـن و شـفـافـي                
بخود ميگيرد كه ما در ابـتـداي ايـن           

 .   مصاحبه به آن اشاره كرديم
 

اعـتـراض در     :  پيشرو علي پـور   
زندانها و شهرهاي تركيه وسـيـع و بـا             
پر دامنه بوده است، سـوال ايـن اسـت            
كـه ايـن اعـتــرضـات چـه نـقــشـي در                   

 قدرتگيري نيروي مردم دارد؟
 

اين هم يك جـنـبـه      :نسان نودينيان 
ــن                     ــررســي اي ــي و ب ــاب ــم از ارزي مــه

اولين فـاكـتـور ايـن       .  اعتراضات است 
اسـت كــه جـامــعــه و شــهــرونــدان در               
مقابل مسائل سياسي و اعـتـرضـات         

ايـن  .  موجـود بـي تـفـاوت نـيـسـتـنـد               
اعتراضات از زندانهاي دولت تـركـيـه        
شروع شد، دامنه ايـن اعـتـرضـات از            

ــه شــهــرهــا كشــيــده شــد              و .  زنــدان ب
همچنانكه مي بـيـنـيـم در چـنـد روز                
گذشته در شكل تظاهراتهاي وسيع و        

يكـي از    .  توده اي در جريان بوده است 
درسهاي اين اعترضات اين اسـت كـه          

با سركـوب  .  جامعه مرعوب نميشود  
. و تهديد نظامي عقب نـمـي نشـيـنـد            

در كردستان تـركـيـه ايـن اعـتـرضـات              

كشــمــكــش واقــعــي شــهــرونــدان ايــن          
جامعه با دولت مركزي است و اينبار       
نيز با خواست و مطالباتي كه سـالـهـا     
تكرار ميشود با تظاهراتـهـاي وسـيـع         
بارديگر بر خواستهايشان پـايـفـشـاري        
كرده و در اين اشـكـالـي كـه مـا مـي                 

اين اعـتـرضـات بـارديـگـر در             .  بينيم
عين حال بر لزوم اعتراضات مدنـي و     
شهري كه شهروندان وسيع جامعـه در        
آن شركـت دارنـد و بـر مـطـالـبـات و                   
خواستهايشان پايميفشارند بر قـدرت      

و بـه نـظـر مـن           .  و توان آنها ميفـزايـد   
جايگاه اين اعتراضات را در ايـنـجـا             

 . بايد ديد و ارزيابي كرد
 

جـايـگـاه    :  پيشرو عـلـي پـور      
مطـالـبـات مـطـرح شـده و فشـار بـر                   
دولــت تــركــيــه را چــگــونــه ارزيــابــي             

آيا اين اعترضات ميتواند !.  ميكيند
موجبات عـقـب نشـيـنـي و بـه بـيـان                  
ديگـر پـيـشـروي شـهـرونـدان كـرد در                 
كردسـتـان تـركـيـه را بـدنـبـال داشـتـه                   

 باشد؟
ما در چـنـد مـاه          : نسان نودينيان 

گذشته ديديم كه در پـارلـمـان تـركـيـه              
بحث اينكـه زبـان كـردي در مـدارس              
ــنــد                 ــتــوان تــدريــس بشــود و مــردم ب
اموارت اداري و قضـايـي خـود را بـه             

. زبان كردي انجام دهـنـد مـطـرح شـد           
اما اين گفتمان كه در پارلمان مـطـرح      

. شده جنبه عملي پـيـدا نـكـرده اسـت             
. دولت اردوغان مـقـاومـت مـيـكـنـد            

خواست اسـتـفـاده از زبـان کـردي در                
نظـام آمـوزشـي و دسـتـگـاه اداري و                 

قضائي و حقـوق شـهـرونـدي مسـاوي            
يــك خــواســت    بـراي هـمــه شــهــرونـدان       

مشروع است و ايـنـهـا مـطـالـبـات و                
خواستهاي بيش از دوازده ميليـون از         

از .  شهرونـدان كـرد در تـركـيـه اسـت              
زاويه ديگر در صورتيكه دولت تركيه     
به ايـن مـطـالـبـات و خـواسـتـهـا تـن                    
بدهد، به نظر مـن تـخـاصـم و نـفـرت                
قومي كه اكنـون در جـامـعـه تـركـيـه               
تحت نام ترك و كرد در جـريـان اسـت            

و خارج از اينها كـه از      .  از بين ميرود 
تبعات ستم ملي است، از ميدانـداري    
احزاب ناسيوناليستي و قوم پرسـت و      

هـمـيـن    .  جريانات ارتجاعي ميكاهـد   
جا اينرا اضافه كنم كه اين مطالـبـات       
مــطــالــبــات بــرحــقــي اســت و مــورد           

صحبت كردن بزبـان  .  حمايت ما است  
مــادري و انــجــام امــورات اداري و               
قضايي و حقـوق شـهـرونـدي مسـاوي           
بـراي هـمــه شــهـرونــدان جــامـعــه يــك              

مـا بـارهـا بـه         .  خواست مشروع است  
مناسبـتـهـاي مـخـتـلـف در دفـاع از                 

زندانيان سياسي وآزادي آنها صحـبـت     
كرده و بخشي از مـبـارزه مـا عـلـيـه                 
استبداد و نظامهاي ارتـجـاعـي اسـت        
كه بزور اسـلـحـه و زنـدان در مـقـابـل                  

خـواسـت   .  مردم و جامعه مي ايستند  
آزادي زندانـيـان سـيـاسـي و از جـملـه                 

. عبداهللا اوجالن هم قابل دفـاع اسـت        
ايــن اعــتـــراضـــات مـــيـــتــوانـــد در              
همسرنوشتي طبقه كـارگـر در سـطـح           
سراسـري و هـم سـرنـوشـتـي مـردم و                  
شهروندان جامعه تركيه موثر باشد و        
طبق اخباري كه مـنـتـشـر مـيـشـود،               
اعتراضات مردم شهرهاي كـردسـتـان       
تركـيـه هـم اكـنـون از حـمـايـت هـاي                    
شهروندان ساير مناطق كردنشين هـم       

ايـن حـمـايـتـهـا         .  برخوردار شده اسـت    
مــيــتــوانــنــد در هــم ســرنــوشــتــي و               
اعتراض مشترك شهروندان ميليونـي     

 . جامعه تركيه موثر واقع شود
از مردم شهرهاي كردستـان ايـران        
مــيــخــواهــم ايــن تــجــارب را بــكــار              

وسعت و دامـنـه وسـيـع ايـن           .  بگيرند
هـم  .  اعترضـات قـابـل تـاكـيـد اسـت             

اكنون ما در شهرهاي كردستان ايـران        
بيش از صد نفر از زنداني سيـاسـي را         
داريم كه اعدام آنها توسط جـمـهـوري          

. اسالمي مساله و تهديد جـدي اسـت       
ــراي آزادي                ــوده اي ب اعــتــراضــات ت
زندانيان سـيـاسـي و دفـاع از آنـهـا و                  
ممانعت و جـلـوگـيـري از اعـدام ايـن                
انسانها به اعترضات توده اي و بـهـم            
وصـل شـده در شــهـرهـاي كـردسـتــان               

مـردم شـهـرهـاي       .  ايران  بستگي دارد   
كردستان در اين زمينه تجارب مـهـم          
و بـــا ارزشـــي دارنـــد، بـــارهـــا بـــا                   
تجمعاتشان در مقابل درب زنـدانـهـا          
از اعدام زنداني هـا جـلـوگـيـري كـرده              

بــرپـايــي تــجـمــعـات تـوده اي و              .  انـد 
گسترده با توجه به اوضاع پر التـهـاب    

. كنونـي عـمـلـي و قـابـل اجـرا اسـت                  
فراخـوان مـا ايـن اسـت كـه در فـكـر                    

و .  بــرپــايــي ايــن تــجــمــعــات بــاشــنــد         
زندانيان سياسي و محكوم بـه اعـدام          
را از زير تيغ اعدام توسـط جـمـهـوري             

 .  *اسالمي نجات دهند
 

 ... اعتصاب غذاي زندانيان سياسي                           

و عاملين اين جنايت پيشگـي را         
به تناقض گويي، دروغ و هـزيـان           

گســتــرش مــوج    .  انــداخــتــه اســت   
ــوســط حــکــومــت              ــا ت اعــدامــه
اسالمي ناشي از گسترش ترس و      
ــم از آغــاز مــجــدد                وحشــت رژي
اعتراضات مـيـلـيـونـي مـردم در             

 .خيابانها است
خــبــر انــتــقــال ده زنــدانــي از            
کــردســتــان بــراي اجــراي احــکــام           
آدمــکــشــي حــکــومــت، مــردم و         
خانواده محکومين به اعدام را به       
ــري وزارت               ــاد خــب ــل ســت ــاب مــق
اطالعات و اسـتـانـداري سـنـنـدج            

روز يـکـشـنـبـه حضـور           .  کشانـيـد  
مردم و خانواده مـحـکـومـيـن بـه             
اعدام در مقابل نهادهاي رژيم در       
سنندج تا همين سطـح نشـان داد           
که با حضور و اعتراض ما مـردم       
به  توحش آدمـکـشـان اسـالمـي،           
آنها قادر نخواهنـد بـود بـراحـتـي            
طناب و چـوبـه هـاي دار را بـرپـا                

 .کنند
ــا هــمــيــنــجــا کــه جــالدان              ت
اسالمي روز يکشنـبـه از گـرفـتـن           
جان اين ده نفر نـاتـوان شـدنـد يـک           
موفقيت براي جنبش اعـتـراضـي         
مردم عليه اعدام است اما هـنـوز         

بايد اعتراض علـيـه    .  کافي نيست 

ــن احــکــام ضــد انســانــي را                   اي
 .گسترش داد

تجـارب مـردم در شـهـرهـاي            
کردستان و بويژه در سنندج نشـان     
داده است که بـا حضـور گسـتـرده            
در مقابل بيدادگاهها و در مقابل       
مراکز آدم کشي رژيم اسـالمـي و           
در اعتراض بـه قـاتـالن و بـانـيـان               
فقر و فالکـت مـردم، سـبـب مـي              
شود که آنان از ترس اعـتـراضـات          
وسيع و هزاران نفره مردم ناچار بـه    

اين تجمعـات  . عقب نشيني شوند 
مي تواند وسيع و گسـتـرده تـر از            
اين تا لغو احکام قـرون وسـطـايـي         

مـردم  .  اعدام ادامه داشـتـه بـاشـد        
مبارز سنندج مي توانند و بـايـد           
در حمايت از خانواده محکوميـن      
به اعدام و در اعـتـراض بـه مـوج              
ــل                ــاب ــا در مــق ــع اعــدامــه وســي
نهادهاي رژيم دست بـه اعـتـراض         

جنبش عليه اعدام نه تنـهـا   . بزنند
در شهرهاي کـردسـتـان بـلـکـه در              
سراسر کشور قادر خواهد بود کـه      
با حضور قدرتمند خـود مـانـع از           
کشتار زندانيان محکوم به اعـدام       
تــوســط حــکــومـــت آدمــکـــش            

 اين همه جنـايـت و     . اسالمي شود 
افــزايــش مــوج جــديــد اعــدامــهــا         

 .گوياي  پايان عمر اين رژيم است

 ... تجمع عليه اعدام                 
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 پيام پدرام نصراللهي فعال کارگري دربند                                    

ــه                    ــزــل ــيــش از ســه مــاه از زل ب
بـرف بـر روي        .آذربايجان مي گـذرد   

ــا نشــســتــه اســت و ســوز                   ــادره چ
زمستان زير پوسـت کـودکـان دويـده           

اگر چه سرما وبرف بالي جـان    .  است
هزاران نفر که در چادرها زندگي مـي    
کنند شده است اما همچنـان خـبـري           
از بازسازي مناطق زلزله زده نيـسـت         
و همه وعده هاي حکومتي دروغ از       

فضـــا و جـــو        .  آب در آمـــده انـــد          
. اعتراضي در ميـان مـردم بـاالسـت         

تنها کاري کـه ايـن حـکـومـت کـرده              
امنيتي کردن فضا از طريق استـقـرار     
هزاران نيـروي نـظـامـي در مـنـطـقـه                

مـقـامـات و مسـئـوالن رژيـم             . است
همچنان و در کمال وقاحت يـا دروغ        
ميگويند و يا با مـتـهـم کـردن بـانـد             
مـقـابــل بــه ايــن حــقـيــقـت اعـتــراف               
ميکنند که هيچ کمکي به بازسـازي        
منطقه نشده اسـت و الـبـتـه در ايـن                
ميان و بر روي آوار هـزاران خـانـه و               
هزاران بيخانمان دارند بـا هـمـديـگـر            

 . تصفيه حساب سياسي ميکنند
 

بـه چـنـد نـمــونـه از جـديـدتـريــن                 
 :اظهارات مقامات توجه کنيد

 
جمشيد پوريان فرمانده سپـاه  *  
روندي که سازندگي زلـزـلـه    : " عاشورا

ورزقان طي کرد در آمريـکـا و اروپـا         
نيز نظير نداشت و در هـيـچ کـجـاي              
ــراي ســاخــت مــنــازل خــود                دنــيــا ب

زدگان به آنـان حـقـوق پـرداخـت              زلزله
او همچنيـن اعـالم کـرد        ."!  شود  نمي

که روز سه شنبـه جـعـفـري فـرمـانـده               
سپـاه پـاسـداران بـه مـنـاطـق زلـزـلـه                   

 ۷۰۰ مـيـرود و قـرار اسـت تـعـداد                 
واحد مسکوني با حضور او به مردم       

 . واگذار گردد
 

دهقان، نـمـايـنـده ورزقـان در           *  
هــاي ورزقــان بــه         خــرابــي: " مــجــلــس

قدري گسـتـرده و حـجـيـم اسـت کـه                  
ديدگان اسکـان داده      هنوز همه حادثه  

 درصـد از      ۱۵ اند و دولت تنها     نشده

سـازي و تـحـويـل           ها را آماده    مسکن
 ."!داده است

 
ــان       *    ــانـــــدار ورزقـــ : فـــــرمـــ

ها به پتو و لباس گرم نـيـاز      ورزقاني" 
دارند و از مردم مـيـخـواهـيـم کـمـک               

 ."!نمايند
 

و حـتـمــا يـادتـان هسـت کــه              *  
احــمــدي نــژاد هــم گــفــتــه بــود کــه                
جمهوري اسالمـي در کـل دنـيـا در               
زمينه مقابله با حوادث طبيعي هـم        
در گـذشـتـه و هـم در آيـنـده رکـورد                   

 !! شکسته است
 

ــدتــريــن اظــهــارات          ايــنــهــا جــدي
مقامات و دست اندکاران حکومتي      
پيرامون وضعيت مناطق زلزـلـه زده        

دار و دسته ها و باندهـاي  .  مي باشد 
رنگارنگ حکومتي که در مـنـاطـق        

بازسازي به شـيـوه   " زلزله زده مشغول   
هسـتـنـد، وارد جـنـگ و            "  حکومت

رقابت با همديگر براي سوء استفـاده      
از وضعيت غير انساني و بي نهـايـت    

. اسـفــنــاک مــردم مــحــروم شــده انــد           
همين باندهايي که در حساس تـريـن         
لحاظ براي نجات جان زلزـلـه زدگـان          
تنها کارشان جلوگيري از کـمـکـهـاي        
مـردمــي بــود االن زيـر پـاي هـم را                  
خالي مـيـکـنـنـد تـا از قـبـل زلـزـلـه                     

 . آذربايجان جيب خود را پر کنند
کميته امداد امام، بنياد شهيد،      
بنياد هاي مسکن و شـهـرسـازيـهـاي           
استان، مسکن مهر، وزرات مسکـن   
وشهر سازي، شرکت هاي وابستـه بـه      

هـر کـدام آن       ..  سپاه، سپاه عاشورا و   
" عـدم رسـيـدگـي      " ديگري را مسئول    

به وضعيت زلزله زدگان معرفي مـي     
باندهايي از رژيم با استناد بـه   .  کنند

ادعـا کـرده انـد        "  کم کاريهاي دولت " 
که دولت توان بازسازي را نـدارد در            
نتيـجـه سـپـاه وبسـيـج و ارگـانـهـاي                  

 . نامبرده وارد صحنه شده اند
همه کاره در اين مـنـطـقـه سـپـاه              
عاشورا مي باشد که هـزاران نـيـروي          

انتظامي در منطـقـه مسـتـقـر کـرده             
حتي صدور مجوز براي خـانـه     . است

سازي، دريافت مصالح ساخـتـمـانـي         
در دست اين ارگـان سـرکـوبـگـر        ...  و

سـپـاه عـاشـورا بـازسـازي           . مي باشد 
مناطق زلزله زده را کـنـتـرات کـرده              

بدون نظر سپاه عاشـورا کـاري     .  است
در هـمـيـن رابـطـه          .  انجام نمـي شـود     

است که جعفري فرمانده سـپـاه بـراي          
نقش اين واحد سرکوبگر بـه  "  تقويت" 

بـراسـاس تـوافـقـات        .  منطقه مـيـرود   
بين اين باندها و دار و دسـتـه هـاي               
حکومتي تمام امورات بازسازي زير     
نظر سپاه عاشورا و فرمـانـدهـي کـل           
سپاه پاسداران و قرارگـاه خـاتـم قـرار           

 .دارد
 

بـازمـانـدگــان زلـزــلـه بــا بـرف و               
سـرمـا و جـانـوران وحشـي دسـت و                 

بــانــدهــاي  .  پــنــجــه نــرم مــيــکــنــنــد        
حکومتي هم باهم رقابت مـيـکـنـنـد       
تــا کــيــســه گشــادشــان را از قــبــل                
بيخانمان شدن هزاران انسان فـالکـت        
زده پر کنند و خـودشـان و دسـتـه و                

 . باند خودشان را پروار کنند
 

مادران و پدراني که کودکانشـان    
و کودکاني که مادر و پدرشـان را از         
دســت داده انـــد؛ زنـــان و مـــردان                  
کهنسال و کودکاني کـه هـمـيـن االن          
زير برف و سوز و سـرمـا مـيـلـرزنـد،            
زلزله زدگاني که خشـم طـبـيـعـت را              
پشت سر گذاشته اند امـا هـمـچـنـان           
قـربــانــي مــافــيــاي اســالمــي حــاکــم          
هستند به کـمـک مـا مـردم در کـل                 
ايـــران و بـــخـــصـــوص مـــا مـــردم               

هـمـچـنـانـکـه       .  آذربايجان نياز دارنـد    
هنگام تکانهاي شديد زلزله، ورزقـان     
و اهــر و روســتــاهــايــش را تــنــهــا                 
نگذاشـتـيـم، امـروز هـم نـبـايـد ايـن                  
همنوعانمان را در مـقـابـل نـيـرويـي             
وحشي تر و خونريزتر از زلزله يـعـنـي      
باندهاي حـکـومـت اسـالمـي تـنـهـا              

به هر طريق ممکن بايد بـه    . بگذاريم
 . کمک بازماندگان زلزله بشتابيم

 
 کميته آذربايجان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۱  آبان ۲۹ 
 ۲۰۱۲  نوامبر ۱۹ 

 بازماندگان زلزله زير هجوم برف و سرما       
 ! و حاکمان اسالمي در فکر پر کردن جيبشان      

 

 

 

کارگران، زحـمـتـکـشـان و مـردم             
  !رنج ديده ي ايران

حجم فقر و تـنـگـدسـتـي، فشـار،             
ناامني، ياس و نااميدي پيوسـتـه در          

فشـار سـنـگـيـن و           .حال افزايش است 
ويرانگر اقتصادي، شيـريـنـي زنـدگـي         
را به کام بـخـش عـظـيـمـي از اقشـار                  
جامـعـه تـلـخ نـمـوده و تـنـگـدسـتـي                    
همچون کابوسي شوم، دمـادم رعشـه      
بـر پـيـکـر نـيـمــه جـان تـهـي دسـتــان                     

حــرمــت و کــرامــت      .  انـداخــتــه اســت   
انساني تان مورد لگدمال سرمـايـه و      
سرمايه داري قرار گرفـتـه، و دسـتـان            
پـيـنـه بسـتـه ي شــمـا، ديـگـر نـه بــه                      
دهانتان، که به زانـوي شـکـسـتـه تـان             

 .رسيده است
بحران دوره اي سرمايه داري، کـه     
چند سالي است گريبـان خشـن تـريـن            
چهره ي تاريخ سرمايه داري جـهـانـي           
را که همانا نئولـيـبـرالـيـسـم اسـت را                
گرفته و رکـود سـنـگـيـن اقـتـصـادي                
سراسر دنيـاي سـرمـايـه داري را مـه               
آلود کرده و حافـظـان سـرمـايـه را بـه                 

کـابـوس   .  هراسي جدي انداختـه اسـت     
ــراض هــاي                  ــا و اعــت ــصــاب ه اعــت
سـراسـري خـواب خــرگـوشـي شـان را               
برهم زده و شيپور انقالب کارگري هر       
دم آرامش سنگين شان را بر هـم مـي      
زند؛ و روياي فرمانروايـي افسـانـه اي         
شان را بـه پـريشـان روزي، و اکسـيـر                 
جاودانگي شان را بـه سـرابـي مـبـدل               

 .کرده است
دولت سرمايه داري ايران نـيـز بـه          
موازات و پيرو سياست هاي سرمايـه     
داري جهانـي، بـه اشـکـال مـخـتـلـف                 
معيشت کـارگـران را مـورد تـعـرض              
قرار داده، تا بدين ترتيب مفَري بـراي      
گريـز از تـنـگـنـاهـاي مـوجـود خـود                  

به نام حـمـايـت از رنـجـبـران و              .  بيابد
تهي دسـتـان، طـرح هـدفـمـنـد کـردن                
يـارانـه هـا، کـه الـبـتـه حـذف يـارانــه                    
هاست را به اجرا درمي آورد؛ تا بديـن   

وسيله استثمار نوظهور و بي شرمانـه     
 .خود را عريان تر سازد

کاهش توان خريد و خـالـي شـدن           
فزاينده ي سفره ي کـارگـران، سـقـوط             
هرچه بيشتر به زير خط فقر، افـزايـش      
فاصـلـه بـا اسـتـانـداردهـاي زنـدگـي،                
کـاهـش امـيـد بـه زنـدگـي، افـزايــش                  
ناهنجاري هاي اجتماعي، عميـق تـر        
شدن شکاف طبقاتي و دهـهـا مـورد           
ديگر از نـتـايـج ويـرانـگـر و زيـانـبـار                   
حذف يارانه ها و سياست هاي غـلـط        
ضـد کــارگــري ســرمــايــه داري ايــران            
است، که کارگـران و رنـجـبـران را بـه               
مثابه ي شـمـعـي در بـاد تـهـديـد بـه                    

 .خاموشي و نابودي مي کند
امــر !  کــارگــران و زحــمــتــکــشــان      

رهايي از ستم طـبـقـاتـي، يـک تـابـلـو                
نيست که با نصب آن بر تارک تـاريـخ،       
ديگر نشاني از بردگي و زندگي رقـت     
بار نماند؛ بايد بـراي سـاخـتـن تـاريـخ               
پـيـشـا روي خــود و زدودن هـرگـونــه                
نابرابري از زنـدگـي انسـان و نـابـودي              
اســتــثــمــار انســان بــه دســت انســان،            
شيپور بيداري را بـه مـنـظـور بـه هـم                
پيوستن طبقه ي کارگر، در صـفـوفـي      
به هم پيوسته و مـتـحـد، در تشـکـل               
هاي خودساخته و مسـتـقـل بـه صـدا           
درآوريـم؛ تـا در سـايـه ي آن تـعـالــي                   
انسان و طـلـيـعـه ي رهـايـي مـحـقـق                   

 !گردد
 پدرام نصراللهي    

 فعال کارگري در بند  
عضو کميته  هماهنگي براي     
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري    

 ٢٣/٨/١٣٩١ 
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جلو درب اداره  کـار از تـاکسـي              
پياده شدم؛ مستقيم به طبقه دوم جلـو     
ــيــس اداره                اتــاق آقــاي مــحــمــدي ري
روابط کار سنندج رفتم، توي سالن به     
جز من تـقـريـبـا پـانـزده نـفـربـه صـف                   
ايستاده بـودنـد، گـفـتـم اي بـابـا کـي                   
حوصله داره توي اين گـرمـا مـنـتـظـر            

دو !  بمونه؟ برم و فردا صبح زود بـيـام      
يا سه پله رو طـي کـردم کـه بـا زنـي                     
الغر اندام با صورتي تکيده که دسـت     
دختر بچه اي تقريبا پـانـزده مـاهـه را             
در دست داشت روبرو شدم، به محض    

ببخشيد خانم اتـاق  :  ديدن من، پرسيد 
 آقاي محمدي اين جاست؟

  
 !گفتم بله همين جاست

فوري پرسيد شمام با ايشـون کـار         
 داشتيد؟ 

با تکان دادن سـر جـواب دادم و              
به نظر شما رسيدگي مـي  : بازم پرسيد 

 کنن؟
کــم کــم کــنــجــکــاو، و از رفــتــن             
منصرف شـدم و چـنـد پلـه رفـتـه رو                   
برگشتم به اطاق آقاي محمـدي اشـاره       

 !کردم و گفتم بايد منتظر بموني
کنارش روي نيمکـت نشـسـتـم و            

 ازکار اخراج شدي؟: پرسيدم
درحاليکه مشغول باز کـردن سـه         
دگمه بااليـي مـانـتـويـش بـود گـفـت                 
اميدوارم خـيـر نـبـيـنـن تـمـوم امـيـد                   
خونواده م به ايـن چـنـدرغـاز حـقـوقـم                

در !  بــود، زنــدگــي بــرام جــهــنــم شــده          
حاليکه چشـمـاش بـه نـقـطـه اي روي                
ديوار خشک شده بود سينـه اش را از           
يقه ي مانـتـوش بـيـرون کشـيـد و در                 
دهان کودکش کـه داشـت گـريـه مـي               
کرد گذاشت، ديدم سـيـنـه اش چـقـدر             
چروکيده و کوچيکه، کودک تنـد تـنـد         
مشغول مکيدن سينه خالي مـادرش        
شد و با ناامـيـدي دسـت از مـکـيـدن               
برداشت؛ لبان شيرينش بـه لـبـخـنـدي           
بـاز شـد؛ بـا دو دســت چـنـان سـيـنــه                    
مادرش را گرفته بود که انگار کسـي          
از راه مـي رســه و اونـو از چـنـگــش                   

 !خواهد ربود
گفتم اي شيطون نميخـوري فـقـط       

 !مي خواي بازي کني؟

نـه بـابـا طـفـلــک          :  مـادرش گـفـت     
چيزي نداره بخوره فقط بـهـش عـادت         

دلم براش مي سوزه از وقتي که .  کرده
به دنيا اومده تـابـه حـال نـتـونسـتـيـم                  
درست و حسابي براش شيـرخشـک يـا          
کمک غذايـي بـخـريـم، حـاالم بـا ايـن                 
وضعيت از خريـدن شـيـر پـاسـتـوريـزه              
يارانـه اي هـم مـحـروم شـديـم، قـبـال                   
مادر شوهرم دو روز يکبار مـي رفـت       
توي صف شير و برامون شـيـر يـارانـه             
اي مي گرفت، اين شير هم کـه امـيـد         
ما بدبخت بيچاره ها بـود بـا قـيـمـت              
آزاد به فروش مي رسه که ما توانايـي     

  .خريد اونو نداريم
با گـفـتـن ايـن جـمـالت اشـک در                 
چشماش حلقه بست و بـغـض گـلـوش           

احساس کـردم در حـال         .  رو فشار داد  
, نخواست اشکاشو ببـيـنـم   !  خفه شدنه 

ســرش رو روي صــورت دخــتــرش                 
گذاشت و لـپ دخـتـرش را بـوسـيـد،                 
سرش روکه بلند کـرد احسـاس کـردم            
حالـش بـهـتـر شـده، لـبـخـنـد تـلـخـي                     

 .صورتش رو پوشوند
 پرسيدم خيلي وقته اخراج شدي؟

 .سه روز پيش: گفت
خـيـلـي وقـتـه کـار مـي              :  پرسيدم

 کني؟
از :  سر صحبت بـاز شـد و گـفـت            

وقتي که دخترم را چار مـاهـه حـاملـه        
 .بودم

برات سخت نبود  :با تعجب گفتم  
بـا وجــود حــامــلــگـي کــارکــنــي؟ بــه             

نـگـاه   ( چشمام زل زد و به قول شـاعـر        
خـودم رو     (کردن عـاقـل انـدر سـفـيـه            

جمع و جور کردم، خـجـالـت کشـيـدم،          
خواستـم مـعـذرت خـواهـي کـنـم کـه                 

مي بينم که از جنس خودمـي،   :  گفت
 !انگار ما درد مشترکي داريم

من هم حـدود يـک سـال و            :  گفتم
 !نيمه که اينجا سرکارم

نــا :  لـبـخـنـد تـلـخـي زد و گـفـت                 
 !اميدم کردي

نه بابا اگه بتوني از حـقـت        :  گفتم
دفاع کني مـطـمـئـن بـاش بـه حـقـت                  

مهم ايـنـه کـه کـامـالً            !  خواهي رسيد 
 !آگاه به حقوق طبقاتي خودت باشي

هـمـسـرم    :  جا بود کـه گـفـت        اين
کارگر آسفالت کار بود، با ريختن يـک     
سطل قير داغ روي پـاهـاش از دو پـا               
فلج شد، هرچـه داشـتـيـم خـرج دوا و                
درمون همسـرم شـد، کـه در نـهـايـت                
دکترا گفتن کل عصباي هر دو پـاش        
سوخته و قادر به راه رفـتـن نـخـواهـد              

خوب با اين اوصاف ديگـه قـادر     !  بود
به کار کردن نبود و عمالً خانه نشـيـن         
شد؛ منم مجبور شـدم بـراي تـامـيـن              

مخارج زندگي کار کنم، بـعـد از ايـن           
در و آن در زدن بــاالخـــره يـــکـــي                     
ازدوستام کاري نيمه وقت رو در يـک            

مـنـم   .  فروشگاه به من پيشنهاد کـرد      
قبول کردم، البته قبال از طرف من بـه    
مدير فروشگـاه قـول داده بـود بـا در                
نظر گرفتن شرايطم کـه حـاملـه بـودم              
هروقت توان کارکـردن نـداشـتـم بـدون            

مـن  .  هيچ بهونه اي کارم رو ترک کـنـم   
نيز با قبول ايـن شـرايـط و مـاهـيـانـه                 
دويست هزار تومان بعنـوان صـنـدوق         
دار و ســپــردن يــک فــقــره ســفــتــه بــه                

 .فروشگاه مزبور مشغول به کار شدم
مشکلي نداشتي بـا اون      : پرسيدم

 وضعيت کار کني؟
گاهي اوقـات از      :  در جواب گفت  

درد نزديک بود گريه کنـم امـا جـرات             
نداشتم به کسي بگم، مي ترسـيـدم از        

بعد از چار مـاه مـديـر      !  کار اخراج شم  
: فروشگاه با ديدن شکم بـزرگـم گـفـت         

خانم احمدي به نظر مـن ديـگـه تـوان              
و پيشنـهـاد داد کـه        !  کار کردن نداري 

با دريافت يک ماه حـقـوق مـعـوقـه و               
صدهزار تومان انعـام، کـارم رو تـرک             

حـدود بـيـسـت       .  منم قبول کردم  .کنم
کـل حـقـوق و        .  روز بعد زايمـان کـردم      

انعامي رو که از صاحب کارم گـرفـتـه          
ــمــان بــه                     ــه زاي ــزيــن ــودم جــهــت ه ب

 .بيمارستان پرداخت کردم
 مگه بيمه نبودي؟ : پرسيدم
نه بابا همـسـرم کـه کـارگـر          : گفت  

ساده آسفالت کار بود و از هيچ بـيـمـه       
 .اي برخوردار نبود

منبع درآمـد شـمـا هـمـون           :  گفتم
 دويست هزار تومان بود؟

نه، بـعـد از مصـدوم شـدن             :گفت
همسرم مـجـبـور شـديـم بـا خـونـواده                 
همسرم زندگي کنيم، پدر شوهـرم هـم          
بازنشسته شهرداري بود و بـا حـداقـل           
حقوقي که داشت ما رو هم سر سـفـره        

مـن  .  کارگريش با روي باز قبـول کـرد     
که تازه زايمان کرده بـودم بـه جـز آش               
ساده ي بـدون گـوشـت يـا مـاسـت و                   
خيار چيزي براي خوردن نداشـتـم، کـم         
کم شـيـرم داشـت خشـک مـي شـد و                   
دخترم روز به روز ضعيف تر مي شـد؛   
: طوري که مـادر شـوهـرم مـي گـفـت             

دختر جـان چـاي کـمـرنـگ بـخـور تـا                  
با خوردن روزي سـه      !  شيرت زياد بشه 

يا چهار ليوان چـاي دچـار کـم خـونـي              
شــديــد شــدم، بــه خــاطــر وضــعــيــت              
نامساعـدم، و عـدم تـوانـايـي مـالـي                
براي خريد شير خشـک مـجـبـور شـدم            

هـمـسـرم    .  دنبال کار مناسبي بـگـردم      
موافقت کـرد کـه در خـانـه مـواظـب                
دخترمون باشه و مـن سـر کـار بـرم؛                 

همسرم هم در اين مدت دنـبـال کـاري        
مناسب بود که در خانه انجام بده؛ بـا          
وضعيتي که داشت يـکـي از کـارگـاه             
هاي وابسته بـه صـنـايـع دسـتـي کـار                
گيوه بافي رو به هـمـسـرم پـيـشـنـهـاد                
داد، با دوره ي آمـوزشـي سـه مـاهـه                
کارش رو در خـانـه شـروع کـرد، کـه                  
واقعاً در اين شرايط سخت کمک حـال      

منم توسط يـکـي     .  خوبي برامون بود  
از دوستام به يـک شـرکـت خصـوصـي             
معرفي شدم، رفتم و با مـديـر عـامـل        
شرکت صحبت کردم، موظف شدم بـا   
بستن قرارداد شيش ماهه و دادن يـه         
فقره سفته موافقـت کـنـم؛ در عـوض             
شرکت هم ماهيانه صد و پنجاه هـزار     
تومن به عـنـوان دسـت مـزد بـه مـن                 

قرار بر اين شد کـه هـر        .پرداخت کنن 
ــم                    ــدي ــن ــب ــد ب ــرارداد جــدي ــه ق ــار ک ب
دستمزدمن نيز اضـافـه بشـه، يـعـنـي              
شيش ماه يه بار، اما بعد از سـه بـار               
بستـن قـرارداد هـنـوز هـمـون صـد و                  

کـارم  ! پنجاه هزار تومن رو مي گرفتم 
از هشت صبح تا يک بعد از ظـهـر، و           

در .  سه بعد از ظهر تا هفت شـب بـود      
اين شرکت به جـز مـن هـمـه کـارگـرا                  
مرد بودن، کار کـردن در ابـتـدا بـراي               
من که زني جوان بودم کمـي مشـکـل        
بود تـا ايـنـکـه کـم کـم خـودم رو بـا                       

 .شرايط وفق دادم 
خوب چي شـد کـه اخـراج          :  گفتم  

 شدي؟ 
شرکت داراي دو     : در جواب گفت 

اطاق براي مـديـر عـامـل و عـوامـل                
جـايـي بـراي       .دفتري و مـنـشـي بـود          

استراحت نداشت، و دسـتـشـويـي هـم            
در زير زمـيـن قـرار داشـت، مشـکـل               
من دسـتـشـويـي بـود؛ از اون بـه جـز                   
عوامل شرکت چند نفـر از هـمـسـايـه              
ها، که کاسباي محل بـودن اسـتـفـاده         
مـي کـردن، خـوب مـن تـازه زايـمـان                  
کرده بودم وهنوز از نظر جسمي حـالـم      
مساعد نبود، طبيعي بود که بيشـتـر       
از همه از دستشويـي اسـتـفـاده کـنـم؛               
چند بار از مدير عامل خـواسـتـم کـه              
ماهي دو روز طبق قانون کار بـه مـن         
مرخصي بدن؛ چون واقعاً ماهيانـه بـه      

مــديــر .  اون دو روزاحــتــيــاج داشــتــم        
عامل نيز هر بار کلي اعـتـراض مـي          

مـگـه تـو ايـنـجـا           :  کرد و مـي گـفـت        
چيکار مي کني؟ روزانه چند تا تلفـن        
رو جـواب مـيـدي، و هـر روز صـبـح                  

اگـه خـونـه       !  دفتر رو نظافت مي کنـي    
خودتم بودي بايد اين کـارا رو انـجـام            

اگــه بــرات ســخــتــه نــيــا          !  مــي دادي  
سرکار، خيليا به خاطر هـمـيـن کـاري          

حــاضـرن بـا کـمــتـريــن          ,  کـه تــو داري     

مشکل منم هميـن  ! دستمزد کار کنن 
بود روزانه چندين زن جوان بـا داشـتـن       
مدارک تحصيلي بـاال مـراجـعـه مـي             
کردن و التماس مـي کـردن، در ازاي             
کمترين حقوق، کاري بـه اونـا مـحـول          

 !بشه
خوب بايد قبول کرد که در    :گفتم

جامعه ي ما اين حقيقت تـلـخ وجـود          
داره، زنــان بــه عــنــوان ذخــايــر ارزان              
نيروي کار در خانه نـگـهـداشـتـه مـي              
شن، و هـر وقـت صـاحـبـان سـرمـايـه                 
بخوان با کـمـتـريـن دسـتـمـزد از اونـا                  

 !استفاده مي کنن
منِ بيچاره م متاسفانـه بـه      :  گفت

خاطر زن بـودنـم در طـي دو يـا سـه                     
روزي که حق هر زن کـارگـره بـه جـاي              
اينکه در خـونـه بـمـونـم و اسـتـراحـت                 
کنم، مجبوربودم کـار کـنـم، در ايـن              
مــواقــع بــه مــرد بــودن هــمــکــارانــم              

کـاش  :  حسادت مي کردم و مي گفتم   
! مرد بودم و اين مشکالت رو نداشتم   

مي ديدم که اونا راحت از دستشـويـي       
استفاده مي کنن و هرجا بخـوان مـي           

امــا مـــن مــوقـــع درد عـــادت                ! رن
مــاهــيــانــه، خــجــالــت مــي کشــيــدم            

چـتـه؟ چـرا       :مي گفتـن .  اعتراض کنم 
روز به روز رنگ و روت بـيـشـتـر زرد             
مي شه؟ منم هيچ وقت از مشکالتـم      
چيزي نمي گفتم؛ طبيعـيـه کـه يـه زن              
نمي تونه از مشکالتي کـه بـه خـاطـر          
زن بودنش از اونا رنج مي بـره چـيـزي         

اگه مي گفتم بعداً بـرچسـپ بـي        !  بگه
! حيا رو بايد روي پيشونيم مـي ديـدم        

يه روز کـه حـالـم خـيـلـي بـد بـود بـا                        
همسرم تماس گرفتم؛ بـيـچـاره بـا اون            
چــوبــاي زيــر بــغــلــش خــودش رو بــه              
ــه                 شــرکــت رســونــد و فــوري مــنــو ب
بيمارستان رسوند؛ به محض رفتن بـه     
اونجا دکتر تشـخـيـص داد کـه دچـار              
کيست تخمدان شده ام و بايد سـريـعـاً            

بـعـد   !  تحت عمل جراحي قرار بـگـيـرم      
از جراحي دو روز بستري شـدم هـمـون         
روز اول بـا شـرکـت تـمـاس گـرفـتـم و                   

بعد از چـار  .  وضعيتم رو توضيح دادم 
روز همراه همسرم با در دست داشـتـن        
مدارک وگواهي پـزشـکـي بـه شـرکـت             
مراجعه کردم، به مـحـض ورود آقـاي          

مـتـاسـفـانـه مـا         :  مدير عـامـل گـفـت       
مـن و    !  ديگه به شـمـا نـيـازي نـداريـم            

همسرم هرچه اعتراض کرديم تاثـيـري        
نداشت، و من با اينکه يک سال و نيـم        
اونجا کار کرده بودم و هنوزسه ماه به     
اتمام قراردادم مونده بـود، بـه خـاطـر            
چار روز رفتن به مرخصي استعالجـي      

 !اخراج شدم

 زنان کارگر 
 

 ٥  صفحه 
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 ٤ از صفحه  

 ننگ بر گراني و عاملين آن        
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل             

تا اين حكومت دزدان و مفتخوران حريص و ميلـيـاردر هسـت،      . كرده است 
ثـروتـهـاي مـيـلـيـاردي آنـهـا تـمـامـا                   .  اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد  
و ما مانده ايم و درد عميق و خشـم      .  حاصل دزدي نان شب فرزندان ماست  

 . بي انتهايمان
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گـرانـي و حسـرت و مـحـرومـيـت كـه                        

. هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، اينست كه خشم مـان را فـرو نـخـوريـم               
به مفتخـوران حـاكـم      ! اعتراض كنيم! اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم 

كوچه و خـيـابـان و كـارخـانـه و             !  هرچه سزايشان است با صداي بلند بگوييم  
. صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حق خواهي تـبـديـل كـنـيـم         

هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتـراضـات و بـيـرون ريـخـتـن                
و هـمـيـن را        . فرياد خشم عليه مسببين اين اوضاع هرروز مشاهده ميشود 

 .بايد ميليوني و سراسري كرد
تك تك ما مردم حق داريم نه فـقـط نـان و مـيـوه و  خـانـه و كـاشـانـه                             

برخـورداري از    .  مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مرفه و شاد حق ماست 
. برخورداري از پزشك و داروي رايگان حق مـاسـت    .  همه نعمات حق ماست 

استراحـت و تـفـريـح و           .  تحصيل رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست   
هـيـچ   .  مسافرت و استفاده از آخرين دستاوردهاي زندگي حق هـمـه مـاسـت        

تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامـعـه نـبـايـد              
ما انسانيم و زندگي انسـانـي حـق        .  گرسنه و محروم و حسرت كشيده بماند 

 .بي چون و چراي تك تك ماست
اين حكومت و اين نظام ناعادالنه سرمايـه داري را مـيـتـوانـيـم درهـم                   

 . بكوبيم و جامعه اي آزاد و شاد و مرفه و انساني را برپا داريم
 

 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني                          
 ! زنده باد سوسياليسم           

 حزب كمونيست كارگري ايران              

اين حرفهاي منصور حکمـت مـا        
از .  را بيشتر در تنگنا قـرار مـي داد           

يک طرف کورتاژ و سقط جنين ديـگـر    
مثل گذشته عملي ساده و بي اهميـت    
مــانــنــد در آوردن آپــانــديــس نــبــود،            
مسئله جان و حيات يک انسان بـود و          
از طــرف ديــگــر کــودکــي کــه در آن                
شرايط بدنيا مي آمد معلوم نبود چـه      
سرنوشتي در انتظارش بـود و گـاهـي           
وقتها فکر مي کردي همان بـهـتـر کـه        
قبل از بدنـيـا آمـدنـش و زمـانـي کـه                  
هنوز چيز زيادي نمي فـهـمـد از بـيـن               
برود تا اينکه وارد اين دنياي سـيـاه و           

 . کثيف شود و زجر بکشد
فکر مـي کـنـم مـن و عـلـي دو                    
ماهي با ايـن افـکـار و ايـن مشـکـل                  

تنها چند نـفـر     .  دست به گريبان بوديم  
. از دوستان نزديکمان در جريان بودنـد  

سياوش ناراحتي ما را بي مورد مـي       
ديد و سعي مي کرد به ما بـقـبـوالنـد          
که آنهمه انسان در آن شـرايـط زنـدگـي         
مي کـنـنـد و بـچـه دار مـيـشـونـد و                      
بخوبي از بچه هايشان هـم مـواظـبـت           
مي کنند، ما هم مي توانيم يـکـي از      

او بـراي ايـنـکـه مـا را              .  آنهـا بـاشـيـم      
تشويق کند، هر دفـعـه از خـواهـرزاده            
کوچولويش که پـنـج يـا شـش مـاهـه                
بـــــود، حـــــرف مـــــي زد و از                           
شيرينکاريهـايـش تـعـريـف مـي کـرد              

دستهايش را تازه کشـف کـرده و بـا              " 
تـعــجـب انــگـشــتــان تــپـلــش را جــلــو               
چشمهانش تکان مي دهـد و آنـهـا را            

بـعـد خـودش مـي         "  بررسي مي کـنـد     
خنديد و مي گـفـت بـچـه هـا خـيـلـي                  

هـمـه ايـن      .  موجودات جالبي هستنـد   
حرفها درست بـودنـد و مـن و عـلـي                 
هميشه از شـيـريـنـکـاريـهـاي بـابـک و                
ژيان قند توي دلمان آب مي شد و هـر    
حرکت تازه آنها را با اشـتـيـاق دنـبـال               

اما در عـيـن حـال هـم از           .  مي کرديم 
سختيهاي بـچـه داري در آن شـرايـط               
مطلع بوديم و مي ديديم کـه چـگـونـه          
فرشته و ديـگـرانـي کـه بـچـه کـوچـک                  
داشتند زجر مي کشيـدنـد و چـگـونـه           
بـچــه هــا در آن شــرايــط نــامــنــاســب              
ــهــا قــرار              ــيــمــاري ــواع ب درمــعــرض ان

هر دفعـه کـه بـابـک مـريـض             .  داشتند
ميشد، فرشته بيچاره هم نصـفـه جـان          

هيچوقت قـيـافـه دردمـنـد و            .  ميشد
چشمان گريان او را از يـاد نـمـي بـرم                  
وقتي يکي از دکترها به او گفتـه بـود         
که علت تب شديد بابک ممکن اسـت          

احسـاس مـي کـردم        .  مننژيـت بـاشـد     
بـا  .  ممکن است هـر آن سـکـتـه کـنـد              

وجود اينکه شجاعـت فـرشـتـه را کـه              
مي توانست در آن شـرايـط بـا آنـهـمـه            
عشق و محبت بچه داري کـنـد و بـه               
کارهايش هـم بـرسـد، سـتـايـش مـي                 
کردم، اما حتي يک لـحـظـه هـم نـمـي              
توانستم خودم را جـاي او بـگـذارم و               
آنهمه فشار روحي و جسمي را تحـمـل      

بچه داري در اردوگـاه کـار مـن            .  کنم
نبود و من عليرغم اينـکـه بـحـثـهـاي              
منصور حکمت را قبول داشـتـم، امـا         
تصميم گرفته بودم هرطور شده مـانـع       

مـثـل   .  اين حاملگي ناخـواسـتـه شـوم        
ديوانه ها از روي بلنديهـا مـي پـريـدم           
پائيـن و وزنـه هـاي سـنـگـيـن مـثـل                     
موتور برق مرکز پزشکي و ديـگـهـاي       
غول آساي آشپزخانه را بلند مي کـردم   
که به خونريزي بيافتم و در همان حـال      
از دســت خــودم بــخــاطــر ايــنــکــارهــا           

. عصباني مي شدم و گريه مـي کـردم     
بعد از مدتي که توانستم به سليمانيـه      
بروم و يک آزمايشگاه پـيـدا کـنـم کـه               
برايم آزمايش حاملگي انجام دهـنـد،        
فهميدم که اشتباه مي کرده ام و اصال     

االن کـه بـه گـذشـتـه            .  حامله نبوده ام  
نگاه مي کنم و آندوران را بـيـاد مـي               
آورم، خوشحال مي شوم کـه جـنـيـنـي           
در کار نبوده و من آنرا سـقـط نـکـرده          
ام، وگرنه تا آخر عمرم بخاطر ايـنـکـار      

 . خودم را نمي بخشيدم
اما انسان موجود عجيبـي اسـت       
و خيلي زود خودش را با شرايط وفـق       
مي دهد و يـا شـايـد هـم تـغـيـيـرات                    
هورموني بدن است که مادر را بـراي           

بـا  .  شرايـط سـخـت آمـاده مـي کـنـد               
وجود اينکه هنوز کمتر از يکـسـال از         
آن حاملگي اشتباهي نـگـذشـتـه بـود            
که من واقعا حامله شدم و بـا وجـود             
اينکه شرايطمان در ترکيه خيلي بهتـر        
از اردوگاه نبود و هنوز معـلـوم نـبـود           
سرنوشتمان چي مـي شـود، امـا ايـن             
حاملگي را خيلـي بـا روحـيـه بـاال و                

بغير از چـنـد مـاه        .  مثبتي پذيرا شدم  
اول که با ديدن هرچيزي و اسـتـشـمـام             
هر بوئي عق مي زدم و يـادگـاريـم را              
در همه نـقـاط آنـکـارا بـجـا گـذاشـتـه                  
بودم، ماههـاي بـعـدي حـامـلـگـي ام                

از صبح تا .  سراپا انرژي و شادي بودم  
شب مي دويدم و از اداره اي بـه اداره              
ديگري مي رفتم و کـار ايـن و آن را                  
دنبال مـي کـردم و سـازمـان زنـان و                  
سازمان بچـه هـا را ريسـت و راسـت                

بيشتر مسافتها را بخـاطـر   .  مي کردم 
بي پولي پاي پياده مي رفتيم و گـاهـا      
حساب مي کرديم، مي ديديم در روز       

عـلـي هـم      .  پنج ساعت راه رفـتـه ايـم          
ديگـر کـار نـمـي کـرد و در بـيـشـتـر                      

. فعاليتها من را هـمـراهـي مـي کـرد             
خيلي از راه و چـاهـهـا را پـيـدا کـرده                   
بوديم، با تعـدادي خـبـرنـگـار نسـبـتـا               
راديکال ارتباط برقرار کرده بوديم، بـا      
تعدادي از جوانان چپ و راديکال تـرک    
دوست شده بوديم و راهمـان بـه دفـتـر             

وقـتـي   .  حقوق بشر ترکيه باز شده بـود  
به ادارات ترکي زبان مي رفتيم عـلـي        
مترجم ما ميشـد و وقـتـي بـه ديـدن                
يونيسف و ادارات مختـلـف سـازمـان         
ملل براي رسيدگي به امـور کـودکـان         
پناهجو مراجعه مي کرديـم، فـريـدون         
ناظري و محمد قلخاني انگليـسـي را       
براي ما ترجمه مـي کـردنـد و مـا را                

يکي از کـارهـاي بـا      .  کمک مي کردند 
ارزش آن دوره مـــا مـــالقـــات بـــا                   
مسئولين يونيسـف بـود کـه بـعـد از                
چند بار مالقات و تـوضـيـح شـرايـط             
نامناسب زندگي کودکان پنـاهـجـو و         
فقري که خانواده هايشان بـا آن دسـت         
و پــنــجــه نــرم مــي کــردنــد، نـهــايــتــا              
توانستيم، يک کاميون کفش و لـبـاس     
گرم براي کودکان پـنـاهـجـو و پـالـتـو                

. براي مادران و زنان حـاملـه بـگـيـريـم         
وقتي رفتيم دفتر يو ان که اين وسـايـل    

آدرس آنجـا را داده      ( را تحويل بگيريم 
، مسئولين يو ان بـا نـابـاوري            ) بوديم

ما را نگاه مي کردند و مـرتـبـا مـي               
پـرسـيــدنـد کـه چـطــور تــوانسـتــه ايــم                

تا چند هفتـه سـالـن      .  اينکار را بکنيم  
پذيرائي ما پـر از لـبـاس و کـفـش و                   
پالتو بود و دسته دسته خانـواده هـاي       
بچه دار مي آمدند که از ما براي بچه       

لـيـسـت بـلـنـد         .  هايشان لباس بگيرند  
باالئي از هـمـه بـچـه هـائـي کـه مـي                    
شناختيم و اسمهائـي کـه ديـگـران بـه             
ما داده بودند، گرفتـه بـوديـم و بـراي              
آنها که در شهرستانها بودند، سهمـيـه      

اين اقـدام عـالوه       .  کنار گذاشته بوديم 
ــنــکــه در آن زمســتــان ســرد،                   ــر اي ب
بسياري را کمک کرد، اين خاصيت را      
هم داشت که پناهجـويـان را بـه فـکـر             
پيدا کردن راههائي براي گرفتن کـمـک     

 . انداخت و روحيه ها را باال برد
 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  چهل  و يکم ( 

 

هـمـراه هـمـســرم بــا حـالــي نــه               
چندان مسـاعـد از شـرکـت بـيـرون              
اومديم؛ با ديدن همسرم که جـلـوتـر     
از من با عصاي زيربغلش تنـدتـنـد       
و بــا عصــبــانــيــت راه مــي رفــت              
مصمم شدم که از شـرکـت بـه اداره          

 .کار شکايت کنم
مدارکي، چيـزي، دال    :  پرسيدم

بر اينکه در اون شرکت مشغول بـه        
 کار بودي داري؟

خوشبختانـه هـر بـار از           :گفت
قرارداداي بسته شده با شـرکـت، و          
هـرمــاه از فـيــش حـقــوقـيــم کــپــي              

 .برداشته ام
خوشحالم، اميدوارم کـه  :  گفتم

بتوني درست و حسـابـي از حـقـت             
 !دفاع کني

حرفامون که تمـوم شـد، ديـدم          
دختـر کـوچـولـوش خـوابـش بـرده،              
گفتم دخترت را به من بـده و بـرو،           

. تا برگردي من مواظـبـش هسـتـم          
بچه رو از مـادرش گـرفـتـم و روي              

. زانوهام گذاشتم که راحت بخـوابـه       
او پس از تشـکـر از مـن بـه اتـاق                   

همون طور کـه  . آقاي محمدي رفت 
موهاي کـودکـش رو نـوازش مـي            
کردم، به ايـن فـکـر بـودم کـه ايـن                   
دختردوست داشتنـي چـه گـنـاهـي           
مرتکب شده که بـايـد دچـار سـوء              
تغذيه بشه؟ و ايـن چـنـيـن الغـر و               
رنـگ پـريــده بــاشـه؟ ايـن بـچــه ي                 
ــد پــدر و مــادر                کــوچــيــک، فــرزن
ــط                  ــن شــراي ــو اي ــه کــه ت ــري کــارگ
اقتصادي، توان خريد شـيـر خشـک         
رو براي دختر کوچيکشون ندارن و        

 ؟؟؟...حاال هم
 مريم صادقي  

 عضو کميته  هماهنگي    
 براي کمک به ايجاد    
 تشکل هاي کارگري  

 ١٣٩١ آبان 
 برگرفته از سايت     

 کميته هماهنگي  

 زنان کارگر         



 
650شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ١ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آگهي تلويزيون كانال جديد                  
 )   نوامبر    ٦ ۱ ( آبان      ٢٦ تغيير فركانس كانال جديد از                

 
از   )  نوامبر١٦ ( آبان ماه  ٢٦ فرکانس تلويزيون کانال جديد از روز     

 .   منتقل ميشود١١٦٤٢  به فرکانس ١١٢٠٠ فرکانس کنوني 
 آبان بر روي دو فرکانس    ٢٥ کانال جديد در حال حاضر و تا روز    

 .   پخش ميشود١١٦٤٢  و ١١٢٠٠ 
فرکانس جديد کانال جديد را به اطالع دوستان و آشنايان خود           

 .  برسانيد
 

 : مشخصات كانال جديد در شبکه كرد كانال به قرار زير است                                  
 

٦ اف اي سي    -۱۱۶۴۲ فرکانس  : مشخصات ماهواره هات برد   
 kurd channel  شبکه ٢٧٥٠٠ افقي سيمبل ريت    ۵ /

 
 تا   ٧  و نيم شب به وقت ايران معادل    ١١  و نيم تا  ٩ : ساعات پخش 

  شب به وقت اروپاي مرکزي  ٩ 
 

     واحد صنفي      ١١ پلمب  
 در سنندج      

رئيس پليس امـنـيـت عـمـومـي             
فرماندهي انتظامي استان کـردسـتـان     

ــلــمــب        در     واحــد صــنــفــي       ١١ از پ
 .شهرستان سنندج خبر داد

رئيس پليس امـنـيـت عـمـومـي             
فرماندهي انتظامي استان کـردسـتـان     

در راسـتـاي اجـراي طـرح         :  اظهار کرد 
ارتقاء امنيت اجتماعي و اخـالقـي و         
تاکيدات سردار فرماندهي انتظـامـي       
استان در خصوص کنـتـرل و نـظـارت          

خـانـه در        بر واحدهاي صـنـفـي قـهـوه          
 .سطح شهر سنندج اين طرح اجرا شد

در بازديد و سـرکشـي       :  وي افزود 
 واحـد صـنـفـي         ١١ انجام شده تعداد     

خانه در سطح شهر سـنـنـدج، بـه            قهوه
دليل نداشتن مجوز و عـدم رعـايـت            

پلمب و از        نامه اماکن عمومي    آيين
 .فعاليت آنان جلوگيري شد

 
جانباختن يک کارگر بر اثر               

 ريزش خاک     
بر أساس خبر رسيده روز جـمـعـه         

 آبان مـاه كـارگـري بـه اسـم            ٢٧ عصر  
رحمان مراد ويسـي أهـل شـهـرسـتـان             

 ساله در حيـن خـاك بـر        ٥٤ كامياران  
داري با بيل ميكانيكي بر اثر ريـزش      
خاك متاسفانه جان خود را از دسـت           

 .ميدهد

 
 اعتصاب کارگران            

 پرهون طرح     
بر أساس حبردريافتي روز چـهـار       

 ٥٠ صـبـح     ٧  آذر ماه ساعت   ١ شنبه  
نفر از كارگران پرهون طرح كـه يـكـي          
از پيمانكاران بخش ساختماني نـيـرو        
ــه                گــاه ســنــنــدج مــيــبــاشــد دســت ب

 مـاه    ٥ اعتصاب زدند ،اين كـارگـران        
الزم به ذكـر    . حقوق دريافت نكرده اند   

است كه كارفرما أعالم كرده كه هيـچ   
پولي ندارد كه حـقـوقـهـا را پـرداخـت             
كند و كسي كه نمي خواهد كار كـنـد      
ميتواند برود كه متـعـاقـبـا كـارگـران           
أعــالم كــرده انــد كــه تــا حــقــوقــهــا                

را در يافت نكنيم كار نخواهيـم    يمان  
كرد و در مـحـل كـارمـان بـه تـجـمـع                  

  .ادامه خواهيم داد
 

 اعتصاب کارگران            
 نيروگاه سنندج       

بنا به خبر رسيده روز چهارشنـبـه         
ظهـر كـارفـرمـا       ١٢  آذر ماه ساعت ١ 

به ميان كارگران اعتصابي نـيـرو گـاه          
سنندج ميرود و اعالم ميكند كه ما       
به هيچ عنوانـي تـا روز چـهـارشـنـبـه               
آينده نميتوانم حقوق پرداخت كنيم  و    
شما به سر كارهـايـتـان بـرگـرديـد مـا               
قول ميدهيم روز چـهـارشـنـبـه آيـنـده               

كارگـران نـيـروگـاه نـيـز           . حقوق بدهيم 
اعــالم كــردنــد كــه مــا هــم تــا روز                  
چهـارشـنـبـه كـار نـمـيـكـنـم اگـر روز                    
چهارشنبه شرکت حـقـوقـهـا يـمـان را              
پرداخت كرد آنوقت به سر كار بر مـي     

 . *گرديم
اطالعات آغاز شده و طـبـق خـبـري            
که به کميته بين المللي عليـه اعـدام       
رسيده است، امـروز هـم در مـقـابـل              
ستاد خبري و هم استانـداري تـجـمـع        
بـوده و خـانــواده هـا خــواهـان لــغــو                

 .احکام اعدام هستند
جمهوري اسـالمـي ايـران در دو           

. روز گذشته چهار نفر را اعـدام کـرد        
در زنجـان يـک نـفـر، در تـهـران يـک                   

زنـدانــي و در رضــايـيــه دو زنـدانــي               
 . اعدام شدند

اعدامها در سراسر ايـران ادامـه         
دارد و حــکــومــت اســالمــي ايــران            
ميخواهد به اعدام دسته جـمـعـي ده          
فعال سياسي در قـزل حصـار دسـت             

به اين اعدامها بايد متـحـدانـه     .  بزند
 . اعتراض کرد

ما از همگان دعوت مـيـکـنـيـم           

ــه در روز             ــر در          ۲۴ کـ ــبـ ــوامـ  نـ
اعتراضات بين المللي عـلـيـه اعـدام        
در شهرهاي مختلف و همچنـيـن در       

از مردم رزمـنـده     .  ايران شرکت کنند 
سنندج دعـوت مـيـکـنـيـم کـه ايـن                 
خانواده ها را تنهـا نـگـذاشـتـه و در               
اعـتـراضـات آنـهـا فـعـاالنـه شـرکـت                 

 . کنند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام        
   ۲۰۱۲  نوامبر ۱۸ 

 پيام تسليت بمناسبت درگذشت محمد مدرسي                                    
.  سالگي در بيمارستان بعـثـت سـنـنـدج درگـذشـت           ٨٥ مطلع شديم که روز چهارشنبه آقاي محمد مدرسي در سن    

محمد مدرسي شخصيتي محبوب و شناخته شده، انساني دلسوز و معلمي فداکار بود کـه در تـعـدادي از شـهـرهـاي                
دو .  کردستان سالها به شغل معلمي اشتغال داشت و مدتها در زندانهاي رژيم اسالمي تحت فشار و اذيـت و آزار بـود            

تن از فرزندان او بنامهاي وريا و شهمير مدرسي و همچنين برادرزاده اش شـهـريـار مـدرسـي از فـعـالـيـن سـيـاسـي و                                 
 .شناخته شده در ميان مردم سنندج بودند که در مبارزه عليه رژيم اسالمي جان خود را از دست دادند

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران به خانواده و بستگان او و به سياوش مدرسي عـزيـز تسـلـيـت مـي                 
 .گويد و خود را در غم از دست دادن اين انسان شريف و رنجديده شريک مي داند

 
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران    

 ٢٠١٢  نوامبر ١٩ 

 ... تجمع خانواده هاي                  

مـوشـکـي حـمــاس جـان خـود را از                 
حمله بـه مـردم غـيـر         .  دست داده اند 

نظامي و بـمـبـاران و مـوشـک بـاران               
مـنــاطـق مســکـونــي کــه بـويــژه در              
ابعادي مخرب و وحشتناک از سـوي     

سـاکـنـيـن بـي        ارتش اسرائيل عـلـيـه        
غزه صورت مـيـگـيـرد بـايـد از             پناه  

سـوي هـمــه مــردم آزاديـخــواه دنــيــا             
اين کشـتـارهـا    . بشدت محکوم شود 

 . بايد فورا متوقف شود
شواهد امـا نشـان مـيـدهـد کـه               
درگيريهاي روزهاي گذشته ميتوانـد     
به جنگي وسيعتر و تمام عيـار بـيـن         
دولت اسرائيل و حماس منجر شـود        
که مثل همـيـشـه بـويـژه فـاجـعـه اي                 
براي مردم غزه خواهـد بـود کـه فـي              
الحال تحت محاصره جنـايـتـکـارانـه         
دولــت اســرائــيــل و زيــر حــاکــمــيــت           
اسـالمــي و ارتــجــاعــي حــمــاس در            
شرايطي پر از مشقت و محـرومـيـت     

جنگ حماس و دولـت      . بسر ميبرند 
اسرائيل کشاکشـي بـيـن دو نـيـروي             
ارتــجــاعــي، تــمــامــا عــلــيــه مــردم           
فلسطين و اسـرائـيـل و در خـدمـت                
نيروهاي راسـت و مـذهـبـي و ضـد                

بشري در هـردو سـو و در مـنـطـقـه                  
چنين جنگي بايد با مخالفـت  .  است

و اعتراض همه مـردم جـهـان روبـرو             
 اين مهم است که هـردو سـوي       . شود

اين کشاکش مزمن و جنايتکارانه و     
حاميان بين المللي آنـهـا زيـر فشـار             
اعتراض وسيـع هـمـه مـردم شـريـف              

امـروز بـر هـمـه         .  جهان قرار گـيـرنـد      
کــس آشــکــار اســت کــه هــم دولــت             
ارتجاعـي اسـرائـيـل و هـم ارتـجـاع                 

دارنـد از قـبـل        تروريستي اسـالمـي       
ايــن فضــاي جــنــگــي و کشــتــار و                
جنايت بي انتهـا عـلـيـه مـردم، نـان                
ميخورند و موجوديتشان بسـتـگـي         
به ادامه جنگ و بـمـب و گسـتـرش               

هـر بـار     .  نفرت ملي و قـومـي دارد         
شاهد اين هستيم که بمب و مـوشـک       
و جنايت يک طرف بـه طـرف ديـگـر            
براي جنايت بيشتر خوراک ميدهد و     
قربـانـيـان آنـهـا مـردم فـلـسـطـيـن و                    
همچنين مردم اسرائيل هستـنـد کـه          
بارها نـفـرت خـود را از تـداوم ايـن                  
جنگ و درگيري ابراز و اعـالم کـرده         

بـه ايـن دور بـاطـل جـنـايـت و                  .  انـد 
کشتار و نـفـرت پـراکـنـي قـومـي و                 

ملي فقط ما مردم ميتوانيـم پـايـان         
 . دهيم

مـــحـــرومـــيـــت و مشـــقـــت و            
بــيــخــانــمــانــي مــردم فــلــســطــيــن و           
جــنــايــاتــي کــه دولــت اســرائــيــل بــا           
حمايت دولت آمريـکـا و سـايـر دول             
غربي علـيـه آنـهـا مـرتـکـب شـده و                  
ميشود زخمي بر پيکر بشريت اسـت   

امـا  .  که بايد هرچه زودتر التيام يابد      
نيروهاي اسـالمـي و ارتـجـاعـي در              
فلسطـيـن و خـاورمـيـانـه و حـامـي                  
اصلي آنها جمهوري اسـالمـي ايـران          
نيز بقاء خود را در عميق ساخـتـن و        

. تازه کـردن ايـن زخـم  مـي بـيـنـنـد                   
جنايـت هـاي روزهـاي اخـيـر دولـت               
اسرائيل و حماس يک بـار ديـگـر بـر              
اين ضرورت تـاکـيـد مـيـگـذارد کـه               
کارگران و مردم آزاده در اسـرائـيـل و        
فلسطين و منطقه و سـراسـر جـهـان             
بايد براي حل مسالـه فـلـسـطـيـن بـر               
مبناي تشکيل دو دولت مـتـسـاوي         
الحقوق فعاالنه تـر از هـر زمـان بـه                
ميدان بيايند و مقـابـل هـردو سـوي            

 .اين کشاکش ضد بشري بايستند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٢ نوامبر  ١٧ 
 ١٣٩١ آبان     ٢٧  

 ١ از صفحه    ... پيرامون دورتازه جنگ و                      


