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 مرگ يک کارگر بر اثر حادثه   

 تراژدي زندگي يک زن در زندانهاي حکومت اسالمي       

  کارگر کارخانه کاشي کسري سنندج      ٤ اخراج 

ــه هــاي خــبــري                بــرخــي از رســان
مربوط به مسايل کردستان درانتشـار      
اخـبـار مـربـوط بــه وضـعـيـت کـار و                   
زندگي کارگران مرزي، ايـن بـخـش از           
زحمتکشان جامعه را تـحـت عـنـوان            

شـايـد   .  مـعـرفـي مـي کـنـنـد           "  کولبر" 
ــراي دادن                  ــامــي ب ــن ن ــنــي الصــاق چ
تصويري در شکـل ظـاهـري از نـحـوه              

بکار بردن اين اصطـالح  . کار آنان است 
 . و اين واژه درست نيست

از سوي ديگر نهادهاي حکومتي     
و مـامــوران انــتـظــامـي نــيـز آنـان را                 

مي نـمـامـنـد تـا اعـمـال              "  قاچاقچي" 
خشن و سرکوبگـرانـه خـود را مـوجـه             

 .جلوه دهند
" قـاچـاقـچـي    " يـا    "  کولبر" عبارت  

دادن اسمي غـيـر واقـعـي بـه کسـانـي                
است که تا قبل از روي آوري به کـار و      
يا درستتر بگوئيم تحميل ايـن شـغـل           
بــه آنــان، اکــثــرا کــارگــران بــيــکــار و              
اخراجي بوده اند کـه قـبـال در مـراکـز             
کار و تـولـيـد، در شـرکـتـهـا و کـوره                     
پزخانه ها و در ازاي فروش نيروي کـار   
خود براي سرمايه داران سود و ارزش       

اخراج ايـن  .  اضافه توليد مي کرده اند   
بخش از کارگران از مراکز کـارگـري و        
با تحميل فـقـر و فـالکـت بـر زنـدگـي                 
شان، آنان را ناچار کـرده اسـت کـه در             

مناطق مرزي و نزديک محل سکونت  
خود در نوار مـرزي بـه ايـن کـار روي              

آنان کارگراني هستند کـه نـه     .  بياورند
به رسميت شناخته مي شـونـد، نـه از             
ابتدايي ترين حقـوق کـاري و زنـدگـي             

کار مي کننـد و نـيـروي         .  برخوردارند
کار خود را در ازاي حـمـل بـار نـه در                 
زير سقف کارخانه بلکه در زير سـقـف           
آسمـان و جـان کـنـدن بـر ارتـفـاعـات                   
زمين و عـبـور از رودخـانـه هـا مـي                  

آنان کساني هسـتـنـد کـه در         .  فروشند
مـنـاطــق مــرزي مــجـبــور بــه فــروش             
نيروي کـار خـود شـده انـد کـه حـتـي                   
صاحب همان کاالي فروخته شده نـيـز         

کــارشــان فــقــط حــمــل و         .  نــيــســتــنــد 
جابجايي همان وسـايـلـي اسـت کـه از             

. دو طرف مـرز مـنـتـقـل مـي کـنـنـد                 
درست است که از محل کار و تـولـيـد        
رانده شده اند اما با انجام همـيـن کـار          
خطر مرگ را براي تامين لقـمـه نـانـي          
براي خانواده خود بجان مـي خـرنـد و             
چـنــديــن بــرابــر بـه خــريــداران نــيــروي             

. کارشان سود و منفعت مي رسـانـنـد         
بنابرايـن مـي شـود آنـان را کـارگـران                 

 .مرزي ناميد
بخشي از کارگران مرزي جوانانـي   
هستنـد کـه بـدلـيـل فـقـر و نـداري و                     
نبودن امکانات ابتدايي زندگـي قـادر       
به ادامه تحصيل نبوده اند و آنان نـيـز      
در کاروانهاي از ده تا چنـد صـد نـفـره           
در مــنـاطــق مـرزي و بــراي تـامــيــن               
معاش خانواده خود به ايـن کـار روي          

در ميان آنان حتي کـودکـان   .  آورده اند 
 ساله نيز بچشم مي خورند کـه بـا     ۱۲ 

به قتل رسيدن پدر توسط تفنگـچـيـان       
حکومت اسالمي مجبور به تـامـيـن          

 نگاهي به وضعيت کار و زندگي     
 کارگران مرزي  

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

بنا به خبري که هرانـا مـنـتـشـر            
 تــن از اعضــاي          ١١ کــرده اســت،       

 انجمن صنفي مـعـلـمـان كـردسـتـان،           
رامين زندنيا، بها ملـکـي ، پـيـمـان            
نـوديـنـيـان ، عـلـي قـريشـي، کـمـال                   
ــازان،             فــکــوريــان ، مصــطــفــي ســرب
عــزت نصــرتــي، پــرويــز نــاصــحــي،          
محمد صديق صادقي، هيوا احمدي     
و رضـا وکــيـلـي در جـلــسـه دادگــاه                

شعبه اول دادگـاه انـقـالب سـنـنـدج               
هركدام به چهار ماه حبس تعزيري و       

 .دو سال تعليق محکوم شده اند
اين معلمين چهره هاي شناخـتـه       
شده و مـحـبـوبـي در مـيـان دانـش                  
آمــوزان و مــردم ســنــنــدج و ســايــر             
شــهــرهــاي كــردســتــان هســتــنــد و             

. شايسته بيشترين حمايت ميباشنـد    
كميته كردستان حـزب كـمـونـيـسـت            

كارگري ايران احـكـام صـادره عـلـيـه            
معلمان مبارز و آزاديخواه کردستـان     
را محكوم کرده و مـعـلـمـان، دانـش             
آمــوزان و کــلــيــه مــردم شــهــرهــاي             
كــردســتــان بــويــژه مــردم شــريــف و             
آزاديخواه سنندج را فراميخـوانـد بـا         
دست زدن به تجمعات اعـتـراضـي و         
به اشکال مـخـتـلـف ديـگـر رژيـم را                 

تن از اعضاي صنفي معلمان كردستان را         ١١ جمهوري اسالمي     
 !  ماه حبس تعزيري و دو سال تعليق محكوم كرد       ٤ به 

نان و آزادي     " انقالب مصر براي   
انـقـالبـي کـه       .  بود"  و حرمت انساني 

در آن، نسـل جـوان پـرشـور و آگـاه،                 
کارگران و خيل عـظـيـم بـيـکـاران و               

 ۸۰ زنـان و مـردان از هــمـه مصــر                 
ميليـونـي بـه خـيـابـان آمـدنـد و بـا                    
قــدرت مــتــحــدشــان اولــيــن مــانــع،          
ديکتاتوري رژيم مبـارک را بـه زانـو           

 ۲  صفحه 

  !تعرض قدرتمند انقالب در مصر      
 اطالعيه حزب کمونيست کارگري درباره اتفاقات اخير مصر             

 

 ۱۳۷۸ ـ ۱۳۵۸ جنبش اول ماه مه در کردستان    
 نسان نودينيان            :  تهيه و گردآورنده               

 ۳ صفحه 
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هزينه زندگي مادر، خواهر و بـرادران       
. خود شده و به اين کار روي آورده انـد     

در مـواردي هـمــيـن کـودکــان مــورد              
اثابت گلوله نيروهاي انتـظـامـي قـرار          
گرفته و جـان خـود را از دسـت داده                  

عالوه بر اينها زنـان مـيـانسـالـي          .  اند
در ميان آنـان يـافـت مـي شـونـد کـه                   
ــمــســر يــا                     ــه شــدن ه ــت کشــت ــل ــع ب
فرزندانشان ناچار شده انـد جـاي آنـان            

اگر کارگران مرزي نتوانند .  را بگيرند 
درآمدي از اين طـريـق کسـب کـنـنـد،             
هيچ امکان ديگري براي تامين امـور   

 . زندگي خانواده هايشان ندارند
مــحــل زنــدگــي کــارگــران مــرزي         
عمده تا شهرها و منـاطـق روسـتـايـي         
درحاشيه مرزهاي غربي کشور يعنـي       

اخـــــراج و      .  کــــردســـــتــــان اســــت        
بيکارسازيهـا، شـرايـط و مـوقـعـيـت              
اقتـصـادي وخـيـم، زنـدگـي زيـر خـط                 
گرسنگي و تالش براي بقا و تـامـيـن          
معاش زندگي خانواده هـايشـان، کـار         
در مناطق مرزي و خريد و فـروش و             
حمل کاال را بـه آنـان تـحـمـيـل کـرده                   

 .است
مـرز ايــران و عــراق تــاريــخــا بــا              
چنين روش و سنتي از کـار خـريـد و               
فروش کاال از يک طرف مرز به طـرف     
ديگر و بلعکس آميختگي ديرينه اي      

قبل از ظهور جمهوري اسالمي .  دارد
و در زمان حکومت شاه نيز ايـن کـار        
امري جا افتاده و مرسوم بـود بـا ايـن          
تفاوت که در آن ايام در چنين سطحـي   
پـديـده کـارگـران مـرزي و در چـنـيــن                  
ابعاد گسترده اي موضوعيت نداشـت    
چـرا کـه درصـد مـيــزان اشــتـغــال در                 
مراکز کارگري آنان را تا اين درجه در         
مـعـرض اخـراج و بــيـکــاري، فــقـر و                 
فالکت اقتصادي روانه کار در مرزهـا        

ماموران مرزي در زمـان      .  نکرده بود 
شاه نيز از کارگران مرزي باج خـواهـي     
مي کردنـد و بـا گـرفـتـن سـهـمـي از                    
درآمد حاصله از کـار و تـالش آنـان،              
رفت و آمد کاروانـهـايشـان را نـاديـده             
مـي گــرفـتــنـد و يــا بــقـول خـودشــان                 

گمرکات مي گرفتند و به آنـهـا اجـازه         
مواقعي هم که الزم   . عبور مي دادند 

مـي ديــدنـد تــحـت عــنـوان عــوامــل              
خارجي يا جاسوس و براي نشان دادن       
کنترل و قدرقدرتي خود بر نوار مرزي    

مـامـوران   .  به آنان شبيخون مي زدنـد     
انتظامي جمهوري اسالمي حـتـي بـه          
اين سهم قناعت نکرده و بعد از حملـه    
به اين کـاروانـهـا و کشـتـن کـارگـران                  
مرزي، وسايل آنـان را بـه تـاراج مـي               
برند و با تيراندازي هر بار تـعـدادي از        
آنها را براي هميشه از زندگـي سـاقـط        

صــاحــبــان اصــلــي ايــن       .  مــي کــنــنــد   
کاالها عمـدتـا کسـانـي هسـتـنـد کـه                
خود در دو سوي مرز و در محلهـايـي      
که مـکـان بـارگـيـري اسـت مسـتـقـر                  

از اين رو براي فـروش از ايـن       . هستند
سوي مرز و خريد از آن سـوي مـرز بـا         
هم در تماس هستـنـد و تـقـاضـاهـاي               
خود براي کـاال هـاي مـورد نـيـاز را                  

ابـزار ارسـال و       .  بهمديگر مي رسانند  
دريــافــت ايــن کــاالهــا نــيــروي کــار              
کارگران مـرزي اسـت کـه بـعـضـا بـا                   
استفاده از تنها سرمايـه شـان يـعـنـي              
يـک اسـب در حــمـل و نــقـل وسـايــل                   

در مـواردي هـم       .  شرکت مـي کـنـنـد       
چند نفر با همديگر و بـا اسـتـفـاده از               
يک اتوموبيل که با هزار زحـمـت آنـرا          
خريداري کرده اند از راههاي پر پيچ و    
خم و خطرناک و در مـيـان دره هـا بـه                 
حمل کاال به آن سوي مرز و بـلـعـکـس      
ــار                  ــد کــه هــر ب مــبــادرت مــي ورزن
تعدادي از آنها نيز به کمين مـامـوران      
انتظامي مي افتند و جان خـود را از            

 .دست مي دهند
کمين گذاري و مـيـن گـذاري در             
مسير عبور اين کارگران سـالـهـاسـت          

نتيجه چنين وضعي تا به .  ادامه دارد 
امروز کشتن صدها نـفـر از کـارگـران             
مرزي، بي سرپرست نـمـودن خـانـواده          
هاي آنـان، مـحـروم کـردن هـمـسـر و                  
فرزندان خردسالشان از تـنـهـا نـان آور            
خانه و تنها عزيزشان، شغل کثيـف و          
ضــد انســانــي مــامــوران حــکــومــت          

 .اسالمي در نواحي مرزي بوده است
ــم                 قــبــل از روي کــار آمــدن رژي
اسالمي  و در دوران مـحـمـد رضـا                  
پهلوي با رشد سرمايه داري در ايـران          
روي آوري روستائيان به شهر نشـيـنـي          
و فروش نيروي کـار ارزان، کشـاورزي        
و دامداري بجز در سطـح  مـحـدودي           
بدرجات بسـيـار زيـادي  بـه حـاشـيـه                  

اگـر تـا قـبـل از آن هـنـوز                 .  رانده شـد  
ــخــشــي از                کشــاورزي و دامــداري ب
زندگي اقتصـاد روسـتـايـي را شـکـل               
ــدان                  مــي داد و کــارگــران روســتــا ب
اشتغال داشتند، اکنون نه تنـهـا از آن            
خبر چـنـدانـي نـيـسـت بـلـکـه مـراکـز                   
کارگري اي که در شـهـرهـا و اطـراف               
روستاهاي مـرزي هـم وجـود داشـت،            
بدليل دزدي و چـپـاول صـاحـبـان ايـن              
مراکز يا به تعطيلي کشيده شده اند و    
يا ايـنـکـه بـا اعـالم ورشـکـسـتـگـي،                  
زمينهاي مربوط به محلهـاي کـار را        
براي کسب سود بيشتر يـکـي پـس از          

ــد              . ديـــگـــري بـــفـــروش رســـانـــده انـ
ورشکستگي و فروپـاشـي اقـتـصـادي          
رژيم اسالمي در شـهـرهـا و مـنـاطـق              
مرزي نيز صد چندان برافزايـش خـيـل       
بيکاران افزوده است و بالجبار آنان را      
روانه حمل و نـقـل کـاال در مـنـاطـق                 

 .مرزي کرده است
محل سـکـونـت کـارگـران مـرزي            
شهرها و روستاهـاي نـزديـک بـه نـوار              
مرزي و مسير عـبـور حـمـل کـاالهـا               
عـمـدتـا مـنـاطـق صـعـب الــعـبـور و                   

زمستان پر از بـرف    .  کوهستاني است 
و کوالک و سرماي شديد و تـابسـتـان           
بشدت گرم و بعضا عبور از رودخـانـه         
هايي که ارتفاع آب از کـف رودخـانـه            

. در آنهـا تـا بـيـش از يـک مـتـراسـت                   
کارگران مـرزي بـا حـمـل وسـايـل بـر                  
دوش يا قرار دادن آن روي اسبهايشـان      
از رودخانه ها گذشته و کـيـلـومـتـرهـا        
بايـد پسـتـي و بـلـنـديـهـاي مـنـاطـق                    
کوهستاني را طي کنند تا به آنـطـرف      

امـا سـخـتـيـهـا و جـان              .  مرز بـرسـنـد    
کندنها تنهـا بـه عـبـور از رودخـانـه،                
پستي و بـلـنـديـهـا، سـوز و سـرمـاي                  
زمسـتـان و گـرمـاي طـاقـت فـرسـاي                 
تـابسـتـان خـالـصـه نـمـيـشــود بـلـکــه                  
مــامــوران آدم کــش اســالمــي بــا                  
گذاشتن کمين يا گـذاشـتـن مـيـن در              
مسـيــرعـبــورکـارگــران، هــر بــار جــان           
تعدادي از آنها را مي گيـرنـد و تـمـام            

 . وسايل شان را نيز بغارت مي برند
خــانــواده هــاي کــارگــران مــرزي          
چندين روز در انتظار نان آور منزل بـه     
اميد بـازگشـت پـدر يـا فـرزنـد خـود                  

شرايط و موقعيت اقتصادي .  هستند

حــاکــم بــر مــردم، مــازاد بــر ايــنــهــا               
تحريمهاي اقتصادي اخير و کوهي از     
محدوديتهاي زنـدگـي بـراي خـانـواده           
هاي اين کـارگـران، زنـدگـي زيـر خـط              
گرسنگي را در مقابل شان قـرار داده          

تا بازگشت کارگران بـه مـنـزل،      .  است
خانواده ها شب و روز را بـا دلـهـره و               
اصظراب سپري مي کنند کـه مـبـادا           
پدر، برادر يا فرزند خانواده اي کـه بـه        
اين مسير پر خطر گام نهاده است بـاز     
ــگــردد و تــوســط آدمــکــشــان و                    ن
باجگيران بـانـدهـاي اسـالمـي کشـتـه             

 . شود
بنا به گزارشاتي که تـوسـط خـود         
مردم در شهرها و روسـتـاهـاي مـرزي         
منتشر شده است، درآبان ماه امسـال         

 نفر از ايـن    ۹ يعني يکماه قبل حداقل    
کارگران در مـنـاطـق مـرزي تـوسـط               
نيروهاي حـکـومـت اسـالمـي کشـتـه             

 .شده اند
بنا به همين گزارش خانواده يکي     
از ايـن کشـتـه شـده هـا کـه تصـمـيـم                      
داشـتـنــد بــراي عــزيـزشــان مــراسـمــي            
برگزار کـنـنـد، نـيـروهـاي انـتـظـامـي                 
ضمن ايجاد محدويـت بـا تـهـديـد از               
آنها مي خواهند که بـگـويـنـد بـعـلـت            

 .تصادف کشته شده است
بنا به اخبار منتشر شده تنهـا در       

 روز در آذر ماه سـال جـاري     ۱۰ مدت  
 نفر ديگر از آنان تـوسـط    ۹ نيز حداقل   

نيروهاي انتظامي حکومت اسـالمـي     
مورد اثابت گلوله قرار گرفته و کشته    

 .شده اند
بنا به آمارهاي منتشر شده تنـهـا     

  يعني سـال قـبـل تـعـداد            ۹۰ در سال  
 نفر کارگر مرزي توسط  نيـروي  ۱۴۶ 

انتظامي مورد تهاجم قرار گـرفـتـه و           
بـا در    .  جان خود را از دست داده انـد          

نظر گرفتن اين آمار، تـقـريـبـا مـاهـي            
 نفر کارگر مرزي توسط نيروهـاي   ۱۲ 

انتظامي در مرز کشته مي شوند کـه     
در مواردي ميزان اين آمار بيشـتـر از       

 .اين تعداد است
 نـفـر     ۲۵۰  نزديک بـه      ۸۸ درسال  

در مناطق مـرزي تـوسـط نـيـروهـاي              
 .انتظامي کشته شدند

 نـفـر کـارگـر         ۱۴۶ اگر تخـمـيـنـا        
 را اينگونه مـحـسـوب    ۹۰ مرزي سال  

کنيم که هر کارگر مرزي  سرپرست و       
 نفره بوده بـاشـد     ۴ نان آور يک خانواده    

 نفر زن و   ۶۰۰ بايد گفت که نزديک به  
کودک نه تنها عزيزانشان را از دسـت         
داده اند بـلـکـه از نـان آور خـانـه هـم                      

حکومت اسالمـي نـه     .  محرم شده اند 
تنها در قبال زندگي و جان اين بـخـش      
از کارگران و خانواده هايشان خـود را        
مسئول نمي داند بلکه کار و زنـدگـي        
آنان را به جهنمي تمام عـيـار تـبـديـل             

جــمــهــوري اســالمــي و       .  کــرده اســت   
مامورانش هميشه تالش مي کـنـنـد         
قتل و کشتار کارگران مناطق مـرزي        

تنهـا مـنـبـع انـتـشـار            .  را پنهان کنند 
اخبار مربوط به اين هـمـه جـنـايـت و               
بيرحمي خود مردم منـطـقـه هسـتـنـد           
کــه اعــمــال ضــد انســانــي مــامــوران           
سرکوبگر حکومت را به اطالع رسانه    

 .ها در خارج از ايران مي رسانند
هــيــچ گــونــه امــنــيــت جــانــي و             
اقتصادي براي زنـدگـي حـال و آيـنـده              
کـارگـران مـرزي و خـانـواده هـايشـان                

کـارگـران مـرزي بـا         .  موجود نـيـسـت    
اينکه مي داننـد ايـن هـمـه خـطـر در                 
مقابلشان قرار دارد اما خود را ناچـار     
مي بينند که با پذيـرفـتـن آن زنـدگـي             

 .خانواده هايشان را تامين کنند

  ... نگاهي به وضعيت کار و                      

وادار کنند اين احکام را لغو کند و     
 . به اذيت و آزار معلمان پايان دهد
كميته كردستان حزب   
 کمونيست كارگري ايران  

 ١٣٩١  آذر ماه ١١ شنبه 
يــازده تــن از اعضــاي         :  هــرانــا

انجمن صنفي معلمان کردستان بـه      
  ماه حبس محکوم شدند۴۴ 

ــا         آخــريــن    -خــبــرگــزاري هــران
جلسه رسيدگي به پـرونـده اعضـاي          
انجمن صنفي معـلـمـان کـردسـتـان            

 سـاعـت     ۱۱/۹/۹۱ امروز شنبه  
 اول دادگـاه      ه صبح در شعب۹/۳۰ 

 .انقالب سنندج برگزار گرديد
بــنــا بــه اطــالع گــزارشــگــران            
هــرانــا، ارگــان خــبــري مــجــمــوعــه         
فعاالن حقـوق بشـر در ايـران، طـي              
اين جلسه آقايان رامـيـن زنـدنـيـا ،              
بها ملکي ، پيمان نودينيان ، علـي   
ــال فــکــوريــان ،                    ــريشــي ، کــم ق
مصطفي سربازان ، عزت نصرتي ،    
پرويز نـاصـحـي ، مـحـمـد صـديـق                
صـادقـي ، هـيـوا احـمـدي و رضــا                 
وکيلي حضور داشتند کـه هـرکـدام          
به چهار ماه حبس تعزيري و تعليـق    

 .به مدت دو سال محکوم شدند

 ... تن از اعضاي            ١١ جمهوري اسالمي               

 ۳  صفحه 
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 ۱ از صفحه   ۲ از صفحه  

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

بخشي از کار خريد و فروش کاال       
در مرز توسط نـيـروي انـتـظـامـي بـا               
تعيين به اصطالح پرداخـت عـوارض         

مــثــال  .  گــمــرکــي انــجــام مــي شــود          
کــاروانــهــاي چــنــد صــد نــفــره اي بــا              
تحميل همان سختيهاي مسيـر راه و          

از "  مـجـوز  " به اصطالح بـا دريـافـت           
نـيـروي انـتـظـامـي         .  مرز عبور کننـد   

مستقر در نواحي مرزي بشـرطـي بـه           
آنها اجازه عبور از مرز براي خـريـد و        

را "  مـجـوزي  " فروش وسايلشان چنين    
صادر مي کنند که مبلغ معـيـنـي را       
بعنوان باج به دم و دستگاه باجگيـران    

به نسبت کمـيـت و     .  سر مرز بپردازند 
کـيــفـيــت اجــنـاس فـروخــتـه شـده يــا                
خريداري شده اين باجگـيـري صـورت         
مي گيرد که يک سوم دستمزد کارگـر        
مرزي يا بـيـشـتـر، از ايـن طـريـق بـه                    
جيب مسئوالن پاسـگـاهـهـاي مـرزي         

ــا          .  مــي رود    ــه ــن ــارگــران مــرزي ت ک
کارشان حمل کاال و وسايـل و عـبـور          
آن از مرز اسـت بـراي ايـن کـار افـراد                
معيني که سرمايه اي نسبي دارند بـا    
تعيين يک يا چند نفر سر کارگر بـراي       
سرپرستي و نظارت بر حمل ونـقـل از         
بقيه کارگران  بعنوان وسايل حمل بـار   

بــجــز تــعــداد     .  اسـتــفــاده مــي کــنــنــد      
معدودي که خود فروشنده و خـريـدار          
هستند بقيه کـارگـران دسـتـمـايـه اي               
ندارند و تنها نيروي کـار خـود را در            
ــا مــي                     ــل کــااله ــق ازاي حــمــل و ن

 .فروشند
در کنار چنين وضـعـيـت بشـدت           
دهشتـنـاکـي کـه بـر مـردم مـنـاطـق                  
مرزي حاکم گشـتـه اسـت، مـافـيـاي               
سپاه پاسدران، تجار وابسته به آنهـا و     
ديگر دست انـدرکـاران حـکـومـت در           
مناطق مـرزي، بـطـور رسـمـي و در                
سايه حمايتهاي نيروي انـتـظـامـي در          
منطـقـه بـا اسـتـفـاده از خـودروهـاي                 
مخصوص و کاميونهاي حمل بار در     
مسيرهاي اصـلـي جـاده هـا سـرگـرم               

حمل کاال خريد و فروش و تجارت در   
شــهــرهــاي مــرزي ايــران و عـــراق                  

طي ساليان متـمـادي تـا بـه         .  هستند
ــه               امــروز بســيــاري از وابســتــگــان ب
باندهاي سپاه و با استفاده از عـوامـل    
سرکوبگر شان در مرز ايـران و عـراق          
توانسته اند ميليونها دالر در اين راه       
بجيب خود سرازير کنند که همچـنـان      

 . ادامه دارد
کارگران مرزي بعلـت مـوقـعـيـت          
شغلي خود قادر بـه رسـانـدن صـداي              
اعتراض و حق خواهي خود به گـوش      

مـوقـعـيـت     .  افکار عمومي نيسـتـنـد     
شغلي آنان بگونه اي نيست که بـتـوان       
از آن انتظار بـيـرون زدن تشـکـلـي را                
داشت که بتواند در دفاع از خـواسـت           
و مطالبات خود دفاع کند و ازهـيـچ        

هـر  .  گونه حمايتي برخوردار نيستـنـد     
آن مرگ را در چند قدمـي خـود مـي            
بينند و هيچ کس در قبال سـرنـوشـت        
حال و آينده آنها و خـانـواده هـايشـان              

تـا کـنـون      .  خود را مسئول نمي دانـد      
نهادهاي حقوق بشري نتـوانسـتـه انـد           
کار و زندگـي کـارگـران مـرزي را در               
ســطــح وســيــعــي بــازتــاب دهــنــد و              
موقعيت آنان را بـراي سـازمـانـهـا و               

. نهادهاي بين المللي منعکس کنـنـد   
تنها اميد براي بلند کردن صداي حـق   
خــواهــي ايــن بــخــش از کــارگــران و              
زحــمــتــکــشــان نــوار مــرزي تــجــمــع            
واعتراض دسته جمعـي و مـتـحـدانـه           
آنان همراه با خـانـواده هـايشـان بـراي              
خـواســت تــامـيــن حــقـوق بـيــکــاري،            
بازگشت بـه کـار آنـان، کـوتـاه کـردن                
دست مامـوران و نـهـادهـاي نـيـروي              
انـتــظــامــي از کـار و زنــدگــي شــان،               
حمـايـت مـردم بـويـژه مـردم شـهـر و                   
روستـاهـاي کـردسـتـان و هـمـچـنـيـن                 
نهادهاي مدافع حقوق انساني از آنـان      

 . است
 ۲۰۱۲  دسامبر ۳ 

  

 ... نگاهي به وضعيت کار و                      
انـقـالبــي کـه در سـنـگــر            .  درآوردنـد  

اصليش مـيـدان تـحـريـر، در هـمـان               
لحظات انقالب الـگـوي زنـده اي از            
جامعه انساني مورد نـظـرش را بـه             

انـقـالبـي کـه فـقـط           .  نمايش گذاشت 
 روز نـــيـــاز داشـــت تـــا يـــک                  ۱۸ 

ديکتاتوري چند دهه اي را از اريکـه        
قدرت بزير بکشد و به اولـيـن هـدف            

 .سياسي اش برسد
وقـتــي تــوده هــاي خشــمــگــيــن          
طبقه کـارگـر در مـراکـز صـنـعـتـي                 
اسکندريه و سوئز و قاهره در مقابل       
نيروهاي امنيتي حکومت به نبردي    
سهمگـيـن مشـغـول بـودنـد؛ وقـتـي               
ــالب در                  ــقـ ــرشـــور انـ ــان پـ ــوانـ جـ
باريکادهاي ميدان تحرير در مقابـل   
ــبــردي              تــوحــش طــبــقــات حــاکــم ن
شورانگيز را تجربه ميکردند؛ جهـان   
سرمايه داري، از دول غـرب گـرفـتـه            
تا بورژوازي خود مصر متحد شدند     
ــقــالب را در نــيــمــه راه                    تــا ايــن ان

در چـنـيـن شـرايـطـي         .  متوقف کنند 
بود که اخـوان الـمـسـلـمـيـن، هـمـان                 
نيروي ارتـجـاعـي کـه از بـاالي سـر                
انقالب با ارتش بده بستان ميـکـرد،       
به جلوي صحنه سياسي رانده شـد و       
نهايتا قدرت سـيـاسـي را بـا هـدف               

ايـن  .  توقف انقـالب بـدسـت گـرفـت          
دولتي است کـه وظـيـفـه اش پـايـان               
دادن به انـقـالب، بـازگـردان نـظـم و                

. امنيت مورد نـيـاز سـرمـايـه اسـت           
اين دولت ضد انقالب مصر در دوره    

 .انقالب است
اگـر چـه انــقـالب مصــر عــقــب             
نشسته است اما پايان نيافـتـه اسـت       

نـان،  " چون به هدف اصليش يـعـنـي           
نـرسـيــده   "  آزادي و حـرمـت انســانـي         

شـبـح آن انـقـالب حـتـي يـک                .  است
لحظه هم از باالي سر سرمايـه داري        
مصر و دولت تازه پايش کنار نرفتـه        

همه رسالت دولت مرسي ايـن  .  است
است که به اين شبح ترسـنـاک پـايـان         

فرمان اخير مرسي حرکتي در   .  دهد
او خود را قدرقـدرت  .  اين مسير بود 

اعالم کرد تا بتوانـد عـلـيـه انـقـالب            
. فرمان هاي الزم االجرا صادر کـنـد       

" رهـبـر انـقـالب      " او وقيحانه خود را    
ناميد تا وظيفه ضدانقالبي دولتـش       
را در لبـاس دوسـت انـقـالب پـيـش                

 .ببرد

اما واکنش کارگران، جـوانـان و        
 ماه گـذشـتـه حـتـي        ۲۱ زناني که در  

يک لحظه از اعتراض بـاز نـايسـتـاده        
مـردم بـه ايــن       .  انـد قـدرتــمـنــد بــود       

تـعـرض ضــد انـقــالب بـا تـعـرضــي               
مـرسـي بـه      .  متقـابـل جـواب دادنـد        

نمايندگي از باند حاکم اما در قالـب    
تـالش کـرد بـه هـر           " دوست انقالب" 

گونه آمال و آرزوي انـقـالبـي مـردم              
عليه نظم موجود پـايـان دهـد؛ امـا             

 هزار نفر به خيـابـانـهـا     ٢٠٠ بيش از   
ــر               ــه مــيــدان تــحــري بــازگشــتــنــد، ب

اخـوان  " بازگشتند و اعالم کردند که     
"! المسلمين انقالب را دزديـده اسـت       

و در مقابل اين دزدان انقالب هـمـان      
پرچمي را بلند کردند که در مـقـابـل        

الشـعـب يـريـد       : " ديکتاتـوري سـابـق     
مــردم خــواهــان    " ( اســقــاط الــنــظــام   

 !(سقوط رژيم هستند
همه اينها شاهـد ايـن حـقـيـقـت              
است که انقالب مصر را نـتـوانسـتـه         

ايـن انـقـالب بـا          .اند شکست دهنـد   
ــي               هــمــان آمــال و آرزوهــاي انســان
روزهاي اولش، اينبار آگاه تـر، بـالـغ          
تـر و بـا مــطــالـبــاتــي روشـن تــر و                   

. متعيـن تـر آمـاده بـازگشـت اسـت              
انقالب مصر نه بـه پـيـروزي کـامـل             
رسيده است و نـه شـکـسـت خـورده               

کشـمـکـش انـقـالب مصـر و             .  است
ضدانقالب در قالـب دولـت مـرسـي           

تـنـش هـفـتـه        .  همچنان ادامـه دارد     
ــن                    ــرآمــد از اي اخــيــر فــقــط يــک ب

بــورژوازي مصــر   .  کشـمـکــش اسـت     
تالش کرد نقطه پاياني به اين تـتـش      
بگذارد اما تيرش کمانـه کـرد و بـه             

 .پاي همان دولتش خورد
انقالب مصر به پيروزي کـامـل        

ديکتاتـور را کـنـار زد امـا             .  نرسيد
نتوانست آن ساختار سيـاسـي را کـه          
مـبـارک فـقـط يــک مـهـره سـيـاســي                 

 .شــاخصــش بــود در هــم بــکــوبــد            
نتوانست کل نظام طبقاتي را هـمـرا          
با نهادهـاي سـيـاسـي و نـظـامـي و                 
امنيتي و اداريش نابـود کـنـد و بـه              
جــايــش اعــمــال اراده تــوده وســيــع             
کارگران و تـوده هـاي وسـيـع مـردم               
زحـمـتـکــش و ســتـمـديــده مصـر را               

نــتـوانســت آن نـظــم       .  مسـتـقــر کــنـد     
اقتصادي طبقاتي را زير رو رو کـنـد       
که سـاخـتـار سـيـاسـي سـرکـوبـگـر،                 

ديکتاتوري و ديکتاتور را تـولـيـدو           
 .باز توليد ميکند

نيـروي اصـلـي انـقـالب مصـر،             
طــبــقــه کــارگــر، تــوده هــاي وســيــع           
بيکاران و جوانان و زنان و مـردانـي            
هستند که دهه هـاي مـتـمـادي زيـر             
پاي سرمايه داري و ديکتاتورهايش      

چنين نيرويي مـيـتـوانـد       .  له شده اند 
دهها ديکتاتور را بزير بـکـشـد امـا            
اين نيروي عظيم نتوانست از سقوط       
ديکتاتور فـراتـر بـرود و کـل نـظـام                 
سياسي و کل سيتسـم اقـتـصـادي و           
طبقاتي سرمايه داري مصـر را زيـر          
و رو کــنــد چــون بــه يــک رهــبــري                  

قـلـب   .  راديکال و روشن مجهز نبـود   
انـقــالب مصــر بـا شــدت و قــدرت              
ميتپيد و همچنان مـيـتـپـد امـا در             
ميان اين ميلـيـونـهـا قـلـب تـپـنـده،                
نيروهاي وسيع چپ و راديکال هنـوز    
ــاســي                 ــد حــزب ســي ــه ان ــوانســت ــت ن
کـمــونـيــســتـي را شــکــل بــدهـنــد و              
انقالب را به يک مـرکـز فـرمـانـدهـي          

. سـيـاسـي راديـکـال مـجـهـز کـنـنـد                 
نــان، آزادي و حــرمــت        " حـزبــي کــه      

بـر پـرچـمـش نـوشـتـه شـده               "  انساني
حزبي کـه چشـم انـداز و افـق              .  باشد

سوسياليسم را در برابر جامعه قـرار        
دهد، طبـقـه کـارگـر مـبـارز مصـر،               
زنان تشنه آزادي و بـرابـري و نسـل               
جوان انقالبي مصر را با مطالـبـاتـي      
ــحــد و                    ــک صــف مــت روشــن در ي
مـتــشـکــل کــنـد و کــل انــقـالب را                

حـزبـي کـه در مـقـابـل             .  رهبري کند 
توطئه هاي کـثـيـف دهـهـا حـزب و               
سازمان متلـعـق بـه طـبـقـه حـاکـم،                 
انقالب را هـدايـت کـنـد، بـراي هـر                 
قدمش نقشه داشته باشد، دسـيـسـه         
هاي طبقات حاکم مصر و متحديـن   

. جهانيش را بخواند و خـنـثـي کـنـد           
انقالب مصر براي پيروزي نهـايـيـش      
مثل اکسيژن به چنـيـن حـزبـي نـيـاز            

در مصري که يک ديکتاتـوري  .  دارد
سه دهـه اي را در هـم شـکـسـتـه و                    
درگير يک مبارزه همه جانبه و غنـي   
با طبقه حاکم است، زمـيـنـه شـکـل             
گيري چنين حزبي بيش از هر زمـان          

 .فراهم شده است
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۱ آذر  ۹ 
 ۲۰۱۲  نوامبر ۲۹ 
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کتـاب جـنـبـش اول مـاه مـه در                 
 در شهريـور  ۱۳۷۸ ـ ۱۳۵۸ کردستان  
در )  ۱۹۹۹ ســپــتــامــبــر         ( ۱۳۷۸ 

شهرسـلـيـمـانـيـه کـردسـتـان عـراق بـا                  
همکاري صميمانه رفيق حامد خاکي     
که در شهر سليمانيه ساکن بود چـاپ       
و با توجه به امکانات آندوره کـمـيـتـه           
کردستان حزب کمونيست کارگري بـه      

 . شهرهاي ايران فرستاده شد
با تـوجـه بـه اهـمـيـت و تـجـارب                  
جنبش اول ماه مه ها و بـا تـوجـه بـه               
وجـود يـک سـنـت راديـکـال جـنـبــش                 

کتاب جـنـبـش      " کارگري در کردستان    
ـ ۱۳۵۸ اول مــاه مـه در کــردسـتــان              

را از ايــن شــمــاره ايســکــرا           "  ۱۳۷۸ 
مجددا در اخـتـيـار خـوانـنـدگـان ايـن                

 .نشريه ميگذازيم
خــوانــنــدگــان     !  رفــقــاي کــارگــر       

 !گرامي
جمعبندي و گردآوري جنبـش اول     
ماه مه در شهرهاي کردستان بمنظـور   
مروري تاريخـي و در دسـتـرس قـرار              
دادن تجارب مراسمـهـاي اول مـه در            

 .  اين کتاب انجام گرفته است
بـــررســـي تـــاريـــخ مـــعـــاصـــر و            
اجتماعي کردستان ايـران، امـروز در           
تقابـل بـا بـررسـي هـايـي کـه احـزاب                   
ناسيوناليست بنا به منافع طبقاتي و       
بورژوايي در اين مورد ارائـه داده انـد          

و اين کـار را جـنـبـش           .  ضروري است 
اجتماعي کمونيسم کارگري بـايـد در         
مـقـاطـع مــخـتـلـف تــاريـخ مـعـاصــر                

 . کردستان پيش ببرد
در اخــتــيــار قــرار دادن ادبــيــات           
تاريخي جنبش کارگري بويژه از زبـان        
کارگران و فعاليـن کـمـونـيـسـت و بـا                
شـيــوه مســتـنــد يــا خـاطــره نــويســي              

در اين جهـت  .  بخشي از اين امر است   
کـتــاب حــاضـر سـعــي کــرده از زبــان               
رهبران و فعالين جنبـش کـارگـري در         
کردستان و از زاويه مبارزه طـبـقـاتـي            
کــارگــران حــرکــات اول مــاه مــه در               
کردستان را کـه از دو دهـه پـيـش بـا                  

 .انقالب آغاز شده است، بررسي کند
کارگران کردسـتـان بـراي داشـتـن            
درک روشــن از آرايــش ســيـاســي فــي             
الحال موجود جامعه و پيشينه تقابل    

ــات              کــمــونــيــســم کــارگــري و جــريــان
بورژوايي، الزم است به تاريخ جنـبـش      

ضـرورت  .  طبقاتي خود آگـاه بـاشـنـد         
اين مساله با توجه به نـيـاز مـبـرم تـر            
نسـل جـوان بـه ايــن دانـش تـاريـخــي                 

 .روشن تر ميشود
در ايــن کــتــاب از مــنــابــع زيــر               

ارگـان  »استفاده شده است؛ کمونيست  
ــران از ســال                 ــيــســت اي ــون حــزب کــم

«۱۳۶۹ تـــــا      ۱۳۶۲  نشـــــريـــــه  
ارگان راديو کومه لـه قـديـم، از         »پيام

تــا فــرورديــن    ۱۳۶۶ فــرورديــن ســال      
ــشــرو        «۱۳۶۹  ــي ــه پ ارگــان  »نشــري

سازمان کردستان حـزب کـمـونـيـسـت           
کـــارگـــر    «ايـــران ــــ کـــومـــه لـــه                 

 «نشريه انترناسيـونـالـيـسـتـي       »امروز
نشريه حزب کمونيست   »انترناسيونال

«کــــــارگــــــري ايــــــران        ــر    کــــــارگــــ
نشريه کميـتـه کـردسـتـان         »کمونيست

و  «حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران          
سمينارهـا و کـنـفـرانسـهـاي کـمـيـتـه                 
کردستان حزب کمـونـيـسـت کـارگـري           

 .ايران
در تهيه و اديت اين کتاب رفـيـق           
قديـمـي و صـمـيـمـي ام فـاتـح شـيـخ                     
السالمي مـرا يـاري کـرده اسـت کـه                
دســتــش را بــه نشــانـــه قــدردانـــي                  

نسان نـوديـنـيـان شـهـريـور            . ميفشارم
 )۱۹۹۹ سپتامبر (۱۳۷۸ 

جنبـش اول مـاه مـه يـک سـنـت                 
راديکال جنبش کارگري در کردسـتـان     

 ـ فاتح شيخ السالمي
رفيق قديمي و صميمـي ام نسـان        
نودينيان از من خواسته کـه مـقـدمـه           
ايي بر کتابش درباره جنبـش اول مـاه        

بخـاطـر ايـن      . مه در کردستان بنويسم 
دعوت شيرين از او تشکر ميـکـنـم و         
بخـاطـر کـار ارزشـمـنـد نـوشـتـن ايـن                   
فصل از تاريـخ جـنـبـش کـارگـري در                

هنگـام  .  کردستان دستش را ميفشارم 
خواندن پرينت کتاب با تجديد خاطره       
عزيزاني که نامشان، فـعـالـيـتـشـان و            
جـان بــاخــتـنــشــان در راه آرمــانــهــاي             
سوسياليستي در اين کتاب ثبت شـده    
و همچنين با خواندن صـفـحـاتـي کـه             

 ۶۸ ، و     ۶۷ ،   ۶۶ اول مـه سـالــهـاي          
سنندج و مـراسـمـهـاي شـورانـگـيـز و               
آتش افروزيها را تصـويـر مـيـکـنـنـد،             

 .         بارها اشک در چشمانم جمع شد
برگذاري روز جـهـانـي كـارگـر در             
كردستان ايران، بخشي از يك جـنـبـش     
راديكال كارگـري از مـقـطـع انـقـالب              

ايـــران بــه ايـــن ســو در ايـــن                      ۵۷ 

جغرافياي سياسي است كه مشخـصـه     
آن در دو دهه اخـيـر، حضـور فـعـال و               
نفوذ اجتماعي گسترده يك كمونيسـم       
پيگير، در تـقـابـل نـه فـقـط بـا رژيـم                    
اسالمي سرمايه بلكـه هـمـچـنـيـن بـا             
جنبش سنتي ناسيونالدسم كـرد بـوده       

 .است
پـروژه کــمـيـتــه کـردســتـان حــزب            
کمونيست کـارگـري ايـران، راجـع بـه              
تدوين تاريخ مـعـاصـر کـردسـتـان بـه               
روايــت کــمــونــيــســتــهــا، تــاکــنــون بــا          
استقبال قابل توجهي روبرو شـده و از       
جـملــه تـعــدادي از اعضــاي کـمــيــتــه             
کردستان عمـال دسـت بـکـار تـحـريـر               

يـک  .  بخشهائي از اين تاريخ شـده انـد        
اولـويــت ايـن پــروژه، تــوجــه ويــژه بــه              
جنبش اول مه سـنـنـدج در سـالـهـاي               

كتاب حاضر از   .   بود۶۸  الي ۱۳۶۴ 
آنچه در نظر داشـتـيـم فـراتـر رفـتـه و                  
عالوه بر جنبش اول مه سنندج، جلوه       
هاي اين جنبش در سـايـر شـهـرهـا و                
مناطق کردستان از نقده و اشـنـويـه و         
مهاباد و بـوکـان و سـقـز و بـانـه تـا                       
مريوان و ژاوه رود و کاميـاران را هـم           

بـا ايـنـکـه تصـويـر           .  در برگرفته است  
کـتــاب از جــاگــيــر شــدن ايــن ســنــت              
جهاني کارگري در مقطع معـيـنـي از          
حيات طبقه کارگـر در کـردسـتـان بـه             
حد کافي زنده و گوياست، هـنـوز جـا           
دارد دربــاره جــايــگــاه آن در پــروســه             
تکوين طبفه کارگر و جنبش راديکال     
کارگري در کردستان و دربـاره نـقـش             
کليدي سنت کمونيستي کـارگـري در         

 .اين مرحله، بيشتر گفته شود
آنـچـه قـبـل از هـر چـيـز الزم بــه                    
تاکيد است اينـکـه جـنـبـش کـارگـري             
کمونيستـي در کـردسـتـان ايـران يـک               
جنبش اجتماعي است که مـلـزومـات     
شکل گيري و عروج آن طي دهه هـاي        
اخير کـامـال قـابـل درک و شـنـاخـت                  

تالش ما و همـه فـعـالـيـن ايـن           .  است
جــنــبــش بــراي بــرجســتــه کــردن ايــن            
واقعيت تاريخي خـود جـزئـي ار ايـن              
پروسه و تـقـويـت و گسـتـرش دامـنـه               

جــريــانـــات   .  اجــتــمــاعـــي آن اســـت         
ناسيوناليستي کُرد همـواره کـوشـيـده          
اند وجود اجتماعي يک جنبش و يـک        
جريان کارگري و کمونيـسـتـي زنـده و            
پويا در کردستان را انکار کنـنـد و از           
جامعه کردستان تصويري روستائي و      
عقب مانده و حتي مـاقـبـل سـرمـايـه          
داري رسـم کـنـنـد کـه در آن مـبـارزه                   
طبقاتي اي در جريان نيـسـت و آنـچـه           

هســت صــرفــا يــک جــنــبــش مــلــي               
در !  خودمختاري طلبانه است و بـس       

ترسيم اين تصوير عقب مانده و غـيـر      
واقعي، جريانات ناسيوناليـسـت کـرد        
دست تنها نيستند بلکـه انـبـوهـي از             

رد شـنــاسـان         مـحــيــط  "  مـحــقـقــان  " کـُ
آکادميک غرب نيز مبارزه طبقاتي و      
ــبــش                    ــر و جــن ــه کــارگ ــقــش طــبــق ن
کمونيستي آن در تـحـوالت سـيـاسـي            
جامعه کردستان را انکار ميکنـنـد و        
يا ميکوشند آن را فرعي و در حاشيـه     

مــتــاســفــانــه  .  جــامــعــه نشــان دهــنــد      
هـائــي نــيـز کـه اگــر           "  چـپ " هسـتــنـد     

روزگاري به اين جنبش بـالـيـد ه انـد،              
امروز با ارکستـر بـورژرازي هـمـصـدا            
شده اند تا صداي جـنـبـش طـبـقـاتـي                
کارگران در کردستان شنيـده نشـود و          

شـان را آشـفـتـه         "  وحدت ملـي "خواب  
 .نکند

انکار نقش مبارزه طبقاتي طبقـه    
کارگر البته خاص بـورژوازي تـازه بـه           
دوران رسيده کردستان نيسـت، بـلـکـه         
پديده ائي جهاني است که طي دو سـه        
دهــه اخــيــر يــک کــمــپــيــن گســتــرده              
بورژوازي جهاني و خيل بيشـمـاري از       
اردوي آکادميک در هزاران دانشگاه و       

پشت بند آن بـوده  "  موسسه پژوهشي " 
آنچه ويژگي کردستـان اسـت از       .  است

يک سو آمـيـخـتـگـي ايـن مسـالـه بـا                   
وجود يک جنبش ملـي اسـت، کـه بـه             
بورژوازي ناسيونـالـيـسـت امـکـانـات           
فوق برنامه اي در تـالش بـراي خـفـه               
کردن صداي کارگران داده است، و از          
سوي ديگر وجـود يـک جـريـان روشـن             
بين کمونيسـتـي کـارگـري اسـت، کـه              
بطور روزمره خرافات ناسيوناليسـتـي      
را افشــا و از اســتــقــالل طــبــقــاتــي                 
کارگران کـردسـتـان در مـبـارزه بـراي               
رهائي از بردگي سرمـايـه، رهـائـي از            
رژيم اسالمـي سـرمـايـه و رهـائـي از                
ستم ملي جاري بـر مـردم کـردسـتـان              

به حکم اين ويـژگـي،   . دفاع کرده است 
نفس دادن تصويري واقعي از جـنـبـش     
کارگري و گرايش کمـونـيـسـتـي درون           
آن، در بـرابـر حـاشـا کـردن جـريـانـات                 
بورژوائي ناسيوناليست و آکـادمـيـک        
از آن، خود جزئي از مبارزه طـبـفـاتـي        

 .  جاري در کردستان است
در عين حـال شـنـاخـت جـايـگـاه               
جـنـبـش اول مـاه مـه سـنـنـدج و در                     

کـردسـتـان ايـران عــلـي الـعــمـوم، کــه                
موضوع اين کتاب است، فـي نـفـسـه          
بــخــشــي از خــودآگــاهــي طــبــقــاتــي            
کارگران نيز هست که تالش براي بـاز          
توليد آن يک عرصه تـعـطـيـل نـاپـذيـر             
فعاليت کمونيستي ما در کـردسـتـان          

، ۵۸ اگر در اول ماه مـه سـال         .   است
کارگران نهال اين سنت جهـانـي را در          
کردستان، جامعه بالفصل و مـحـيـط        
مستقيم کار و زندگي خود، کاشـتـنـد      
و بارآور کردند؛ اگر در جريان جـنـبـش      
اول مه سنندج طي سالها متوالي در         
دل اخـتــنـاق اسـالمــي، ســنـت هـا و                 
ــيــســتــي و              ــال ــاســيــون ــتــرن ــر ان شــعــاي
کمـونـيـسـتـي را در مـراسـمـهـايشـان                 
تثبيت کردند طوري که امروز، بـطـور     

يــک "  ســرود انــتــرنــاســيــونــال     " مــثــال    
شاخص هـويـت وطـبـقـاتـي کـارگـران               
کردستان شده است، وظيفه هـر فـعـال         
کارگري، هر فـعـال کـمـونـيـسـت ايـن                
جنبش، زنده نگهداشتن و بـازتـولـيـد           
اين سنتها بر مـتـن يـک خـودآگـاهـي               

بـايـد تضـمـيـن        .  جامع طبقاتي اسـت    
کنيم که چنان نشود که کـارگـران روز        
اول ماه مه فرياد آزادي و بـرابـري سـر            
دهند اما روز تعيين تکـلـيـف قـدرت          
سياسي در جامعه، دست روي دسـت       
بگذارنـد و يـا دنـبـالـه رو جـريـانـات                   

کتاب حاضر تالشـي  .  بورژوائي شوند 
 .در اين زمينه است

و در آخر چند نکته  کوتاه دربـاره     
جايگاه جنبش اول ماه مه سنندج در       
پروسه شکلگيري يک جنبش راديکال      
کارگري در کردسـتـان؛ واقـعـيـت ايـن             
است که سـرمـايـه داري از آغـاز يـک                
نظام جهاني بوده که قـدم بـه قـدم بـه                 
افصي نـقـاط  کـره زمـيـن گسـتـرش                  
يافته و هـر جـا کـه رسـيـده، تـقـابـل                      
کارمزدي و سرمايه، تقابل بـورژوازي     
و پــرولـتــاريـا را عــالوه بــر مــقـيــاس               
جهاني در مقياس محلـي هـم شـکـل          

به همين اعـتـبـار تـکـويـن         .  داده است 
طبقه کارگر و تسري آگاهي طبـقـاتـي       
هم امري جهاني اسـت، بـطـور مـثـال              
زماني که هنوز مناسبـات فـئـودالـي          
بر کـردسـتـان تسـلـط کـامـل داشـت،                
بــوده انــد کــارگــرانــي کــه در جــريــان             
مهاجرت به روسيه با حزب بلـشـويـک          
و انقالب اکتبر آشنائي پـيـدا کـرده و           

 ۱۳۷۸ ـ ۱۳۵۸ جنبش اول ماه مه در کردستان        
 نسان نودينيان   : تهيه و گردآورنده    
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 ۶ از صفحه  

  کارگر کارخانه کاشي کسري سنندج       ٤ اخراج  
 اخراج سازي کارگران، کارفرماي کارخانه کاشي کسري سننـدج چـهـار نـفـر           بر اساس گزارش دريافتي و در ادامه 

از کارگران خود به اسامي حميد ارشدي، اميد ارشدي، سبحان صمدي هليزآباد و افشين ابراهيمـي صـلـوات آبـاد کـه               
 .هر کدام داراي چندين سال سابقه کار بودند، به بهانه واهي از کار اخراج کرد

اين کارگران در شرايطي اخراج مي شوند که کارفرماي اين کارخانه طي سال جـاري بـراي چـنـدمـيـن بـار پـيـاپـي                       
 کيلومتـري جـاده     ۲۵ الزم به ذکر است که کارخانه کاشي کسري در . کارگران شاغل در اين کارخانه را اخراج مي کند 

 . دهگالن واقع شده است –سنندج 
 

 مرگ يک کارگر بر اثر حادثه        
حـومـه   (  سـالـه در حسـن آبـاد               ٥٣ کار گري به نام ابراهـيـم مـرادپـور        ٧/٩/٩١ روزسه شنبه به گزارش رسيده،  

  .در حين کار به دليل سکته قلبي از ديوار سقوط کرده و متاسفانه جان باخت) سنندج
نامبرده در ميان غم و اندوه فـراوان مـردم حسـن آبـاد در زادگـاهـش روسـتـاي                       .   فرزند بود٤ وي متاهل و داراي  

 از سايت کميته هماهنگي. گرماش به خاک سپرده شد

دربازگشت بذر آگاهي طبقاتـي را بـا         
خود آورده و براي انتـقـال آن بـه تـوده               

ولـي  .  محروم جامعه تالش کرده انـد      
در غياب يک اردوي وسيع کـارمـزدي      
در محل، اين تسري آگاهي طبـقـاتـي       
جهاني چه از طريق کارگران مهاجر و    
چه از طريق فعالين و جريانات چپ و     
کمونيست نميتوانست به يک حـرکـت        
داراي وزنه اجتمـاعـي مـوثـر تـبـديـل             

 .شود
عالوه بر مـهـاجـرت کـارگـران از             
کردستان بـه مـنـاطـق دور و نـزديـک                
ايران و منطقه، اين پروسه اصالحـات      
ارضي بود که بـا حـلـع يـد گسـتـرده،                
جمعيت وسيعي  از کـارگـران مـزدي            
در کردستان ايجاد کـرد کـه مـبـنـاي              
مادي ـ اجتماعي موجـوديـت طـبـقـه           
کارگر و آرمانهاي برابـري طـلـبـانـه و            

. سوسياليستي اين طبقه قرار گـرفـت      
با اينهمه، نفس وجـود اردوي کـارگـر         
مزدي هم براي شکل گيري بالفاصلـه     
يک طبقه کـارگـر خـودآگـاهـي کـافـي              
نبود، اين سير عيني تاريخ جامعه و         
تحوالت سياسي دو دهه اخير بود که    
پــروســه تــکــويــن طــبــقــه کــارگــر در            
کردستان را به شکلي کـه هـم اکـنـون             

 .هست   ممکن و ميسر گردانيد
نقطـه عـطـف بـزرگ ايـن تـاريـخ                

 بــود و      ۵۷ عــيــنــي، انــقــالب ســال          
تــحــوالت ســيــاســي مــهــمــي کــه در           
کردستان به طي شدن مـراحـل بـعـدي          
اين پروسه کمک کرد اسـاسـا مـديـون            
وجـــود يـــک گـــرايـــش نـــيـــرومـــنـــد            
کمونيستي و تقابل پيگير و قاطعانـه    
اش، هم با رژيم اسالمـي سـرمـايـه و             
هم با جريان بورژواناسيوناليسم درون    

در ايـنـجــا     .  جـامـعـه کـردسـتــان بـود          
مجال اشاره کردن به وجـوه گـونـاگـون        
اين روياروئي تـاريـخـي نـيـسـت، ايـن             
ــگــري از                      ــار دي کــار را مــن و شــم
کادرهاي حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
در نوشته هاي ديگر کرده ايـم، آنـچـه          
در ارتباط با موضوع کتاب الزم بـه           
تذکر است اينست که جنبش کارگري     
در کردستان از فضـاي بـاز نـاشـي از               
انقالب بـراي بـمـيـدان آمـدن و طـرح                 
شماري از فوريترين خـواسـتـه هـايـش          
اســتــفــاده کــرد، امــا لشــکــرکشــي              
جمهوري اسالمي عـالوه بـر قـيـچـي             
کردن آن رونـد، فضـا را بـراي عـروج                
رد مسـاعـد کـرد و                 ناسيونالـيـسـم کـُ
براي پيشبرد خواستـهـاي کـارگـري و           
کال ابـراز وجـود طـبـقـاتـي کـارگـران                 
نامساعد کرد، امـا کـارگـران آگـاه و             

مبارز از فعـالـيـت آشـکـار و پـنـهـان                 
خــود بــراي ابــراز وجــود در شــرايــط             
نامساعد بعد از لشکرکشـي رژيـم و           
ــســم دســت              ــي ــال ــون ــاســي ــرش ن گســت
نـکـشــيـدنــد و ســرانـجــام در مــقـطــع               
معيني با اتکا به حضور يـک نـيـروي         
کمونيستي بانفوذ و مسلح در بـرابـر          
رژيم و حزب بورژواناسيوناليسـت در        
مـنــطـقــه، تــوانسـتــنـد خـفــقـان رژيــم              
اسالمي را بشـکـنـنـد و ابـراز وجـود                
طبـقـاتـي خـود را بـه سـطـح عـلـنـي                     

جنبش اول ماه مه سننـدج  .  بکشانند
طي چندين سـال ظـرف چـنـيـن ابـزار               
وجود طبقاتي  راديکالي بـود کـه در        
عين حال مهر آرمانها و سياسـتـهـاي        
سوسياليسم راديکال و کارگري را بـر        

 .  خود داشت
به اين اعتبار و به اعتـبـار تـداوم          
فعاليت گرايش راديـكـال كـمـونـيـسـم           
كارگري در صفوف طبقـه كـارگـر در            
كردستان و به يمن شفافيت بخشـيـدن       
هر چه بيشتر به بـرنـامـه و سـيـاسـت                
كارگري طي سالهاي اخيـر، مـيـتـوان          
مقطع جنبش اول ماه مه سـنـنـدج و             
تشكيل و فعاليـت تشـكـل كـارگـري             

، " اتــحــاديــه صــنــعــت گــر      " راديــكــال   
سازمـانـدهـي بـرگـزاري مـراسـمـهـاي              
توده اي و علني اول ماه مه طي چنـد     
سال متوالي، تثبيت سنتها و شعـايـر       
انترناسيوناليستي در اين مراسمها و      
طرح مطالبات اساسي و راديكـال در     
قطعنامه هاي تاريخي آن را، مـقـطـع        
تـكـمــيـل پــروسـه شــكـل گــيـري يــك                
جنبش راديكال كارگري در كردستـان      

اهميت اين دوره بـنـدي     .  ايران دانست 
در اينست كه كـارگـران كـردسـتـان و              
بويژه رهبران و فـعـالـيـن، خـواه نسـل              

و بـعـد و        ۵۷ فعال در دوره انـقـالب          
خواه نسل جديد فعالين كمونيسـت و       
كارگر، از دستـاوردهـاي آن، بـعـنـوان            
مبناي اعتـمـاد بـنـفـس طـبـقـاتـي و                 
هويت طبقاتي خود و بعنوان سكـوي        
پرش در جهـت مـتـحـد كـردن هـرچـه               
گسترده تر صفوف خـود بـراي دسـت           
بردن بـه قـدرت سـيـاسـي در جـريـان                  
ــي                 تــحــوالت ســيــاســي جــاري و آت

 .استفاده كنند
نسان نودينيان با نوشـتـن كـتـاب        
حاضر و ثبت فاكتهـاي ايـن جـنـبـش             
راديــكــال و گســـتــرده، يــك ابـــزار                 
اجتماعي در اين جـهـت، در اخـتـيـار             
جنبش كارگري و فعالين كمونـيـسـت       

 .  *در كردستان قرار داده است
 ادامه دارد     

 ... جنبش اول ماه مه در کردستان       

سال در زندان زنـدگـي کـرده         ۲۰ 
ام هيچگاه به اينـجـا عـادت نـکـرده           

 ! ام، غروبهاي زندان دلگير است
فاطمه مطيع يـک نـام آشـنـا در             
زندانيان ايران و براي بسياري از مـا         

او را مـي      .  فعالين عليه اعدام است  
شناسيم چرا که سالهـاي سـال اسـت            
پرونده او مورد بررسي قرار ميگيرد   
و بارها تـا پـاي چـوبـه دار رفـتـه و                    

فاطـمـه در زنـدان تـا           .  برگشته است 
 بـار اقـدام بـه خـودکشـي              ۲۰ کنون  

 بـراي    ۸۵ ٣ ۱ او در سال .  کرده است 
چــنــد مــاه از زنــدان آزاد کــردنــد و               
سپس مجددا با بهانه هايي همجـون    
اعتراض خـانـواده مـقـتـول او را بـه                

 . زندان برگرداندند
 فاطمه مطيع کيست؟ 

 در مـنـزل       ۷۲ ٣ ۱ تير ماه سال     
مشترک فاطمه و همسرش يـکـي از         
دوستان همسرش به اسم مـجـيـد بـه            
قتل ميرسد و چهل روز بعد فـاطـمـه       

او .  به اتهام قتل دستگـيـر مـيـشـود         
در هنگام وقوع قتل در خانه نـبـوده        

و ميگويد از مهماني به خانه .  است
برگشتم سه ليوان خـالـي روي مـيـز             
بود و از آنـجـا حـدس زدم هـمـسـرم                  

او مـيـگـويـد       .   مهمان داشته اسـت    
بعد از شکنجه و آزار و اذيت فـراوان      
قتل را به عهده گرفتم چرا که ديـگـر      

او را مـيـخـواهـنـد          .  خسته شده بـود  
بکشند تا بـه قـتـلـي کـه عـلـيـرغـم                    
حضور او در منزلش اتفـاق افـتـاده،         

او مـيـگـويـد       .  نقطه پاياني بگذارنـد   
همسرش به او گفته قتل را به عـهـده     
بگيرد ، و او کمـکـش مـيـکـنـد کـه             

نجات يابد در غـيـر ايـنـصـورت بـه               
دادگاه خواهد گفـت کـه فـاطـمـه بـا               
مجيد يعني مقـتـول رابـطـه داشـتـه             

 .است
يکبار ديـگـر يـک زن در ايـران               

تحت  حاکميت جمهوري اسـالمـي،       
در ايـران تــحـت حــاکـمـيــت قـران و                

بـايـد   اعدام و سـنـگـسـار           اسالم بين  
ايــن مـوضــوع    .   انـتـخـاب مـيـکـرد        

باعث شده فاطمه بـه زنـدان رفـتـه و             
 سـال اسـت کـه در کـنـج              ۲۰ اکنون  

زندان است و بقول خودش در زنـدان         
پـيـر شـده و کـمــاکـان دادگــاه او را                   

 ماه دسـامـبـربـرابـر      ٣ امروز دوشنبه  
 آذر به اتـهـام قـتـل بـه اعـدام               ٣ ۱ با  

هـفـت بـار قـبـال بـه             .  محکـوم کـرد    
اعدام مـحـکـوم شـده و هـر بـار بـا                    

اعتراض وکيل او حـکـم در دادگـاه             
. باالتر حکومتي تاييد نشـده اسـت        

خرمشاهي وکيل او در گـفـتـگـويـي           
ميگويد ما مدارک کافي دال بر بـي      
گناهي فاطمه به دادگـاه داده ايـم و             
اکنون دادگاه بايـد اثـبـات کـنـد کـه              

ولــي دادگــاه   .  اسـنــاد ديــگــري دارد      
حکومت اسالمي با سنـد و مـدرک          
کار نميکند در اين دادگاه گفتـه انـد      

اثـبـات مـيـکـنـد کـه            "  علم قاضي"  
فاطمه قاتل است و اکـنـون بـعـد از               
اينکه بيست سال از عـمـرش را در              
زندان گذارنده مجـددا مـيـخـواهـنـد            

 سالـه را پـاي چـوبـه دار             ٣ ۵ اين زن   
 . ببرند

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ٢٠١٢  دسامبر ٣ 

 تراژدي زندگي يک زن در زندانهاي حکومت اسالمي                                         
  ساله است        ٣ ۵  ساله بود که دستگيرش کردند و اکنون                                    ۲ ٣ 

 و براي هشتمين بار به اعدام محکومش کردند،           
  او به قديمي ترين زن زنداني معروف است          
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 دو      خانواده        سرگشاده      نامه  
زنداني سياسي محکوم به اعدام                  
خطاب به مجامع بين المللي و                 

 هاي حقوق بشري           سازمان     
 .انتشار يافت       

در اين نامه با توجه به وضعيت    
سالمتي اين زندانيان و بي گناهي        

آنان، از تمامي نهادهاي حقوق بشري       
المللي تقاضا شده تا      و مجامع بين

ضمن دفاع از حقوق اوليه و ابتدايي     
 مؤثر و حمايت    آنها، خواهان مداخله  

هاي آزاده از اين دو         تمامي انسان 
زنداني محکوم به اعدام شده است،     

تا مانع وقوع هر گونه فاجعه و  
تراژدي در اين مقطع حساس     

علي افشاري به همراه برادرش       .باشند
حبيب اهللا افشاري از سوي دادگاه     
انقالب مهاباد به اتهام محاربه از     

طريق فعاليت تبليغي و عضويت در     
يک حزب مخالف نظام از سوي     

دادگاه انقالب اسالمي مهاباد به    
حکم  . اعدام محکوم شده است 

صادره در دي ماه سال گذشته به آنها     
که مدتي   در زندان اروميه ابالغ شده    

پيش ديوان عالي کشور حکم اعدام     
اين دو برادر را که خواستار تجديد       
نظر در حکم خويش شده بودند را   

 :  متن کامل نامه.تائيد کرد
نهادهاي حـقـوق بشـر، مـجـامـع             
جهاني، نيروهاي مترقي و آزاديـخـواه       
، مردم متمدن و شريـف ايـران هـمـان              
طور که مطلع هستيد از سال گذشـتـه       
دو عضــو خــانــواده مــا بــه دلــيــلــي               
ناموجه و گـنـاهـي نـاکـرده از سـوي                  
دادگاه انقالب اسالمي در يک دادگـاه     

اي، بـه اتـهـام هـواداري از               چند دقيقه 
  هــاســت از مــبــارزه         حــزبــي کــه ســال      

مسلحانه عليه حـکـومـت جـمـهـوري           
اسـالمـي دسـت کشــيـده و وارد فــاز               
تبليغاتي و فرهنگي شده، محکوم به     

در آخـريـن     .محاربه و اعدام مي شوند 
تماسي که از وضعيـت عـلـي مـطـلـع               
شديدم که وي دچار عـفـونـت بـيـشـتـر            
اعضاي بدنش شده و گـويـا قـادر بـه               
حرکت يک دست خود نيست و در پـي     
اصرار ديگر بـرادرش در زنـدان بـراي             
انتقال وي به بيمارستـان، مسـئـولـيـن           
زندان مالقات آنها را با مـا مـمـنـوع           

 لـذا مـا بـه عـنـوان اعضـاي                 .کردنـد 
خانواده و نـزديـکـان ايـن دو زنـدانـي                 
سـيـاســي از تــمـامـي مـجـامــع بـيــن                 

المللي و حقوق بشري تقاضا داريم تـا        
ضمن دفاع از حقوق اوليه و ابـتـدايـي         
آنها ، از مسئوالن زندان بـخـواهـد تـا          
ــه                  بــطــور فــوري بــا انــتــقــال عــلــي ب
بيمارستان جهت مداواي وي موافقت     
کنند و از مقامات قضايي جمـهـوري      
اسالمي تقاضا داريم که در دادگاهـي    
عـادالنـه ايـن دو عضـو خـانـوادمــان               
دادگاهي شوند چرا که تمام مـدارک و      
شواهد دال بر بي گناهـي آنـهـا وجـود           
دارد و بدونه هـيـچ دلـيـلـي بـه اعـدام                  

 نهادهاي فوق  از کليه.اند  محکوم شده 
و مجامع بين المللي خواهان مداخله       
موثر و فعال و فوري هستيم زيرا جـان    
اين دو عضـو خـانـوادمـان در خـطـر                 

و مـداخـه مـؤثـر و           .  بـاشـد     جدي مـي  
حمـايـت تـمـامـي انسـانـهـاي آزاده و                 
مجامع بين المللي در مقطع حسـاس     

زنـدانـي سـيـاســي        کـنـونـي ازايـن دو           
محکوم به اعدام ، مانع از وقـوع هـر           

 .بـاشـد     فاجعه وتـراژدي ديـگـري مـي          
خانواده دو زنداني سياسي  مـحـکـوم         

 "علي و حبيب افشاري " به اعدام
 

سايه سنگين اعدام همچنان بر                
  زنداني سياسي           ۲ باالي سر     

 سنگيني مي کند          
 زنداني سياسي در انتظـار  ۲ نامه  

اجراي حکم ضد بشري اعدام، لـقـمـان          
و زانيـار مـرادي نسـب بـه اظـهـارات                
دوگانه امام جمعه مـريـوان در مـورد           

 زنداني سياسي جهت انتشـار و    ۲ اين  
فــعــالــيــن « اطـالع عــمــوم دراخــتــيــار      

حقوق بشر و دمکراسي در ايران قـرار      
متن نامه به قرار زيـر    .  داده شده است 

 : مي باشد
 خطاب به مردم کردستان 

 سـال اسـت از         ۳ اکنون بـيـش از        
روزهاي نخست زنداني شدن مـا مـي         
گذرد و در اين روزها عالوه بر تحـمـل       
سـخــتــي هــا و مشــقــت هــاي زنــدان              
غربت ، دلـتـنـگـي و حصـردر زنـدان                
رجايي شهر کرج که کيلومـتـرهـا دور        
تر از وطن و زادگاه ماست بـر دردهـا          

هـمـه مـي      . و رنجهاي ما افزوده اسـت     
دانند که اتهام ترور و قـتـل بـه هـيـچ                
وجـه روي پــرونـده مـا قـابــل اثــبــات                
ــازجــويــان بــا زور                نــيــســت اگــرچــه ب
شکنجه ما را اجبار کردند تا به گـنـاه     
ناکرده خـود اعـتـراف کـنـيـم و از آن                  
مهمتر امـام جـمـعـه مـريـوان کـه در                  

محافل مـخـتـلـف از رضـايـت خـود                 
جهت آزادي مـا صـحـبـت مـي کـنـد                 
هيچ اقدام قانوني و حـقـوقـي در ايـن             

ما در شـرايـطـي    . راستا انجام نداده اند 
در زندان بسر مي بريم که هـر لـحـظـه           
سايه سنگين اعدام و مـجـازات مـاه            
ها بر باالي سر ما سنگيني مي کنـد        
و تلخ تر از همه خـلـف سـخـن کـه بـه                

. وعده هاي خـود عـمـل نـمـي کـنـد                   
شايد امام جمعه بـهـتـر از هـر کسـي                
مي داند که ما قاتل نبوده و نيستـيـم      
اما عجب است که به رغـم اظـهـارات       
شفاهي مکرر مبني بر اقدام رضايـت     
از شـکـايـت بـراي آزادي مـا دو نـفـر                   
همچنان هيچ کاري صورت نگرفته و      
تغييري در وضعيت پرونده و حکم ما   

اي کـاش روزي      .به وجود نيامده است 
فرا برسد که همه ما به قولها و وعـده        

 .هايمان عمل بکنيم 
 لقمان و زانيار مرادي    
 زندان رجايي شهر کرج    

 ۱۳۹۱ آذر 
 

 شده     تعداد جوانان بازداشت             
  تن رسيد     ٩ در روانسر به        

 موج بـازداشـت جـوانـان            درادامه
شهرستان روانسر، دو جوان ديگر ايـن      
شــهــر از ســوي نــيــروهــاي امــنــيــتــي           
حـکـومـت اسـالمـي ايـران بـازداشـت               

طـي روزهـاي اخـيـر دو جـوان                .شدند
کـيـهـان    " هـاي       ساکـن روانسـر بـه نـام          

ساله، فرزند ابراهيم و ٢٣ " محمدي  گل
 سـالـه فـرزنــد        ٢٤ " کـيـانــوش ويسـي     " 

محمد، تـوسـط مـأمـوران امـنـيـتـي               
حکومت اسالمي ايران بازداشت و بـه   

 سال گذشتـه نـيـز      .زندان انتقال يافتند  
کيانوش ويسي بازداشت و مدت سـه         

تـا  .ماه را در زندان سپري نـمـوده بـود        
 انـتــشــار ايــن خـبــر از عــلــل                 لـحــظـه  

بازداشت اين دو نفر اطالع دقيقي در         
همچـنـيـن طـي چـنـد           .دسترس نيست 

 گذشته در شهرستـان روانسـر از            هفته
توابع استـان کـرمـانشـاه، هـفـت نـفـر                 
ديگر نيز از سوي نيروهاي اطالعاتـي     
حکومتـي اسـالمـي ايـران بـازداشـت             

 .اند شده
مــاه    روز بــيــســت و پــنــجــم آبــان          

مــأمــوران اطــالعــاتــي شــهــرســتــان           
فـؤاد  " هـاي       روانسر هفت نـفـر بـه نـام           

 سـالـه فـرزنـد عـلـي،             ٢٨ "  انگـشـتـان   
ــد         ٢٨ "  هــادي آقــايــي    "  ــه فــرزن  ســال

 سـالـه     ٣٢ "  بختـيـار نـظـري      " اسداهللا،  
راد،       رادي       " فرزند خـدامـ ٣١ عـادل مـ 

 ساله، ٢٧ "  غفار پرمور"فرزند احمد،  

 ســالــه فــرزنــد       ٤٥ "  فــارس احــمــدي   " 
را "  رمضـان مـظـفـري      " عبدالرحمن و    

ــزل                 ــازداشــت و بــه زنــدان دي آبــاد      ب
بــنــابــه  .کـرمــانشــاه مــنــتـقــل کـردنــد        

هاي ثبت شـده از آغـاز فصـل              گزارش
 نـفـر در مـنـاطـق            ٣٥ پاييز تاکـنـون      

مختلف کردستان به داليل گـونـاگـون        
از سوي نيروهاي نظامي و امـنـيـتـي           
حـکـومـت اسـالمـي ايـران بـازداشـت               

 .اند گرديده
 

قتل يک کارگر مرزي در                
 پيرانشهر توسط نيروي انتظامي               

بنابه گزارشات رسيده صـبـح روز        
 آذر يـکـي از سـاکـنـيـن               ١٣ دوشنبه   

شهر پيرانشهر که عازم مهاباد بود بـا    
شـلــيــک مســتــقــيـم پــاســگــاه نــيــروي           

ابراهيم جهـان    .انتظامي به قتل رسيد  
 ساله متاهل، با ماشيـن خـود     ۴۵ آرا  

که حامل آهن آالت اسقـاطـي بـود از            
شهر محل سکونت خودش پيرانشهـر      

 ۱۵ او در   .عازم شهر مهاباد شده بود 
کيلومتري شهر پيـرانشـهـراز مـقـابـل            
پـاســگــاه نــيــروي انــتــظــامــي بــه نــام            
ليکوين عبور مي کرد بـدون هشـدار           
قبلي ، ماشين وي را آماج گلـولـهـاي          

اين گلوله ها بـه بـدن     .  خود قرار دادند 
وي اصابت نمـودنـد و او را بـه قـتـل                  

جسـد او را بـه بـيـمـارسـتــان               .  رسـانـد  
در طـي     .پيرانشـهـر مـنـتـقـل کـردنـد            

مـاهـهـاي گـذشـتــه تـعــداد زيـادي از                
مردم بي دفاع نقاط مـرزي کـه بـراي             
امرار معاش خانوادهها يشـان تـالش      
مي کننـد در اثـر شـلـيـک نـيـروهـاي                   

 .انتظامي بقتل رسيده اند
قتـل ابـراهـيـم جـهـان مـوجـي از                 
نفـرت عـلـيـه سـرکـوبـگـران در شـهـر                   

قـتـل   .  پيـرانشـهـر ايـجـاد کـرده اسـت             
انسانهاي بي گناه خشم مردم شهـر را       

 .بر انگيخته است
 

 افزايش سرسام آور طالق             
 در شهرستان اشنويه           

مقامات رژيم در اشنويه نسـبـت         
گير پديده طـالق در ايـن          به رشد چشم  

 .شهرستان هشدار مي دهند

به نقل از مـنـابـع مـحـلـي، سـيـد                
مصطفي خـاتـمـي درجـلـسـه شـوراي              
فرهنگ عمومي اشنويه گفت مـيـزان      
طالق درايـن شـهـرسـتـان روز بـه روز                
ــزايــش بــوده وبــا تــالش                   درحــال اف
شــوراهــاي حــل اخــتــالف وقضــات             
دادگســتــري هــمــچــنــان اخــتــالفــات          
خانواده ها باکمال تـاسـف مـنـجـر بـه             

 .جدايي شده است
علي باهنـر رئـيـس داد گسـتـري             
اشنويه هم دراين جلسه گـفـت امسـال        

 پـرونـده از       ٩٦ درهشت ماهه گذشته    
 پرونده منجر به طـالق    ١٠٢ مجموع  

شده که نسبت به جمعيت شـهـرسـتـان         
 بسيار زياد است

 
منطقه کردستان عراق از              

 شکست مذاکرات امنيتي             
 با بغداد خبر داد         

منطقه کردستان عراق جـمـعـه از          
شکست مذاکرات با بغداد به منظـور    
پايان دادن به تنش هاي امنيتي بـيـن         

دولـت مـنـطـقـه          .دو طـرف خـبـر داد         
کردستان عراق در بـيـانـيـه اي اعـالم              
کرد مذاکرات چند روزه هـيـئـت ايـن             
منطقه با هـدف کـاهـش تـنـش هـاي               
امنيتي در مناطق مورد اختالف بـه         

 .بن بست رسيد
در ايـن بـيـانـيـه آمـده اسـت ايــن                  
مذاکرات به سبب اصرار دولت عـراق     
در فرماندهي عمليـات دجلـه و لـغـو            
نشدن آن در هيچ شـرايـطـي شـکـسـت             

 روابط دولت مرکزي عـراق و       .خورد
منطقه کردستان اين کشور بـه سـبـب           
اختالفات متعدد که آخريـن آن اقـدام          

 فــرمـانــدهــي    « بـغــداد بــه تشــکـيــل          
 براي برعهده گرفتـن   » عمليات دجله   

مسئوليت هاي امنيتي در مـنـاطـق          
مورد اختالف است به شدت بـحـرانـي     

اين اختالفـات بـه حـدي رسـيـده              .شد
است که دو طرف نـيـروهـاي خـود در             
نزديکي منـاطـق مـورد اخـتـالف بـه              
ويژه استان نفت خير کرکوک متـمـرکـز     

  .کردند
 *** 
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