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 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون روند تعيين حداقل دستمزدها           

آخرين اخبار از وضعيت    
 زانيار و لقمان مرادي    

طــبــق اخــبــاري کــه در بــرخــي            
رسانه ها منتشر شـده، گـفـتـه شـده              
است که از محل نگهداري زانـيـار و       
لقمان اطالعي در دسـت نـيـسـت و              
اين خبر به گوش خـانـواده زانـيـار و              
لقمان هم رسيـده و بـاعـث نـگـرانـي               
بسيار زياد و ترس و وحشتي بـزرگ          
بويژه براي والدين ايـن مـحـکـوم بـه              

 . اعدام شده است
کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام           
اعالم ميکند که طبـق اخـبـاري کـه          
ما داريم، زانيار و لقمان کماکـان در      

زندان رجايي شهر هستند و به جـاي          
حـکـومـت    .  ديگري منتقل نشده اند  

اسالمي سعي دارد با پخـش اخـبـار          
ضـد و نــقـيــض و بـررســي عــکــس                
العمل ها به ايـن اخـبـار، اوضـاع را              
بسنجد و احيانا در مـورد  زانـيـارو            
لقمان نيز اقدام به عملي کردن حـکـم    

 . اعدام بکند
همگان ميدانند کـه ايـن روزهـا         
ــت                ــومـ ــکـ ــران، حـ ــر ايـ ــراسـ در سـ
جنـايـتـکـار اسـالمـي بـراي سـاکـت                
کردن مردم و ايجاد فضـاي رعـب و          
وحشــت بــيــشــتــر، بــه اعــدامــهــاي           
گســتــرده تــري دســت زده و حــتــي              

صحـبـت از اعـدام صـدهـا نـفـر در                  
. زنــدان وکــيــل آبــاد مشــهــد اســت           

ــنــهــا              حــکــومــت مــيــکــوشــد بــه ت
ريسماني که به آن اتکا دارد يـعـنـي           
به طناب دار بيش از پـيـش چـنـگ              

ــد  ــزن ــم              .  ب ــا دره ــن حــکــومــت ب اي
ريختگي کامل صفوف و با انـزجـار      
عميقي که در جـامـعـه مـي بـيـنـد،               

 پيام خانواده زانيار و لقمان مرادي     
 در مورد فرزندان محکوم به اعدامشان        

درشهر مريوان فعـالـيـن سـيـاسـي           
ــودنــد کــه در                ــادي ب وانــقــالبــيــون زي

امـا  .  روزهاي قيام فـعـال شـده بـودنـد           
برنامه ريزي و هدايت کل حـرکـتـهـاي          
سياسي را دو محفل از فعالـيـنـي کـه             
آن دوره خــود را کــمــونــيــســت مــي                

 .دانستند، هدايت و رهبري ميکردند
  

شـيـريـن    " يکي از اين محفلها بـه         
ــاره  ــه ــام را                "  ب ــود ايــن ن ــور ب مشــه

مرتجعين، ساواکيهـا وفـئـودالـهـا بـر            
يکي از آنـهـا در       .( آنها گذاشته بودند 

آواز شـيـريـن بـهـاره را              جشن عروسي 
خوانده بود، از ايـن رو مـرتـجـعـيـن و              
فـئودالهاي شهر ايـن اسـم را بـر آنـهـا                
گذاشته بودنـد، تـا سـاواک آنـهـارا بـه                

 ).آساني تعقيب کند
  

يـا     محفل ديگر را مـحـفـل چـپـه          
نـام نـهـاده بـودنـد،          )  در گوشي(  پچه  

مســئــول ايــن مــحــفــل رفــيــق فــواد              
هـر     اين رفقا.(  مصطفي سلطاني بود 

ويـا جـايـي مـي            وقت درميان جمعي  
خواستند پيامي ضروري را بهمديـگـر    
بـرســانـنــد بــخــاطـر رعـايــت مســائــل            

. امنيتي، در گوشي به هم مي گفتنـد   
بـه آنـهـا      ... اين لقب را هم مرتجعين و 

گاها اين اسـم گـذاري از       .)  داده بودند 

 ٥٧ خاطراتي ازقيام   , برگي ازتاريخ  
  درمريوان           ٥٧ نيروهاي دخيل و فعال در قيام                             
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 مينا احدي         

 

ســه کــارگــر مــرزي بــعــد از                  
دستگيري توسط مأموران نـظـامـي      
حکومت اسالمي بـا دسـت و پـاي             
بسته از ارتفاع کوه مرزي سـورکـيـو         
در شهرستان بانه به پايين پرت شـده     

ــد            ــه قــتــل رســيــدن ــر اســاس      . و ب   ب
گزارشات منتشر شده، چهار کـارگـر     
مرزي اهل مهاباد که جـهـت امـرار            
ــرزي                  ــق مـ ــاطـ ــنـ ــاش در مـ ــعـ مـ

الدين بانه مشغول انتقـال بـار          شهاب

  کارگر مرزي به شيوه هولناکي    ٣ 
 توسط مزدوران جمهوري اسالمي به قتل رسيدند         

 

 ۳  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

شخصيت  هاي مهم در عـراق بـا         
امضا يک طومار اعـتـراضـي بـه ايـن              

 . حکم جنايتکارانه اعتراض ميکنند
مهوش عالسوندي مسئول نـهـاد       
مادران عليـه اعـدام بـه حـکـم اعـدام                

 . کويستان اعتراض کرد
 

نامه اعتراضي از طرف کـمـپـيـن          
نجات کويستان بـه ائـتـالف جـهـانـي              

 عليه اعدام و به هومن رايت واچ 
 

سـمـيــر نـوري از طــرف کـمــپـيــن               
نجات کويستان نامـه اي بـه ائـتـالف             

جهاني عليـه اعـدام کـه تـجـمـعـي از                  
 سازمان عليه اعـدام در    ۱۰۰ بيش از  

سطح دنيا است، ارسال کرده و از آنـان     
درخــواســت نــمــود بــه حــکــم اعــدام              

امـروز بـه     .  کويستان اعتراض کـنـنـد      
کمپين نجات کويستان خبر دادند کـه        
نامه اي به سفارت فـرانسـه در بـغـداد          
ارسال کـرده و از آنـهـا خـواسـتـه انـد                    
رسما براي نجات جان کويسـتـان وارد        
عمل شده و به دولت عراق و مقامات   
محلي در کردستان عراق تاکيد کننـد    
که حکم اعدام کـويسـتـان بـايـد فـورا               

 . ملغي شود

 کمپين نجات کويستان صديق      
 گسترده تر ميشود 

 ۵ صفحه 

 شماره تلفن تماس با ما 
Tel:0046720077654 
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 ۱ از صفحه  
 ۱  صفحه 

بويژه با انفجار قميتها و گـرسـنـگـي           
که به ميليونها نفر تحميل مـيـکـنـد        
از شورش گرسنگان مـيـتـرسـد و بـه             

در .  هر جنبنده اي شـلـيـک مـيـکـنـد            
چنين اوضاعي نگراني و اضـطـراب         
خانواده هاي محکـومـيـن بـه اعـدام           

 . دو چندان شده است
ما هم نگران وضعيت زانـيـار و           
لقمان و مـحـکـومـيـن بـه اعـدام در                 

تنها راه مقابلـه  .  سراسر ايران هستيم  
با اين ماشيـن جـنـايـت اعـتـراض و               

از مــردم   .  مـبــارزه هـمــگــانـي اســت        
آزاديخواه ايران و از هـمـه نـهـادهـا و               
سازمانـهـاي عـلـيـه اعـدام در دنـيـا                 
دعوت ميکنيم به اعتراضـات خـود      

 . عليه اعدامها در ايران ادامه دهند
بــراي نــجــات زانــيــار و لــقــمــان           
يکبار ديگر از همه عزيـزانـي کـه در          
اين کمپين بزرگ نجات جـان زانـيـار         
و لـقــمـان مـا را هـمــراهـي کـردنــد،                  
ــه بــه ايــن                     ــم ک ــکــنــي دعــوت مــي

 .اعتراضات ادامه دهند
 

پيام خانواده زانيار و لقمان      
مرادي در مورد فرزندان     

 محکوم به اعدامشان    
خانواده زانيار و لـقـمـان مـرادي           
پيامي را براي تـجـمـع تـوده اي روز               

 فوريه در شـهـر سـلـيـمـانـيـه               ۹ شنبه  
تــهــيــه کــرده بــودنــد کــه بــه دلــيــل                
ممانعت نيروهاي آسايش سليـمـانـه،       

 .اين ميتينگ انجام نگرفت
 فـوريـه قـرار بـود           ۹ روز شـنـبـه       

تــجــمــعــي تــوده اي بــراي دفــاع از               
زندانيان در کردستان ايران در مقابـل    
دفتر پارلمان کردستان در سليمـانـيـه        

اما نيروهاي آسـايـش   . صورت بگيرد 

با تهديـد کـردن دسـت انـدرکـاران و                
شرکت کنندگان  مانع از انـجـام ايـن          

در اينجا خالـصـه اي از       .  حرکت شد 
پيام خانواده زانيار و لقمان را کـه بـه           
زبان کردي بود، تـرجـمـه کـرده و بـه                

 : اطالع عموم ميرسانيم
 

فشارها بر جمهوري  
 ! اسالمي را افزايش دهيد   

زانـيـار و لـقـمـان مـرادي کـه از                  
سوي مسئـوالن قضـايـي جـمـهـوري            
اسالمي حکم اعدام گرفـتـه انـد، در            
شرايـطـي دهشـتـنـاک و سـرنـوشـتـي                
نــامــعـــلــوم در زنـــدان بســـر مـــي                 

 روز قـبـل     ۱۵ عليرغم اينکه تا . برند
محل و مکان زنداني شدن زانـيـار و        
لقمان براي همگان معلوم بـود، امـا          
بعد از آخرين پيشـنـهـاد مسـئـولـيـن             
زندان رجايي شهر کرج، اعـالم کـرده         
اند که زانيار و لقـمـان در ايـن زنـدان            
بسر نمي برند و از اين به بعـد نـبـايـد         

 .در اين زندان سراغ آنان را گرفت
خانواده زانيار و لقمان نيز هـيـچ         
گونه اطالعي از انتقال فـرزانـدانشـان         
ندارند کـه ايـن امـر آنـان را بشـدت                  

مسـئـوالن نـيـز       .  نگران ساخته اسـت   
حاضر نيستند هيچ گونه اطالعي از       
وضعيت زانيار و لقـمـان در اخـتـيـار           

 .خانواده آنها قرار دهند
زانيار مـرادي در آخـريـن نـامـه              
اش که براي سازمانهاي اجتماعي و       
مدني و افکار عمومي کـردسـتـان و         
آزاديخواهان نوشـتـه بـود، تشـکـر و             
قدرداني خود از فـعـالـيـن مـدنـي و                
حمايتهاي عـمـومـي را اعـالم کـرده             

در نامه  به اين اشاره کرده بـود     .  بود
که به دليل همـيـن فـعـالـيـتـهـا بـوده                 

است که تا کنـون حـکـم اعـدامشـان              
اجــرا نشــده اســت و از هــمــگــان و                 
سازمانهاي حـقـوق بشـري و ديـگـر              
نــيــروهــا درخــواســت کــرده بــود کــه           
همچنان از آنان حمايت بعـمـل آورنـد         
ــه جــمــهــوري                 و فشــارهــاي خــود ب

 .اسالمي را بيشتر کنند
پيشتر نيز تعدادي قابل توجه از     
زندانيان زندان رجايي شـهـر کـرج در           
نامه اي از زانيار و لـقـمـان حـمـايـت                
کرده و از مسـئـوالن قضـايـي ايـران               
درخواست کرده بودند مجددا پروسه      
پرونده قضايي  دادگـاهـي زانـيـار و              
ــتــه شــود کــه                    ــقــمــان از ســر گــرف ل
متاسفانـه تـاکـنـون درخـواسـت ايـن              

. زنـدانـيـان بـي جـواب مـانـده اســت               
همزمان تعدادي از نهادهـاي حـقـوق         
بشـري درخــواسـت مـجـدد قضـايــي            
پرونده فرزندانمان را کرده بـودنـد کـه           

 .اين هم بدون پاسخ مانده است
خانواده زانيـار و لـقـمـان ضـمـن              
تاکيد بر بـي گـنـاهـي فـرزانـدانشـان                
درخواست مي کنند که هـيـچ کسـي        
به دليل افکار و باور سياسي مـجـزا           

در پـايـان خـانـواده       .  نبايد اعدام شود 
زانـيـار و لـقـمـان از نـهـادهـاي بـيـن                     
المللي و نهادهاي سياسي و فعالـيـن         
اجتماعي و مدني تقـاضـا کـرده انـد           
کــه فشــارهــاي خــود بــر جــمــهــوري            
اسالمي را بيشتر کنند که جمهـوري      
اسالمي فرزندان آنان را در مـقـطـع و       
شرايط پـروسـه انـتـخـابـات ريـاسـت               

 .جمهوري قرباني نکند
کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام            
ضمن ابراز همبسـتـگـي صـمـيـمـانـه               
خود با اين دو خانواده نـگـران اعـالم         
ميکند که بايد به اعتراضات ادامـه     
داد و بايد کاري کـرد کـه حـکـومـت            
اسالمي ايران رسما اعـالم کـنـد کـه             
حکم اعدام زانيار  ولـقـمـان را لـغـو                

 . کرده است
 

 کميته بين المللي عليه اعدام        
 ٣ ۲۰۱  فوريه ۱۰ 

 ... آخرين اخبار از وضعيت زانيار و                            

بودند، در کـمـيـن نـيـروهـاي هـنـگ                 
مرزي جمهوري اسالمي گرفتار شـده       
و سه تن از آنان دستگير شـده و پـس          
از آنکه دست و پاي آنها بسته شـد از        

. بلندي کـوه بـه پـايـيـن پـرت شـدنـد                  
اسامي اين سه کارگر مرزي عبارتنـد     

 ســالــه،    ١٦ نــژاد      حســيــن رســتــم   :  از
 سالـه و رزگـار       ٢٠ نژاد  هوشيار رستم 

همچنين يکي .   ساله است١٨ کتاني  
ديگر از کارگران مرزي بنام علي بعـد    
از نجات يافتن از دست مـأمـوران بـا         
ميدان مين بـرجـاي مـانـده از دوران              
ــــ عــراق                 جـنــگ هشــت ســالـه ايـران ـ
برخورد ميکند و بر اثر انفجار ميـن،     

. دهـد    يک پاي خـود را از دسـت مـي            
اجساد اين کارگران که در اواخر هفتـه   
قبل به قتل رسيده انـد، روز گـذشـتـه              
توسط ساکنين روسـتـاهـاي مـنـطـقـه           

گفته مـيـشـود کـه       .  سورکيو پيدا شد  
مـزدوران جــمـهــوري اسـالمــي اســب           
هاي همراه اين کارگران را نيز کشـتـار      

 .کرده اند
 

تــاکــنــون صــدهــا نــفــر از مــردم            
محروم و زحمتـکـش کـه بـه کـار در                 
ــران و عــراق مشــغــول                مــرزهــاي اي
هستند، توسط حکومت جنـايـتـکـار        
اسالمي به قتل رسيده انـد و بـا ايـن               
اقدام هولناک، برگ ديگري بر پـرونـده       
سراپـا جـنـايـت حـکـومـت اسـالمـي                

 . افزوده شد
 

کميته کردستان حزب کمونيست     

کارگري ضمن تسليت بـه خـانـواده و           
بستگان اين کارگران از مردم مـبـارز          
مهاباد و شهرهاي ديگر مي خـواهـد        
که متحد و يکپارچه خشـم و نـفـرت             
خود را عليـه ايـن جـنـايـت هـولـنـاک                 
مـزدوران حـکـومـت اسـالمـي نشــان             
دهند و اجازه نـدهـنـد کـه جـمـهـوري                
ــه                 اســالمــي، بــيــش از ايــن دســت ب
جــنــايــت بــزنــد و مــردم مــحــروم و                

عامليـن و    .  زحمتکش را قرباني کند  
آمرين اين جنايت بايد بـه مـحـاکـمـه             
کشيده شوند و سـرکـوبـگـران بسـاط              
جنايتشان را برچيننـد و گـورشـان را             

 . گم کنند
 

روزي که آتش خشم ميـلـيـون هـا         
نفر از مردم در کـردسـتـان و سـراسـر                
کشور بساط جنايتکاران اسالمـي را       

 . در هم بپيچد دور نيست
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٣  فوريه ١١ 
 ۹۱  بهمن ۲۳ 

 ...   کارگر مرزي به شيوه هولناکي                           ٣ 
 
 

 

روزي که آتش خشم ميليون ها نفر از مردم در            
کردستان و سراسر کشور بساط جنايتکاران اسالمي            

 .  را در هم بپيچد دور نيست     

به گزارش فارس، پـيـش از ظـهـر          
بهمن، تعداد زيادي از رانـنـدگـان        ٢٣ 

تاکسي سنندج در اعتراض به اجـراي        
طرح ترافيکي خيـابـان خـمـيـنـي ايـن             

 .شهر تجمع کردند
براساس اين گزارش، چنـد روزي       

است اليني از خيابان  خميـنـي شـهـر             
هـا ايـجـاد         سنندج براي عبور تاکسي   

شده بود که اين مسئله بـه دلـيـل بـار            
ترافيکي زياد در اين مسير اعتـراض        

 .رانندگان را به دنبال داشت
رانندگان تاکسي در ايـن تـجـمـع            
اجراي طرح ترافيکي غيرکارشنـاسـي      

کـردنـد         را ظلم به اين قشر قلمداد مي 
و خواستـار تـجـديـدنـظـر مسـئـولـيـن                

 .مربوطه در اجراي اين طرح شدند
رانــنــدگــان تــابــلــوي نصــب شــده         
راهنمايي در ابتداي اين خيابـان را از        

 *جا درآوردند

 تجمع اعتراضي رانندگان تاکسي سنندج                                

 

  

 اعدام يا هر نوع مجازات                       .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد                               
  متضمن تعرض به جسم افراد                      

 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره                          (
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است                       
 همچنين مجازات حبس ابد                         

 .بايد لغو شود           



 
662شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  
طرف رفقاي پيرامونـي بـه شـوخـي و            

 .جدي تکرار ميشد
  

اين دو مـحـفـل جـمـع زيـادي از                 
شــخــصــيــتــهــاي ســيــاســي درمــيــان           
روشنفکران و طيفهاي اجتـمـاعـي در          
روابط پيراموني خود داشتند، ضـمـن    
اينکه هر کدام از آنها در سـطـح شـهـر          
وروستاها نفوذ اجـتـمـاعـي وسـيـعـي             
داشتند، از طريق اين فعالين سيـاسـي    
و روابط پـيـرامـونـي هـم بـه جـامـعـه                  
وصل بودند، برنامه و پيـامـهـا يشـان        
کـل شـهــر وروسـتــا را مـي پـوشـانــد                 
ــرد                  ــيــشــب وجــامــعــه را در جــهــت پ

 .اهدافشان بسيج و هدايت مي نمود
حزب دمکرات در آن ايـام و کـآل            

. در مريوان نتوانستند نيرويي بشونـد      
اگر جايي پيدايشان مي شد و يـا مـي      
خواستند دخالتي بـکـنـنـد در سـمـت             
فـئـودالــهـا و مــرتـجــعـيــن قــرار مــي               

هـر گـاه کسـانـي در جـهـت               .  گرفتنـد 
مخالفت با ما مي خـواسـتـنـد کـاري          
بکنند، حزب دمـکـراتـيـهـا در آنـجـا               

 .پيدايشان مي شد
  

ــم  ــه مـــواردي از            مـــيـــخـــواهـ بـ
رويدادهاي دوران قيام در شهرمريـوان     

پــرداخــتــن بــه هــمــه           بــپــردازم، زيــرا   
رويــدادهــا در ايــنــجــا امــکــان پــذيــر           

براي ما بسيار بديهي بـود، و    .  نيست
تصميم گرفته بوديم و مردم هم همين     
انتظار را از ما داشـتـنـد کـه شـهـر را               
اداره کنيم و اجـازه نـدهـيـم اسـالمـي               
هـاي طـرفـدار مـفـتـي زاده و الت و                   
لومپنهاي دورو بر مکتب قرآن شـان،        

و ساوکيهاي رژيـم        خوانين، فئودالها 
شاه که از طرف دار ودسـتـه خـمـيـنـي             
تـقـويــت مــي شــدنـد در امـور شـهــر                 

 .دخالت کنند
  

قــبــل از قــيــام بــفــکــر تشــکــيــل            
تشکـلـهـاي تـوده اي وجـمـعـيـتـهـا و                   

. انجمنها افتاديم ودست بکـار شـديـم        
جامعه معلمـان تشـکـيـل شـده بـود،              
هــمــچــنــيــن کــمــيــتــه دانــش آمــوزان           
وشوراي کارگـران، شـوراي مـحـالت،          
شوراي اصناف همگي تشکـيـل شـده         

همه اين مجامع و شـوراهـا در       . بودند
. مـجـمـع عـمـومــي انـتـخــاب شـدنــد              

يک مجمع عمـومـي وسـيـع            سرانجام
براي انتخاب نماينگان شـوراي شـهـر          

اين مجمع عمومي در .  فراخوانده شد 
سالن دبيرستان در محله فـرمـانـداري         

در مــجـمــع عـمــومــي،        .  بـرگــزار شــد   
نمايندگان براي اداره شـهـر انـتـخـاب             
شدند و فرمانداري را بـه مـقـر شـورا               

در مجمع عـمـومـي      . اختصاص دادند 
رفيق فواد مصطفي سلطاني يکـي از        
نمـايـنـدگـان انـتـخـاب شـده بـود ودر                  

 .هدايت شورا نقش بسزايي داشت
  

ــه هــاي                   ــت ــي ــم ــعــد از شــورا ک ب
ارتباطات شهر وده انـتـخـاب شـدنـد،            
اين کميته ها به روستاها مي رفتنـد،        
بـا مــردم جـلــسـه مــي گـرفــتـنـد، در                  
مجمع عمـوي روسـتـا نـمـايـنـدگـانـي               
براي اداره ده انتـخـاب و بـراي اجـراي            

تقسيـم کـار و وظـايـف را بـه                   کارها
وظــيــفــه .  آنـهــا تــفــهــيــم مــي کــرديــم         

حفاظت و امنيت ده به عهده شـورا و          
ــه          .  جــوانــان بــود    بــراي رفــت وآمــد ب

. روستاها احتياج به ماشين داشـتـيـم       
شـوراي شــهـر بـه فـرمــانـده پـادگــان،                
ســـروان ريـــاحـــي، کـــه يـــک افســـر                

و گويا از مجاهدين بـود، و          اسالمي
از طــرف ســربــازان بــه فــرمــانــدهــي              

شـوراي  .  پـادگـان انـتـخـاب شـده بـود             
شــهــر در ارتــبــاط تــلــفــنــي از او در                
خواست مي کردنـد تـعـداي مـاشـيـن             
براي رفتن کميـتـه هـاي روابـط شـهـر              
وده بــه روســتـاهــا در اخـتــيـار شــورا               
بگذارد، هر روز تعدادي جيپ ارتشـي     
با سرباز و راننده به جـلـو فـرمـانـداري         
مي آمد و ما به روستاها مي رفتيـم،    
شب را در روسـتـا بـوديـم وصـبـح بـه                 

مـن و رفــيــق      .  شـهــر بــر مــگــشــتــيـم       
جانباخته امين مصـطـفـي سـلـطـانـي             

 .جزو يک اکيب بوديم
  

کميـتـه اي را بـرا جـلـوگـيـري از                  
احتکار مواد غذائي و کنترل قيمتهـا        
ونـظــارت بـر گــرانـفــروشــي انــتــخــاب           

در کلـيـه مـحـالت جـوانـان و             .  کرديم
مـردم مـحلـه مسـلـحـانـه امـنـيـت و                   
نگهباني محالت را به عهده داشتـنـد    

 .وشبانه نگهباني مي دادند
  

شـوراي کــارگــران تشــکــيــل داده         
تصـمـيـم گـرفـتـه شـد بـه دلـيــل                  .  شـد 

تعطـيـل شـدن شـرکـتـهـا، کـارگـاهـا،                 
وبـيـکـاري    .... شرکتهاي ساختماني و 

طيف وسيعي از کارگران، به کارگـران        
براي ايـن    .  بيمه بيکاري پرداخت شود 

ايــن .  کـار کـمــيـتـه اي انـتـخــاب شـد               
کـمـيــتـه هــمـراه نــمـايـنــدگـان شــوراي               
کارگران، صندوقـي دايـر و بـه جـمـع                

ــه               ــي پــرداخــت، وب آوري کــمــک مــال
کارگران بيمه بيـکـاري پـرداخـت مـي           

 .شد
  

بـراي حـفــاظـت از شـهــر، ســتــاد              
ايـن  .  حفاظتي شهر راسـازمـان داديـم        

 گروهان نيروي مسـلـح      ٣ ستاد داراي   
بود، فرمانده يکي از ايـن گـروهـانـهـا             

. رفيق جانباخته عـطـا رسـتـمـي بـود             
به مرکز فرماندهـي     محل ژاندارمري 

 .ستاد حفاظتي اختصـاص داده شـد        
 ساعت يک گـروهـان کشـيـک،         ٢٤ هر  

امنيت و حفاظت شـهـر را بـه عـهـده               
داشت و گشت مي داد و بـه کـمـيـتـه              
هــاي حــفــاظــت مــحــالت شــهــر ســر            

شورا ازطريق تماس تـلـفـنـي     .  زد مي  
با فرمانده پادگان درخواست کـردنـد،        
مــقــداري اســلــحــه بــراي حــفــاظــت و           
نگهباني از شـهـر در اخـتـيـار شـورا                 

 ٢٠ تا جائيکه به خاطر دارم   . بگذارد
 قبضه اسلحه در اختـيـار شـورا      ٣٠ يا  

در اوايـل قـيـام کـلـيـه             .  گذاشـتـه شـد     
پاسگاهاي ژاندارمري وشـهـربـانـي را          
خلع سالح کرده بوديم و اسلحه زيـادي   

بخش زيادي از آن     . در اختيار داشتيم 
سالح و مهـمـات را در مـيـان مـردم                

 .شهر و روستا پخش کرديم
  

در ايـامـي کـه کـارگـران شـرکـت                
نفت در اعتصاب بودند بدليل کمبود     
سوخت در سرماي شديد وجلو گـيـري       
از حيف وميل کـردن و اسـتـفـاده بـي               
رويـه، طــيـف وسـيــعـي از جــوانـان ،                 

بــه ...  دانـش آمـوزان و مـعــلـمـيــن و             
توضيع نفت مشغول بودند و نـفـت را      

بـه دو    .  به محالت شهر مي رساندنـد     
دليل اين کار انجام مـي گـرفـت، اول             
اينکه نفت به همه بـرسـد و در عـيـن               
ــغــات ســاواک و                    ــي ــل ــب ــو ت ــل حــال ج

عـلـيـه       مرتجعين طـرفـدار رژيـم شـاه         
شــرکــت نــفــت       کـارگــران اعــتــصــابــي    

گرفته شود، چون مردم شهـر وروسـتـا       
بر اثر کمبود نفت وبنزين در مضـيـقـه     

شبي از طرف مسئولين پـمـپ   .  بودند
بنزين خبر دادند که تعدادي مسلح به       
پمپ بنزين حمله کرده و با زور اسلحه       

. چند بشکه نفت بـه غـارت بـرده انـد             
ما به تحقيقات پرداختيم، معلوم شد       
از طرف محمد خان کاني ساناني کـه          
اسلحه دولتي داشت اين سرقت انجـام      

فراخـوان بـه تـظـاهـراتـي           .  گرفته است 
داديم، هزاران نفر با تـظـاهـرات خـانـه             
او را مــحــاصــره کــرديــم، نــيــروهــاي            
مسلحـش سـنـگـر گـرفـتـنـد، نـيـروي                 
مسلح ماهم دست بکار شدند، دههـا        
نفر با نارنجک و دهها جـوان کـوکـتـل             

مولوتف به دست شـهـر آمـاده حـملـه             
شدند، وقتي دارودسـتـه خـان هـوا را              
پس ديدند، داماد خان پيش مـا آمـد         

مـاهــم  .  و درخـواســت وســاطـت کـرد         
خواست تـظـاهـر کـنـنـدگـان را بـه او                   

خـواسـت تـظـاهـرات بـر           .  ابالغ کرديم 
مصادره شده بـه مـردم         گرداندن نفت   

آنها نفت را باماشيـن خـود     .  شهر بود 
حمل کردند و به مرکز شـهـر آوردنـد،           

پشت سـرشـان بـه           تظاهرکنندگان هم 
نـفـت تـحـويـل        .  طرف شهر بر گشتنـد   

کميته توزيع داده شد آنـهـا هـم مـردم           
محالت شهر را فرا خواندند و نفت را     

شعار ايـن    .  در ميانشان تقسيم کردند  
نـه وت نـيـه بـو           (  تظاهرات اين بـود       

) خان به شه وا ئـه ي دزي         شار و دي  
نفت نيست براي شهر وده خان شـبـانـه       

 .آنرا ميدزدد
  

از شروع انقالب، وقيام و ايـامـي         
که رژيم شاه سـرنـگـون شـد تـا حـملـه                 
رژيم جمهوري اسالمي به کـردسـتـان،         
با وجود ايـنـکـه هـمـه مـردم مسـلـح                  
بودند، اما به شاهدي آمار، کـمـتـريـن       
مشکالت از قبيـل دزدي و سـرقـت،            
جنگ و مرافعـه خـانـوادگـي و ازايـن              
قبيل کارها کمتر روي داد و کمتـريـن         
شکايات را در ايـن مـوارد دريـافـت               

هر فرد از آحـاد جـامـعـه           .  مي کرديم 
داوطلب و آماده بود براي بهتر پـيـش        
بردن امر خود کار مثبتي انجام دهـد       
وخود را در قبال جامعه مسئول مـي        

اينها درسهـاي ديـکـتـه شـده          .  دانست
انقالب وخيزش و بيداري مردم بودنـد   
و درشرايطي اتفاق افتـادنـد کـه خـود             

تـازه کـار        ما درعرصه اداره جـامـعـه      
. بوديم و کـلـي نـدانـم کـاري داشـتـيـم               

چــراکــه خــود را بــراي حــفــظ قــدرت             
اين نوع تصـمـيـم    .  حاضر نکرده بوديم 

گيري سياسي در مخيله هيچکدام از      
سازمانهاي چپ و کـارگـري مـوجـود           

و بدليل نا روشنـي و      در نتيجه. نبود
بي افقي، خودرا براي بهبود بخشيـدن      
و بهتر اداره کردن حاضر نـکـرده و بـا            
توجه به تـوطـئـه هـاي هـر روزه رژيـم                

 .مي دانستيم" موقت"خود را 
  

هرچند هـنـوز رژيـم اسـالمـي پـا              
اسـالمـي هـا تـاب            نگرفته بود، امـا   

تــحــمــل ديــدن چــنــيــن مــنــظــره اي               
ــيـــعـــي از                 را بـــدســـت طـــيـــف وسـ

کمونيستها و آدمـهـايـي کـه پشـيـزي             
براي مذهب و سـنـت اسـالمـي آنـهـا                

. قـائــل نــبـودنــد را نــداشـتــنــد             ارزش
اسالمي هـا و حـامـيـان مـزدورشـان               
مارهاي زيادي در آستين داشتنـد کـه       
هر از چـنـد گـاهـي يـکـي را در مـي                    

ماهم بايد هشـيـارانـه آنـهـارا          .  آوردند
از تـبـلـيـغـات و          .  خنثي مـي کـرديـم       

شايعات هـر روزه کـه بـگـذريـم، الزم               
. است به چند اقدام آنـهـا اشـاره شـود             

اول الزم ميدانم به طـيـفـهـاي حـامـي             
دارو دسته خميـنـي اشـاره اي داشـتـه             

مکتب قرآنيـهـاي طـرفـدار         -١ . باشم
کـهـنـه مـالـکـيـن و              -۲ مفـتـي زاده       

بـعـضـي      -۳ فئودالها و مزدوران آنها    
تـعـدادي الت       -٤ از مالهاي مرتجع    

 -  ۵ ولومپن وبيکاره شـهـر وروسـتـا           
همکـاران سـاواک شـاه کـه از مـا در                  
مورد آيـنـده خـود مـي تـرسـيـدنـد و                   

اين طـيـف هـا در هـمـه            .  پادگان شهر 
 .توطئه ها شرکت داشتند

  
يک روز بدون ايـنـکـه مـا خـبـري                
داشــتــه بــاشــيـــم، ديــديـــم اوضـــاع               

آشفته شده و همه مردم از تـرس        شهر
وقتي ماجرا .  دکانها را تعطيل کردند  

  ... ٥٧ خاطراتي ازقيام               ,  برگي ازتاريخ           
  

 ۴  صفحه 
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 ۳  صفحه 

را تعقيب نموديم متوجه شـديـم هـمـه         
ايــن مــزدوران بــه روســتــاهــا رفــتــه،             
تعدادي صوفي و درويش و آدمـهـاي          
از همه چيز بي خـبـر و عـقـب مـانـده                  

را جمـع کـرده و بـه ايشـان گـفـتـه                  .. و
بودند، در شهر تـعـدادي کـمـونـيـسـت           
پيدا شده اند که خدا را نمي پرستند و    
به هرجا راهشان بيفتد به زنها وحـتـي      

وخواهر خود رحم نمي کننـد      به مادر 
امـروز در      وبه همه تجاوز مي کننـد،  

مي خواهـيـم بـرويـم       )  غزا است(شهر  
ايـن مـردم     .  آنها را قـتـل عـام کـنـيـم             

ــزار کشــاورزي                 ــل و اب ــه وســاي هــرچ
... داشتند از قـبـيـل تـبـر و داس و                   

وقتي ما بـا خـبـر      .  باخود آورده بودند  
شديم آنها داخل شهر و بـه تـظـاهـرات          

مـاهـم بـفـکـر مـقـابلـه             .  پرداختـه انـد    
افـتـاديـم و فـورآ بــه دبـيـرسـتـانـهـا و                     
مدارس خبر داديـم وخـودمـان را هـم             
جمع و جور کرديم تا ما آمـاده شـديـم       
آنــهــا بــه جــلــو بــانــک مــلــي کــه بــه                  
دبيرستان دخترانه شهناز نـزديـک بـود       

هـم زمـان دخـتـران بـا            .  رسيده بـودنـد   
خـبــر مــي شــونـد و بصــورت دســتــه              

فـريـب   .  جمعي به آنها حمله مي کنند    
خــورده هــايشــان فــراري مــي شــونــد            
ودخترها هم به جان بقيه مـي افـتـنـد             
که عمامه هـاي آخـونـدهـايشـان رابـه              
گردنشان مي اندازند وعبا هـايشـانـرا        

 .پاره مي کنند
  

بــار ديــگــر دارودســتــه مــکــتــب          
قرآنيها و مرتجعين شهـر تـعـدادي را          
جمع کرده و در خيابانهاي شهر عـلـيـه     

. کمونيستها تظاهرات براه انـداخـتـنـد     
مردم شـهـر از ايـن حـرکـت مـکـتـب                   
قرآنيها به خشم آمدند در حـمـايـت از         
فعالين کمونيست و ستاد حـفـاظـتـي           

ايـن دو    .  تظاهرات بزرگي بر پا کردند    

صف در سه راهي بانک ملي آن دوران    
. و خيابان هـورامـيـهـا بـهـم رسـيـدنـد               

مکتب قرآنيها شروع به تير اندازي به     
سوي صـف مـا کـردنـد و شـعـار اهللا                  

اين اقدام انـهـا بـاعـث       .  اکبر سر دادند 
شد مردم بـر سـر انـهـا بـريـزنـد و در                     
عرض کمتر از ده دقيقه آثاري از آنـهـا     
در خيابانـهـاي شـهـر بـاقـي نـمـانـد و                   

درمـيـان مـردم      .  همگي فـرار کـردنـد       
جوک شده بود که يکي از آخونـدهـا را      

کـه در راس         " مال چاورش بايوه"بنام  
حرکت بود بعداز کتک کاري مـفـصـل          
او را داخـل جـدول خـيـابـان انـداخـتـه                  

بـعـد از     .  بودند مردم او را ادب کردند  
پايان ماجرا تعدادي را کـه بـا فـريـب               
آورده بـودنـد و بـه اصـل مـاجـرا پـي                   
بردند پيش ما آمدند، ضـمـن اظـهـار          
ناراحتي و تاسف از فريب خـوردنشـان      

 .از ما عذر خواهي مي کردند
  

در دوره گذشته خوانـيـن مـريـوان           
در دوران خان خاني يک بـار بـه شـهـر               
مــريــوان حــملــه کــرده بــودنــد، شــهــر            
راغارت و به تصرف خود در آورده و           

. حـکـم رانـده بـودنـد               مدتي بر شهـر   
بخيال خود مثل سابق مي توانستـنـد    
حکم برانند و براي خود همان دوره را      

هـمــان طــيــف    . مـجــســم کـرده بــودنــد       
مذکور اين بار مسلحانه و وسيعتر از       
بار اول به اضافه شـرکـت خـوانـيـن بـه             
شکل مستقيم و وسـيـع و هـمـراه بـا                 

" قياده موقت"مزدورانشان، و دخالت 
که نيرويي مسلـح بـودنـد و حـمـايـت               
پادگان شهر، چـرا کـه پـادگـان ارتـش              
ديگر متوجه شده بود که ما در جبهه    

بـه مـا        مخالف اسالمي ها هستـيـم،   
 ساعتـه اي دادنـد تـا          ٤٨    اولتيماتوم

شهر را خالي و تسلـيـم آنـهـا بشـويـم،             
حتي ساعت حمله را هم مشـخـص و            
آخرين ساعت اولتيماتومشان ساعـت     

آنهـا شـهـر را           . غروب روز بعد بود٦ 
مـحــاصــره کــرده بـودنــد وبــه اهــالــي             

کــه "  ســرشــيــو" مــنــطــقــه    روســتــاهــاي
دهقان محمد خان بـودنـد و از نـقـاط             
دور افتاده شهر، گفته بودند مي رويم       

شهر را غارت مـيـکـنـيـم و هـر کـس                 
خـيـلـي هـا را         . بيايد سهم خودرا ببـرد    

آورده بــودنــد بــه اطـراف شــهــر بــراي              
ماهم درجواب بـا تـحـقـيـر و            .  غارت

ريشـخــنـد گـفــتـيــم در شـهــر شــام را                 
برايتـان حـاضـر کـرده و مـهـمـان مـا                   

بـه شـهـر وروسـتـا فـراخـوان              !  هستيـد 
داديم هـرکـس اسـلـحـه دارد، مسـلـح               

در سطح شهر در تمـام راهـهـاي      . شود
ورودي و خروجي سنگر بـنـدي شـد و           
مردم شـهـر روي پشـت بـامـهـايشـان                
سنگر بندي کردند وسـنـگ و آجـر و              

قـابـلـمـه وحـلـبـهـاي آب               چوب وحتي 
مـاهـم   .  جوش را حاضر کـرده بـودنـد         

نـيـروهـاي مسـلـح در تـمـام راهـهـاي                  
ورودي و خروجي شهـر در سـنـگـرهـا              

 . آماده باش بوديم
بسـيـار      اهالي شهر از اين تو طئه 

زنان ودختران وهمـه  .  خشمگين بودند 
گـروهـي از     .  آماده دفاع از شهر شدند    

اهالي شهرجنگ رواني براه انداختـنـد        
و براي شکستن روحيه توطـئـه گـران،        
بـه طـرف خـانـه مــحـمـد خـان کـانــي                   
ساناني و چند خانواده ديگر کـه جـزو         
رهبران اين توطئه بودند بـا قـدم زدن            
به طرف خانه هايشـان، انـدازه گـيـري             
مي کردند، جمعي ديگر از رفقايشـان        
آگاهانه و از دور با صداي بـلـنـد مـي            
پرسيدند چـه خـبـر اسـت چـکـار مـي                 
کنيد؟ آنها هم در جواب مي گـفـتـنـد        
فــرمــانــده مــا دســتــور داده فــاصــلــه            

چند خانه را بگيريم چون مي )  گراي( 
خواهند مراکز خـانـهـا و مـزدوران را             

بسرعت اين خـبـر      .خمپاره باران کنند 
در سطح شهر پيچيد و بـه آنـهـا خـبـر              

آنـهـا از آمـادگـي مـا و              .  رسيده بـود   
حمايت وسيع مردم شهر و روسـتـاهـا         
ــد و طــرحشــان                 ــتــادن ــه وحشــت اف ب

جـنـگ      مبـتـکـر ايـن       .شکست خورد 
بـالخـره   .  رواني کاک فايق رستمي بـود   

توطئه گران مرتـجـع وقـتـي مـتـوجـه              
از طـرف خـان          جدي بودن مـا شـدنـد       

پيغامي آمـد کـه او در ايـن مـاجـرا                   
 .دست ندارد، بقيه هم پراکنده شدند

  
بـعـد   .  اما ماجرا به اين ختم نشد  

از مدتي دوباره مـزدورانـي از هـمـان              
تيپ و قماش جـمـع کـردنـد و بـه نـام                 

پاسـداران انـقـالب دريـک سـاخـتـمـان               
خارج از شهر که براي ساواک سـاخـتـه          

اين بار رسمـا  .  شده بود مستقر کردند   
از طرف دولـت حـقـوق و مـزايـا مـي                
گرفتند وشروع کردند بـه جـمـع آوري            

يـواش يـواش داشـتـنـد          .  مزدورانشان
موي دماغ مردم شهر مـي شـدنـد و              
پشتشان به حمايت پادگان ارتش گـرم     

کمونيستها و انقالبيـون و مـردم         . بود
شهر به دنـبـال راهـي بـودنـد کـه ايـن                   

در همان موقع .  توطئه را خنثي کنند 
از راديو تلوزيون بر علـيـه   "  قطب زاده" 

مردم کردستان يک چـيـزهـايـي گـفـتـه             
مردم از اين موضوع خشمگـيـن   .  بود

بودند، وتصميم گرفتند با تـظـاهـرات       
بــراي مــحــکــوم کــردن و عــلــيــه آن                

ــه مــحــل ايســتــگــاه             تــحــريــکــات   ب
فرستنده راديو تلويزون بروند، تصميم      

دور    بر اين شـد در مسـيـر بـازگشـت             
مقر اين مـزدوران را مـحـاصـره و از                
آنها در خـواسـت کـنـنـد کـه خـود را                   
تسليم کنند و اين النـه جـاسـوسـي و              

 . توطئه را بر چينند
نيروي مسلح اتـحـاديـه دهـقـانـان           
خارج از شهر و در حال گشت سياسـي    
بوديم، رفقا عطا رسـتـمـي و مـوسـي              
شيخ االسالمي از طرف شوراي شـهـر         

نــزد مــا آمــدنــد و در             .. وســتــاد و   
خــواســت کــردنــد مــا در تــظــاهــرات           

، .شرکت کنيم، ما مـوافـقـت کـرديـم           
برايمان ماشين فرستادنـد و بـه شـهـر            

نرسيده به شهر از ماشينهـا  .  برگشتيم
پياده و با تـظـاهـرات و راهـپـيـمـائـي                 

. داخل شهر و به تظاهرات پـيـوسـتـيـم        
در بازگشت، مقابل ايسـتـگـاه راديـو           
ــزيــون، دور مــقــر مــذکــور را                 ــوي ــل ت
محاصره کرديم، ما نيروهاي مسـلـح       
دور تر مستقر شديم جمعيت هم جـلـو    
رفتند و از مزدوران مستقـر در مـقـر             
خـواسـتــنـد خـود را تســلـيــم کــنـنــد،                

مردم را به رگبار بستند و درجـا        آنها
سه نـفـر از تـظـاهـرات کـنـنـدگـان بـه                    
نامهاي رئوف کهنه پـوشـي مـعـلـم و            
کمونيـسـت مشـهـور شـهـر، مـحـمـد                
درسيد کـارگـر شـهـرداري ومـحـمـود              
بالکي از دهقانان روستاي بالـک جـان          

مــزدوران مــقــاومــت مــي       .بــاخــتــنــد
کردند، درگيـري در دو طـرف شـروع             

 نـفـر کشـتـه         ١٧ شد و ازمزدوران هم      
 .شدند وبقيه زخمي و دستگير شدند

  
دنبال بهانه مـي گشـت کـه            رژيم

اکـنـون ايـن      .  به کردستان حـملـه کـنـد        
مــوضــوع را بــهــانــه کــرده بــود مــي             
خواسـت حـملـه را از مـريـوان شـروع                 

ما در اطراف شهر سنگر بـنـدي     . کند
" چـمـران  " کرديم، هياتي به سر پرستي       

براي مذاکره به مريوان آمـد، بـعـد از             
چند دور مـذاکـره مـعـلـوم شـد آنـهـا                   

نمايندگان شهـر  .  قصدشان حمله است  
هر روز نتيجه مذاکرات را در مجـمـع         
عمومي شـهـر بـه اطـالع مـردم مـي                

هيات دولت مـذاکـره را بـه          .  رساندند
بن بست رساند و مـعـلـوم شـد قصـد               

مـجـمـع عـمـومـي در           .  حمله را دارند  
پارک شهر بر گزار شـد و نـمـايـنـدگـان             
نتيـجـه مـذاکـره و بـن بسـت آنـرا بـه                     
اطالع مردم رساندند، وگـفـتـنـد رژيـم         
قصد دارد بـه شـهـر حـملـه کـنـد، از                    
ــوچ                ــهــاد ک ــشــن ــي ــعــدادي پ طــرف ت

وخالي کردن شهر مطرح شـد و       مردم
گفتند ما شهر را خـالـي مـي کـنـيـم                 
بگذار رژيم به شهر خـالـي از سـکـنـه                

اين پيشنهاد مـورد قـبـول      . حمله کند 
واقع شد ومرد م از شهر کوچ کـردنـد،         
که به حمايت از کوچ مـريـوان، مـردم          

و ديگر شهرهاي کردستان بـا        سنندج
راهــپــيــمــائــي بــه طــرف مــريــوان راه            

داستان کوچ و راهـپـيـمـائـي          .  افتادند
ــصــلــي اســت کــه                 ــه  داســتــان مــف ب

مناسبت ديگري بايد مـفـصـال بـه آن            
 .پرداخت

  
برگـهـائـي از      " بخشهاي ديگر      در
شـرح مـاجـراي اسـتـقـبـال از                 " تاريـخ 

ارتش رفتن به قصد خـلـع سـالح آن و           
خلع سالح شهرباني ودستگيري روسـا   
و فـرمـانـدهـان رژيـم آمـده اسـت، در                 
اينجا الزم بـه تـکـرار آنـهـا نـيـسـت،                   
عالقه مندان ميتوانند بـراي خـوانـدن       
ــه آرشــيــو ســايــت مــبــارزان                 آنــهــا ب

 .کمونيست مراجعه نمايند
 

  ٢٠١٣ فوريه ٩ 
 

  ... ٥٧ خاطراتي ازقيام               ,  برگي ازتاريخ           

http://hekmat.public-archive.net/fa/0910fa.html 

چرا که اين دومي     . اما بايد افزود که تاريخي که شکست خوردگان مي نويسند به مراتب دروغين تر و مسموم تر است            .  گفته اند که تاريخ را همواره فاتحين مي نويسند        
تاريخ جنبش و مردمي    . اگر تاريخ داستان تغيير است، آنگاه تاريخ واقعي تاريخ شکست نخوردگان است             .  جز همان اولي در لباس تعزيه و نوحه و تسليم و خودفريبي نيست    

تاريخ مردم و   .  تاريخ کساني است که حاضر نيستند ايده آلها و اميدهاي خود براي جامعه بشري را دفن کنند           .است که همچنان تغيير ميخواهند و براي تغيير تالش ميکنند        
 در تاريخ فاتحين و شکست خوردگان هر دو، پله       ٥٧ انقالب   . جنبشهايي است که در انتخاب اصول و اهداف خويش مخير نيستند و ناگزيرند براي بهبود آنچه هست تالش کنند             

 . جنبشي براي آزادي و رفاه بود که در هم کوبيده شد       ٥٧ در تاريخ واقعي، اما، انقالب       . اي در عروج اسالم و اسالميت و مسبب شرايطي است که امروز در ايران حاکم است           
 

 تاريخ شکست نخوردگان                  /     منصور حکمت              



 
662شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۱  ازصفحه  

رفيق يحي دوانـداري از تـعـدادي          
از كادرهاي قديمي كومه له از جـملـه         
من درخواست كـرده بـود، در مـورد             
نقش و جايگاه و تاثيراتي كه  كـومـه           
له در جنبش كردستان داشته مـطـلـب       

ــنــويســم       ــاهــي ب ــق يــحــي      .  كــوت ــي رف
دوانداري اين سوال را به منظور جـمـع      
آوري نظرات مختلـف در ايـن رابـطـه             

 .انجام داده است
 

طبـعـا مـن در مـورد وضـعـيـت                
كنوني كومـه لـه در ارتـبـاط بـا ايـن                  

ســوال .  سـوال اظـهـار نـظـر نـمـيـكـنـم                
مربوط به دوره اي اسـت كـه مـن هـم             
بعنوان عضـو و كـادر كـومـه لـه در                  

 . صفوف اين سازمان بوده ام
 

من و جمع وسيعتري از رفـقـايـي          
كه در مريوان فعال بوديـم تـا مـقـطـع              
حمله نظامي جـمـهـوري اسـالمـي بـه             
كردستان ـ جنبش مقاومـت اول ــ در           

در جـريـان     .  صفوف كومه له نـبـوديـم     
تشكيل اتحاديـه دهـقـانـان مـريـوان ـ              

فاتح و موسي شيـخ  ( اورامان جمع ما  

الالسالمي ـ عطا رسـتـمـي ــ مـجـيـد               
حسيني ـ رئوف كهنه پوشي ـ عـبـه و          

با رفـيـق جـانـبـاخـتـه            )   اسد نودينيان 
فـواد مصـطــفــي ســلـطــانــي، حســيــن           
پيرخضران و  عـبـداهللا دارابـي كـه از               
اعضاي كومه له در آن مقطع بـودنـد،       

ايـن  .  جلسـات مشـتـركـي گـذاشـتـيـم            
جـلــسـات و تشــكــيـل ايـن اتـحــاديــه               
اساسا از بطن يك ضرورت اجتمـاعـي         

بـا  .  ـ سياسي در آندوره ناشي مـيـشـد          
 مساله قـدرت  ١٣٥٧ پيروزي انقالب  

سـيــاســي و حــاكــمــيــت ســيــاســي در            
شهرهاي كردسـتـان و در مـريـوان بـه               
مساله اصلي فـعـالـيـن كـمـونـيـسـت،              

 . چپ و انقالبي و  جامعه تبديل شد
 

تـحـرك فـئــودالـهــا بــا هــمـكــاري             
ساواكي هاي سابق و نيروهاي مـزدور     
مسلح در دوره رژيـم پـهـلـوي، وجـود              
جرياني ارتجاعي به اسم مكتب قـران        
كه اساسا در بـرگـيـرنـده و مـتـشـكـل                 
كننده نيروهاي مرتجع اسالمي و بـا          
پايگاه اجتماعي فئودالها، و حضـور        
نظامي جـريـان ــ قـيـاده مـوقـت ــ از                    
نــيــروهــاي مســلــح حــزب دمــكــرات          
كردستان عراق كه تهديـد جـدي بـراي         
فعالين چپ و كمونيسـت بـودنـد  در             

 . راس وظايف ما قرار گرفت
 

آرايش نيروهاي مرتجع و مسـلـح       
بودن آنها،  دخالت جمهوري اسالمـي      
از كـانـال مـكـتـب قـران و نـيـروهـاي                   

اطالعات به منظور استقرار در شـهـر         
مريوان دفاع و حـفـظ دسـتـاوردهـاي             
جنبش آزاديخواهي و مـبـارزه عـلـيـه            
فئودالها كه در مـريـوان در يـك دهـه              

 درجـريـان بـود را بـا             ٥٧ قبل از قيام  
به هـمـيـن      .  خطر جدي روبرو كرده بود 

دلــيــل بــه ابــتــكــار فــواد مصــطــفــي            
سلطاني و عبداهللا دارابي و جـمـع مـا        
بويژه عـطـا رسـتـمـي ايـده نـيـروهـاي                  
مسلح نظامي براي حمايت و دفاع از     
دستاوردهاي جنبش دهقـانـي كـه در           
اســاس در دفــاع از دســتــاوردهــاي               
مبارزات مردم آزاديخـواه و انـقـالبـي            
و چــپ جــامــعــه  عــلــيــه ســاواك، و                
نيروهاي رژيـم پـهـلـوي و فـئـودالـهـا                  
بدست آمده بود، به مساله مهم و در       
راس ادامــــه كــــاري فــــعـــالــــيــــت               

 . كمونيستهاي انقالبي قرار گرفت
 

با وجود اختالفات تاكتيكـي مـا      
با طرح فواد و ساير رفقاي كومـه لـه،        
اما پايه هاي تشكيل نيروي نـظـامـي          
مسلح در دفاع از دسـتـاوردهـاي يـك            
دهه فعاليت انقالبي عليه فئودالهـا و     
مزدوران خلع يـد شـده رژيـم سـابـق و               
مـزدوران مسـلـح رژيــم تـازه بـقــدرت              
رسيده جمهوري اسالمـي در مـعـيـت          
مكتب قران، توسط فـعـالـيـن چـپ و             
كمونيست در شهر مريوان طرح ريـزي   

ايـجـاد و راه انـداخـتـن            .  و ريخته شـد   
اتــحــاديــه دهــقــانــان اولــيــن گــام در              
راستاي تالش كومـه لـه و نـيـروهـاي              

چپ و كمونيست به منظور حاكميـت        
انقالبي و اعـمـال قـدرت سـيـاسـي و                 

 . انقالبي چپ و كمونيسم بود
 

تشكيل اولين واحدهاي نـظـامـي        
علني و مسلح كومه لـه در مـنـاطـق          
جنوب كردستان در مقطع جنبـش بـه        

كه هـمـزمـان      ( اصطالح مقاومت اول    
)است با پيوستن جمع ما به كومه له      

ــاع از                            ــع در دفـ ــطـ ــقـ ، در آن مـ
 بـه    ٥٧ دستاوردهاي انقالبي انقـالب      

نظر من اقدام بسيار مهم سـيـاسـي و           
تاكتيكي كومه له و نيروهاي چـپ و          

 . كمونيست بود
 

به هميـن دلـيـل در شـرايـطـيـكـه                
جــمــهــوري تــازه بــقــدرت رســيــده و               
جنايـتـكـار اسـالمـي بـراي سـركـوب               
انقالب و آزاديخواهي ماشين جـنـگ        
و كشتار و انقالب فرهنگـي و اعـدام           
براه انداخته بـود، وجـود يـك نـيـروي               
نظامي مسلح در كردستـان در دفـاع          

 و   ٥٧ بهمن   ٢٢ از دستاوردهاي قيام   
به منظور حـفـظ  مـوقـعـيـت چـپ و                 
كمونيسم در جامعه بسـيـار ضـروري          

 . بود
 

كـمـونـيــسـتـهــاي انـقــالبـي در آن              
مقطع با تشخيص اين مـوقـعـيـت بـه            
اتحـاذ آرايـش مـنـاسـب تـوده اي بـه                  
سازماندهـي مـقـاومـت تـوده اي در              

ايجاد جمعـيـتـهـاي     .  شهرها پرداختند 
دفاع از انقالب و ايـجـاد بـنـكـه هـاي             
محالت ابزار و سازمان اين مقاومـت   

 .  توده اي بودند
 

 ٥٨  و     ٥٧ كومه له در سالـهـاي       
بعنوان يك سازمان سـيـاسـي مشـغلـه         
خود را حول فـعـالـيـت و ابـراز وجـود                
انقالبي دخالت در سرنوشت سياسي ـ     
اجتماعـي جـامـعـه و بـعـنـوان حـزب                 
مــدعــي قــدرت ســيــاســي و اعــمــال             
حـاكــمـيــت تــوده اي مـردم و قــدرت               
شوراها منتخب مردم، متمركز كـرده     

اين مقطـع از تـاريـخ كـومـه لـه               .  بود
بيشرين تاثير خود را در جامعـه بـجـا       

 .گذاشته است
  

در يك كالم؛ اتخاذ تاكتيك حزب       
مسلح، و ابـراز وجـود قـدرتـمـنـد در                
مقابل يك رژيم جنايتكار و اسـالمـي      
به نظر من در آن مقطع بسيار مهـم و       
سـنـت هـاي سـازمـانـدهـي تـوده اي،                 
دخالتگري انقالبي ـ اجـتـمـاعـي و از             
موضع صاحب جامعه ظاهر شـدن از        
تاثيرات مهـم وجـود كـومـه لـه درآن               

چپ و كـمـونـيـسـتـهـا در            . سالها  بود 
صحنه سياسي كردسـتـان و ايـران بـه             
نيروي شناخته شده انـقـالبـي تـبـديـل             

به همين دلـيـل در آن مـقـطـع              .  شدند
شهرهاي كردستان به سنگر مقاومـت    
ــل حــمــالت                  ــاب ــواري در مــق و اســت
جنايتكارانه جمهوري اسالمي تبديـل   

 .  شدند
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 نسان نودينيان          

 نقش، جايگاه و تاثيرات  كومه له در كردستان                                          

همچنين سـمـيـر نـوري نـامـه اي              
سازمان بـيـن   "  هومن رايت واچ" براي  

المللي دفاع از حقوق انسان فـرسـتـاده        
و از آنـهـا خـواسـتـه اسـت فـورا بـراي                   
ــودک                  ــار ک ــه ــجــات جــان مــادر چ ن
کويستان که خود ساليان سال قربـانـي     

. شکنجه و خشونت بوده، اقدام کننـد       
هومن رايـت واچ نـيـز گـفـتـه بـزودي                  

 . اقدام ميکند
ــدي چــهــره               مــهــوش عــالــســون
سرشناس عليه اعدام در ايـران مـادر           
دو اعدامي و مسـئـول نـهـاد مـادران            
عليـه اعـدام بـر عـلـيـه حـکـم اعـدام                     
کويستان اطالعيه داده و خواهان لغـو   

 . فوري اين حکم شد
کمپين نجات کويستان از طـريـق       
يک طومار اينترنتي کـه در دسـتـرس           
عموم است با امضاهاي اولـيـه بـيـش          
از بيست شخصيت و چهره سرشـنـاس      

مـا  .   از عراق در دسترس عموم اسـت   
سازمـان دهـنـدگـان کـمـپـيـن نـجـات                 
کــويســتــان  از هــمــگــان درخــواســت            
ميکنيم  کـه بـا امضـا ايـن تـومـار                   
اعتراضي کمک کنند جان کـويسـتـان          

اين کمپيـن در عـيـن        .  را نجات دهيم  
حال به يک بحث و جدل اجتمـاعـي در        
مورد اعدامـهـا در عـراق دامـن زده              
است در همين سايت اينترنتي امضـا      
بحثهاي مـهـمـي در مـورد اعـدام و                 
عليه اعدام شروع شـده اسـت کـه مـا               
شديدا از ايـن مـبـاحـثـات اسـتـقـبـال                  

بايد کاري کرد که د ر عراق .  ميکنيم

اعدام رسما لغو شود و دولت عراق و         
دولت محلي کردستان جـرات نـکـنـد           

در اينـجـا لـيـنـک        . کسي را اعدام کند 
 :طومار اعتراضي براي امضا 

/org.ahewar.www://http
386=id?asp.i/camp           کمپين نجات کـويسـتـان صـديـق

تـوجــه تــعـداد زيـادي را در عـراق و                  
کردستان و همچنيـن در سـطـح بـيـن               

 . المللي بخود جلب کرده است
چند هزار نفر اين فيـلـم را کـه در            
مورد کويستان و حـکـم اعـدام او از               
تلويزيون ان ار تي پخش شده و نـامـه          
کـويســتـان و حــرفـهــاي او را پــخــش               

 ميکند ديده اند 
://http

?watch/com.youtube.www
RcDlRQ9ltVR=v              ســازمــان دفــاع از حــقــوق بشــر

کردستان اطالعيه اي در مـورد ايـن            
حکم  به مقامات اقليم کردسـتـان در        
عراق نوشته و خواهان لغو ايـن حـکـم        

 . ظالمانه شده است

 /net.kurd-hro://http
/fa=fld?aspx.article

302=id&Data                     مــا يــکــبــار ديــگــر از هــمــه
سازمانهاي عـلـيـه اعـدام و از مـردم               
کردستان عراق دعوت ميکنيم که بـه    

مــا از   .  ايـن حــکــم اعـتــراض کــنــنــد         
معترضين به اعدام دعوت ميکـنـيـم         
که با انجام تجـمـع در مـقـابـل زنـدان                
سليمانيه جايي که کويستان در آنـجـا        
زنداني است، پيام همبسـتـگـي مـردم        

را بــه او رســانــده و در عــيــن حــال                     
 . خواهان لغو فوري اين حکم شوند

 کميته بين المللي عليه اعدام 
کـمــيــتـه لــغـو احــکـام اعــدام در              

 کردستان عراق 
c.yahoo@noory_Samir

om 
co.gmail@minnaahadi

 m  ۱۲ ٣ ۲۰۱  فوريه  

 ... کمپين نجات کويستان صديق                         
 

 

براي مشاهده برنامه پخش مستقيم به زبان کردي 
 و ديگر برنامه هاي کانال جديد از اينترنت 

 .به لينک زير مراجعه کنيد
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مـــا کـــارگـــران بـــا تشـــديـــد                   
اعتراضاتمـان، سـرنـوشـت زنـدگـي و             
معيشت خود را بدست نماينـده هـاي          
خــود خـــوانــده ضـــد کـــارگـــري در                

 شورايعالي کار نخواهيم سپرد 
امسال با نزديک شدن بـه اسـفـنـد            
مــاه مســئلــه افــزايــش دســتــمـــزد                 

بطور کم سابقه اي در مـرکـز        کارگران
توجه کل جامعه و افـکـار عـمـومـي              

ايــنــروزهـا هــمــه     .  قـرار گــرفـتــه اسـت       
چشمها بـه حـل مـعـضـل مـعـيـشـت                  
ــريــن                   ــي ت ــه اصــل ــثــاب ــم ــران ب ــارگ ک

فـــي مـــابـــيـــن دولـــت و              چـــالـــش     
کارفرمايان از يک سـو و مـيـلـيـونـهـا               

دوخـتـه شـده         کارگـر از سـوي ديـگـر          
است چرا کـه بـا چـنـديـن بـرابـر شـدن                   
هــزيــنــه هــاي زنــدگــي در يــک ســال                
گذشته، مسئله معـيـشـت بـه اصـلـي             

ترين دغدغه اکـثـريـت عـظـيـم مـردم               
ايران نيز تبديل شده اسـت و هـمـگـان            
مـيـدانـنـد کـه در ايـن مـيـان مـيـزان                     
حداقل دستمزد کارگران تعيين کننـده   

و يـا     ترين معيار در حل اين مسئلـه          
 .عدم حل آن خواهد بود

اما تا آنجا که به تعيـيـن مـيـزان         
و نقـش و وظـيـفـه          حداقل دستمزدها   

تشـکـلـهـاي بـه اصـطـالح قـانـونـي و                   
رسمي همچون کـانـون عـالـي شـوراي           
اسالمي و کانون عـالـي انـجـمـنـهـاي              
ــنــده هــايشــان در                  ــاي ــم صــنــفــي و ن
شورايعالي کار مـربـوط مـيـشـود بـه             
نظر ميايد اينان امسال را با سالـهـاي         
گذشته بشدت اشـتـبـاه گـرفـتـه انـد و                
چنين مي پندارند کـه مـيـتـوانـنـد بـا             
ــداخــتــن مــوج عــظــيــمــي از                 بــراه ان
تبلـيـغـات در راسـتـاي چـنـد و چـون                   

ميزان حداقل دستمزدها، ميـلـيـونـهـا        
کارگر سـاقـط شـده از هسـتـي را در                 
واپسين روزهاي اسفند مـاه وادار بـه           
تمکين به افزايش ناچيـز دسـتـمـزدهـا           

اينان نيک ميدانند که بـويـژه   .  بنمايند
امسال ما کارگران با تـوجـه بـه تـورم              
افسار گسيخـتـه اي کـه سـر تـا پـاي                   
جامعه را فرا گرفته است بـراحـتـي بـه         
ــل                 ــن حــداق ــيــي ــع ــي ت ــون ــاکــن روال ت
دستمزدها تن نخواهيم داد به هـمـيـن       

هـر کـدام بـه نـوبـه خـود و                    دليل نيز 
هـر  !!  تحت عنوان تشکلهاي قـانـونـي      

روز و هر لحظه در حـال ارائـه آمـار و            
ارقام و جداول مـخـتـلـف بـراي اعـالم              

. دستمـزد واقـعـي کـارگـران هسـتـنـد              
 قـانـون کـار را          ٤١ يکي اجراي ماده     

پيش ميـکـشـد و آن ديـگـري مـبـلـغ                  
ميليون و هشتصد هـزار تـومـان           يک

را به عنوان سبد هـزيـنـه يـک خـانـوار                
اما هر کـدام  . چهار نفره اعالم ميکند 

از اين نهادها و نمـايـنـده هـايشـان در             
شورايعـالـي کـار وقـتـي صـحـبـت از                 
قطـعـيـت درصـد احـتـمـالـي افـزايـش                 

به ميان مي آيـد افـزايـش           دستمزدها
ــر              ٢٠  ــثـ ــداکـ ــدي     ٢٥  و حـ  درصـ

بـا يـاد      دستمزدها را جار ميزنـنـد و           
کردن از آن به عنوان موفقيتـي بـزرگ         
و حاصل تالشهاي شبانه روزيشان در     
شورايعالي کار، سعي در جا انداخـتـن    
چنين ميزاني از افزايـش دسـتـمـزدهـا         
در ميـان مـا کـارگـران مـيـکـنـنـد و                    

ژست قهرماناني را بـخـود           رياکارانه

ميگيرند که لشگر عظيم کارگـران را       
در شورايعالي کار نـمـايـنـدگـي کـرده             

 .اند
امـا از نــظـر مــا کـارگــران، اگــر               
واقعيـت ايـن اسـت کـه امـروز سـبـد                  
هزينه يک خانوار چهار نـفـره کـارگـري         
يک ميليون و هشتصـد هـزار تـومـان             
است و اگـر واقـعـيـت ايـن اسـت کـه                    
قانوني وجود دارد و دستمزد کارگران     
مي بايد بر اساس تورم واقعا موجـود     
و سبد هزينه يک خـانـوار چـهـار نـفـره               
تعيين بشود آنوقت معلوم نيست کـه       
چرا و بـر اسـاس کـدامـيـن قـانـون و                    
معياري مي بايد بديهي ترين حـقـوق         

ما کارگران بمثـابـه اکـثـريـت             انساني
خشـن تـريـن و           عظيم مردم ايـران در     

ضـد قـانـونـي تـريـن شـکـلـي زيـر پــا                     
گــذاشــتــه شــود و دســتــمــزد مــا بــا                

ــزايــش   درصــدي،     ٢٥  الــي       ٢٠    اف
تـعـيـيـن      معادل يک سوم زير خط فقر    

چنين حقي را بدون ترديد هيـچ  .  گردد
کارگري نه به دولت و نه بـه نـمـايـنـده              
هاي خـود خـوانـده ضـد کـارگـري در                
شورايعالي کار نداده است و نـخـواهـد       

 .داد
کارگران و هـمـکـاران در سـراسـر             

 کشور
سي هـزار امضـاي مـا کـارگـران              
براي افـزايـش فـوري دسـتـمـزدهـا بـر                 

 قانـون کـار و اجـراي          ٤١ اساس ماده  
بــي کــم و کــاســت آن بــر روي مــيــز                  

اگر قانونـي  .  شورايعالي کار قرار دارد 
وجود دارد آن قانون همانا زندگي مـا          
و خواست مشروع مان بـراي افـزايـش        

 ٢٠ افـزايـش     .  واقعي دستمزدهـاسـت   
 درصــدي    ٢٥ درصــدي و حــداکــثــر          

دستمزدها کـه امـروزه و در آسـتـانـه                
نماينده هاي خود خـوانـده        اسفند ماه 

ضد کارگري در شـورايـعـالـي کـار در             
حال زمينه سازي براي تحمـيـل آن بـر          

نه تنها ذره اي از      ما کارگران هستند 
مـا را در         قدرت خريد از دست رفـتـه    

طول يکسال گذشته جـبـران نـخـواهـد           
کرد بلکه با سـيـر صـعـودي افـزايـش               
قيمتها که هر روزه شاهـد و نـاظـر آن             

ما در همان روزهاي پـايـانـي          هستيم  

اسفند ماه با شرايط بسـيـار مشـقـت             
بارتري نيز نسبت به همين امـروزمـان    

 .مواجه خواهيم شد
خواست ما کارگران براي افزايـش     
دسـتــمـزدهــا بــايــد تــوسـط خـود مــا              

نبايد هـيـچ امـيـدي           نمايندگي شود، 
به کسانيکـه از هـمـيـن االن افـزايـش                

 درصدي دستمزدها را کوک کـرده    ٢٠ 
اند و طي ماههاي گـذشـتـه در جـمـع               
آوري طومار اعتراضي مـا کـارگـران           
سنگ اندازي نموده و با مصادره آنهـا   
در کارخانه ها در مقابل ما کـارگـران      
قــرار گــرفــتــه انــد ذره اي امــيــد                       

بـايـد در تـداوم طـومـار سـي                  . بست
هزار نفري مـان در صـفـي مـتـحـد و                 
هـمـبـســتـه بــه مـيــدان آمـد و بـطــور                   

افــزايـــش     قــاطــعـــانــه اي خــواهـــان          
دســتــمــزدهــا بــر اســاس تــامــيــن                  
شرافتمندانه سبد هزيـنـه يـک خـانـوار            

 .چهار نفره شد
بر اين اساس از نظر ما کـارگـران          

و به عنوان تضمين حداقلي از امکـان    
ميزان دستمزدها مي بـايـد       براي بقا،   

تا چندين بـرابـر سـقـف کـنـونـي آن و                   
حداقل به ميزان يک ميليون و پانصـد      
هزار تومان در قدم اول افـزايـش پـيـدا          

 .کند
اين خواست فوري ما کارگران در    

در ادامـه     سراسـر ايـران اسـت و مـا               
اعتراضات خود براي افزايش واقـعـي        
دستمزدها و تحقق ديگر مطالباتمـان    
که از يازدهم ارديبهشت مـاه امسـال           
بـا جــمـع آوري طـومــاري سـي هــزار                

آنرا آغاز کرده ايم لحظـه اي در           نفري  
دفاع از حقـوق انسـانـي خـود درنـگ              
نـــخـــواهـــيـــم کـــرد و بـــا تشـــديـــد                 
اعتراضاتمان اجازه نخـواهـيـم داد بـا           

 درصدي دستمـزدهـا   ٢٠ افزايش فقط  
حقوق قانوني و انساني مـا کـارگـران           
بمثابه اکثريت عظيم مـردم ايـران در            
خشــن تــريــن و ضــد قــانــونــي تــريــن             

 .لگدمال گردد  شکلي
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩١  بهمن ماه ٢١  

 

 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران       
 پيرامون روند تعيين حداقل دستمزدها      

 

 

 آوات فرخی :ھمکار نشریه ایسکرا  
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 ننگ بر گراني  و عاملين آن     
 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران

تـا ايـن حـكـومـت دزدان و              .  گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل كـرده اسـت                      
ثروتهاي ميلياردي آنـهـا تـمـامـا حـاصـل            .  مفتخوران حريص و ميلياردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد   

 . و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان. دزدي نان شب فرزندان ماست
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كه هرروز غير قابل تحمل تر ميشـود، ايـنـسـت كـه              

به مفتخوران حـاكـم هـرچـه سـزايشـان           ! اعتراض كنيم! اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم. خشم مان را فرو نخوريم 
كوچه و خيابان و كارخانه و صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حـق خـواهـي          !  است با صداي بلند بگوييم  

هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليـه مسـبـبـيـن ايـن           .  تبديل كنيم 
 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. اوضاع هرروز مشاهده ميشود

تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مـرفـه و شـاد             
تحصيل رايـگـان     . برخورداري از پزشك و داروي رايگان حق ماست. برخورداري از همه نعمات حق ماست. حق ماست 

استراحت و تفريح و مسافرت و استفاده از آخرين دستاوردهاي زنـدگـي حـق هـمـه            .  و مناسب حق همه فرزندان ماست 
هيچ تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايـد گـرسـنـه و مـحـروم و حسـرت                  .  ماست

 .ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست. كشيده بماند
اين حكومت و اين نظام ناعادالنه سرمايه داري را ميتوانيم درهم بكوبيم و جـامـعـه اي آزاد و شـاد و مـرفـه و                           

 . انساني را برپا داريم
 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني                                         

 ! زنده باد سوسياليسم                  
 حزب كمونيست كارگري ايران                         

  تلفن و ای مایل آدرس تماس با سردبیر 
Tel:00358 405758250 
E-mail:abdolgolparian1@gmail.com 


