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 ۳ صفحه 

 ۴  صفحه 
 ۵  صفحه 

 ۴  صفحه 
 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان     

 بخش يازدهم/ نسان نودينيان  / جنبش اول ماه مه در کردستان     ۳  صفحه 

 تکذيب امضا زانيار و لقمان مرادي      

 اين نامه را بـه کـمـک دوسـتـان              
از ده روز پيـش  .  زنداني ام مينويسم  

در رختخواب افتاده ام و بـه تـدريـج             
احساس ميکنم که پـاي چـپـم حـس             

متاسفـانـه ديـگـر نـمـيـتـوانـم              .  ندارد
به کمک دوستان فـقـط     .  تکان بخورم 

به زحمت ميتوانم براي رفع ضـروري     
تـريـن احـتـيـاجـات ، خـودم را روي                  
زمين بکشانم و بقيه اوقـات سـقـف            
را نــگــاه مــيــکــنــم و بــه خــودم و                   

 . سرنوشتم  و آينده ام فکر ميکنم
 ! دوستان عزيزم

مـيـدانـم کــه هـمـه شــمـا هـم از                  
شنيدن اين همه اخبار ناراحت کننـده   
ــاري و                   ــمــي ــبــر درخــواســت ه ، خ
اعتراض و نجات جان تعـداد زيـادي        
محکوم به اعدام و همچنين شنـيـدن    

خبر اعدامها، بسـيـار تـحـت فشـار             
هستيد، اينجا ميخواهم بگـويـم کـه       
شايد تـنـهـا امـيـد هـمـه مـا، ديـدن                   
سرنوشت بقيه حـکـومـتـهـا و مـرور             

 . تاريخ باشد
اما در اين زندان نمناک و تاريـک   
و در اين اوضـاع کـه ديـگـر رمـقـي                 
برايم نمانده است، بيشتـريـن زخـم را         
پاسخ زندانبانـان بـه مـن زد کـه در                 

مقابل درخواست مداوا از سوي مـن    
و ديـگـر زنـدانـيـان بـراي ايـنـکـه در                   
مورد من کاري بکنند، پاسخ اشـان         

تو که اعدامي هستـي،  "  اين بود که    
 " مداوا براي چي ميخواهي؟

از شما کسانيکه ايـن سـطـور را           
مي بيند و اين خـبـر را مـيـشـنـويـد                
ميخواهم از خانـم اشـتـون بـپـرسـيـد              
جواب نامه او چـه شـد، از دولـتـهـا                

اولين نـکـاتـي کـه هـمـيـشـه در                
کشورهايي با حـاکـم بـودن قـوانـيـن             
ــان                   ــد زن ــه ذهــن مــي آي ــعــه ب شــري

 !زنان زير جبر. هستند
ــا               در کشــورهــاي اســالم زده ب
قوانين ارتجـاعـي شـريـعـه، زنـدگـي             
زنان در پرتو محدوديتها و گـرفـتـن          
حق و حقوق آنان با تـجـارب تـلـخ و             

 .دردناکي همراه است
نگاه کردن به زن بعـنـوان جـنـس        
دوم بر اين شرايـط سـخـت تـحـمـيـل              

 .شده، چند برابر مي افزايد
زناني که موقعيت هاي رشد بـر        
آنها تـنـگ تـر اسـت و در صـورت                  
رسيدن بـه آن نـيـز در شـرايـط کـار                    
برابر،  از نظر اقتصادي، سـيـاسـي و        
اجتماعي در سطح پـايـيـن تـر قـرار              

از سـوي ديـگـر تـحـمـل             . مي گيرند 
کردن يک عمر حـجـاب اجـبـاري بـر               
روحيه زنان تأثيرات بشدت مـخـرب       

زنانـي کـه     .  و غير قابل جبراني دارد 
که امروز در داخل ايران با پـوشـيـدن        

لباس هاي رنگي، مانتوهاي کـوتـاه        
سعي بر آن دارند که بگـويـنـد    .....  و

مســئلــه کــرد در چــهــار کشــور             
ترکيه، ايران، عراق و سوريه موضـوع        
و مسئله اي تاريخي است و معضـلـي    

. است که تا کنون الينحل مانده اسـت  
عليرغم تفاوتهاي هر کشور، يک چيـز        
در همه اين کشورها به نسـبـت مـردم          

اعـمـال   .  کرد زبان مشترک بـوده اسـت       
بي حقوقي، سرکـوب و اعـمـال سـتـم               
مــلــي بــر ايــن مــردم در هــمــه ايــن                   
کشورها با شدت و ضعـف مـتـفـاوت           
ادامه داشته و بدون راه حل متمدنـانـه       
همچنان اين جوامع را بـا مشـکـالت           

و بـدون    .  متعددي مواجه کـرده اسـت      
حل مسئله کرد اين منطقه هـمـچـنـان        
ميتواند با کشـمـکـش و سـرکـوب و               
خونريزي و نا امني براي مردم هـمـراه        

زيرا جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و             .  باشد
دولتهاي مرکزي اين کشورها مـنـافـع       
مــتــفــاوت و بــعــضــا مــتــضــادي را              

نمايندگي ميکنـنـد و ايـن خـود يـک               
 . کانون بحران را ايجاد کرده است

  
جايگاه و موقعيت جنبشهاي                

 اجتماعي    
در مقابل اعـمـال سـتـم مـلـي از                
جانب دولتهاي مرکـزي، جـنـبـشـهـاي          
اجتماعي متفاوتي شکل گرفته اسـت     
که اهداف و سياستهاي مخـتـلـفـي را            

ــنــدگــي مــيــکــنــنــد         جــنــبــش  .  نــمــاي
نــاســيــونــالــيــســتــي کــرد کــه قــدمــت          
طوالنـي تـري دارد و خـود را ادامـه                 
جنبش عشاير و قبايل کـرد در قـرون            

 ميداند و رهـبـران آن     ۲۰  و ۱۹  و ۱۸ 
" کـرد "جنبشها هنوز به عنوان رهبران  

ــبــش                  ــاريــخ ايــن جــن ــهــاي ت ــبــل ســم
ــنـــد   ــبـــاشـ ــش       .  مـــيـ ــنـــبـ ــا جـ ــبـــعـ طـ

ناسـيـونـالـيـسـتـي احـزاب مـتـعـدد و                  
. متفاوتي را از خود بيرون داده اسـت       

امـا هــمـه ايــن احـزاب از سـنــتـهـا و                    
سياستها و استراتژي ويـژه اي پـيـروي         
مـيـکــنـنــد کــه در يـک چـهــار چــوب                 
عمومي ميتوان همه آنـهـا را در يـک             

اگـر چـه هـر        .  راستـا بـه حسـاب آورد         
کدام از آنها اهداف ميان مـدت خـود          

هدف همه اين .  را هم تعقيب ميکنند   
احزاب با هر اختالفي که با هـم دارنـد        
شريک شدن در قدرت در اين کشورهـا        

اين هدفي است که  قطب نمـاي  .  است

 مسئله کرد در متن تحوالت خاورميانه     
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 ۱ از صفحه  

اصــلــي ســيــاســت ايــن جــريــانــات و             
استراتژي سياسي  آنـهـا را تشـکـيـل               

 .ميدهد
ــت مــرکــزي و                 ــل دول در مــقــاب
سـيــسـتــم حــاکـم و در نـقــد جــنـبــش                 
ناسيوناليستي کرد، جـنـبـش نـوپـا و            
مدرني هم در کردستان شکل گـرفـتـه        
است، که راه حل ديگري را در مقـابـل    
مسئله کرد و مشکالت ايـن جـوامـع         

به يمن بـه مـيـدان      .  نمايندگي ميکند 
آمدن طبقه کارگر و مبارزه اين طبقـه        
ــت و                      ــواسـ ــه خـ ــدن بـ ــيـ ــراي رسـ بـ
مطالباتش، احزابي در ايـن مـنـاطـق            
شکل گرفتند که هم منتـقـد جـنـبـش            
ناسيوناليستي و هم عليه ستـم مـلـي           
و هم خواهان مبارزه اي طبقاتي بـراي    
رفــع ديــگــر ســتــمــهــاي اجــتــمــاعــي            

 ايـران  ۵۷ بعد از انقالب سال .  هستند
اين جنبش در کـردسـتـان ايـران بـراي              
اولين بارعمال و اجتماعا پا به ميـدان   
سياست گذاشت و حزب چـپ آن دوره       

به دنبال موفقيتهـايـي   .  را تقويت کرد  
که اين جنبش در کـردسـتـان ايـران بـه           
دست آورد تالش فعالين کمـونـيـسـت          
در کردستان عراق براي شکل دادن بـه     
چنين حرکت و جنبشي در اين بـخـش       
از کردستـان هـم شـدت گـرفـت و در                  
پروسه پـيـشـروي خـود بـه يـک حـزب                 

 .کمونيستي شکل داد
ــهــا و                  ــرغــم مــحــدوديــت عــلــي

کمبودهاي اين جنبـش بـويـژه احـزاب          
منبعث از آن در کـردسـتـان ايـران و                 
عــراق صــرف بــه مــيــدان آمــدن ايــن             
احزاب و اين گـفـتـمـان تـحـول تـازه و                 
مهمي بود که در تاريـخ کـردسـتـان و           
جدال جنبشهاي اجتـمـاعـي بـه مـرور            

اين جنبش اکـنـون بـا        .  متعين تر شد  
شــکــلــگــيــري و تــحــزب يــافــتــگــي              
کمونيسم کارگري بيش از هر زمـانـي       
با افق تر و  در حال ايفاي نـقـش خـود          

 . در کردستان است
بـا ايـن وجـود مـا هـنـوز شـاهــد                  
چنين تحولي در کردسـتـان تـرکـيـه و             

اما اين به اين مـعـنـا      .  سوريه نيستيم 
نيست که در ايـن دو بـخـش جـنـبـش               
کارگري و چپ و کمـونـيـسـتـي وجـود           

بلکه معني مشـخـص آن ايـن          .  ندارد
اسـت کــه در ايــن دو بـخـش تسـلــط                  
جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـالمـنـازع               

ضعف جنبش کمونـيـسـتـي در       .  است
اين دو بـخـش بـاعـث شـده اسـت کـه                  

ــامــه و افــق                       ــرن ــا ب ــوز حــزب ب ــن ه
سوسياليستي نتوانسته اسـت شـکـل         

. حزبي و اجتماعـي بـه خـود بـگـيـرد               
طبقه کارگر و مـردم زحـمـتـکـش در               
اين دو بـخـش هـنـوز از عـدم وجـود                   
چنين احزاب و آلـتـرنـاتـيـوي مـحـروم              

طبقه کارگر و مـردم ايـن دو       .  هستند
بـخــش بــراي رسـيــدن بــه خـواســت و               
مطالبات خود هيچ راهي بجز شـکـل         
دادن بــه چــنــيــن جـنــبــش و احــزابــي              

 . ندارند
ــه داليــل               ــران ب در کــردســتــان اي
مــخــتــلــف و مــتــفــاوتــي کــه جــاي               
توضيحش اينجا نيست ميتوان گفت     
که جدال جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و               
کمونيستي بـه تـعـادلـي دسـت پـيـدا                

ايـن يـک تـحـول مـهـم در               . کرده است 
تناسب نيرو و تعادل قواي جنبشهـاي        
اجتماعي است که هر تحـول تـعـيـيـن             
کنـنـده اي درجـامـعـه بـدون نـقـش و                   
حضـور جـنــبـش سـوســيـالــيـســتـي و               

. احزاب منبعث از آن ممکن نـيـسـت          
به اين معنا ميتوان گفت که جـنـبـش          
سوسياليستي در کردستان ايـران  در          
هر تحولي که اتفاق بيفتد عـمـال يـک         
پــاي قــدرت و تــحــول ســيــاســي در                

 . کردستان است
ــران در               ــان اي ــردســت ــرخــالف ک ب
کـردسـتـان عــراق عـلـيــرغـم وجـود و                
حضور اين جنبش تا رسيدن به چنـيـن    
تعادلي هنوز بايد راه طـوالنـي اي را            

در کردستان ترکيه و سوريه .  طي کند 
 .اوضاع از اين هم بد تر است

حال با توجه به نکات فوق الـذکـر       
دقيقتر ميتوان به تحـوالت اخـيـر در           
ميان نيروهاي دخيل در کـردسـتـان و           

 .در خاور ميانه پرداخت
 

 تحوالت خاور ميانه و            
 مسئله کرد     

در يک سال گذشته دو اتفاق مهـم      
در ترکيه و سوريه افتاده اسـت کـه از           
بقيه اتـفـاقـات در بـخـشـهـاي ديـگـر                  
کردستان برجسته تر و رسـانـه اي تـر             

خارج شدن نيـروهـاي   :  الف.  بوده است 
دولت سوريه از مناطق کردنشين ايـن     
کشور و تسلط احزاب ناسيوناليـسـت        

مـذاکـرات   :  کرد بر اين مـنـطـقـه و ب         
ک و دولـت تـرکـيـه و احـتـمـال                . ک. پ

توافقات آنها که تـا کـنـون بـه شـکـل                
 .غير رسمي رسانه اي شده است

ابــتـــدا بــه ايـــن دو مـــوضـــوع                

مـيـپـردازم و در ادامـه بـه اتـفـاقـات                   
ــم                 ــران خــواه کــردســتــان عــراق و اي

 .پرداخت
 کردستان سوريه          

با شروع انقالب آزاديخـواهـانـه و          
حق طلبانه مردم سـوريـه يـک نـيـروي              
توده اي مهـم و مـعـتـرض بـا قـدرت                
توده اي و خياباني به شـکـل عـمـدتـا              
تظاهرات با شعار رژيم اسد بايد بـرود        
معادالت منطقه را دستخوش تغييـر     

جــمــهــوري  .  و تــحــولــي جــدي کــرد          
اسالمي همراه بـا روسـيـه و حـمـايـت               
ضمني چين خـواهـان حـفـظ اسـد در               

در مقـابـل، تـرکـيـه و          .  قدرت هستند 
عربستان و قطر با حمايـت دولـتـهـاي           
اروپايي و آمريکا و ديگر کشـورهـاي       
عربي منطقه خواهان رفتن بشار اسـد      
و جايگزيني او با نيروهاي مورد نظـر     

ايـن قـطـب      .  و متحد خود ميبـاشـنـد      
بندي عمال و در يـک پـروسـه زمـانـي              
توانست مردم را از صحنه بيرون کنـد    
و سوريه را اکنـون بـه مـيـدان جـنـگ                
نيروهاي ارتجاعي از دو طرف تبديـل      

در اين پروسه يک سنـاريـوي   .  کرده اند 
سياه به مردم سوريه تحميل کرده انـد       
که تمام آن جامعه از چند ماه گذشـتـه     
تا کنون در آتـش و خـون غـرق کـرده                 

ــا ايــن تــحــوالت آثــاري از              .  اســت ب
امـا  .  انقالب مردم سوريه نمانده است  

با ايـن حـال رفـتـن اسـد بـه يـک امـر                       
مسجل براي مردم سوريه تبديل شـده     

 . است
در اين پروسه اتفاق مهمي که در      
کردستان ترکيه و سـوريـه افـتـاد ايـن              
بود که به دليل سياست دولت تـرکـيـه       

و .  ک.  ک. عليه بشار اسـد، عـمـال پ          
جمهوري اسالمي و دولت سـوريـه در          
يک جبهه عليه ترکيه قرار گرفـتـنـد و            
طي مذاکراتي پنهاني بـه تـوافـقـاتـي            

ک . ک. رسيدند که جريانات متـحـد پ       
در کردستان سوريه بدون هيچ جنـگـي    
اکثرمناطق کـردنشـيـن سـوريـه را از              

 . ارتش سوريه تحويل گرفتند
اين توافقات در شـرايـطـي اتـفـاق            
افتاد که جمهوري اسـالمـي و دولـت            
تـرکـيـه بـا تـوافــق هـمـديــگـر جـنــگ                  

آغـاز کـرده     .  ک. سختي را عـلـيـه پـک         
در نتيجه اين تـوافـق بـود کـه           .  بودند

و .  ک. ک. عمال و غير رسمي جنگ پ  
جـمـهـوري اســالمـي تـمـام شـد و بــه                  
عنوان متحد همديگر همراه با دولـت     
سوريه تالش کـردنـد کـه بـا تـقـويـت                  

ک منافع ترکيه را مـورد هـدف     . ک. پ
بـعـد از ايـن تـحـوالت            .  قرار بـدهـنـد     

ک در   . ک. عمال نـيـروهـاي مـتـحـد پ           
زيـرا  .   سوريه دست باال پـيـدا کـردنـد         

بدون هيچ جـنـگـي بـا ارتـش سـوريـه                 
مناطق کردنشين اين کشور تـحـويـل         

 . آنها داده شد
بعد از اين تحوالت بحث مذاکـره      

و دولت ترکيه شـکـل جـدي      .  ک. ک. پ
 . تري به خود گرفت

 
 ک و   . ک . مذاکره پ    

 دولت ترکيه      
طـبــق گــزارشــاتــي کــه اخــيــرا از            
جانب خـبـرگـزاري رويـتـر و روزنـامـه               
هاي ترکيه منتشر شـده اسـت از يـک            
ســال قــبــل مــذاکــرات نــمــايــنــدگــان            

ک و دولت ترکيه در بروکسل بـا  .ک. پ
نظارت دولتهاي اروپـايـي و آمـريـکـا            
در جريان بوده است که  نتيـجـه اي از         

ولي تحوالت منطقـه  .  آن حاصل نشد  
خاورميـانـه هـر دو طـرف درگـيـر را                 
ناچار کرده است که بـه مـذاکـراتشـان            

 . شکل جدي تر و علني بدهند
بـا تــحــوالت کــردســتــان ســوريــه          

ک براي يک دوره موقت و   .ک.عمال پ 
ميان مدت تقويت شده است و ترکيـه     
نگران مرزهاي خود با سوريه و نـقـش       

. ک در کردسـتـان سـوريـه اسـت         . ک. پ
ک کـه فـعـال        . ک. اما از طرف ديگر پ  

متحد غير رسمي جمهوري اسـالمـي       
ــرداي                    ــد در ف ــدان و اســد اســت مــي
ــرود                  ــر اســد ب ــه اگ تــحــوالت ســوري
جمهوري اسالمي نمـيـتـوانـد مـتـحـد            
قابل اتکايي براي او باشد و عمـال بـه        
دليل منافع جـديـتـري کـه جـمـهـوري              
اسالمي و ترکيه با هم دارند آنها يـک          
بار ديگر مـيـتـوانـنـد حـداقـل عـلـيـه                  

. اپوزيسيون همديگر مـتـحـد بشـونـد          
عـالوه بــر ايـن بـايـد تـوجـه کـرد کــه                     
حاکميت شمال کـردسـتـان عـراق هـم             

. خود را متحد دولت ترکيـه مـيـدانـد         
را نـاچـار     .  ک. ک. اين آينـده نـگـري پ        

کرده اسـت امـتـيـازات بـيـشـتـري بـه                  
اما هـمـزمـان کـه         .  دولت ترکيه بدهد  

اين اتفاقات افتاده و اتـفـاقـات قـابـل            
پيشبيني ديگري مانند رفتـن اسـد و        
تبعات آن هم دور از انتظار نيسـت در     
جامعه ترکيه يک جنـبـش اعـتـراضـي         
قوي عليه دولت ترکيه شکـل گـرفـتـه          
است که اوج آن اعتصاب غذاي بـيـش    
از هزار زنداني سياسي بـود کـه فـقـط          

. با درخـواسـت اوجـالن پـايـان يـافـت               
همه اين فاکـتـورهـا را اگـر در کـنـار                  

ک فـعـال     . ک. همديگر قرار بـدهـيـم پ        
. ک. ک. تقويت شده است اما آيـنـده پ      

زيــرا آنــهــا     .  چــنــدان روشــن نــيــســت       
نميخواهند به نيروي اعتراض شـهـري      

 . مردم در کردستان ترکيه اتکا کنند
با اين وصف برخالف کساني کـه        

ک از   . ک. کوته بينانه فکر ميکنند پ   
وضع قويتري برخوردار شـده اسـت و            

ک . ک. نبـايـد کـوتـاه بـيـايـد، خـود پ                
خوب ميداند بدون متحدان مـنـطـقـه           
اي امکان زيست در کوههاي قـنـديـل        

مـتـحـدان فـعـلـي         .  را نخواهـد داشـت     
ک جمـهـوري اسـالمـي و بشـار            .ک. پ

اسد ميباشند که هيچکـدام از آيـنـده           
کـردسـتـان    .  روشني برخوردار نيستند  

عراق هم با توجه به بحران جـديـي کـه         
گريبانگيـرش شـده اسـت و احـتـمـال                
جنگ با دولت مرکزي بيش از اينکـه        
به فکر منافع مردم کردستان ترکيه و     
سوريه باشد، براي حـفـظ  حـاکـمـيـت             
خود در کردستان عراق در تقال اسـت          

. و خود را متحد دولت ترکيه ميدانـد   
زيرا آينده آنها در حاکميت کـردسـتـان       
عراق بدون حمايت ترکيه تـيـره و تـار             

روشــن اســت کــه جــمــهــوري            .  اســت
اسـالمـي مـتـحـد مـالـکـي اسـت نــه                  

. احـزاب حـاکــم در کــردســتـان عــراق            
آينده سوريه هم نامعلوم و در پرده اي       

تنها چيزي که مسـجـل   .  از ابهام است 
به نـظـر مـيـرسـد ايـن اسـت کـه اسـد                     

اما هر جـريـانـي کـه بـعـد از               .  ميرود
اسـد قــدرت را يــا حـتــي بـخــشـي از                  
ــه کســب کــنــد                  قــدرت را در ســوري
سالهاي سـال درگـيـر جـنـگ داخـلـي                
خواهد بود تا بتواند رقباي خود را از       

بـنـابـرايـن دولـت آيـنـده            .  ميان بردارد 
سوريه هم معلوم نيـسـت مـتـحـد چـه            

در چنين اوضاعـي  .  کسي خواهد بود  
اسـت کــه مســئلـه مــذاکــرات دولــت            

ک مطرح شده اسـت و      . ک. ترکيه با پ  
تقريبا اکثر احزاب سياسي در گير در      
کردستان و همچنين کـردسـتـان ايـران          
در مورد اين واقعه اظهار نـظـر کـرده             

من در ايـن نـوشـتـه هـا خـواهـم                  .  اند
کوشيد در مورد علت و زمينـه هـاي           
اين مذاکرات و تغييرات در مـنـطـقـه         
حرف بزنم و در عين حـال بـه بـررسـي               

نـکـتـه    .  نظرات احزاب ديگـر بـپـردازم       
 اول اينست که 

کسي که خود را چپ مـيـدانـد و           
عمال بدون هيچ نقد جدي و طـبـقـاتـي       
بـــه حــــاکـــمــــان و اپــــوزيســـيــــون                
ناسيوناليست در کـردسـتـان عـراق و            
تـرکــيــه و ســوريــه در نــقــش مشــاور              
طالباني و بـارزانـي و اوجـالن ظـاهـر              
ميشود به آنها رهنمـود مـيـدهـد کـه             
چگونه سر مردم را شـيـره بـمـالـنـد و                 

فـقـط   ...  اعتماد آنها را کسب کنند و 
محدودنگري خود و همدلـي خـود بـا         
ناسيوناليستها را به نمايش گـذاشـتـه         

 . است
 ادامه دارد 

 ... مسئله کرد در متن                  

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



 
663شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 نفر در   ۶  فوريه ۱۷ روز يکشنبه  
 .ايران اعدام شدند

جـمـهـوري اسـالمــي ايـران عـمــر             
 ! شهبازي را اعدام کرد

حکومتي که به طناب دار تکيـه        
زده، به  مـردمـي کـه بـا فـقـر و بـاال                   
رفتن نجومي قيمتها دست و پـنـجـه          
نرم ميـکـنـد، چـنـگ و دنـدان نشـان                 

مـيـکـشـد و بـر بـاالي سـر                .  ميدهـد 
قربانيـان اعـدام شـده، سـران جـالدان              
اسالمي سخنراني کرده و عليه مـردم      

 . رجز ميخوانند
 فوريه در شهرک ۱۷ روز يکشنبه  

صدراي شيراز سـه جـوان را د رمـال               
مـعـاون دادسـتـان       .  عام اعدام کـردنـد    

شيراز بعد از اين مراسم شنيـع اعـدام         
و بعد از کشتن سه جوان با وقاحـت و     

اجـراي ايـن     :  سبعيت اسـالمـي گـفـت       
احکام در مال عام باعث خواهـد شـد       
مـجــرمــيــن از ارتــکــاب جــرم دســت           

 . بردارند
روز يکشنبه هـمـچـنـيـن در اراک           
سه نفر به اتهام مواد مـخـدري بـودن            

در آنـجـا نـيـز فـرشـيـد              .  اعدام شـدنـد   
محمـد حسـيـنـي طـاهـري دادسـتـان               
عمومي انقالب اراک گـفـت تـامـيـن             
سالمت و امنيت جـامـعـه از طـريـق              

اين افـراد    .  اين اعدامها بدست ميايد 
 ساله بودند و حـکـم       ۴۷  و ۱ ٣  و ۲۶ 

به تاييد دادستان کـل کشـور رسـيـده            
 . بود

 فوريه چـهـار نـفـر         ۱۶  روز شنبه   
پـرويـز   .   در زندان زاهدان اعدام شدنـد     

 ساله محمـد شـاه     ۲۴ مير بلوچ زهي    
 ساله عبداهللا بـراغـويـي      ۲۰ نور زهي  

 ۸ ٣  ساله غالم ريگي سيستـانـي     ۲۷ 
ساله  با اتهامات ساختگي به جوخـه        

 . اعدام سپرده شدند
روز شنبه خبر رسيد که حکومت   
جنايتکار اسالمي عمر شـهـبـازي را          

بــه حــکــم اعــدام عــمــر         .  اعــدام کــرد  
شــهــبــازي مــردم رزمــنــده ســنــنــدج           
اعتراض کرده و  در مقابل در زنـدان            
مرکزي سنندج تجمع کرده و چـنـدي           
قبل مانع اجراي حکم او شـدنـد امـا             
حکومت اسـالمـي مـخـفـيـانـه عـمـر               

 . شهبازي را اعدام کرد

رژيم جنايت اسالمي اعـالم کـرد        
ــاه                  ــمــي را ســحــرگ ــوي ــاح ل کــه صــب

 بهمن در زنـدان کـارون       ۲۶ پنجشنبه  
در هميـن روز در شـيـراز          .  اعدام کرد 

 سـالـه کـه مـتـهـم بـه                ۲۹ يک جـوان      
تجاوز بود در ميـدان گـاز شـيـراز در             

 . برابر ديدگان مردم اعدام شد
 بهمن ۲۵ رژيم در روز چهارشنبه   

 فوريه علي محمـدزاده را در      ٣ ۱ ماه  
مقابل چشم مردم در مـنـطـقـه شـرق             

 . تهران به دار آويخت
عالوه بـر اعـدامـهـاي گسـتـرده،             
حکومت اسالمي زندانيـان سـيـاسـي          
و محکومين به اعدام  را زجـر کـش          

تعداد زيادي زنداني بيمار و   .  ميکند
حتي مبتاليان به  بيماري سرطـان در     
زنـدانــهــا هســتــنــد کــه بــدلــيــل عــدم            
دسترسي بـه امـکـانـات پـزشـکـي و                 
سهل انـگـاري مسـئـولـيـن زنـدان در                
بــدتــريــن شــرايــط روحــي و جســمــي            

ايـن روزهـا خـبـر         .  زندگي مـيـکـنـنـد      
" رسيد يک زنداني اهل سـقـز بـه نـام                

که در شـهـر مـيـنـاب            "  محمد زينتي 
زنداني است دچـار خـونـريـزي شـديـد              

شده و به دليل عدم رسيـدگـي   "  معده" 
هـاي پـزشـکـي از            ي مـراقـبـت       و ارائه 

سوي مسـئـوالن زنـدان، مـتـاسـفـانـه               
 .فوت کرد

ــا              ــران ب حــکــومــت اســالمــي اي
جنايت زنده اسـت و هـر روز حـداقـل              

بـه ايـن     .  سه نفر را در ايران مـيـکـشـد      
موج جنايات گسترده بايد اعـتـراض         

 . کرد
کميته بين المللي عليه اعـدام از       
هـمــه نـهــادهــاي بــيــن الــمــلـلــي و از                
ســازمــانــهــاي عــلــيــه اعــدام دعــوت         
ميکند که به اين جنايت و خـونـريـزي      
حکومت اسالمي ايران بيش از پيـش     

 ! اعتراض کنند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
  ٣ ۲۰۱  فوريه ۱۷ 
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 هر روز  چند نفر را ميکشند،                            
 !  تا به حيات ننگين حکومت اشان تداوم بخشند                                      

: اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران        
صمد قديانـي يـکـي از شـريـفـتـريـن                
کارگران کارخانه الستيـک الـبـرز در          

 ١٩  بامداد روز پنج شنبه   ٢ ساعت  
بهمن ماه در حالي که در نتيجه کـم          
توجهي مسئولين حراست کـارخـانـه       
در پست نـگـهـبـانـي ايـن کـارخـانـه                 
مشغول نگهباني بـود دچـار حـملـه            

 روز   ٦ بيمـاري آسـم شـد و پـس از                 
مقاومت در برابر مرگ در روز سـه           

وي .   بهمن ماه جان باخـت ٢٤ شنبه  
از حــدود ده ســال پـيــش بــه عــلــت                
بيماري آسم از بخش توليد کارخـانـه      

 . به بخش نگهباني منتقل شده بود
  

بنا بر اظهار کارگـران کـارخـانـه           
الستيک البرز وي در پست نگهباني     
به علت بيماري اش بطور مـداوم بـا        
مسئولين حراست کـارخـانـه بـر سـر            
محل باجه اي کـه وي در آن انـجـام               

. وظيفه ميکرده درگـيـر بـوده اسـت          
بنا بر اظهار اين کارگران وي در روز      
حادثه به مسئولين حراست کارخانه      
اعالم کـرده بـود کـه حـالـش خـوب                 
نيست و با اصـرار ايـن مسـئـولـيـن                
بناچار نگهباني در باجه اي را قبـول      
کرده بود که محل جمع آوري زبـالـه          

 .هاي کارخانه بوده است
کـارگـران الســتـيـک الــبـرز طــي            
تماسـي بـا اتـحـاديـه آزاد کـارگـران                 
ايـران اعـالم کـرده انــد مـحــلـي کــه                
صــمــد قــديــانــي در روز حــادثــه و               
عليرغم بيماري آسم در آن مشـغـول         
نگهباني بوده است در جـايـي قـرار             
دارد که به علت تجميع زبـالـه هـاي            
کارخانـه در آن، تـحـمـل اش حـتـي                 
براي يـک انسـان سـالـم نـيـز بسـيـار                   

 .سخت مي باشد
  

بـنـا بـر گـزارشـهـاي رسـيـده بــه                 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران صـمـد              
قدياني عليرغم اينکه در روز حادثـه   
اعالم کرده بود حالش خوب نيـسـت         
اما بـا اجـبـار مسـئـولـيـن حـراسـت                 
کارخانه نـاچـار شـده بـود در بـاجـه                 
محل تجميع زباله هاي کارخانـه بـه          

بـنـا بـرايـن       .  انجام وظـيـفـه بـپـردازد        
گــزارش صــمــد قــديــانــي در حــيــن            

 ٢ نگهباني در اين باجه در سـاعـت          
بامداد روز پنج شنبه هفته گـذشـتـه        
دچار حمله بيماري آسـم مـيـشـود و             
بالفاصله طي تماسي با مسـئـولـيـن       
حـراســت وضـعــيــت خـود را اعــالم             
ميـکـنـد امـا پـس از سـپـري شـدن                   
مدتي، در حالي که وضعيت اش رو       
بـه وخــامــت بــوده اســت خــبــري از              
دريافت کمک نـمـيـشـود بـه هـمـيـن                
دليل بناچار با ترک باجه نـگـهـبـانـي         
راسا اقدام بـه عـزيـمـت بـه بـهـداري                 
کارخانه ميکند اما بارها در مـيـان      
زباله ها گرفتار ميشود و در جدالـي    
بين مرگ و زندگي بصـورت سـيـنـه          
خيز و در حالي کـه تـمـامـي بـدنـش              
آغشته به لجن زبـالـه هـا مـيـگـردد              
خود را از مهلکه بيرون ميـکـشـد و         
موفق به رسيدن به بهداري کارخـانـه         

وي در حـالـي بـه بـهـداري              .  ميشود
مــيــرســد کــه بــالفــاصــلــه از هــوش           
ميرود و در تالشي سنگين از سـوي      
مسئولين بهداري براي بـازگـردانـدن        
تنفس به صمد قدياني، تـعـدادي از           
اســتــخــوانــهــاي قــفــســه ســيــنــه اش          
ميشکند اما تالش آنان موثر واقـع      
نميشود و وي به بيمارستـان شـمـاره           
دو اعزام ميگردد و در آنجا تـوسـط      
مسئولين بهداري کارخـانـه بـه حـال           
خود رها ميشود بطوريـکـه آنـان نـه          
تنها خود اقدام به ترک بـيـمـارسـتـان           
ميکنند بلکه خانواده و نزديکـانـش       
ــرار                     ــه ق ــان حــادث ــز در جــري ــي را ن
نميدهند و صبح روز پنج شنبه پـس    
از اينکه از صـمـد قـديـانـي خـبـري                  
نميشود خانـوده اش را تـلـفـنـي در               

 .جريان حادثه قرار مي دهند
  

بنا بر اين گزارش خانواده صمـد      
قدياني صبح روز پنج شنبه پـس از          
حضور در بـيـمـارسـتـان و مشـاهـده              
وضــعــيــت وي، صــمــد را بــه يــک                
بــيــمــارســتــان خصــوصــي مــنــتــقــل        
ميکنند اما تالشهاي پـزشـکـان در         
بيمارستان خصوصي نيز موثر واقـع   

نميشود و صمد روز سه شنبه هفـتـه       
جـاري بـه عـلـت نـرسـيـدن اکسـيــژن                 
کافي به مغزش و سکته ناشي از آن       

 .تسليم مرگ ميگردد
اما صمد کسي نبود کـه مـرگ         
اش مـرگ زنـدگـي بـاشـد صـمـد بـا                  
توجـه بـه وضـعـيـتـي کـه داشـت از                   
سالها پيـش بـه هـمـسـرش وصـيـت               
کرده بود در صورت فوتش تـمـامـي        
اعضاي بـدنـش از نـاخـن تـا هـر آن                  
چـيـزي کــه بـراي بـقـا و بـهـروزي و                    
خوشبختي يک انسان الزم اسـت بـه           
همنوعـانـش اهـدا شـود بـه هـمـيـن                 
دليل جنازه صمد با تاخير و صـبـح           

 بهمن ماه تـحـويـل      ٢٧ امروز جمعه  
خانواده اش گرديـد و وي در حـدود            

 ٤٥  ظهر امروز در سـن      ١٣ ساعت  
سالگي در ميان غم و انـدوه صـدهـا       
نفر از همکاران و همسـر و دو خـتـر           
ــاه               ــگـ ــي اش در آرامـ ــاهـ دانشـــگـ
دارالسـالم شــهـرســتـان اسـالم شـهــر             

 .براي ابديت پذيراي خاک شد
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا            
تاکيد بر سهل انـگـاري مسـئـولـيـن             
کارخانـه السـتـيـک الـبـرز در فـوت                 
جانگـداز صـمـد قـديـانـي و جـبـران                 
تبعات مادي و مـعـنـوي نـاشـي از               
مرگ وي، اين ضايعه جبران نـاپـذيـر       
را به عموم کارگران الستيک الـبـرز،          
همسر و دختران اين عـزيـز از دسـت          
رفته صميمانه تسليت ميگويد و بر       
صمد قدياني که آگاهانه و با روحيـه        
اي فداکارانه تمامي اعضاي بـدنـش       
را تسليم بقا و بهروزي همنـوعـانـش        

 .کرد درود ميفرستد
  

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩١  بهمن ماه ٢٧  

 

 صمد قدياني کارگر الستيک البرز                             
 در حين کار در شرايطي بسيار اسف بار جان باخت                                           

  



 
663شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 ننگ بر گراني و عاملين آن        
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه مـا را بـه درد و عـذاب تـبـديـل كـرده                         

تا اين حكومت دزدان و مفتخوران حريص و ميلياردر هسـت، اوضـاع هـرروز        .  است
ثروتهاي ميـلـيـاردي آنـهـا تـمـامـا حـاصـل دزدي نـان شـب                         .  بدتر و بدتر خواهد شد   

 . و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان. فرزندان ماست
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محرومـيـت كـه هـرروز غـيـر                

فـريـاد   !  داد بـزنـيـم     .  قابل تحمل تر ميشود، اينست كه خشـم مـان را فـرو نـخـوريـم                   
به مفتخوران حاكم هـرچـه سـزايشـان اسـت بـا             ! اعتراض كنيم! اعتصاب كنيم! بزنيم

كوچه و خيـابـان و كـارخـانـه و صـف خـريـد و هـمـه جـا را بـه                                 !  صداي بلند بگوييم  
هم اينك اينـجـا و آنـجـا اعـتـصـابـات               .  كانونهاي اعتراض و حق خواهي تبديل كنيم   

كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسببين ايـن اوضـاع هـرروز                
 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. مشاهده ميشود

تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و مـيـوه و  خـانـه و كـاشـانـه مـنـاسـبـي                            
برخورداري از هـمـه نـعـمـات حـق           .  داشته باشيم، بلكه زندگي مرفه و شاد حق ماست 

تـحـصـيـل رايـگـان و           .  برخورداري از پزشك و داروي رايـگـان حـق مـاسـت                .  ماست
اسـتـراحـت و تـفـريـح و مسـافـرت و اسـتـفـاده از                          . مناسب حق همه فرزندان ماست 

هيچ تك نفري چه شاغل چه بـيـكـار چـه         .  آخرين دستاوردهاي زندگي حق همه ماست   
. بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايد گرسنه و محروم و حسـرت كشـيـده بـمـانـد                    

 .ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست
اين حكومت و اين نظام ناعادالنه سرمايه داري را ميتوانـيـم درهـم بـكـوبـيـم و                

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

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

 حزب كمونيست كارگري ايران    

اخـيـرا در سـايـتـهـاي ايـنـتـرنـتـي                  
اطالعيه اي مبني بر اعالم اعتصـاب     

 بهمن  از سوي ده نـفـر   ۲۸ غذا در روز  

از زندانـيـان رجـايـي شـهـر در سـايـت                  
کردپا  منتشر شده است کـه بـعـدا در         
فيس بوک و سايتهاي ديگر نيز پخـش     

 . شده است
 

کميته بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام              
اعالم مـيـکـنـد کـه زانـيـار و لـقـمـان                    
مرادي از اين اطالعيه بي اطالع بـوده   
و طبق اظهارات آنها حداقـل امضـاي      
اين دو زنداني واقعي نـيـسـت و بـدون            

کسب اجازه و اطالع خودشان در زيـر         
 .اين اطالعيه درج شده است

  
بدين وسيله از همگان ميخواهيـم    
که اين موضوع را در نظر گرفته و از           
سايت کردپا نيز ميخواهيـم اسـم ايـن          
دو زنداني محکوم به اعدام را از ايـن          

 . ليست پاک کند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام        
  ٣ ۲۰۱  فوريه ۱۴ 

 تکذيب امضا زانيار و لقمان مرادي                                 
 

 
تجمع تعدادي از کارگران     
امضا کننده طومار سي هزار      
نفري در محوطه ساختمان    

 وزارت کار    
به دنبال پيگيري هاي همـاهـنـگ        
کنندگان جمع آوري طومار اعتراضي      
کارگران مبنـي بـر خـواسـت افـزايـش              
دستمزدهـا و مـتـوقـف شـدن اليـحـه                
اصالحي قانون کار، امـروز دوشـنـبـه           
سي ام بهمن ماه، تعدادي از کـارگـران      
امضا کننده طومار سي هزار نفره بـه          
همراه هماهنگ کنندگان اين طـومـار        
در محوطه ساختمان وزارت کار واقـع   
در خيابان آزادي دست به تجمع زده و      
بر خواستهاي خود که در مـتـن نـامـه           
طومـار اعـتـراضـي بـيـان شـده اسـت                 

 .پافشاري نمودند
اين تجمع پس از آن صـورت مـي           
ــه                   ــهــران ب ــداري ت ــه اســتــان ــرد ک گــي
درخواست مجوز هماهنگ کننـدگـان      
طومار اعتراضي کارگران براي تجمع      
خيابـانـي در مـقـابـل وزارت کـار در                 

 بهمن ماه جاري مـخـالـفـت     ٢٨ تاريخ  
نــمــوده و مــتــعــاقــب آن هــمــاهــنــگ            
کنندگان طومار اعـتـراضـي بـه اداره            
اطالعات فراخوانده شده و دو تـن از            
آنان ساعت ها مـورد بـازجـويـي قـرار            
گرفته و به آنان تـاکـيـد شـده بـود کـه                  
کارگران حق برگزاري تجمع خـيـابـانـي        

هماهنگ کنندگان اين طومار    . ندارند
که به نمـايـنـدگـي از کـارگـران امضـا                
کننده که از مراکز مختـلـف کـارگـري        
حضور پيدا کرده انـد، هـم اکـنـون در              
حـال مـذاکـره بـا مسـئـولـيـن ذيـربـط                   

در ادامه خبرهاي تـکـمـيـلـي       .  هستند

 .به اطالع عموم خواهد رسيد
  

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩١ بهمن ماه  ۳۰ 

 
عدم پرداخت حقوق   

 کارگران سد ژاوه    
بــر اســاس گــزارش دريــافــتــي                

آقـايـان   ( شركـت مـعـتـبـر           كارفرمايان
يـكـي از     )  فرشيد و حميد ابوالفتاحـي    

شركتهاي فعال در پروژه سـد ژاوه كـه           
در قسمت راه سازي و تـونـل ايـن سـد             
مشـغـول بـه فـعـالـيـت مـي بـاشـد از                     

 نـفـر از       ٣٠٠ مـاه حـقـوق        ٤ پرداخت  
 . كارگران خود سرباز مي زند

بر اساس همـيـن گـزارش شـركـت            
ژيان ديگر شركت فعال در سد ژاوه كه       

شـود     از طرف مهندس آذري اداره مي      
كـنـد       سد كـار مـي     و در قسمت ديواره  

 مــاه حــقــوق      ٤ در اقــدامــي مشــابــه        
. كارگران خود را پرداخت نكرده اسـت     

اين عـدم پـرداخـت حـقـوق در حـالـي                  
گــيــرد كــه كـارگــران در            صـورت مــي   

صورت اعتراض به اين شرايط تهديـد      
شوند و در مـواردي هـم            به اخراج مي  

 .اخراج كارگران صورت گرفته است
الزم به ذكر است كه اين كـارگـران         

آوري كــار      در شـرايـط سـخـت و زيـان             
-١٢ اي كه درقـبـال       كنند به گونه    مي
 سـاعــت كــار روزانـه، مـاهــيـانــه              ١٠ 

 هـزار تـومــان       ٦٠٠ مـبـلــغـي حــدود        
هـمـچـنـيـن ايـن         .  كـنـنـد      دريافـت مـي    

ــران داراي قــرارداد            ــه     ٣ كــارگ  مــاه
 .باشند مي

 تجمع کارگران شرکت     
 نيما سازه در سنندج    

به گزارش رسيده، روز سـه شـنـبـه          
 نـفـر از کـارگـران         ۲۰  بهمن حدود ۲۴ 

شاغل در شرکت نيما سـازه بـه دلـيـل           
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه             ۲ عدم پرداخت  

 ۱۵  تاساعت   ۱۳:۳۰ خود از ساعت  
در مقابل دفـتـر ايـن شـرکـت تـجـمـع                  

 ۱۷۲۸ اين شرکـت در پـروژه         . کردند
واحدي شهر سنندج در زمينه سـاخـت    

 . باشد مسکن مشغول به فعاليت مي
الزم به ذکر است که اين کـارگـران         

 ساعت کـار سـخـت و          ۹ روزانه حدود  
آور انجام مي دهند کـه در قـبـال             زيان

 هـزار    ۴۲۰ آن ماهانه مبلغي حـدود        
کـنـنـد       تومان دستمزد را دريافت مـي    

که اين مبلغ نيز از سوي مـديـر پـروژه         
آقـاي فـرزاد سـنـجـري تـمـام و کـمـال                    

 .پرداخت نمي شود
 

 حادثه در محل کار    
 فاجعه آفريد

بنا به گزارش دريافتي روز شـنـبـه      
 بر اثـر انـفـجـار       ۲۸/۱۱/۹۱ مورخ  

ي آرويـن       يك ديگ بخار در کـارخـانـه        
 نـفـر از       ۸ پالستيك قزوين متاسفانـه      

كارگران شاغل در اين كـارخـانـه جـان           
الزم بـه ذكـر        .خود را از دسـت دادنـد      

است يكي از جان باختگان اين حادثـه      
به نام صادق اوسطي اهل سنندج بـود     
كه در ميان غم و اندوه وابسـتـگـانـش         

 .به خاك سپرده شد
ي هماهنگي براي كمك بـه         کميته

ايجاد تشـكـل هـاي كـارگـري ضـمـن                
اعالم اينكه فقدان شـرايـط ايـمـنـي و              

هاي کـار عـامـل       استاندارد در محيط  
اين گـونـه حـوادث بـوده و مـنـفـعـت                   
طلبي کارفرمايان را مسئول مستقيم      
حوادث ناشي از کـار بـراي کـارگـران               

دانـد، مـرگ ايـن کـارگـران را بـه                    مي
 اين عزيزان تسـلـيـت گـفـتـه و              خانواده

 .دانـد       خود را در غم آنان شريـك مـي       
 سايت کميته هماهنگي

 *** 

 

که اين چيزي نيست که ما خـواهـان      
آن هستيم و با به تـمـسـخـر گـرفـتـن             
ــن و دســتــورات اســالمــي               ــي قــوان
اعتراض خود را نشان مي دهند که       
گوياي بهرمند شدن از يـک زنـدگـي           
آزاد هستند و به تالش بـراي کسـب           
حـقـوق بـرابـر در يـک جـامـعـه آزاد                   

 .هيچگاه ساکت ننشسته اند
امـا در ايــن مــيـان حـکــومــت             
اسالمي ايران هميـشـه سـعـي کـرده            
اسـت جـلــوي اعــتـراضــات زنــان را             

امــروزه نــيــز  حــکــومــت         .  بــگــيــرد
اسالمي با بازداشت، اذيت و آزار و         

مــدام ....  فشــارهــاي فــرهــنــگــي و     
کوشيده است شخصيـت و کـرامـت          
انساني زنـان را در مـيـان جـامـعـه                 

 .تخريب کند
حکومت اسـالمـي خـوب مـي          
داند که زنان از همان اوايـل انـقـالب        
بطور گسترده اي مخالفـت خـود را          
با ايـن حـکـومـت زن سـتـيـز نشـان                  
دادنـد و نشــان دادنـد کــه حــجــاب              
اجـبـاري را نـخــواهـنــد پـذيــرفـت و                
حاضر نيـسـتـنـد بـراسـاس قـوانـيـن                

تـحـمـيـل     .  اسالمـي زنـدگـي کـنـنـد          
شرايط برده وار بر زنان تا بـه امـروز           
تنها با سـرکـوب، زنـدان و اذيـت و              

 .آزار قابل دوام بوده است

اما جمهوري اسالمي کـه تـاب        
هيچ نـوع مـخـا لـفـتـي را نـداشـتـه                   
اســت، در وارد کــردن ضــربــات و              
ايجـاد فضـاي رعـب و وحشـت در               
ميان زنان نيز از هـيـچ تـالـشـي بـه                 
خصوص در اوايل بقدرت رسيـدنـش    
که تجاوز در زنـدانـهـاي جـمـهـوري              
اسالمي امري رايج بود، فـروگـذاري    

 .نکرده است
جمهوري اسالمي مي دانـد کـه      
شايد با اين اقدامات توانسته اسـت     
در ظاهـر بـعـضـي از مـعـادالت را                
عوض کرده باشد و امروزه نـيـز هـر          
روز با قوانين تازه سعي دارد بيشتـر   
زنان را تحت فشار قـرار دهـد، امـا            
اين چيزي نـيـسـت کـه بـتـوان بـا آن                  
بــيــنــش و تــفــکــرات، وخــواســت و           
مطالبات برحق زنـان  را گـرفـت و               

 .بتوان اراده ها را سرکوب کرد
جمهوري اسـالمـي ايـن را هـم              
ــشــه از                   ــي ــان هــم ــد کــه زن ــدان مــي
کوچکترين فرصتي اسـتـفـاده کـرده          
اند تا قوانين مربوط بـه حـجـاب و             
ديگر فرامين ارتجاعـي ضـد زن را           
از خــود زدوده وبــه حــجــاب نــه                   

 .بگويند
 مارس روز جهاني زن مبارک   ۸ 

 .باد

 ... زنان هيچگاه            



 
663شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 :سقز
 ١٣٦٨ اول مه مه در سال 

ــهــوري اســالمــي در               ــم جــم رژي
مسـجــد جــامــع شــهــر ســقــز مــراســم           
دولتي بـرگـزار مـيـكـنـد، و بـا عـدم                   
استقـبـال كـارگـران از مـراسـم روبـرو                 

 .ميشود
 ارديبهـشـت، كـارگـران       ١٠ عصر  

شهر سقز در چند محله ايـن شـهـر از              
ــاد،                ــح آب ــه؛ حــمــال آبــاد، صــال جــمل
شافعي، كريم آباد و بلنـديـهـاي پشـت        
بردبران و تـپـي مـاالن، آتـش روشـن                
ميكنند، كـه تـا يـك سـاعـت ادامـه                 

 .داشت
 ارديبهشت كارگران چنـد  ١١ روز  

مـركــز كــارگــري شــهـر ســقــز كــار را               
و در جــمـع مــا و           .  تـعــطــيـل كــردنـد     

مــحــافــل خــود ايــن روز را جشــن                  
در يكي از اين مراسم ها كـه    .  گرفتند

با شركت دها نفر از كـارگـران بـرگـزار             
مراسم بـا يـك دقـيـقـه سـكـوت                .  شد

شروع و بـا سـخـنـرانـي چـنـد نـفـر از                     
كارگران راجع به مسـائـل مـخـتـلـف،             

يـكــي از كـارگــران در         .  ادامـه يـافــت    
مـورد گـرانــي و فشـاري كـه در ايــن                 
رابطه متوجه زندگي كـارگـران اسـت،          
همچنين ضرورت افزايش مـتـنـاسـب         

يـكـي   .  با ميزان تورم سخنـرانـي كـرد        
ديگر از كارگران در مورد مـبـارزارت      
كارگران جهان عـلـيـه سـرمـايـه داري              

: و گـفـت    .  بحران زده صحبـت كـردنـد       
سرمايه داري عامل همه نابـرابـريـهـا       " 

و ظلم و ستمي است كـه در جـامـعـه                
كارگران بـراي رهـايـي از          .  وجود دارد 

اين وضع بايد براي جامعـه اي آزاد و         
وي در ادامـه      ".  برابر مـبـارزه كـنـنـد         

تجارب طبقه كارگـر  : "سخنانش گفت 
در ســراســر جــهــان نشــان داده اســت             
هرگاه كارگـران مـتـحـد و يـكـپـارچـه                
عليه نابرابريهاي نظام سـرمـايـه داري         
مبارزه كرده اند، سرمايه داران را بـه           

. عقب نشيني و شكست واداشته انـد      
مــا كــارگــران جــز ايــن راه چــاره اي                 

رهـايـي مـا در گـرو مـبـارزه               .  نداريـم 
 ".متحد و متشكل ماست

در مراسم ديگري در شهـر سـقـز،          
يكي از كارگران در مورد روز كـارگـر         

آنگاه كارگران حول ستم .  صحبت كرد 
و نــابــرابــريــهــائــي كــه مــتــوجــه زنــان           

ميشود، همچنين مسائل مطالـبـات       
 .كارگري به بحث و گفتگو پرداختند

ايـن مــراســمــهــا مــجــمــوعــا ســه          
ساعت بطول انـجـامـيـد و در مـيـان                 
شادي و شادماني كارگران و فضـايـي      

 . مملو از رفاقت كارگري پايان يافت
 

 ١٣٦٩ اول ماه مه در سال             : سقز
 كارگـاران دخـانـيـات       ٦٩ در سال   

سقز مراسم اول مه را برگزار ميكننـد     
. و در اين روز كار را تـعـطـيـل كـردنـد          

صبح روز اول مـه كـارگـران بـه اداره                
دخــانــيــات مــيــرونــد و از طــرف                    
مسئولين اين اداره برايشان در مـورد       
اول ماه مه سخنراني ميشود، و آنـهـا       
را دعوت مـيـكـنـنـد كـه در مـراسـم                  
دولتي در مسجد جامع شركت كنـنـد    
ــرو               كــه بــا مــخــالــفــت كــارگــران روب

در جـمــعـهـاي مــخـتـلــف          .  مـيـشـونــد   
كارگـري تصـمـيـم گـرفـتـه مـيـشـود،                 

. مراسم نمايشي رژيم را تحريم كـنـنـد      
عمال كارگران سقز مـراسـم نـمـايشـي            
رژيم را بـمـنـاسـبـت اول مـه تـحـريـم                    

و از بعدازظهر اين روز دسـتـه       .  كردند
دسته در جمعها و محافل خانـوادگـي     
و يا در خارج از شهر مراسم مسـتـقـل       

كـارگـران در     .  خود را بـرگـزار كـردنـد         
و "  صـالـح آبـاد     " ،   " قـادرآبـاد  " باغهاي  

چند باغ ديـگـر كـه در اطـراف شـهـر                  
واقع شده اند جشن و مراسم چند صـد    

كـارگـران در ايـن        .  نفره برگزار كـردنـد     
مراسمها در مورد اول مـه صـحـبـت             
كردند و بـا بـرپـايـي جشـن و شـادي،                
آواز خواندن و پخش شيرينـي و چـاي            

در .  تا غروب مراسم را ادامـه دادنـد         
تمام مراسمها بـجـز كـارگـران تـعـداد              
زيادي از مردم شهر و جوانان شـركـت         
كردند در اين روز شهر سقز بـه حـالـت        

بـعـد از     .  نيمه تـعـطـيـل درآمـده بـود            
جشن و شادي و در غروب اين روز در       
تمام ارتـفـاعـات اطـراف شـهـر آتـش                
روشن شد، شعلـه آتـش در كـوه هـاي              

پشـت  " ،   " كـانـي كـبـود      " ،   " دوزخ دره " 
و "  پشـت قـبـرسـتـان شـهـر           " ،   " پادگان

تا تاريكي شـب زبـانـه        "  پشت كاريزه" 
ميكشيد و مـژده روز كـارگـر را بـه                 

 .تمام شهر و اطراف آن ميداد
بــبــعــد  ١٣٦٩ در ســقــز از ســال           

برگزاري مراسم اول ماه مه به سـنـتـي          
در سـال    .  جا افتاده  تبديـل شـده بـود          

 در مــحلـه كـريــم آبــاد ســقــز              ١٣٧٠ 
ايـن  .  مراسم اول ماه مـه بـرگـزار شـد            

مراسـم در مـنـزل يـكـي از كـارگـران                  

 در نزديـك ١٣٧١ در سال . برگزار شد 
در مسير جاده سقـز  ) گاوداري آيجي( 

و .  ـ بانه مراسم اول ماه مه برگزار شـد  
 در چـم مـام قـره نـي               ١٣٧٢ در سال  

مراسم دولـتـي     .   مراسم برگزار گرديد 
) شـهـيـد بـهـشـتـي         ( در سالنـي بـنـام         

برگـزار شـده بـود كـه ايـن مـراسـم از                    
 .طرف كارگران تحريم شد

در اين سالها به مناسبت ماه مـه    
ــاد،                 ــم آب ــلــو، كــري در مــحــالت ســي
شافعي، حمال آباد ، قرچي آباد شـعـار    

يك اقدام ديـگـر آتـش        . نويسي ميشد 
افروزي بود كه با گذاشـتـن دو رديـف            

 ١١ يـعـنـي      ١١ الستـيـك كـه حـالـت            
ارديبهشت روز جهانـي كـار را نشـان            

در دخـانـيـات      .  بدهد مشخص ميشد 
هم هر ساله مراسم اول ماه مه برگـزار        

در ايـن مـراسـمـهـا كـارگـران              .  ميشد
خواستهاي خود را از جملـه حـقـوق و             
مزاياي عـقـب افـتـاده را كـه تـوسـط                 
رژيم پرداخت نشده بود، بـا انـتـخـاب            
نـمـايـنـده و مـذاكـره كـردن بـا مـديـر                     

درمــراســم ســال   .  مـطــرح مــيــكــردنــد    
برگزار "  چم مام قره ني" كه در ١٣٧٢ 

شد، كارگران روي شيرينهـاي مـراسـم         
  »زنده باد اول ماه مه«نوشته بودند؛ 

 
 ١٣٧١ اول مه مه در سال            

كارگاران در گردهمايي روز                    
 . جهاني كارگر را جشن گرفتند               

در محلي بين         :   مراسم اول     
در مسير      "  آلتون    " و "  قادرآباد       "

 جاده بوكانـ  سقز          
در محل مراسم، چند صد نفـر از     

و بــا   .  كــارگــران تــجــمــع مــيــكــنــنــد        
گردهمايي و برگزاري پـيـك نـيـك اول             
مــه، روز جــهــانــي كــارگــر را جشــن              

در ايـن مـراسـم، كـارگـران            . ميگيرند
ضـمـن شـادبـاش اول مـه، در مــورد                
اهـمــيـت بـرپــايـي اول مــه و مـراســم                 
مسـتـقــل كــارگـري بـه ســخـنــرانـي و                

در اين گردهمايـي  .  گفتگو ميپردازند 
كـارگـران در مـورد دسـتـمـزد روزانــه               
كارگران و شرايط كار و زندگيشان بـه       

و در هميـن  .  بحث و گفتگو پرداختند 
روز كــارگــران ســقــز بــا هــم پــيــمــان                
ميبندند كه براي رهايي از ايـن وضـع        
و بـرپـائـي دنــيـايـي بـهــتـر مشـتـركــا                  

 .       مبارزه بكنند
 

جشن اول مه در          : مراسم دوم     
در مسير جاده سقز ـ            "  آيه نان     "

 سنندج   
نفر از كارگران هـمـراه     ١٥٠ حدود  

خانواده هايشان در ايـن گـردهـمـايـي             

مـراسـم بـا بـررسـي          .  شركت ميكننـد  
تاريخچه اول مـه، و تـبـريـك اول مـه                

و در مـورد مسـالـه          .  شروع ميـشـود   
گراني و بيكـاري در مـيـان كـارگـران              

ايـن مـراسـم بـا         .  بحث و گفتگـو شـد      
برپائي رقص و پـايـكـوبـي و خـوردن               

 .شيريني تا بعدازظهر ادامه داشت
رژيم جـمـهـوري اسـالمـي در اول             
مه اين سال در سـقـز مـراسـم دولـتـي               

اما كارگران بـا بـرپـائـي       .  برپا ميكند 
مراسم اول مه در دو نـقـطـه از شـهـر                  
عمال و رسما مراسم دولتي جمـهـوري    

 .اسالمي را تحريم ميكنند
 

 ١٣٧٢ اول مه در سال   
كارگران در جمـع هـا و مـحـافـل              
كارگري در تـفـريـح گـاهـهـاي اطـراف              

 شهر، اول مه را جشن ميگيرند
 

 ١٣٧٤ اول مه در سال   
 نفـر از كـارگـران و          ٢٠٠ بيش از   

خانواده هايشان كه عـمـدتـا كـارگـران            
كارگاههاي كوچك بـودنـد بـه بـيـرون             
شهر رفته و روز كارگر را با هم جشـن        

و ساعتها در سرور و شـادي      .  گرفتند
در مـراسـم     .  در كنار هـم بسـر بـردنـد          

كارگران سرودي به مناسبـت اول مـه           
خوانده ميشود و يكي از كارگـران در        
مـورد اول مــه و ضــرورت بــرگــزاري             
جشن در اين روز از طـرف كـارگـران،             

 .سخنراني ميكند
 

 ١٣٧٨ اول ماه مه سال    
به ابتكار سنديكاي خبازان شـهـر        
سقز بـه مـنـاسـبـت اول مـه، مـراسـم                  
علني با شكوهـي در سـالـن ورزشـي              

سـالـن   .  كاوه شـهـر سـقـز بـرگـزار شـد               
مراسم كه به اين مناسبت تزيين شـده        
بود، با تجمع دسته دسته كـارگـران و         
مردم زحمتكش و آزاديخواه بسـرعـت      

در ايـن    .  ممـلـو از جـمـعـيـت گـرديـد              
مراسم سـخـنـرانـيـهـايـي ايـراد شـد و                  
كــارگــران بــا پــخــش شــيــريــنــي روز              
همبستگي جـهـانـي خـود را گـرامـي              

اداره كار و عوامـل رژيـم در       . داشتند
صــدد بــودنــد، خــود را قــاطــي ايــن              
مراسم و در نحوه برگزاري آن دخـالـت        
كنـنـد، امـا هـوشـيـاري كـارگـران در                 
برگزاري و اداره مراسم، اقدامات آنها       

طبق اخبار، عـالوه بـر       .  را خنثي كرد  
اين مراسم، خـانـواده هـا و مـحـافـل                 
كارگري متعدد در تـفـريـحـگـاه هـاي             
كنار شهر و در تجمعهاي محدودتري       
نيز دور هم جمع شده و روز كـارگـر را         

به نقـل از ايسـكـرا ـ          « . جشن گرفتند 
  »٢٣ شماره 

 
 : بوكان    

 ١٣٧١ اول مه در سال          
روشن كردن آتش روي             

 " ناله شكينه      "ارتفاعات      
 ١٠ كارگران در بـعـدازظـهـر روز            

ــفــاعــات            ــه  " ارديــبــهــشــت در ارت نــال
مسـلـط بـر شـهـر بـوكـان بـا                 "  شكينه

روشن كردن آتش روز جهاني كارگر را     
 .به مردم شهر اعالم ميكنند

در روز اول مــه در چـنــد نــقـطــه                
شهر، كارگران با برپائـي گـردهـمـايـي            
هايي بشكـل مـحـافـل كـارگـري روز               

و .  جهاني كارگر را جشن مـيـگـيـرنـد        
در اين مراسمها ضمـن شـادبـاش اول           

مـراسـم   .  مه، شيريني پخش ميكنند   
ديد و بازديد از خانواده هاي كـارگـري      
در شــهــر بــوكــان، در روز اول مــه،                 
نشاني از گراميداشت روز كـارگـر در          

كارگران در ايـن روز در      .  اين شهر بود 
دسته هاي چند نفره به ديـد و بـازديـد          

و روز   .   هاي خانوادگـي مـيـپـردازنـد        
اول مه روز جهاني كـارگـر را تـبـريـك             

 . بگويند
 

 مريوان 
 ١٣٦٨ اول ماه مه در سال    

كارگران شهر مـريـوان، چـنـد روز          
قبـل از فـرا رسـيـدن روز كـارگـر، بـا                    
پخش تراكت در خيابانها و مدارس و       
چند محله شهر به اسـتـقـبـال اول مـه             

 .ميروند
 ارديــبــهـشــت بــر       ١١ عصـر روز      

بلنيهاي شـهـر مـريـوان در دو نـقـطـه                 
بمناسبت اول مه كارگران آتش روشـن      

 كردند
در روز كـارگـر بـخـش زيـادي از                
مراكز كارگري شهر مريـوان تـعـطـيـل         
شــدنــد و كــارگــران ســر كــارهــايشــان           

رژيــم در ايــن روز مــراســم          .  نـرفــتــنــد 
دولتي بر پا كرد اما اين مراسم بطـور        
يكپارچه از سوي كارگران تحريـم شـد         
و تنها تـعـدادي از عـوامـل رژيـم در                

 .مراسم دولتي شركت ميكنند
تعدادي از كارگران مـريـوان بـراي        
برپا كردن جشن و مراسم روز كـارگـر           
در محلي كه قبال تعيين كرده بودند،       

كارگران كه با لـبـاسـهـاي       .  جمع شدند 
نو در اين مراسم شركت كرده بـودنـد،       
ضمن صحبت در مورد روز كـارگـر و      
بحث و گـفـتـگـو در مـورد ضـرورت                
مبارزه براي مطـالـبـاتشـان شـيـريـنـي            
پخش كـردنـد و شـادي و شـادمـانـي                

اين مراسم پـس    .  خود را ابراز داشتند  
از سخنراني يكي از كارگران راجع بـه          
چگونگي پيشبرد مبارزه كـارگـران و        

 .ضرورت اتحاد كارگري، پايان يافت

 جنبش اول ماه مه در کردستان        
 بخش يازدهم    / تهيه و گرد آورنده نسان نودينيان         

 

 ۶  صفحه 



 
663شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱ از صفحه  

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  

براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         
 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   

حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          
 . شود

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

 
 : کانادا 

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

 
 : هلند

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

  
 :آمريکا
Bank of America 

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

swift code : BOFAUS ٣N 
  

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

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

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

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ۵ از صفحه   شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

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

Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian1@gmail.com  

 تلفن و اي مايل آدرس تماس با سر دبير                                   

در مــراســم ديــگــر در اول مــه،               
تعدادي از كارگـران شـهـر مـريـوان بـا              
برپا كردن مراسم مسـتـقـل خـود روز             

در ايــن   .  كــارگــر را جشــن گــرفــتــنــد         
مراسم كه با آمـادگـي قـبـلـي بـرگـزار                
شده بـود، كـارگـران بـا شـور و شـوق                  
زيادي در آن شركت بودند و در مـورد       
مسائل مختلف كارگري بـه بـحـث و            

اين مراسـم نـيـز بـا         . گفتگو پرداختند 
سخنراني يكي از كـارگـران در مـورد            
تاريخچه اول مه و وضع طبقه كـارگـر      

 .و خواستهاي كارگري، به پايان رسيد
 

مراسم اول مه در وستاهاي                 
 ! مريوان    

در تعدادي از روستاهاي مريـوان،    
كارگران در جمعـهـا و مـحـافـل خـود               

در .  روز اول مه را جشـن مـيـگـيـرنـد              
بــرخــي از ايــن مــراســمــهــا كــارگــران             
كشاورزي ضمن بحث و گفتگو بر سـر   
دستمزدها، تصميم گرفتند خود راسـا    
دستمزدهايشان را افزايـش دهـنـد كـه           
روز بــعــد از ايــن تصــمــيــم افــزايــش               

 .دستمزدها را عملي كردند
 

 ١٣٦٩ اول مه در سال          
مراسم اول مه با رقص و              

 پايكوبي     
روز اول مه در شهـر مـريـوان، در             
ــران                  ــارگ ــاري از ك ــه هــاي بســي خــان

گـروهـي از     .  گرديمائـي و جشـن بـود         
كارگران ساختماني، كـار را بصـورت          
نيمه تعطيل درآوردند و در محل كـار     

 .مراسم روز كارگر را برپا كردند

در بعدازظهر اول مـه، جـمـعـي از          
كارگران در حومه شـهـر رفـتـنـد و بـه               

 .رقص و شادي پايكوبي ايستادند
 

 منطقه ژاورود از توابع سنندج                
 ١٣٦٦ اول مه در سال          

مـحــمــد فضــلــي فــعــال كــارگــران         
  و     ١٣٥٧ فصلي در دوران انـقـالب          

ــان حــزب                 ــردســت ــه ك ــت ــي ــم عضــو ك
كمونيست كـارگـري ايـران، در مـورد            

؛  ١٣٦٦ مــراســمــهــاي اول مــه ســال           
كارگران ژاورود به دليل روابط نزديـك      
بـا شـهـر سـنــنـدج، و داشـتـن روابــط                  
عادي با كارگران سنندج تحت تـاثـيـر        
جنبش اول مـه كـارگـران سـنـنـدج در               

ما هم در ارتـبـاط   .  بودند١٣٦٥ سال  
بــا ايــن كــارگــران تــجــارب اول مــه                 
كارگران سـنـنـدج را بـرايشـان بـازگـو                

 كــارگــران    ٦٦ در ســال      .  مــيــكــرديــم 
منطقه ژاوروود تصميم به برپائـي اول      

و بــراي ايــنــكــه ايــن         .  مــه گــرفــتــنــد    
مــراســمــهــا بــا شــركــت روســتــاهــاي           

از روسـتـاهـاي      .  بيشتري انجام گـيـرد     
كالترزان كه از توابع مريوان هسـتـنـد           
و با منطقه ژاوروود نزديك ميباشند،     
دعوت كردند كه در مـراسـم اول مـه              

و براي گراميداشـت اول    . شركت كنند 
 .مه به ارتفاعات كوچكه سور رفتند

مراسم اول ماه مه، در ارتفاعـات        
كه يكـي از ارتـفـاعـات         " سور"كوچك  

بلند منطقه ژاوروود ميباشـد بـرگـزار         
نفر از زنـان و    ٣٠٠ نزديك به .  ميشود

مردان كارگر روستاهـاي آويـهـنـگ و           

كه كيلومترها از هـم    "  دادانه كمانگر" 
ــاه               ــه دارنـــد، ســـحـــرگـ ــلـ  ١١ فـــاصـ

كوچكه " ارديبهشت هم زمان به طرف   
حركت ميكنند و در آنجـا بـهـم       "  سور

و مراسم با شكوهي كـه  .  مي پيوندند 
سرشار از شور و شوق و روحيه اتـحـاد    

در .  و همبستگي بود برگزار ميكننـد  
هـمـيـن مـراسـم عـده اي از كـارگــران                  

و "  ره شـنــه ش     " ،   " بـزان " روسـتــاهـاي     
. نيز شـركـت مـيـكـنـنـد           "  دانيكه ش " 

كارگران شركت كننده در ايـن مـراسـم         
ضمن بحث هاي گرم پيرامون مسائل       
مشتركشان و در مورد روز كارگـر بـه       
دادن شعارهاي زنده بـاد روز جـهـانـي            

و بقيه وقت مـراسـم     .  كارگر پرداختند 
را به رقص و پايكوبي و آواز خـوانـدن        

فضاي مراسم چنـان  .  اختصاص دادند 
گرم و صميمانه بود كه گوئي همـه بـه        
يـك خــانـواده بـزرگ كـارگــري تــعـلــق               

 .دارند
در روز اول ماه مه عده اي ديـگـر         
از كارگران و مردم روستاي آويـهـنـگ        
در يكي از كوه هاي منـطـقـه ژاوروود          

مـراسـم روز     "  هـه واره بـه رزه        " به نـام      
 .كارگر را برگزار ميكنند
نـفـر از     ٢٠٠ در اين مراسم حدود     

زنان و مردان كارگر روستاي آويهنـگ     
آنــان از هـمــان      .  شـركـت كـرده بـودنـد         

ساعتهاي اوليه بامداد بصورت جـمـع      
هاي خانوادگي راهـي نـقـطـه تـعـيـيـن              
شده مـيـشـونـد و بـه هـمـديـگـر مـي                     

در اين مراسم نيز بـحـثـهـاي       .  پيوندند
گـرم و صــمــيـمــانــه اي جـريــان پــيــدا                

 .  ميكند
    ادامه دارد

بپرسيد حکومت اسالمي در پاسخ به    
اعتراضات آنها چـه گـفـت و از هـمـه                
اينها بخواهيد در مورد امـکـان فـلـج          

. شدن من با اين دولـت حـرف بـزنـنـد              
اين پاسخ را به گوش آنها برسانيد کـه       
در ايــران در پــاســخ بــه جــوانــي کــه                 

ــا                    ــر شــکــنــجــه ه ــگــويــد در اث مــي
ممکنست فلج شود ميگويند در هـر       
صورت ترا خواهيم کشت، فـلـج شـدن       

مـن فـکـر نـمـيـکـنـم در               .  مهم نيست 
تاريخ معـاصـر ايـن اتـفـاقـات عـادي               

 .  باشد

بــه هــمــه ســالم دارم و از هــمــه                 
ميخواهم اعتراضات را ادامـه دهـنـد       

 . تا به نتيجه برسد
 با احترام زانيار مرادي     
  زندان رجايي شهر کرج     

باز تکثير از کميته بين المللي       
 عليه اعدام    

  ٣ ۲۰۱  فوريه ۱۷ 

 ... ميگويند تو اعدامي هستي                        

 ... جنبش اول ماه مه در کردستان       


