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 عبدل گلپريانمختصری از تاريخ يک دوره /بخش بيست ودوم / 
 

 قلب عطيه خلقي از تپيدن باز ايستاد

 منصور حکمتملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگري/

فراخوان زبيده حاجي ميرزايي  
همسر بهـنـام ابـراهـيـم زاده را در              
حلقه حمايت و پشـتـيـبـانـي فـوري           
قرار دهيم. دسـتـگـيـري و زنـدانـي            
کردن فعالين کارگري پديده تازه اي 
نيست. و همچنين تالش و مبـارزه   
براي آزادي زندانيان سـيـاسـي امـر       

تازه و جديدي نيست. در چند سـال   
گذشته کمپين براي آزادي کارگـران  
زنداني بشکل جاري در جريان بوده 
اسـت. جــاري شـدن و رودر رويــي              
فعالين کارگري و خانواده هاي آنها 
و بخشهايي از دوستداران آنـهـا آن     

 عبدل گلپريان
 

اوت    ۲۴ کنگره ملي کرد" روز   
در شــهــر اربــيــل کــردســتــان عــراق          
برگزار مي شود. عالوه بـر شـرکـت         

نماينده گان احزاب ناسيونـالـيـسـت     
کرد و نمايندگان هـر چـهـار دولـت           
منـطـقـه، ايـران، عـراق، تـرکـيـه و                 
سوريه، نمايندگاني هم از اتـحـاديـه    

اروپا، اتـحـاديـه عـرب و سـازمـان             
ملل به اين کنگره دعوت شده انـد.    
در همين رابطه نمايـنـدگـان احـزاب       
ناسيونالـيـسـت کـرد از کـردسـتـان              

اين نـامـه را خـطـاب بـه هـمـه                
ــراي ازادي             ــبــشــان ب ــل ــکــه ق ــهــاي ان
وانسانيت مي تبد ، مينويسـم. بـي      
شک همه شمـا عـزيـزان سـازمـانـهـا            
ونهادهاي حقـوق بشـري هـر انسـان           

ــراي              ازادي خــواهــي کــه قــلــبــش ب
انسانيت مي تبد. خبر هاي دردناک  
مريضي تنها فرزند ما نيماي عـزيـز   
را داريد. ميدانيد که مـا بـا وجـود           
زنداني شدن همسرم بهنـام ابـراهـيـم       

زاده چه دردها ورنج هايي را انهم در 
نبود همسرم بهـنـام مـتـحـمـل مـي            
شويم. فرزندم نيما در نـبـود پـدرش         
متاسفانه به ايـن مـريضـي دردنـاک         

سـالـگـي در       ۵۲ با کمال تاسف علي مرادي در سن 
در مـيـان حـلـقـه            ۲۰۱۳ اوت  ۱۳ بامداد روز سه شنبه 

محبت بستگان ورفقايش براي هميشه از ميان ما رفت. 
زندگي علي مرادي کـوتـاه ولـي بـا تـالش و فـعـالـيـت                      
کمونيستي و خستگي ناپذير همراه بود. ياد علي عـزيـز      
در قلبهايمان، و در مبارزه مـان بـراي آزادي و بـرابـري               
هميشه زنده خواهد بود. ما به اعضـاي خـانـواده عـلـي             
مرادي، شهال خباززاده، آرمان و سياوش عزيز، خواهر و 
برادرانش و بستگان و رفقايش از صميم قـلـب تسـلـيـت          

 ميگوييم.
 

 ياد عزيز علي مرادي هميشه زنده خواهد بود
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۳ اوت  ۱۳ 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان 
و در    ۱۳۵۸ روز يازدهم شهريور 

ادامــه فــرمــان حــملــه خــمــيــنــي بــه             
کردستان، فاجعه قتل عام مردم قارنا 

 يتوسط سپاهيان اسالمي خميني رو
. مالحسني يکي از مـرتـجـعـيـن         داد

ــادي از                ــعــداد زي ــي هــمــراه ت مــحــل
پاسداران و با استفاده از دو دسـتـگـاه    
تانک جهت ايجاد رعب و وحشـت بـه     
روستـاي قـارنـا در مـحـور نـقـده بـه                   
پيرانشهر يورش بردند. روستاي قارنـا   
که بيخبر از تمام جنـگ ودرگـيـريـهـا        
بود توسط اين سـتـون اشـغـال شـد و            
پاسداران رژيم همـه مـردم روسـتـا از           
کوچک و بزرگ را به رگبار بستند کـه    

 ٦٨ در نتيجه اين تهاجم ضـد بشـري       
انسان از کودک، پير و جـوان را قـتـل        
عام کردند. آنزمان دستگاه تبليغاتـي   

خميني براي سرپوش گذاشتن بر ايـن    
روز    ٢٠ جنـايـت خـبـر آنـرا بـعـد از                  

 منتشر کرد.
در روزهاي نزديک به سالگرد اين 
ــاي                ــده ــان ــت ضــد بشــري، ب ــاي ــن ج
اسالمگراي النصر وابسته به القاعـده  
در هفته گذشته با يورش به تلحاصـل  

انسان بي دفـاع از زن و         ٧٠ و تلعرن 
کودک پير و جوان را قتل عام کردنـد.  
اين جنايت ضد انساني مي تـوانسـت   
تنـهـا از عـهـده مشـتـي اجـيـر شـده                    
اسالمي برآيد که فـقـط مـخـتـص بـه           
باورهـاي  جـريـانـات اسـالمـگـرا از                
جنس جمهوري اسـالمـي اسـت. ايـن          
دارو دسته اسالمـي بـه ايـن کشـتـار            
دسته جمعي قناعت نکرده و صـدهـا     
نفر از مردم آنجا را بگروگان گرفـتـنـد    

نفر از آنـان آزاد شـده        ٧٥ که تا کنون 
اند و هنوز از سرنوشت بقيه دستگيـر  
شده گان اطالعي در دسـت نـيـسـت.         
کشتار و قتـل عـام در تـلـحـاصـل و               
تلعرن از نوع هـمـان کشـتـار و قـتـل               
عامي است کـه بـانـدهـاي اسـالمـي             
خـمـيـنـي در قـارنـا بـوجـود آوردنــد.                 
جوهر، ماهـيـت و ضـرورت وجـودي           

 نگذاريد همسرم بهنام ابراهيم ز اده را به زندان برگردانند،
  نيما فرزندم به حضور پدرش نياز دارد

 "کنگره ملي" و 
  ذوق زدگي احزاب قومي و ناسيوناليست کرد

 علي مرادي کمونيست انقالبي و  
 کادر حزب کمونيست کارگري ايران درگذشت!

قتل عام تلحاصل و تلعرن و صحنه 
  گردانان اصلي در کردستان سوريه

 ۲ صفحه  
 ۲ صفحه  

 ۳ صفحه  

 ۴ صفحه  
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 ۱ از صفحه 

اين شبـکـه هـاي کشـتـار انسـان بـر                
اســاس آيــه هــاي قــرآن، قــوانــيــن و             
سنتهاي اسالمي و همچنين برگرفتـه  
از دستـورات و فـرامـيـن سـران ايـن               
دارودسته هـاي اوبـاش اسـالمـي در           
هزارو چهارصد سـال قـبـل اسـت کـه            
سران جمهـوري اسـالمـي از فـاجـعـه             
ــا تــا بــه امــروز و دســتــجــات                قــارن
اسالمگراي ديگرسالهاست آنرا عليه 

 انسان بکار مي بندند.  
آنــچــه کــه امــروز در کــردســتــان          
سوريه توسط اين جـريـانـات صـورت       
مي گيرد، هـمـان سـنـت و مـيـراثـي              
است که خميني و جمهوري اسـالمـي   
بعد از بقدرت رسيدنشان با خـود بـه       
ارمغان آوردند. وجه تشابه جـنـايـتـي       
که در تلحاصل و تلعرن بـا آنـچـه کـه         
در قارنا روي داد در اين است کـه در    
ــتــارهــاي                   ــت و کش ــر دو جــنــاي ه
اينچنيني از سوي جريانات اسالمـي  

 صورت گرفته است. 
حکومت سياه خاندان بشـاراسـد     
که از همدستان جـمـهـوري اسـالمـي          
ــول دوران                 ــيــرود، در ط ــار م ــم بش
زمامـداريشـان بـر مـردم کـردسـتـان              
سوريه آنان را از ابتدايي ترين حـقـوق     
شهروندي خود محروم کـرده بـودنـد.        
ستم و نابرابري عليه آنان تـا آنـدرجـه        
غير انساني بود که حتي شـهـرونـدان      
کرد سوريه از داشـتـن شـنـاسـنـامـه              
بــرخــوردار نــبــودنــد. بــعــد از شــروع           
انقالب مردم سوريه عليه حـکـومـت      
بشار اسد، مـردم کـردسـتـان سـوريـه           
خود را از دايـره حـاکـمـيـت دولـت و             
حکومت بشار اسد خارج ساختـنـد و     
اکنون احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد             
اوضاع اين مناطق را تـحـت کـنـتـرل        
خود دارند. تـمـکـيـن مـردم بـه قـدر                 
قدرتي ايـن احـزاب در مـقـابـل بـي                  
حقوقي هايشان که حکومت اسـد بـر     
آنان اعـمـال کـرده بـود و از طـرفـي                   
ــات              ــان ــري جــري ــخــاطــر وحشــي گ ب
اسالمي که فجايعي از نوع تلحاصل 

و تلعرن را خلق کردنـد، شـايـد فـعـال          
بـعــنــوان مــوهــبــتـي بــنــظــر آيــد. بــا             
ــاتــي کــه اســالم ســيــاســي از               ضــرب
انقالبات منطقه خورد و هـمـچـنـيـن          
بعد از رفتن اسد که يکي از متحدين 
رژيم اسـالمـي اسـت بـيـگـمـان دارو              
دسته هاي اسـالمـي ضـعـيـف تـر و               
بشدت حاشيه اي خواهند شد و مردم 
کردستان سوريه درخواهند يافـت کـه     
احزاب ناسيوناليست کرد نـيـز تـنـهـا        
براي سهم خواهي از قدرت بر زخم ده   

 ها ساله آنان سوار شده اند.
شايـد از خـوش شـانسـي مـردم              
کردستان سوريه باشد کـه رژيـم اسـد        
بخاطـر تـمـرکـز نـيـروي نـظـامـي در                  
جنگ با ارتش آزاد و ديگر جريانـات  
درگير در اين جنگ و براي سرپا نگـه  
داشــتــن قــدرت و حــکــومــت خــود،           
اولويت قدرت نظامي و کشتار را بـه    
منـاطـق مـرکـزي و جـنـوبـي کشـور                 
اختصاص داده است و به همين دليل 
قادر نبوده است که در شمـال سـوريـه      
بطور مستقيم جبهـه جـنـگـي نـظـيـر            
آنچه که در ابعـاد سـراسـري در حـال           
انجام است عـلـيـه مـردم کـردسـتـان              

 سوريه بگشايد.
مردم کـردسـتـان سـوريـه از زيـر             
تسلط و جنايات دهها ساله خـانـدان     
اسد فعال خارج شده اند اما از سويي 
ــيــروهــاي                ــريــت ن ــرب ــا تــوحــش و ب ب
اسالمگرا در قتل عام مـردم و رواج        
قوانين شريـعـه روبـرو هسـتـنـد و از               
سوي ديگر تحـت سـيـطـره احـزاب و            
جريانات ناسيوناليست کرد که تالش 
مي کنند مدل بارزاني و طالبانـي را    
در آنجا احيا کنند در آمده اند. اخيرا  
سران دو حزب ناسيوناليست کـرد در    
کردستان سـوريـه، مسـلـم صـالـح و               
عبدالحکيم بشـار در مسـافـرتـهـاي            
جداگانه خود به تهران و آنکارا نشـان    
داده اند که با اميد بستن به دولتهاي 
مخالف و موافق حکومت اسد يعني 
جمهوري اسالمي و ترکيه مي توانند 

موقعيـت خـود را در ايـن مـنـطـقـه                  
تحکيم ببخشند. عالوه بـر ايـن پـاي         
ديگر احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد              
سوريه در کنگره ملي کرد که بارزاني 
تدارک آن را ديده است قـرار دارد. بـا        
مشاهده ايـن اوضـاع از هـم اکـنـون              
معلوم است کـه چـه سـرنـوشـت غـم               
انگيزي زندگي مردم اين مـنـطـقـه را       
ــد. هــر کــدام از                    دارد رقــم مــي زن
جريانات و نيروهاي دخيل در اوضاع 
کردستان سوريه از دولـتـهـاي ايـران،         
ترکيه و حکومت اقليم بارزاني گرفته 
تـا جــريـانــات اسـالمــگـرا و احــزاب             
ناسيـونـالـيـسـت کـرد در کـردسـتـان                
سوريه همگي بر روي جنازه هاي لـت  
و پار شده مردم محروم و سـتـمـديـده         
آنجا، سرگرم سـرمـايـه گـذاري بـراي            

 حال و آينده خود هستند. 
متاسفانه جريان يا نـيـرويـي کـه         
بتواند تمامي اين بساط را کنار بزند 
و از موضـع خـواسـت و مـطـالـبـات              
انساني و طبقاتي مردم و کارگر کـرد  
درکردستان سوريه ابراز وجود کنـد و    
سخنگوي خواستهاي آزاديخواهانه و 
ــد              بـــرابـــري طـــلـــبـــانـــه آنـــان بـــاشـ
هنوزدرمـيـدان حضـور نـدارد. عـدم              
حضور چنين گرايش و نيرويي سـبـب   
شده است که سرنوشت آنان در دستان 
جريانات ناسوناليست و اسالمگرا از 
يک سو و از سـوي ديـگـر دولـتـهـاي               
مرتجع منطقه مـورد مـعـاملـه قـرار          
گيرد. کـردسـتـان سـوريـه نـيـازمـنـد                 
نيرويي چپ و کمونيست است کـه در    
دفاع از خواستهاي کارگـران و مـردم       
ستمديده بساط بازيگران کـنـونـي را        

 برهم بزند.
 ٢٠١٣ اوت  ١٣ 

  قتل عام تلحاصل ...

ودهشناک گـرفـتـار شـد و اکـنـون             
ماهـهـاسـت کـه مـا نـيـمـا را در                   
بيمارستان فوق تخصصي کودکـان  
محک بستـري کـرده ايـم .امـا بـه               
تازگي نيما را به خـانـه وبـه کـنـار          
خودمان اورده ايم ولي بعد از چنـد  
روز ديـگـر نـيـمـا بـنـا بـه تـاکـيـد                    
دکترهاي بيمارستان محک ووخيـم  
بودن وضعيتش بايد به بيمارستـان  

در  .محک بـرگـرددوبسـتـري شـود         
اين مدت زماني کـه هـمـسـرم در           
کنارمان بود تا حدودي وضـعـيـت      
روحي نيما بهـتـر شـده بـود. ولـي             
اکــنــون بــاز مــقــامــات قضــايــي          
تصميم گرفته اند که همسرم و پدر 
فــرزنــد بــيــمــارم را بــه زنــدان                   
برگـردانـنـد. بـرگـردانـدن هـمـسـرم               
بهنام به زندان ضربه سخت وکـاري  
به تنها فرزند بيمارم نيمـاي عـزيـز      
مي رساند وقطعا بهبـودي اش را      
به تاخيـر وبـه خـطـر مـي انـدازد.               
فرزندم همان گـونـه کـه بـه دارو و             
قرص پزشکان براي بـهـبـودي اش        
نياز دارد، به پدرش هم نياز دارد.   

من آزادي او را مـيـخـواهـم. جـرم           
همسـرم تـنـهـا دفـاع از کـودکـان                
وکارگران بـوده اسـت. بـهـنـام يـار              
ويــاور دهــهــا خــانــواده کــارگــري          
وکودک بـوده اسـت کـه بـه حـبـس               
ناعادالنه محکوم گرديده اند. ايـا     
همچين انساني بايد جايش گوشـه  
وکنج زندان باشد واز ديـدن تـنـهـا         
فرزند بيمارش وکودکاني که بهنام 
به انهـا عـالقـمـنـد اسـت مـحـروم               
بماند؟ من امروز به عـنـوان مـادر      
نيما ابراهيم زاده وهمسـر بـهـنـا م         
ابراهيم ز اده از تمامي سازمـانـهـا    
ونهادها ي انسان دوست ومتـرقـي   
وهمه کسانـي کـه قـلـبـشـان بـراي              
انسانيت مي تبد مي خواهم که به 
هر طريق ممکن کـه مـي تـوانـنـد          
ــدان                 ــه زن ــام را ب ــهــن ــد ب ــگــذارن ن
برگردانند واعتراض خود را عـلـيـه    
اين تصميم و برگرداندن بـهـنـام بـه       
زندان واکنش نشان بدهند. نيمـاي   
من به پدر ش نياز دارد وما نيز به 
کمک شما عزيزان نياز داريـم. مـا        
را تنها نگذاريد. همانطـور کـه تـا         
ــد.               ــوده اي ــان ب ــم ــراه ــم ــون ه ــن ک
صميمانه از همگان سپـاسـگـزارم.    
کمک کنيد تا بهنـام در کـنـار مـا           

 بماند
 

 نگذاريد همسرم بهنام...

شـهـر    رفيق عطيه خلقي يکي از فعاالن کانون معلمان
بود، در سازماندهي و برپـايـي    ٥٧ سنندج در دوره انقالب 

راهپيمايي هاي مردم عليه رژيم شاه نقش ايفا کرد. رفـيـق    
بـه فـعـالـيـت           ٥٧ عطيه بعد از پيروزي قيام توده اي سـال    

سياسي خود در پيوند با کومه له ادامـه داد و در جـنـگ            
نوروز خونين سنندج و راهپيمايي تاريخي مريوان فعاالنـه  

 .حضور داشت
 

 کميته کردستان
حزب کمونيست کارگري ايران به اعضاي خانواده  

 عطيه خلفي صميمانه تسليت ميگويد!
 

قلب عطيه خلقي يکي از فعالين سياسي و صميمي در  
 شهر سنندج از تپيدن باز ايستاد!  

 

 ۱ از صفحه 
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 ۱ از صفحه  

ايران ذوق زده شـده و مـنـتـظـر روز                  
افتتاحيه رسمي آن هستند. حـق هـم        
دارنــد چــون قــرار اســت اســتــراتــژي            
بارزاني آمال و آرزوهايشان را دنـبـال     

 کند و آنان را به جايي برساند.
 

کومه له زحمتکشان و سازمان  
 زحمتکشان

رضا کعبي يکي از نـمـايـنـدگـان        
کومه له زحمتکشان در مصاحبه اي   
با تلويزيون روداو مي گويد: "حضـور     
نمايندگان دولتها از جمله جـمـهـوري      
اسالمي ربطي به وظايف ما بعـنـوان   
عضوي در اين کـنـگـره نـدارد بـلـکـه            
حضور آنان امر و وظيفه خود کنـگـره   
است. (توجه کنيد "ربـطـي بـه آنـهـا               
بعنوان عضو کنگره ندارد اما امـر و    
وظيه کنگره است"!؟.) و ادامـه مـي         
دهد: حـکـومـت مـحـلـي کـردسـتـان               
خودش آنان را دعـوت مـي کـنـد يـا            
نمي کند به ما مربوط نيست چرا کـه  
اين تصمـيـمـي اسـت کـه حـکـومـت               
محلي کردسـتـان خـود اتـخـاذ کـرده             
است و براي ما اين يک امر طبـيـعـي    
اســت کــه از هــمــه کشــورهــا ( کــه                
منظورش دولتها است) در آن شرکت  

 داشته باشند".
ايشان يکبار حضور نمـايـنـدگـان     
رژيم را امر و وظيفه کنگره مي دانـد    
و بار ديگر آنرا به تصميـم حـکـومـت       
محلي حواله مي دهـد. اگـرسـازمـان        
رضا کعبي عضوي از هيئت بـرگـزار     
کننده کنگره است بنابر ايـن دعـوت       
از نمايندگان رژيم نيز که بقول ايشـان  
وظيفه کنگره است، قاعدتـا وظـيـفـه       
سازمان مـطـبـوع او کـه عضـوي از              
کنگره نيز هست مي باشـد. مـعـلـوم        
نيست چرا اينها تالش مي کننـد کـه     
شرمگينانه تا اين حد سر خود را زير 
بــرف کــنــنــد و بــروي مــبــارک خــود            

 نياورند؟.
در مورد دو جريان انشـعـابـي از        
ــه روشــن اســت.                ــه مســئل کــومــه ل
هـمــانــطــور کـه نــمــايــنـده  ســازمــان             
زحمتکشان گـفـتـه اسـت، " حضـور               
نمايندگان رژيـم وظـيـفـه کـنـگـره  و                
تصميم حکومت مـحـلـي کـردسـتـان         
است و براي آنها اين يک امر طبيعـي  
است که از همه دولتها شرکت داشتـه  
باشند". براي احزاب ناسيوناليست و     
قومپرست کرد حضـور نـمـايـنـدگـان           
جمهوري اسالمي غنيمتي اسـت کـه     
مــي تــوانــنــد بــر اســاس اســتــراتــژي          
بارزاني در آينده به چانه زني بـا آنـان       

 در جهت صلح و آشتي گام بردارند.
 

هر دو حزب دمکرات کردستان 
 و کردستان ايران

تــا جــايــيــکــه بــه هــر دو حــزب             
دمـکـرات کـردسـتــان ايـران بـر مــي               
ــد از                       ــع ــه ب ــل و چ ــب ــه ق ــردد، چ گ
انشعابشان تاريخا بـراي نشـسـت بـا         
نمايندگان جمهوري اسالمي نه تنـهـا   
هيچگاه مشکلي نداشتـه انـد بـلـکـه          
مصـالـحـه و آشـتــي بـخـش جـدايــي                
ناپذيري از سياستهاي اين حزب بـوده  
است. زمانيکه بارزاني و طـالـبـانـي          
هم در قدرت نبودند حزب دمـکـرات     
کردستان ايران همين استراتزي آشتي 
با جمهوري اسـالمـي را در دسـتـور             
داشــتــه اســت. تــرور رهــبــران حــزب           
دمکرات کردستان در نشستهـايشـان   
با جمهوري اسالمي نـتـيـجـه هـمـيـن          
سياست بوده و اکنـون نـيـزهـمـچـنـان          
بــراي احــزاب دوگــانــه دمــکــرات               
کردستان آنهم در اين کنگره بـيـش از     
پيش موضوعيت دارد. شايد بارزاني 
بتواند به يمن اين کنگره و در حاشيـه  
آن، ديدارهاي خصوصي هم بـرايشـان   

 ترتيب دهد. 
بنابراين وضعيت هر چهار حـزب  
ناسيوناليست قومي کرد عضـو ايـن     
کنگره در قبـال حضـور نـمـايـنـدگـان            
رژيم اسالمي و در قـبـال اسـتـراتـژي          
کنگره ملي کرد کامال روشـن اسـت.     
اين احزاب با افق و عملکرد خـود در    
طول عمرشان نشان داده انـد کـه بـه            
خواست و آرزوهاي مـردم کـردسـتـان         
بي ربط هستند. کارنامه اين احـزاب   
مملو از تالش براي پيدا کردن راهـي    
براي تحقق همان آرزوهايي اسـت کـه     
بارزاني و طالباني دنبال مي کـنـنـد.    
کنگره ملي کـرد نـمـونـه تـيـپـيـک از               
راهکاري متـرادف و هـمـاهـنـگ بـا             
تحقق اهـدافشـان اسـت. اسـتـراتـژي              
کنگره ملي کرد چـيـزي جـز تـکـثـيـر            
مدل سيستم بارزاني و طـالـبـانـي در       
توليد فقر و نابـرابـري، فسـاد و قـرار           
دادن صف احزاب ناسيوناليست کـرد  
در مقابل جبهه آزاديخواهي، بـرابـري   
طلبي و چپ جامعه براي بـخـشـهـاي       
ديگر کردستان نيـسـت. ايـن احـزاب          
سنتا و تاريخا شغلشان هـمـيـن بـوده       
است. از اين رو قباي اين اسـتـراتـژي       
مناسب تن همه اين جريانات دوختـه  

 شده است.
 

سازمان کردستان حزب 
 کمونيست ايران کومه له

يکي از نـمـايـنـدگـان کـومـه لـه                 
سازمان کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
ايران نيز در يک گفتگو با تـلـويـزيـون       
روداو مي گويد: "آمـدن نـمـايـنـدگـان         
جمهوري اسالمي به ايـن کـنـگـره بـه          
اين خاطردرست نيست که ايـن رژيـم       
در طول تاريخ موجوديتش مردم کرد 
را سـرکــوب کـرده اسـت. جــمـهــوري              
اسالمي يکي از آن دولتـهـايـي اسـت       
که دشمن مردم کردسـتـان اسـت. بـه          
اين خاطر ما فکر مي کنـيـم حضـور      
نمـايـنـدگـان رژيـم اسـالمـي در ايـن                 
کنگره جايز نيست، خوب نيست و به 
نفع نيست. در اينجا و در جـلـسـات          
هم بر سر ايـن اصـرار داشـتـه ايـم و                
درخواست کرده ايم که بـراي شـرکـت        

 جمهوري اسالمي راي داده نشود". 
سوالي که مطرح است اين اسـت    
که آيا جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت               
ترکيه، سـوريـه، و حـکـومـت اقـلـيـم               
کردستان در سرکوب و کشتـار مـردم     
کردستان با هـم فـرق دارنـد؟. گـويـا               
پرونده جـمـهـوري اسـالمـي سـيـاه و                
ننگين است که هست ولي پرونده سه 
دولت ديـگـر خـيـلـي پـاک و سـفـيـد                    
است!. همه آنان در سرکوبي و کشتار   
کارگران، کمونـيـسـتـهـا و مـردم هـر              
چهار بخش کردستان شريک و سـهـيـم    
هستند. از نظر نماينده کومه لـه ايـن     
دولتها ابدا مردم کـردسـتـان در ايـن           
بـخـشـهـا را سـرکـوب نـکـرده انـد و                    
حضور آنان جايز است، خـوب اسـت،     

 بنفع است و ايرادي ندارد.

ابراهيم عليزاده دبير اول کومه له 
نيز در گفتگو بـا هـمـيـن رسـانـه بـا                
فرمولي ديگر اين را بيان مـي کـنـد.      
او مي گويد: "با حضور نـمـايـنـدگـان         
جمهوري اسالمي در روز اول کـنـگـره    
ما شرکت نخواهيم کرد و آنـرا فـقـط        
در روز اول بايکوت مي کـنـيـم. امـا        
بعد از عدم حضور آنان  ما روند کـار  
کنگره را بايکوت نـخـواهـيـم کـرد و            

 شرکت مي کنيم". 
ــزب           ــان حـ ــتـ ــردسـ ــان کـ ــازمـ سـ
کمونيست با بايکوت کـردن روز اول      
اين کنگره  گويا از قيافه نمايـنـدگـان    
رژيم خوشش نمي آيـد. کـومـه لـه از            
سويي مي خواهد نشان دهـد کـه بـا          
نمايندگان رژيم در يک سالـن حضـور     
نخواهد داشت و از سوي ديگر با اين 
پشتک و وارو زدن به استراتژي کنگره 
بارزاني و شـرکـت خـود در مـجـمـع               
احزاب ناسيوناليست قومي و ديـگـر     
ــي و                 ــب ــذه ــجــع م ــرت ــات م ــان ــري ج
نمايندگان سه دولت سرکوبگـر مـردم     
کردستان مشروعـيـت بـبـخـشـد. در            
دنـيـاي سـيـاسـت چـنـيـن مـوضـع و                   
بياناتي يعني شيره مـالـيـدن بـر سـر            
مردم کردستان و بـه زبـان سـاده تـر               
يــعــنـــي عـــوامــفــريـــبــي و بـــازي               

 ديپلوماسي.
تالش براي متوجه ساختن کومه 
له براي عدم حضور در گنـگـره مـلـي       
کرد به اين خاطر است که بـه افـق، و       
سياستهاي مورد نـظـر خـود مـبـنـي           
برکمونـيـسـت بـودن و بـاور بـه امـر                  

سازماندهي مبارزات کارگري، تـوده  
اي و نهـايـتـا بـرانـداخـتـن جـمـهـوري               
اســالمــي از طــريــق انــقــالب مــردم           
متعهد و پايبند باشد. سازمانـي کـه      
خود را با دفاع از کارگر کرد و مـردم    
ستمديده کردستان و مـدافـع چـپ و            
سوسياليسم تـعـريـف مـي کـنـد، بـا              
چنين تعريفي از خود نبايد در کنگره 
اي عضــويــت داشــتــه بــاشــد و پــاي            
ســيـــاســت و اســتـــراتــژي احـــزاب              
ناسيوناليسـت مـرتـجـع و دو حـزب              
حاکم که تا مغز استخوان در ضديـت  
با کارگر، توده هاي مردم کردستان و   
کمونيستها امتحان خود را پس داده   
انــد مــهــر تــايــيــد بــگــذارد و بــه آن               

 مشروعيت ببخشد. 
ــزب           ــان حـ ــتـ ــردسـ ــان کـ ــازمـ سـ
کمونيست نمي تواند همچنان بـه دو      
پهلويي گويي و سياست يک بام و دو   
هوا ادامه دهد. يا بـايـد صـف چـپ،         
آزاديخواهي و راديـکـال تـوده مـردم           
کردستان و کارگران را تقويت کرد يـا    
بايد در مجمع احزاب ناسيوناليـسـت   
کرد شرکت کرد و عضـويـت داشـت.        
کومه له هنوز زمـان و فـرصـت آنـرا           
دارد که پاي خود را از اين مخـمـصـه    
کنار بکشد و آنگونـه کـه ادعـا مـي           
کند صف کارگـران، چـپ جـامـعـه و            
صــف مــبــارزاتــي تــوده هــاي مــردم          
کردستان عليه رژيم اسالمي و علـيـه   
احزاب ناسيوناليست کرد را تـقـويـت      

 کند.  
 ٢٠١٣ اوت  ٨ 
 

 ذوق زدگي احزاب قومي...   
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 ۱ از صفحه

 ۵ صفحه  

اندازه از تجربه و سازمان اعتراض 
در جامعه را بوجود آورده که با هر 
فراخواني  بـه اسـقـبـال آن بـرويـم.             
اما،  فراخوان همسر بهنام ابراهيم 
زاده امري دو فـوريـتـي و بسـيـار              
عاجل است.  فراخوان به اعتـراض   
تا آزادي بهنام ابراهيم زاده بر متن 
تعيين و موقعيت امروز او بعنوان 
فعال کارگري، فعال حقوق کودک و 
ــردم                   ــران و م ــارگ ــاور ک ــار و ي ي
زحمتکش مـيـتـوانـد بـه سـازمـان              
اعتراض بزرگ و قـدرتـمـنـد و پـر              
دامنه اي، تـبـديـل شـود. بـهـنـام                 
ابراهيم زاده را تـوده وسـيـعـي از               
مــردم  در شــهــرهــاي کــردســتــان            
ميشناسند. اين يک نقطه قـوت و       
فاکتور مهـم و قـابـل اتـکـا بـراي               

 سازمان اين اعتراض است. 
دوستان و هـمـراهـان فـراخـوان          
زبيده حاجي مـيـرزايـي  در درجـه           
اول تشکلهاي موجود کـارگـران از     
جمله اتحاديه آزاد کارگران ايـران،    
کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي ايـجـاد                
تشکلـهـاي کـارگـري، سـنـديـکـاي             
اتـوبـوسـرانــي تـهـران، سـنـديـکــاي             
ــپــه،             ــيــشــکــر هــفــت ت کــارگــران ن
معلمان، کـودکـان، خـانـواده هـاي          
کارگران، کارگران فـوالد زاگـرس،       
کيان تاير و ده ها مـرکـز کـارگـري         
هستند. اين جبهه وسيع از نزديـک   
با بهنام و نـيـمـا ابـراهـيـم زاده و                 
زبيـده حـاجـي مـيـرزايـي ارتـبـاط               
طبيعي و عادي دارند.  تالش زنده 
و سازمان اکسيون و تـجـمـع بـراي         
آزادي بهنام ابراهـيـم زاده در گـرو          
فــراخــوان مشــتــرک ســازمــانــهــاي        

 کارگري و فعالين کارگري است. 
 

طومار اعتراضي يکهزار تن از  
 کارگران خبازيهاي سنندج

تن از کارگران خبازيهـاي   ١٠٠٠ 
سنندج با امضاي طوماري نسبت به 

و    ٩٢ عدم افزايش دستمزدهاي سال   
همچنين عدم پاسخگويي نـهـادهـاي    

در ايــن     دولــتــي اعــتــراض کــردنــد.        
طومار اعتراضي قـيـد شـده مـدتـي            
قبل که اعضاي سه سنديکاي صنفي 
خبازان شهرهاي سننـدج، مـريـوان و        
سقز که به استانداري استان کردستان 
ــه و خـــواهـــان افـــزايـــش              مـــراجـــعـ

مردادماه  ٢٠ دستمزدهايشان تا روز 
شده بودند ولي هيچـگـونـه پـاسـخـي         

 ١٩ دريافت نکردند، لذا روز شـنـبـه        
تن از کـارگـران    ٢٠٠ مردادماه حدود 

خباز بـا تـجـمـع در مـحـل انـجـمـن                    
صنفي خود که نيروهاي امنيتي نـيـز   
در آنجا حضور داشتند، اعالم کردنـد  
در صورتي که تا پـايـان وقـت اداري          

مـردادمـاه بـه         ٢٣ روز چـهـارشـنـبـه        
خواست هايشان پـاسـخ داده نشـود،          
روز پنجشنبه دست از کـار خـواهـنـد       

 کشيد.
 

تجمع مردم نايسر و قار سنندج در  
 اعتراض به کمبود آب آشاميدني

ــافــتــي روز            بــراســاس خــبــر دري
مـردادمـاه عـداه اي از           ٢٠ يکشنبه 

روستاي "قار"   مردم شهرک "نايسر" و  
سنندج در اعتـراض بـه کـمـبـود آب            
 شرب تجمع اعتراضي بـرپـا کـردنـد.        
معـتـرضـيـن بـا تـهـيـه يـک طـومـار                    
اعتراضي و تحويل آن به اسـتـانـداري    
کــردســتــان خــواهــان رســيــدگــي بــه           
خواست خود و تامين آب آشاميدنـي  
شدند. الزم به ذکر است کـه کـمـبـود          
آب آشاميدني مشـکـالت زيـادي را        
براي مردم ساکن در محالت اطـراف    

 شهر سنندج بوجود آورده است.
 

ادامه اعتراضات كارگران فوالد 
زاگرس براي بازگشت بکار و 

 دريافت مطالبات معوقه
کارگر اخـراجـي    ۲۰۲ مرداد:  ١٦ 
با تنـظـيـم    »  فوالد زاگرس« کارخانه 

شــکــايــت مشــتــرکــي در اداره كــار           
شهرستان قـروه، درخـواسـت رسـمـي            
بازگشت به كار خود را ارائـه دادنـد.       

ــران         ۱۷۰  مــرداد: ١٥  ــر از کــارگ ــف ن
» فـوالد زاگـرس    « اخراجي کارخانـه    

براي پيگيري مطالبات صنفـي خـود     
در مقابل ساختمان اداره تعاون، کـار    
و رفاه اجتماعي شهرستان قروه تجمع 
کرده بودند. نماينده کارگران کارخانـه   
ــع               ــمـ ــجـ ــاره تـ ــرس دربـ ــوالد زاگـ فـ
ديروز،گفت: بعد از آنـکـه اعـتـراض            
ــوالد زاگــرس              ــران ف ــارگ ــي ک ــف صــن

تير ماه در تـهـران بـا وعـده              ۲۶  روز
تعدادي از نمايندگان مجلس نـاتـمـام    
مــانــد، بــا وجــود آنــكــه کــمــســيــون           

اي در      مجلس طي جـلـسـه      ۹۰  اصل
تيرماه کارفرما را متعـهـد    ۳۱  تاريخ

به پرداخت معوقات حقوقي کارگـران  
در اولين فرصت و عدم قـطـع رابـطـه         
کاري با کارگران کرده بود، متاسفانـه  
کارفرمـا نسـبـت بـه نـتـايـج جـلـسـه                   

اي نشان  توجه بي  ٩٠ كميسيون اصل 
کند. او افـزود:      داده و به آن عمل نمي

اين کارگران با تجمع خود در مقـابـل   
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعـي در    

اي کـارفـرمـا بـه            توجه اعتراض به بي
ــود              ــات کــمــســيــون اصــل ن مصــوب
مجلس، خواستار بـازگشـت بـکـار و         
دريافت مطالبات معوقه خود شدند. 
نماينده کارگران فوالد زاگرس با بيان 
اينکه کارگران از ابتداي سـال جـاري       

انـد، افـزود: بـا            حقوق دريافت نکـرده 
توجه به اينکه کارگران در وضـعـيـت      
نـامـنـاسـب مـعـيـشـتـي قـرار دارنــد                 
خواستار بازگشت به کار و دريـافـت       
معوقات حقوقي خود هستند. ايـلـنـا    

 :گزارش مي دهد
 

كارگران فوالد زاگرس يك ماه 
 پس از اخراج

يک ماه از تـعـطـيـلـي کـارخـانـه               
گـذشـت.   »  ذوب آهن فوالد زاگرس«

ابـراهـيـم مــال      « تـيـر مــاه،          ۱۸ روز   
مدير عامل فوالد زاگرس با »  بيگي

اي بـر روي تـابـلـوي              نصب اطالعـيـه  
اعالنات، کارخانه را به دليل کمـبـود   
نقدينگي و عدم توان توليد، تعـطـيـل    

اين کـارخـانـه در قـروه،             .اعالم کرد
هاي کوچک اسـتـان      يکي از شهرستان

کردستان واقع شده است. با زمـيـنـي      
هـکـتـار، ارزش         ۱۰۰ بـه مسـاحـت        

فوالد   .مالکيتي بسيار بااليي دارد
» چـدن « زاگرس بـر خـالف نـامـش             

توليد مي كند. دولت از دو دهه قبـل   
 ۱۰ اش را کليد زده بود.     اجراي پروژه

کشـد تـا کـارخـانـه راه             سال طول مي
سـال هـم از راه            ۱۰ اندازي شـود و        

گذرد. مالکانش گمـان    اش مي اندازي
بردند اعالم تعطيلي کـارخـانـه و         نمي

کـارگـرش بـراي بـيـمـه              ۲۳۵ معرفي 
کارگـران    .بيکاري، دردسر ساز شود

فوالد زاگـرس بـا آنـکـه يـک مـاه از                 
گـذرد هـنـوز از         تعطيلي کارخانه مي

حقوق صنـفـي شـان عـقـب نشـيـنـي               
اند. آنان در آخـريـن اقـدام، بـا               نکرده

تنظيم شکايتي مشترک در اداره کـار  
شهرستان قـروه، درخـواسـت رسـمـي            

 .انـد  بازگشت به کار خود را ارائه داده
ــدي      «  ــم ــح ــن م ــروي ــاالن     »  پ ــع از ف

مستقل کارگري در اين رابطه به ايلنا 
 ۲۳۵ خـواسـتـنـد از            گـويـد: مـي       مي

هـاي مـتـمـادي در            کارگري کـه سـال    
ــت              ــرس زحــم ــوالد زاگ ــه ف ــارخــان ک

انـد خـالص شـونـد. انـتـظـار                  کشيـده 
داشــتــنــد کــارگــر شــهــرهــاي دور از           

آورد    پايتخت که از قانون سر در نمـي 
از دريافت بيمه بـيـکـاري خـوشـحـال           

دهـد: مـطـابـق           وي ادامه مـي   .شود
هــاي    قــانــون تــا زمــانــي کــه هــيــات         

تشخيص و حل اختالف کار به اخراج 
قطعي راي نداده باشند کارفرما حـق    

ندارد، کارگـرانـش را بـراي دريـافـت            
بيمه بيکاري به تـامـيـن اجـتـمـاعـي            

عدم تضميـن اجـرايـي        .معرفي کند
.    ۹۰ مصوبات کـمـيـسـيـون اصـل             

کارگران در هفته اول پـس از اخـراج،       
تجمعـاتـي را در مـقـابـل اداره کـار                 
شهرستـان قـروه بـرگـزار کـردنـد امـا                
مديران اين نهاد دولتي به جاي آنـکـه   
فــرم دادخــواســت و شــکــايــت را در            

هـا     اختيار کارگران قرار دهـنـد بـه آن       
دهند. اگـر فـرم         فرم بيمه بيکاري مي

کــردنــد    بــيــمــه بــيــکــاري را پــر مــي          
کارگران که از    .شان قطعي بود اخراج

پشت پرده اين بذل و بخشـش مـطـلـع       
روند تا مشکل  بودند به کردستان مي

را براي استاندار مطرح کنند. وقـتـي      
گـيـرنـد بـه        از استاندار هم جوابي نمي

آينـد و اعـتـراضـاتشـان را             تهران مي
دهـــنــد. تـــجـــمـــعـــات          ادامــه مـــي    

شان در خيابان پاسـتـور و در        متوالي
مقابل مجلـس بـه تشـکـيـل جـلـسـه               

 .شود منجر مي ۹۰ کميسيون اصل 
در جـلـسـه ايـن کـمـيـسـيـون، هـمـه                   

مالکان و مدير عامل فوالد زاگـرس    
شـونـد      يابند و مدعي مـي  حضور مي

کارخانه را به مزايـده گـذاشـتـه و بـه            
تنها شرکت کننده اين مزايده واگـذار    

اند اما نـامـي از مـالـک جـديـد              کرده
 ۹۰ کـمـيـسـيـون اصـل             .آورنـد    نمي

مجلس، كـارفـرمـايـان  را مـکـلـف                
کند عالوه بر پرداخـت مـعـوقـات        مي

کارگران، مالک جديد را به کميسيـون  
معرفي کنند تا از او تعهد بگيرند بـا  
راه اندازي مجدد فـوالد زاگـرس هـر          

كارگر اين كارخانـه را بـه كـار           ٢٣٥ 
بدين ترتيب، کارگران بـه     .باز گرداند

گـردنـد امـا مـديـر             شهرشان باز مـي   
عامل كارخانه هيچ يک از تعهداتـش  

کند. زماني که کارگران   را عملي نمي
معترض در مـقـابـل اداره کـار قـروه            

شود  ها گفته مي کنند به آن تجمع مي
 ۹۰ مصــوبــات کــمــيــســيــون اصــل          

اعتباري ندارد و شما بـايـد مـطـابـق          
قانون، شـکـايـتـتـان را در اداره کـار               

محمدي بـا اشـاره بـه            .مطرح کنيد
عدم اجراي مصوبه کميسـيـون اصـل      

گـويـد: قـانـون قـوه              به ايلنـا مـي     ۹۰ 
تر از قانون قوه مقننـه   مجريه مسجل

توانستنـد بـا      است. کارگران تنها مي 
 ۹۰ اشاره به مصوبه کميسيون اصل   

مجلـس خـواهـان اجـراي آن شـونـد.               
مصوبات اين کـمـيـسـيـون تضـمـيـن           

چرا درخواست تنفـس    .اجرايي ندارد
شود؟  مـالـکـان فـوالد زاگـرس               نمي
توانستند، با اعالم ورشکستـگـي    مي

يا در خواست تنفس بـراي فـروش يـا        

تغيير کاربري، کارخانه را به صـورت    
موقت تـعـطـيـل کـنـنـد امـا از ايـن                  

هـا بــراي تــعــطـيــلــي مــوقــت            مسـيــر 
مـحـمـدي     .کارخانه اقدام نشده اسـت 

اي  گويد: هر کارخانه  در اين رابطه مي
که ورشکست شود با استفاده از ماده 

تـوانـد اعـالم       قانون تجارت مي ۱۴۱ 
ورشکستگي کند تا صحت ادعايـش  
مورد بررسي قرار گيرد. کارفرمـايـان    
فوالد زاگرس ادعاي ورشـکـسـتـگـي        
دارنـد امـا بـراي اعـالم آن اقـدامــي                

دهــد:    وي ادامــه مــي      .کــنــنــد   نــمــي
تـوانسـتـنـد        کارفرمايان همچنين مي

براي فـروش يـا تـغـيـيـر کـاربـري بـه                  
وزارت صنعت، معدن و تـجـارت در       
خواست تنفس دهند. در اين صـورت   

کرد  ها طلب دليل مي وزارتخانه از آن
و از آنجا پـرونـده کـارخـانـه را بـراي               
تصميم گيري نهايي به شوراي عـالـي   

کرد. در صـورتـي کـه            کار ارسال مي
شـد     اجازه تنفس به کارخانه داده مـي 

عالوه بر تعطيلي مـوقـت کـارخـانـه،          
کــارگــران مشــمــول بــيــمــه بــيــکــاري         

اين فعال کارگري معتقـد    .شدند مي
است: مقـاومـت غـيـر مـنـطـقـي در                

هاي قانونـي کـارگـران       مقابل خواسته
ــي نشــان مــي          ــه خــوب دهــد قصــد       ب

کارفرمايان از اقـدامـاتشـان، اخـراج          
هــاي    کـارگـري اسـت کـه سـال              ۲۳۵ 

جوانيشان را در اين کارخـانـه سـپـري       
گفتني است مـديـر عـامـل          .اند کرده

تـر بـا اشـاره بـه              فوالد زاگرس پـيـش  
ــي      ــده ــي            ۹۰ ب ــان ــوم ــون ت ــي ــل ــي م
اش بـه ايـلـنـا گـفـتـه بـود:                    کارخـانـه  

مـيـلـيـارد        ۴ سرمايه اوليه کارخـانـه     
تومـان بـوده اسـت. قـانـون تـجـارت                 

درصـد     ۱+۵۰ گويد اگر شرکتي    مي
زيان انباشته داشته باشد ورشکـسـتـه    

 ۶۰ شود. کارخانه فوالد زاگـرس      مي
ميليارد تومان زيان انباشته دارد کـه  

اش    برابر سرمـايـه اولـيـه       ۱۰ بيش از 
 (منبع ايلنا) .است
  

ــام       مــرداد:     ١٥  ــفــت مــق مــخــال
دادستاني باتمـديـد مـرخصـي فـعـال           

 کارگري وکودک بهنام ابراهيم زاده.
بهنام ابراهيـم زاده از فـعـالـيـن             

کارگري وکودک و از اعضاي کـمـيـتـه     
پيگـيـري تشـکـلـهـاي آزاد کـارگـري               
وجــمــعــيــت دفــاع از کــودکــان کــار            
وخيابان که چندي پيش براي پيگيري 
درمان تنها فرزند بيمارش نـيـمـا بـه         
مرخصي آمده بود امروز سـه شـنـبـه       
پانزدهم مرداد براي تمديد مـرخصـي   
خودبه دادستاني تهران مراجعـه کـرد     
ــا ادامــه               ــهــران ب امــا دادســتــانــي ت

 نگاه هفته
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مرخصي وي که بتوان در کنار فرزنـد  
ــالـــفـــت           ــانـــد مـــخـ ــمـــارش بـــمـ بـــيـ

مقامات به جاي موافقت بـا     کردند.  
تمديد مـرخصـي بـه وي پـيـشـنـهـاد               
اينکه عفو بنويسد داده انـد امـا وي       
بــه ايــن درخــواســت جــواب رد داده            
است؛ برگرداندن بهنام به زندان ظلمي 
آشکار بـه خـانـواده بـهـنـام و کـودک                
بيمارش نيما ابراهيـم زاده اسـت کـه          
طي روزهاي آينده بايد در بيمارستان 
محک کودکان بـراي رونـد درمـانـش           
بستري شود ومراحل سخـت شـيـمـي       
درماني را پشت سر بگذراند نيما بـه    
جـز دوري از پــدر بـايــد دردشـيــمــي              
درماني و استرس و ديگـر نـاراحـتـي       

کـمـيـتـه دفـاع از           ها را هم بکـشـد.      
بهنام ابراهيم زاده مخالفت با تمـديـد   
مرخصي وبـرگـردانـدن بـهـنـام را بـه                
زندان به شدت محکوم کرده وخواهان 
آزادي تــمــامــي فــعــاالن کــارگــري و          

 زندانيان سيا سي مي باشد!
  

نهادهاي مسئول در استان کردستان  
در هماهنگي با کارفرماي فوالد 

زاگرس درصدد تحميل اخراج بر 
 .کارگران اين کارخانه هستند

مرداد: اتحاديه آزاد کارگـران   ١٥ 
ايران: از شروع اعتراضـات کـارگـران       
اخــراجــي فــوالد زاگــرس نــزديــک بــه          
يکماه گـذشـت. در ايـن مـدت، ايـن               
کارگران يکروز در مقابل دفتـر بـيـت      
رهبري و بمدت سـه روز در مـقـابـل             
مجلس شوراي اسالمي در اعـتـراض   
به اخراج خود دست به تجمع زده اند. 
عالوه بر اين کارگران فـوالد زاگـرس       
بارها در مقابل اداره کار شـهـرسـتـان     
قروه و استانداري کردستان دسـت بـه     

و خـواهـان رسـيـدگـي بـه               تجمع زده
ــد. ايــن               خــواســتــهــاي خــود شــده ان

سال سابقه کار دارند،  ٢٠ کارگران تا 
از اول سال تاکنون دستمزدي دريافت 
نکرده اند و بسياري از آنـان بـدلـيـل           
شرايط سخت و زيـان آور کـار دچـار          
لطمات شديد جسماني شـده انـد. در        
آخرين تجمع کارگران فـوالد زاگـرس       
که در مقابل مجلس شوراي اسالمي 
بـرگـزار شـد کـمـيـسـيــون اصـل نــود                 
مجلـس بـا بـرگـزاري جـلـسـه اي بـا                   
شرکت مدير عـامـل و سـهـامـداران            
کارخانه و نماينده هـاي کـارگـران بـر         
شفاف سازي فروش کارخانه و تـعـهـد    
خريدار نسبت به حفظ و بکار گـيـري     
کارگران صحه گذاشت و اواخر هفـتـه   
گذشته صورتجلسه کميسـيـون اصـل      
نود به طرفين ارجاع شد. با ايـنـحـال       

اداره کار و فرمانداري شهرستان قـروه  
از آنجا که در صورت اخـراج کـارگـر        
توسط کارفرما و تمايـل داوطـلـبـانـه        
کارگر براي به وصل بيـمـه بـيـکـاري،        
رابطه کاري اش با کـارفـرمـا قـانـونـا         
پايان يافته تلقي ميشود، در تالشنـد  
تا با سـر دوانـدن کـارگـران، آنـان را                
وادار به وصل به بـيـمـه بـيـکـاري بـه            
صورت داوطلبانه و به مـيـل و اراده         
خود کنند. اين در حالي است کـه بـر      

قانون کار در صورت  ١٢ اساس ماده 
تغيير مالکيت کارخانه اي، تعهـدات  
کارفرماي قبـلـي در قـبـال کـارگـران             
عينا به کارفـرمـاي بـعـدي مـنـتـقـل             
ميشود و چنانچه در اين بين وقفه اي 
چند ماهـه در تـولـيـد پـيـش بـيـايـد                  
کارفرما بايد با ارئه مـدارک الزم بـه         
مــراجــع ذيــربــط و تصــويــب آن در              
شورايعالي کار بمـدت مـعـيـنـي کـه           
توسط ايـن شـورا تـعـيـيـن مـيـشـود                
کارگران خود را جهت وصل به بـيـمـه    
بيکاري به سازمان تامين اجتمـاعـي   
معرفي کند و پـس از پـايـان مـدت               
تعيين شده، کارگران بر سـر کـارهـاي      
خود بازگردند. اما عليرغم ايـنـهـمـه        
صــراحــت قــانــونــي و نــيــز تــاکــيــد              
کميسيون اصل نود مجـلـس شـوراي      
اســالمــي، اداره کــار و فــرمــانــداري          
شهرستـان قـروه بـعـالوه اسـتـانـداري              
کردستان در همدستي با کـارفـرمـاي      
کارخانه فوالد زاگرس بدون طـي ايـن     
ــراي وصــل                 ــا تــالش ب مــراحــل و ب
داوطلبانه کارگران به بيـمـه بـيـکـاري        

 ٢٣٥ در صدد تکميل سيکل اخـراج    
کارگر اين کارخانه هستـنـد. بـنـا بـر           
آخرين گزارشهاي رسيده به اتـحـاديـه      

تـيـر    ٣١ آزاد کارگران ايران، از تاريخ 
مــاه کــه کــارگــران اخــراجــي فــوالد            
زاگرس پس از جلسه کميسيون اصـل  
نود به شهرستان قروه باز گشـتـه انـد        
هر روز در کارخانه حاضر ميشوند و   
دفتر حضور و غـيـابـي را کـه خـود                
تدارک ديده اند امضا ميکنـنـد. ايـن       
کارگران از آنزمان تانون دوبار نيز در   
مقابل اداره کار شهرستان قروه دسـت  
به تـجـمـع اعـتـراضـي زده انـد و در                  
ــوزه                 ــان در ح ــدامــش ش ــن اق آخــري
اســتــانــي، امــروز شــکــايــتــي را از             
کارفرما بدليل عدم پرداخت دستمزد 
و اخراج از کار به اداره کار شهرستـان  

ايـن کـارگـران       قروه تسلـيـم کـردنـد.          
اعالم نـمـوده انـد در صـورت تـداوم              
روش فعلي مسئولين استاني نسبـت  
به مصوبه کميسيون اصل نود و عدم 

ــمــزدشــان از ســوي              ــرداخــت دســت پ
کارفرما، احتماال بار ديگر تجمعـات  
اعتراضي خود را در مقابل مـجـلـس    
شوراي اسالمي از سر خواهند گرفت 
و تسليم بند و بسـتـهـاي مسـئـولـيـن          

 استاني با کارفرما نخواهند شد.
*** 

برگزاري گل گشت درمريوان  
در اعتراض به احکام صادره بر عليه 

 فعالين کارگري
بــه گــزارش رســيــده روز جــمــعــه          

جمعي از فعالين  ١٨/٥/٩٢ مورخ 
هاي پاوه و مـريـوان    کارگري شهرستان

حرکتي اعتراضي در مـحـکـومـيـت          
اخـيـر بـراي فـعـالـيـن                  احکام صادره

  کارگري و بخصوص اعضاي کـمـيـتـه    
هماهـنـگـي بـه شـکـل "گـل گشـت"                  

ــد      ــردن ــزار ک ــرگ ــل      .ب ــن "گ گشــت    اي
اعتراضي" با حضورجمعي از فعالين  
کارگري مريوان و پـاوه وهـمـچـنـيـن             

هماهنگـي    تعدادي از اعضاي کميته
در اطراف شهر مريوان برگزار شد کـه  

هـايـي      حاضرين، مراسم را بـا بـحـث       
پيرامون وضعـيـت کـنـونـي جـنـبـش             
کارگري ايران و فـعـالـيـن کـارگـري و           

تقابل سيستم سـرمـايـه بـا ايـن            نحوه
هـا آغـاز کـردنـد. در               دست فعالـيـت  

ها، حاضرين راه کارهايـي   خالل بحث
تر کردن ارتبـاط   براي هرچه مستحکم

  فعالين کارگري با يکديگر و با بـدنـه    
جنبش کارگري ارائه دادنـد کـه بـراي        
متـحـد و مـتـشـکـل شـدن صـفـوف                  

طبقاتي کارگران آن را امـري        مبارزه
گشـت     ضروري دانستند. مراسـم گـل     

مشترک فعـالـيـن      بعد از قرائت بيانيه
کارگري پـاوه ومـريـوان در خصـوص           
محکوميت احـکـام صـادره تـوسـط            
دستگاه قضـايـي بـه پـايـان رسـيـد.                 

هماهنگي براي کمک به ايجاد   کميته
 هاي کارگري تشکل
 
 

تن ديگر از کارگران   ١٦ اخراج 
 شرکت بانتا آبيدر سنندج

به گزارش رسيـده شـرکـت بـانـتـا           
کارگر ديـگـر را در        ١٦ آبيدر سنندج 
بـه دلـيـل         ١٤/٥/٩٢ روز دوشنبه   

 واهي کاهش ميزان کار اخراج نمود.
کارفرماي شـرکـت بـانـتـا آبـيـدر            

هـا   جويي در هزينه سنندج براي صرفه
خود دست بـه اخـراج       و حفظ سرمايه

کارگران زده است و قرار است انـجـام     
پروژه را به پـيـمـانـکـاران ديـگـر              بقيه

واگذار کند تا بدين وسيله از پرداخت 
حقوق و سنوات کـارگـران نـيـز شـانـه           
خالي کند. نداشتن قـرارداد کـاري و        
بيمه، دسـت کـارفـرمـا را در اخـراج              
کارگران باز گذاشته است. اين شرکت 

کـارگـر      ٢٠ مرداد نيـز     ١٣ در تاريخ 
  ديگر را اخـراج کـرده بـود. کـمـيـتـه                  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

مــرداد  ۱۶ -هــاي کــارگــري      تشــکــل
 ١٣٩٢ 

*** 
کارگر از شرکت بانتا  ۲۰ اخراج 

 آبيدر سنندج
به گزارش رسيده امروز يکشنـبـه   

کارفرما شرکـت بـانـتـا        ۱۳/۵/۹۲ 
نــفــر از      ۲۰ آبـيــدر سـنــنــدج تــعــداد         

کارگران اين شـرکـت را اخـراج کـرد.           
کارفرما دليل اخـراج ايـن تـعـداد از           
کارگران را تعديل نيرو بدليل کـاهـش   
ميزان کار اعالم نموده است. شـايـان      
  ذکر است که کارگران اخراجي سابـقـه  

سـالـه در درون          ۲ ماهه تـا       ۲ کاري 
انـد کـه بـدون           شرکت بانتا را داشـتـه    

پرداخـت حـقـوق کـامـلـشـان از کـار                 
هـمـانـطـور کـه در           .انـد    بيـکـار شـده     

هاي قبلي از اين شـرکـت ذکـر       گزارش
شده بود، کارفـرمـا قـرار بـود از هـر              

هزار تومـان بـابـت       ۱۵۰ کارگر مبلغ 
صدور بيمه کسر نمايـد و در عـوض         
کسر مبلغ قيد شده از حقوق کارگران 

يـک روزه تـعـلـق           روزمزد به آنها بيمه
بگيرد، يعنـي کـارگـر تـا زمـانـي از               
خدمات بيمه برخوردار اسـت کـه در         

شرکت مشغول به کار بـاشـد     محوطه
و در ايام تعطيل يـا زمـان بـيـکـاري            

بـاشـد. ايـن          کارگر فـاقـد بـيـمـه مـي          
شرايط اعتراض کارگران را به هـمـراه   
داشت که کارفرما نيز در مقابل ايـن    

کارگران را با تهديد   ها، همه اعتراض
  کميـتـه   .به اخراج به سر کار برگرداند

همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
مــرداد    ۱۳ -هــاي کــارگــري      تشــکــل
 ۱۳۹۲ 

  
صدور حکم برائت براي شريف  

 ساعد پناه فعال کارگري
 

مرداد: به گزارش رسيـده روز     ١٧ 
ــنــج  ــه        پ ــب ــاه    ١٧/٥/٩٢ شــن دادگ

انقالب سنندج "شـريـف سـاعـدپـنـاه"          
آزاد       فعال کارگري و عضو اتـحـاديـه   

کارگران ايران را از اتـهـامـات وارده          
مبرا دانست و حـکـم بـرائـت وي را               

 ٩١ برده در اواخر سال  صادر کرد. نام 
مارس به همراه چند نـفـر      ٨ نزديک به 

از فعالين کارگري دستگيـر و مـدت       
اطـالعـات     روز در بازداشت اداره ١٩ 

به سر برده بود.  الزم بـه ذکـر اسـت             
ديگر اين فـعـال کـارگـري کـه              پرونده

نـيـا"      "مـظـفـر صـالـح            همراه با پرونده
ديگـرعضـو اتـحـاديـه کـه بـه اتـهـام                  

مـاه   ٦ عضويت در اتحاديه به تحمل 
حبس تعزيري محکوم شده بود هنـوز  

  در دادگاه تجديد نظر است.  کـمـيـتـه     
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 هاي کارگري تشکل
*** 

صدور حکم زندان تعزيري 
تن از فعاالن کارگري   ٣ براي 

 مهاباد
بنا به خبر رسيده دادگاه انـقـالب   

تن از کارگـران و فـعـالـيـن           ٣ مهاباد 
هماهنگي براي   کارگري عضو کميته
هاي کارگري در  کمک به ايجاد تشکل

سال حبس تـعـزيـري       ٢ اين شهر را به 
تـن     ٣ محکوم کرد. بر پايه اين خبـر     
هـاي     از فعالين کارگري مهاباد به نام

خـرابـات    محمد موالنائي، يوسف آب
 ١٤ و واحــد ســيــده روز دوشــنــبــه               

مردادماه به اداره اطالعات اين شهـر  
احضار و احکام صادره به آنان ابـالغ    

روز    ٢٠ شد. اين احـکـام بـه مـدت              
قابل اعتراض و رسيدگي در دادگـاه      

  بــاشــد. کــمــيــتــه       تــجــديــد نــظــر مــي     
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

هاي کارگري ضـمـن مـحـکـوم         تشکل
نمودن احکام صادره بر عليه مـحـمـد    

خرابات و واحـد   موالنائي، يوسف آب
سيده خـواهـان شـکـسـتـه شـدن ايـن                 
احــکــام و هــمــچــنــيــن آزادي ســايــر           
کارگران و فعالين کارگري و زندانيـان  

 باشد. سياسي مي
*** 

سال حبس  ١ صدور حکم 
 "نژاد تعليقي براي "حامد محمودي

مرداد: به گزارش رسيـده روز     ١٧ 
اول       شـعـبـه      ١٧/٥/٩٢ شنبـه     پنج

دادگاه انقالب سننـدج بـراي "حـامـد          
نژاد" فعال کارگري و عضـو      محمودي

هماهنگي براي کمک به ايجاد   کميته
هاي کارگري بـه اتـهـام واهـي            تشکل

فعاليت تبليغي عليه نظام جـمـهـوري    
سـال حـبـس         ١ اسالمي ايران حـکـم     

سال صادر کرد و حـکـم    ٥ تعليقي در 
صادره را به وکيل اين فعال کـارگـري     

تنها جرم و گناه "حامـد     .ابالغ نمود
  نژاد" عضويـت در کـمـيـتـه           محمودي

هماهنگي و دفاع از کارگران مـانـنـد    
همـاهـنـگـي       خود است و بس. کميته 

هـاي     براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل               
کارگري ضمن محکـوم کـردن حـکـم         

نـژاد،     صادره براي حـامـد مـحـمـودي       
خواهان شکسته شـدن ايـن حـکـم و             
همـچـنـيـن آزادي سـايـر کـارگـران و                 
فعالين کارگري و زندانيـان سـيـاسـي       

هـمـاهـنـگـي بـراي               کميته .باشد مي
 هاي کارگري کمک به ايجاد تشکل

 
حادثه اي ديگر در محيط کار  

 به علت عدم  امکانات ايمني 
کـارگـر سـاخـتـمـانـي          کـرداد:     ۱۶ 

 نگاه هفته

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه

نـيـا "اهـل روسـتـاي              "طالب محمدي 
کمانگر از توابع مريوان موقـع    دادانه

 .برق گرفتـگـي شـد       کار دچار حادثه
دوم       اين کارگر موقع کار در طـبـقـه       

ساختماني در خيابان شهداي سنندج 
ــزديــکــي                 ــعــلــت ن ــرح) ب (ســه راه ف

هاي تير برق و برخـورد بـا آنـهـا          کابل
دچار برق گرفتگي و بيهوش شـد کـه     
توسط ديگر کارگران هـمـکـارش در        
ساختمان به بيمارستان بعثت سنندج 
انتقال داده شـد. گـزارشـات رسـيـده               

 .حــاکــي از وخــامــت حــال وي دارد           
هماهنگي براي کمک به ايجاد   کميته
 هاي کارگري تشکل
   

بـازداشـت     :کوردستـان مـيـديـا      
سروآبـاد کـه چـنـد           کولبر منطقه ١٠ 

روز پيش از سوي نيروهـاي نـظـامـي       
رژيم ايران صورت گرفته با همـکـاري   
دو فرد وابستـه بـه رژيـم ايـران بـوده              

 .است
کـولـبـر      ١٠ چهاردهم مردادماه، 

اهل روستاها "درکي" و "دمـيـو" در           
مــرزي "ســروآبــاد" از ســوي                نــقــطــه

در  .نيروهاي نظامي بازداشت شدنـد 
حال حاضر مشخص شـده اسـت کـه          
دوتن از اهالي روسـتـاي "درکـي" بـه           
نـامـهـاي "س.ک" فــرزنـد مــحـمـد و                  
"س.م" فزند ناصر با پاسگاه "ژاالنـه"        
همکاري کرده و در دسـتـگـيـري ايـن        

يـک      به گفته .اند کولبران نقش داشته
منبع مطلع، اهالي روستاي "درکـي"   
اين دو فرد وابسـتـه بـه رژيـم را فـرا                

انـد کـه بـايـد            خوانده و به آنها گـفـتـه   
دست از کار ناشايست خود بر دارند، 
اما اين دو نفر با مردم مقابله کرده و 

نـفـر شـکـايـت         ٦ در پاسگاه ژاالنه از 
مال سلمان محمديان فرزنـد   .اند کرده

سالم، مومن عباسي فـرزنـد امـيـن،       
عـادل حسـنـي فـرزنـد عـزيـز، سـالم                 
ــم، احســن                ــاس ــد ق ــرزن ــژاد ف ــادرن ق
مــحــمــودي فــرزنــد ســبــحــان، نــذار           
محمودي فرزند جمال، کاروان فـرزنـد   
کامل و بايزيد" اسامي هشت تـن از     

 .اين ده کولبر بازداشت شده هستند
شماري از اين کـولـبـران بـه صـورت            
موقت و با توديع وثيقه از زندان آزاد   

ــد   شــده ــران از ســوي            .ان ــب ــن کــول اي
نيـروهـاي نـظـامـي رژيـم درهـنـگـام                
بازداشت مـورد ضـرب وشـتـم قـرار              

اجـنـاس آنـهـا         گرفته و همچنين کليه
  .توقيف شده بود

بيانيه جمعي از اعضاي کميته 
هماهنگي براي کمک به ايجاد 

 هاي کارگري تشکل

 
هـاي     خطاب به کارگران، تشـکـل  

هاي مدافع حـقـوق    کارگري و سازمان
 بشر

ــم!             ــريـ ــارگـ ــا کـ ــران،  مـ ــارگـ کـ
مــا امضــاء     هــاي کــارگــري!      تشــکــل

گـان ايـن بـيـانـيـه، جـمـعـي از                   کننده
اعضاي کميته هماهنگي براي کمـک  

هاي کارگري هستيـم   به ايجاد تشکل
که بـيـش از يـک سـال اسـت تـحـت                    

هـاي     پيگرد نيروهاي امنيتي و مقـام 
قضايـي دولـت جـمـهـوري اسـالمـي              
ايران هسـتـيـم. اگـر چـه دور جـديـد                   
تعرض به کميته هماهنگي با هـجـوم   
گستـرده بـه مـجـمـع عـمـومـي ايـن                  

خـرداد سـال        ۲۶ تشکل کارگري در   
در شهر کرج آغـاز گـرديـد؛ امـا            ۹۱ 

پـس از آن، بـازداشــت و مـحــاکـمــه               
بسياري از مـا کـارگـران هـم چـنـان                 
ادامه يـافـت. در ايـن مـدت بـارهـا                
اعضــاي کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي در          
شهرهـاي رشـت، سـنـنـدج، بـوکـان،              
ــا                  ــاد، ســقــز،... احضــار و ي مــهــاب
دستگير شده و مورد ضرب و شتم و   
توهين و اهانت ماموريـن امـنـيـتـي        
قرار گرفتند. در نتيجه اين سـرکـوب      
پليسي، تاکنـون تـعـدادي از مـا بـه              
زندان تعزيري محکوم شـده و بـقـيـه           
اعضاي کميته هماهنگي در انتـطـار   
ابــالغ حــکــم مــقــام هــاي قضــايــي            

هـا!     کارگران! هم طبقه اي   باشند.  مي
ما بـه عـنـوان جـمـعـي از فـعـالـيـن                   
کارگري که در چندين مـاه گـذشـتـه،         
تحـت فشـار نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                  
قضايي بوده ايـم، بـار ديـگـر اعـالم              

کنيم کميته هماهنگـي تشـکـلـي        مي
و در      ۸۴ کارگري است که در سـال        

هـاي مسـتـقـل کـارگـري            نبود تشکل
ايجاد گرديد و اعضاي آن کارگـرانـي   
هسـتــنــد کــه هــدف شــان کــمــک بــه             

يابي کارگران و آگاه شدن آنها  سازمان
شان اسـت.   از منافع و حقوق طبقاتي

کميته هماهنگي تشکلي مستقل در 
هـا و مـطـالـبـات             راستاي خـواسـتـه     

کارگران بوده و هيچ اهداف پـنـهـانـي     
گـان ايـن        ندارد. مـا امضـاء کـنـنـده          

هـاي     بيانيه که بـارهـا بـا بـازجـويـي            
طوالني، متهم به تبليغ عليه نظام و   
ــزاب                 ــا اح ــاط ب ــب ــت و ارت عضــوي

ايـم؛ ايـن        اپوزيسيون دولت ايران شده
ــهــام هــا را واهــي و بــي اســاس                  ات

دانيم. ما کارگراني هسـتـيـم کـه           مي
ها کارگـر و     خود را بخشي از ميليون

دانـيـم کـه بـا            هاي شـان مـي     خانواده

شماري دست به  سختي و مشقات بي
ــعــاش                   ــرار م ــوده و ام ــان ب ــب ــري گ

کنند. ما کارگريم و هر يک از ما   مي
مانند هزاران مزد بگير ديگر، روزانه 
در مراکز مختلف توليدي، خدماتـي  

اي براي گذران معـاش کـار      و يا پروژه
جرم ما اين  دوستان کارگر! کنيم. مي

است که کارگريـم و در يـک تشـکـل             
کارگري به نام کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي              

ايـم کـه      ايم و اعالم کرده متشکل شده
هـاي طـبـقـاتـي           کارگران بايد تشکـل 

خود را داشته باشند. مـگـر نـه ايـن            
اســت کــه ســرمــايــه داران از انــواع             

هاي مختلف بـراي     نهادها و سازمان
حفظ و تقويت سـرمـايـه خـود بـهـره             

گيرنـد؛ پـس چـرا مـا کـارگـران،                مي
هاي خود را نداشته باشيم؟ ما  تشکل
ــه                گــفــتــه  ــيــاز ب ايــم کــه کــارگــران ن
هاي فرمايشي نـدارنـد کـه در         تشکل

نهادهاي دولتي، راي به بي حـقـوقـي      
گـوئـيـم کـه        بيشتر آنها بدهد. ما مي 

حق آزادي تشـکـل، اجـتـمـاعـات و               
آزادي بيان و انـديشـه، از حـقـوق بـه            
رسميت شناخته شده شهروندي اسـت  
و کسي را نبايد به اين دلـيـل تـحـت         
پيگرد قرار داد و محاکمه و زنـدانـي     

مـا کـارگـريـم و بـارهـا اعــالم                 کـرد.  
ايــم کــه بــه تــعــويــق انــداخــتــن             کــرده

داران  دستمزد کارگران توسط سرمايه
جرم است و عاملين اين اقدام را بايد 
به اتهام تحمـيـل فـقـر و فـالکـت بـه                

هاي کارگري و ايجاد استرس  خانواده
و نگراني براي کـارگـران، بـه دادگـاه           

ايـم     کشاند و محاکمه کرد. ما گـفـتـه    
داري    که حتي تا آن زمان که سرمـايـه  

پابرجاست، "قراردادهاي موقت کار"  
به عنوان قراردادهايي ننگين و قرون 
وسطايي بايد لغو گردد؛ دستمزدهاي 
متناسب با تورم واقعي بـه کـارگـران      

پرداخت شـود؛ و داشـتـن مسـکـن،              
خوراک و پوشاک مناسب، تـحـصـيـل     
رايگان و مسافرت و تـفـريـح،... از             

هاي  حقوق طبيعي کارگران و خانواده
آنــهــاســت و نــبــايــد کســي از ايــن               

مـا    هاي بشري مـحـروم شـود.         نعمت
کارگريم و همواره خـود را در کـنـار            
کارگران و هـمـراه اعـتـراضـات آنـان             

هـاي ايـن        براي دستيابي به خـواسـت    
طبقه در سراسر ايران، از کيـان تـايـر      
گــرفــتــه تــا فــوالد زاگــرس در قــروه            
کردستان و از پتروشيمي ماهشهر تا 

کارگران!  دانيم.  نيشکر خوزستان مي
هـاي     هاي کـارگـري! و انسـان           تشکل
ما امضـاء  طلب!  خواه و عدالت آزادي
گـان ايـن بـيـانـيـه نسـبـت بـه                     کننـده 

احضار، بازجويي و محاکمه خود که 
هـاي امـنـيـتـي و             از سوي دسـتـگـاه     

قضايي شـهـرهـاي سـنـنـدج، رشـت،            
مهاباد و بوکان ادامه دارد، اعتراض 

هـاي صـادره تـوسـط            داريم و حـکـم      
دادگاه شهـر سـنـنـدج را نـاعـادالنـه              

دانــيــم و خــواســتــار ابــطــال آن               مــي
هســتــيــم. مــا ضــمــن قــدردانــي از             

هاي کارگري و کـارگـرانـي کـه        تشکل
هاي مختلف از  در اين مدت به شکل

انـد، از       ما حمايت و پشتيباني کـرده 
خواهيم که بـه صـفـوف       همه شما مي

اعتراضي ما بپيونديد و از هر طريق 
ممکن ما را در جهت پايان دادن بـه      
سرکوب پليسي عليه تمامي فـعـاالن   
کارگري، از جمله کارگران و فـعـاالن       
ــه              ــت ــمــي   کــارگــري مــتــشــکــل در ک
هماهنگي ياري کنيد. اعتـراض مـا      
بخشي از مبارزه براي آزادي زندانيان 
سياسي و کارگران زندانـي اسـت کـه        

ها و مطالبـات   براي پيگيري خواست
ها، از جملـه حـق      عرصه  خود در همه

هاي مستقل و مـتـکـي     ايجاد تشکل

به خود کارگران و رهايي از وضعيـت  
فالکت بار موجود تالش و فـعـالـيـت     

 کنند. مي
زنده باد اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي            

گـان: اعضـاي         کارگري امضاء کننده
کميته هماهنگي براي کـمـک ايـجـاد       

 تشکل هاي کارگري
غـالــب  -۲ خـالـد حسـيـنــي            -۱ 

حـامـد      -۴ وفا قـادري       -۳ حسيني 
 -۶ عـلـي آزادي       -۵ نـژاد       محمـودي 

الـهـي      بهـزاد فـرج     -۷ جليل محمدي 
واحد سيـده   -۹ محمد موالنايي  -۸ 

ــات             -۱۰  ــوســف آب خــراب  -۱۱ ي
جـمـال      -۱۲ پـور       ابراهيم مصـطـفـي   

هـادي تـنـومـنـد           -۱۳ مينـاشـيـري      
مـجـيـد       -۱۵ محمد کـريـمـي       -۱۴ 

فـرامـرز فـطـرت نـژاد          -۱۶ حمـيـدي     
سـعـيـد       -۱۸ سيروس فتـحـي      -۱۷ 

ــدم         ــار     -۱۹ مـــرزبـــان مـــقـ مـــازيـ
 -۲۱ پور    مسعود سليم -۲۰ مهرپور

 ۱۳۹۲ مرداد  ١٢ ميترا همايوني.  
*** 

بيانيه جمعي از فعالين کارگري 
هاي پاوه ومريوان در  شهرستان

محکوميت احکام صادره براي  
 فعالين کارگري

 
  !کارگران، مردم شرافتمند

ما کمابـيـش بـاخـبـريـم کـه              همه
  اخيراً چندين تن از اعضـاي کـمـيـتـه       
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  

هاي کارگري بـا احـکـام ضـد            تشکل
هـاي     انساني محکوم به تحمل حبس

اند؛ ايـن مـوج        تعزيري و تعليقي شده
جديد حمله و بـرخـورد امـنـيـتـي بـا              
فعالين جنبش کارگري بار ديـگـر بـه      
ما نشان داد که حافظان سرمـايـه در     

طلبانـه بـيـش از         برابر اين جنبش حق
پيش احساس خطـر کـرده و بـه ايـن             

 نگاه هفته

 ۷ صفحه  
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 ۶ از صفحه 

خواهند سـيـر      ترتيب به زعم خود مي
نـاگــزيــر تــاريــخ را بــه سـوي الــغــاي             
مناسبات طبقاتي متوقف نـمـايـنـد       

  .که اين کـوشـشـي بـيـهـوده اسـت             
ــراد                  ــه و افـ ــايـ ــرمـ ــان سـ ــظـ ــافـ حـ

المنافعشان خوب بداننـد کـه      مشترک
در مقابل اين تـعـرض، پـيـشـروان و            
فعالين جنبش کارگري همـچـنـان بـا       

هـاي     عزم وايماني راسخ بـه خـواسـت     
اشان مـنـوط بـر آزادي         برابري طلبانه

هـاي مسـتـقـل و            حق ايجاد تشـکـل    
اند و با  خودساخته، جسورانه ايستاده

ــيــرو و تــوان مــتــحــد                  ــر ن تــکــيــه ب
شـان در راه هـمـبـسـتـگـي               ومتشکل

طبقاتي خود در برابـر سـرمـايـه گـام          
ما جمعـي از فـعـالـيـن           .برمي دارند

هاي پاوه ومـريـوان      کارگري شهرستان
ضـــمـــن اعـــالم پشـــتـــيـــبـــانـــي از            

هاي برحق و بالتبع مبـارزات   خواست
هـمـاهـنـگـي، احـکـام                اعضا کميته

صادره براي اين عزيزان را مـحـکـوم        
نموده و خواستار لغو فوري و بي قيد 
وشرط اين احکام ضد کارگري وضـد    

  زنده باد مـبـارزه     .انساني مي باشيم
 طبقاتي کارگران

جــمــعــي از فــعــالــيــن کــارگــري          
 هاي پاوه ومريوان شهرستان
*** 

بيانيه جمعی از اعضاي کميته 
هماهنگي براي کمک به ايجاد 

 تشکل هاي کارگري
 

هـاي     خطاب به کارگران، تشـکـل  
ــيــدار و          کــارگــري و وجــدان       هــاي ب

 طلب جامعه عدالت
 

هـا و فـعـاالن           کارگران!، تشـکـل   
گـان ايـن        کارگري  ما امضاء کنـنـده  

بيانيه، جمـعـي از اعضـاي کـمـيـتـه              
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  

هاي کارگري هستيم که بـيـش    تشکل
از يــک ســال اســت تــحــت پــيــگــرد              
نــيــروهــاي امــنــيــتــي و مــقــام هــاي          
قضايـي دولـت جـمـهـوري اسـالمـي              
ايران قرار داريم. اگر چـه دور جـديـد           
تعرض به کميته هماهنگي از جـملـه     
با هجوم گسترده به مجمع عـمـومـي    

خـرداد     ٢٦ اين تشکل کـارگـري در         
در شهر کرج آغـاز گـرديـد،         ٩١ سال 

ــازداشــت و                   ــيــز ب امــا پــس از آن ن
محاکمه بسياري از ما کـارگـران هـم      
چنان ادامه يافته است. در اين مدت  
بارها اعضاي اين کميته در شهرهاي 
رشت، سنندج، بوکان، مهاباد، سـقـز   
و ... مـورد پــيـگــرد قــرار گـرفــتــه،                  

احضار و يا دستگير شدند و بـعـضـن    
مورد ضرب و شتم و توهين و اهانت 

انـد کـه        مامورين امنيتي قرار گرفته
آن، تـاکـنـون تـعـدادي از                  در نتيجـه 

دوستان و اعضـاي ايـن کـمـيـتـه بـه                
اند و بقـيـه    زندان تعزيري محکوم شده

هـاي     نيز در انتظار ابالغ احکام مقام
کـارگـران! هـم         .بـاشـنـد      قضايي مي

ما به عنوان جـمـعـي از         !ها اي طبقه
کارگران و فعالين کارگري که در چند 
ماه گذشته مدام تحت پيگرد و فشار 

ايـم،     نيروهاي امنيتي و قضايي بـوده 
کنيم کـه کـمـيـتـه         بار ديگر اعالم مي

هماهنـگـي بـه مـثـابـه تشـکـلـي از                  
کارگـري اسـت کـه         کارگران و فعالين

فــقــدان  ، در شــرايــط        ٨٤ در ســال      
هاي مستقل کـارگـري ايـجـاد        تشکل

الـعـمـوم       گرديـد و اعضـاي آن عـلـي            
 –شـان       کارگراني هستند کـه هـدف      

ايـن        گونـه کـه در اسـاسـنـامـه             همان
کمک بـه    -تشکل نيز قيد شده است 

پذيري کـارگـران    سازمانيابي و تشکل
ها از حقـوق و مـنـافـع          و آگاه شدن آن

شان، به مـثـابـه يـک طـبـقـه               طبقاتي
است. کميته هـمـاهـنـگـي در عـيـن               
حال، تشکلي است علني و مسـتـقـل    

هـا و       که در راستاي پيگيري خواسته
مطالبات کارگران و احـقـاق حـقـوق           

ي ايـن طـبـقـه،            مسلم و شناخته شده
کند. لذا امضـاء    تالش و فعاليت مي

گـان ايـن بـيـانـيـه در واقـع بـه                    کننده
عنوان تعدادي از اعضـا و فـعـالـيـن          

کـــه بـــارهـــا در           -ايـــن تشـــکـــل       
ها، متهم به تـبـلـيـغ عـلـيـه             بازجويي

نظام و ارتباط با احزاب اپـوزيسـيـون    
هـا را       اين اتهام -اند  دولت ايران شده

اسـاس دانسـتـه و اکـيـداً               واهي و بي
کنند. ما کـارگـريـم و          ها را رد مي آن

ــيــون       ــل هــا کــارگــر و          هــمــچــون مــي
هـاي     خـانـواده   مزدبگير، هـمـراه بـا          

ها و مشقات بسيار و  مان، با سختي
از طريـق فـروش نـيـروي کـار خـود،               

کنيم. مـا      امرار معاش و زندگي مي
کارگريم و هر يک از ما مانند هزاران 
مزد بگير ديـگـر، روزانـه در مـراکـز            
مختلـف تـولـيـدي، خـدمـاتـي و يـا                 

اي براي گذران معاش کـار مـي      پروژه
جـرم مـا ايـن         !کنيم. دوستان کارگر 

 است که کـارگـريـم و تـحـت عـنـوان               
ايـم و     کميته هماهنگي متشکل شده

ايــم کــه کــارگــران بــايــد          اعــالم کــرده  
هاي طبقاتي و مستـقـل خـود       تشکل

را داشته باشند. مگر نه اين است که  
داران از انــواع نــهــادهــا و            ســرمــايــه

هاي مختلف و جـور واجـور          سازمان
براي انباشت و محافظت از سرمـايـه   

گيرند؟ پس چرا ما کارگران،  بهره مي
هـاي خـود را داشـتـه              نبايـد تشـکـل     

بــاشــيــم؟ حــرف مــا ايــن اســت کــه              
ــه تشــکــل              ــاز ب ــي ــران ن ــارگ ــاي    ک ه

فرمايشي نـدارنـد کـه در نـهـادهـاي             
دولتي، راي به بي حقوقي بيشتر آنها 

گوئيم کـه حـق آزادي          بدهند. ما مي 
و اعتصاب، حق آزادي بيان و   تشکل

انديشه، تجمع و تحصن، طبع و نشـر  
و ... از حقوق به رسمـيـت شـنـاخـتـه            

ي شهروندي است و هيچ کـس را     شده
نبايد جهت پيگيري و مـبـارزه بـراي        
تحصيل آن ها مورد پيگرد و تهـديـد   
و بازداشت قـرار داد و مـحـاکـمـه و              

ما کـارگـريـم و بـارهـا              زنداني کرد. 
ايم که به تعويق انـداخـتـن       اعالم کرده

داران  دستمزد کارگران توسط سرمايه
جرم است و عاملين اين اقدام بايد به 
همين اتهام و اتهام ضـرر و زيـان بـه          

هـاي     اين بخش از کارگران و خـانـواده  
آنان و تحميل فقر و فالکت روزافـزون  
به آحاد ايـن طـبـقـه، بـه دادگـاه فـرا                
خوانده شده و محـاکـمـه شـونـد. مـا            

ايـم کـه قـراردادهـاي مـوقـت و                گفته
ننگين کار بايد لغو گردد؛ بـه اخـراج     
و بيکـارسـازي کـارگـران پـايـان داده             
شود؛ ما همچنين باور داريم و بارها 

ايم کـه: تـا آن زمـان کـه نـظـام                   گفته
داري مسقـر و پـابـرجـاسـت،           سرمايه

دستمزدهاي کارگران بايد، متناسـب  
با تورم واقعي مـوجـود در جـامـعـه            

ما بر اين بـاوريـم کـه        پرداخت گردد. 
داشــتــن کــار و مســکــن مــنــاســب،          
خوراک، پوشاک، بهـداشـت و درمـان        
تحصيل رايگان، مسافرت و تـفـريـح      
و ... از حـقـوق مسـلـم و طـبـيـعـي                    

هـاي آنـهـاسـت و            کارگران و خانـواده 
ــر و                     ــارگ ــراد ک ــچ فــردي از اف ــي ه
زحمتکش جامعـه را نـبـايـد از ايـن              
نــعــمــت بشــري مــحــروم کــرد. مــا              
کارگريم و همواره خـود را در کـنـار            
اعتراض کارگران براي دستـيـابـي بـه       

هاي برحق آنان، در سـرتـاسـر       خواسته
ايران، از شرکت واحد گرفته تا کـيـان   
ــتــروشــيــمــي                ــر و زاگــرس؛ از پ ــاي ت
ماهشهر تا نيشکر هفت تـپـه و ...           

هـاي     کـارگـران! تشـکـل         مـي دانـيـم.      
مـا امضـاء       زنـجـيـران!       کارگري! هـم    

گـان ايـن بـيـانـيـه نسـبـت بـه                     کننـده 
احضار، بازجويي و محاکمه کارگران 
و فعاالن کارگري، ار جـملـه اعضـاي      

هـاي     اين تشکل که از سوي دستـگـاه  
امنيتي و قضايي شهرهاي سنـنـدج،   
ــبــال               ــوکــان دن ــاد و ب رشــت، مــهــاب

هـاي     شود، اعتراض داريم و حکم مي
ــاه            ــن دادگ ــوســط اي ــا صــادره ت را   ه

ــار              ــه و خــواســت ــه دانســت ــاعــادالن ن
مـا    ها هستـيـم.    تجديدنظر و ابطال آن

ــي از                 ــدردان ــن ق ــن ضــم ــي ــچــن ــم ه
هاي کارگري و کـارگـرانـي کـه        تشکل

در ايــن مــدت از مــا حــمــايــت و                  
انـد، از هـمـه شـمـا               پشتيباني کـرده   

خواهيم که به صفوف اعـتـراضـي     مي
ما بپيونديد و از هر طريق ممکن ما 
را در جهت پايان دادن به ايـن قـبـيـل       
اعــمــال و بــرخــوردهــاي پــلــيــســي و          
امنيتي که عليه اعضاي اين کميـتـه   

کـارگـري،     و ديگر کارگران و فعالـيـن  
ــبــال مــي     ــد.       شــود   دن ــي ــاري رســان ي

اعتراض ما، بخشي از مبارزه بـراي    
آزادي زندانيان سـيـاسـي و کـارگـران          
زنداني است که بـه دلـيـل بـاورهـا و            
اعتقادات خود، از جمله بـرخـورداري   
از حــق اعــتــصــاب و حــق ايــجــاد               

هاي مستقل و متکي به اراده    تشکل
و توان خـود کـارگـران و هـمـچـنـيـن               
برخورداري از حق اعتراض بـه انـواع     

هـاي     هـا و مـحـرومـيـت            بي حقـوقـي  
تحميلي سرمايه محکوم شـده و در        
مــعــرض مــحــاکــمــه و زنــدان قــرار            

ــه  ــت ــرف ــحــاد و                   گ ــاد ات ــده ب ــد. زن ان
امضــاء    هــمــبــســتــگــي کــارگــري          

گان: اعضاي کميته هماهنگـي    کننده
هاي کارگـري   براي کمک ايجاد تشکل

غالب حسينـي  -٢ خالد حسيني  -١ 
حـــامـــد      -٤ وفـــا قـــادري               -٣ 

 -٦ عـلـي آزادي       -٥ نـژاد       محمـودي 
محمد موالنـايـي    -٧ الهي  بهزاد فرج

يوسف آبخرابـات   -٩ واحد سيده  -٨ 
 -١١ پـور       ابراهـيـم مصـطـفـي        -١٠ 

هــادي    -١٢ جــمــال مــيــنــاشــيــري        
 -١٤ محمد کـريـمـي         -١٣ تنومند 

فـرامـرز فـطـرت       -١٥ مجيد حميدي   
 -١٧ ســيــروس فــتــحــي        -١٦ نــژاد   

مـازيـار      -١٨ سعيد مرزبـان مـقـدم        
 -٢٠ پور    مسعود سليم -١٩ مهرپور

ــي             ــون ــاي ــم ــرا ه ــت ــي ــدرام    -٢١ م پ
 ١٣٩٢ مرداد  ١٨ نصراللهي 

  ها و پيگرد ي دستگيري ادامه
 براي فعاالن کارگري

در آستانه  انـتـخـابـات ريـاسـت           
جمهوري و رويـدادهـاي پـس از آن،              
شــمــاري از فــعــاالن کــارگــري و                  

هـا و ادارات         اجـتـمـاعـي بـه دادگـاه          
اطالعات احضار يا تحت پـيـگـيـري       

انـد.     زنـدان شـده          قرار گرفته يا روانـه 
بــيــش از دو مــاه اســت كــه حســن                
صارمي فعال حقوق كودكان كـار بـه     
همراه دو فرزند خود در بازداشـت بـه     

ــن مــدت                 ســر مــي    ــرد و طــي اي ب

اطالعي كـامـل از      شان در بي خانواده
گونه اطـالعـي از      ها هستند و هيچ آن

اتهامات وارده به او و فرزنـدانـش در     
دست نيست و آنها از داشتن وكيل و 

تـريـن      حق مـالقـات كـه از ابـتـدايـي            
حقوق متهم است، محروم هسـتـنـد.      
خالد حسيني ، وفا قـادري و بـهـزاد          
فرج الهي هر يک به يـک سـال حـبـس         

اند. شـمـاري از         تعزيري محکوم شده
هماهنگي براي کمـک    اعضاي کميته

هـاي کـارگـري بـه            به ايـجـاد تشـکـل      
اند. پـدرام    دادسراي رشت احضار شده

نصرالهي از زندان به دادگاه انـقـالب     
فرا خوانده شده است. سه تن ديگر از  

هـاي     فعاالن کارگري مهابـاد بـه نـام       
خرابـات   محمد موالنائي، يوسف آب

 ۱۴ و واحــد ســيــده روز دوشــنــبــه               
مردادماه به اداره اطالعات اين شهر 
احضار و احکام صادره به آنان ابـالغ    
ــار ديــگــر بــا ادامــه                  شــده اســت. ب
مرخصي بهنام ابراهيم زاده مخالفت 
شده است و... کانون مدافعان حقـوق     
کارگر درجهت دفاع از آزادي و حـق        

فعـاالن کـارگـري و          تشکل براي همه
اجتماعي خواهان رسيدگي شفـاف و    

قـيـد      علني به کار ايشان و وآزادي بي
و شــرط آنــان اســت. کــانــون مــثــل              

نظر از هر گونه اتهامي  هميشه صرف
که به آنان وارد شـده اسـت، پـيـگـيـر             

فـعـاالن         هـمـه        حقوق تضـيـيـع شـده      
خواه خـواهـد بـود.         اجتماعي و آزادي

مـرداد   -كانون مدافعان حقوق كارگر
 ۹۲ 

نامه خانواده دو زنداني محکـوم  
 به اعدام به احمد شهيد

خانـواده بـرادران "افشـاري"، دو            
زنداني سياسي محکوم به اعـدام در    
زندان مهاباد در نامه اي بـه "احـمـد         
شهيد" گـزارشـگـر ويـژه حـقـوق بشـر               
ــمــداد                ــل از وي اســت ســازمــان مــل
طلبيدند. به گزارش "کمپين دفـاع از      
زندانيان سياسـي و مـدنـي"، "عـلـي              
افشاري" به همـراه بـرادرش "حـبـيـب            
اهللا افشاري" از سوي دادگاه رژيـم در    
مهاباد به اتهام "مـحـاربـه از طـريـق           
فعاليت تبليغي و عضـويـت در يـک          
ــظــام" بــه اعــدام               حــزب مــخــالــف ن
محکوم شده است. حکـم صـادره در        
دي ماه دو سال گـذشـتـه بـه آنـان در            
زنــدان ارومــيــه ابــالغ شــد کــه ســال            
گذشته نيز ديوان عالـي کشـور رژيـم        
حکم اعدام ايـن دو بـرادر را تـائـيـد              

 کرد.

 نگاه هفته
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 از اصول تا استراتژي
بخش اعظم بحث ملت و مسالـه  
ملي در ادبيات کمونيستي مخـلـوط   
در هم جوشي از اصول عـقـيـدتـي از         
يکسو و مـالحـظـات تـاکـتـيـکـي و                 
استراتژيکـي از سـوي ديـگـر اسـت.              
اينها در آثار مختلف لزوما بـا دقـت     
از هم تفـکـيـک نشـده انـد. امـا ايـن                 

بايد روشن کرد  .تفکيک حياتي است
ــف                  ــل ــان احــکــام مــخــت ــه از مــي ک
مــارکســيــســتــي در قــبــال مــلــت و            
ناسيوناليسم و مسـالـه مـلـي و حـق            
جدايي و غـيـره، احـکـامـي کـه گـاه                
ــا              ــنــاقــض صــوري ب بــروشــنــي در ت
يکديـگـر قـرار دارنـد، کـدام مـبـيـن                 
اصول غير قابل نقض کمونيـسـتـي و      
پرولتري و کدام انعکاسي از مصـالـح   
تاکتيکي و مبارزاتي دوره اي جنبش 

 است؟ 
براي مارکسيـسـم و کـمـونـيـسـم            
کارگري در برخورد با کل پروبلماتيک 
ملـت و مسـالـه مـلـي، چـنـد اصـل                   
عـقــيــدتـي بــنـيــادي وجـود دارد کــه             
جهانشمول و غير قابل نقض اسـت و    
از زمان و مکان و دوره تـاريـخـي و            
مرحله تکاملـي جـامـعـه و جـنـبـش              
طبقاتي کامال مستقل است. ايـنـهـا     

  :عبارتند از
 

ــد.           -١  ــدارنـ ــن نـ ــهـ ــيـ ــران مـ ــارگـ کـ
ناسيوناليسم و انـتـرنـاسـيـونـالـيـسـم              
کارگري در تضادي آشکار و مطلق با 
هم قرار دارند، غير قـابـل تـلـفـيـق و             

ناسيـونـالـيـسـم       .سازش با يکديگرند
يک ايدئـولـوژي بـورژوايـي اسـت کـه             
ــي و                 ــات ــق ــب ــي ط ــاه ــودآگ ــع خ ــان م

  .انترناسيوناليستي طبقه کارگر است
 

کمونيـسـم بـراي از مـيـان بـردن                -٢ 
مرزهاي ملي و لغو هويتـهـاي مـلـي       
تالش ميکند. جامعه کـمـونـيـسـتـي        
جامعه اي فـاقـد تـفـکـيـک مـلـي و                   

  .کشوري انسانهاست
 

ستم ملي، تبعـيـض بـر مـبـنـاي            -٣ 
انــتــســاب انســانــهــا بــه مــلــيــتــهــاي         
مختلف، يکي از جلوه ها و اشـکـال       
مهم نابرابـري انسـانـهـا در جـامـعـه              

طبقاتي است و بايـد بـرچـيـده شـود.          
محو ستم ملي و تضمين برابري همه 
انسانها مستقل از تعلقات ملي يـک    
هدف مستقيم جنبش کـمـونـيـسـتـي         

  .طبقه کارگر است
 

بديهي است که همه اين اصـول بـايـد      
موکدا در برنامه کـمـونـيـسـتـي قـيـد           
شوند. اينها اساس موضع کمونيسـم   
در قبال ملت و ملي گـرايـي و سـتـم           

  .ملي را تشکيل ميدهند
در همان نظر اول روشن است کـه    
حکم حق جدايي، يا به اصطـالح حـق     
مـلـل در تـعـيـيـن سـرنـوشـت، بـراي                   
کــمــونــيــســم در رديــف ايــن احــکــام           
بنيادي نيست. و نه فقط اين، بـلـکـه       
اين اصول را نفـي مـيـکـنـد. ايـنـجـا              
صحبت بر سر ايجاد يـک مـرزبـنـدي         
ملي و يک تـفـکـيـک کشـوري جـديـد            
اسـت، مـرزبـنــدي و تـفـکــيـکـي کــه                
کمونيسم و انترناسيوناليسم کارگـري  
بعنوان يـک اصـل بـنـيـادي خـواهـان              
امحاء همه جانبه آن اسـت. بـا ايـن             
وصف چرا کمونيستها از بـرسـمـيـت         
شناسي حق جدايـي و گـاه حـتـي از             
مطلوبيت سياسي آن در ايـن يـا آن             
شرايط خاص سخن ميگويـنـد؟ ايـن      
موضع چگونه با آن اصـول وفـق داده       

 ميشود؟ 
پاسخ اينست که حق جدايي براي 
کمونيستها نه يک اصل نظري، بلـکـه   
يک ابزار در قـلـمـرو سـيـاسـت اسـت.            
برسميت شناسي حق جدايي ملل، که 
شرايـط و مـحـدوديـتـهـاي آن را در                 
ديدگاه مارکسيستي پائين تر بـحـث     
خواهم کرد، از اصول ناشي نميشـود،  
بــلــکــه حــاصــل اجــبــارهــاي قــلــمــرو         
سياست است، اين يکي از اهرم هـاي  
عملي براي پيشبرد استراتژي انقالب 
کارگري در اوضاع و احوال مشـخـص   

  .سرمايه داري معاصر است
تـازه حـتــي در قـلــمـرو عـمــل و                
مبارزه سياسي نيز بالفـاصـلـه و بـي         
مقدمه به مقوله حق تعيين سرنوشت 
نــمــيــرســيــم. يــک اصــل عــمــلــي و               
تاکتيکي مارکسيسم در جهـانـي کـه      
في الحال به کشورها و ملتها تقسيـم  
شده است، ترجيح دادن قـالـب هـاي          
کشــوري بــزرگــتــر بــه کــوچــکــتــر و             
مـخـالـفـت بـا خـرد شـدن و تـجـزيــه                    
قــالــبــهــاي کشــوري بــزرگ بــه آحــاد          
کــوچــکــتــر، اعــم از قــومــي و غــيــر            

حـق  « قومي، است. بعبـارت ديـگـر         

در خود قلمرو تاکتيـک نـيـز      » جدايي
با اصول عام تـر و اسـاسـي تـري در             
تقابل قرار ميگيرد. همه اينها به اين  
معني است که حق ملل در تـعـيـيـن         
سرنوشت خويش، يا به معني دقيقتر 
حق جدايي ملل و تشکيل کشورهاي 
ــج از اصــول                   ــت ــن ــه م ــل، ن ــق مســت
مارکسيستي و بـه طـريـق اولـي نـه                
جزيي از اين اصول، بـلـکـه مـاهـيـتـا          

بر اين اصول است، حاصل  استثنائي
شرايط کنکرت سياسي و اجتـمـاعـي    
اي است که کمونيستها را بـه عـقـب        
نشيني از اصـول نـظـري و مـوازيـن              

رد  . سياسي عام خود ناگزير ميکنـد 
مساله حق تعيين سرنوشـت بـعـنـوان       
يک اصل کمونيستي از يکسو و قبول 
ــار                ــک اجــب ــنــوان ي ــع مشــروط آن ب
تاکتيکي تحت شرايط مـعـيـن، ايـن         
بنظر من نقطه عزيمـت يـک مـوضـع         

بـحـث    . اصولي کـمـونـيـسـتـي اسـت           
جايگاه حـق تـعـيـيـن سـرنـوشـت در                 
نــگــرش و بــرنــامــه مــارکســيــســتــي         
بنابراين بايد، برخالف نـگـرش رايـج        
کــه ايــن را يــک اصــل اثــبــاتــي                     
مارکسيسم قلمداد ميکـنـد، اتـفـاقـا        
روي اين نـکـتـه مـتـمـرکـز شـود کـه                  
شرايط و محدوديتها و موقعيـتـهـاي    

استثنايي که دفاع از اين حـق و گـاه         
حتي توصيه آن را ايجـاب مـيـکـنـد،        

  .کدامند
جدا از رگه هايي کـه بـعـدهـا در         
بين الملل دوم و بويژه در قبال جـنـگ   
اول، ناسيوناليسم را در بـنـيـادهـاي           
سوسياليسم خويش وارد کردند، و يـا  
کمونيسم روسي پس از استالـيـن کـه      
ملت ها و خلقها را در کنار طـبـقـات    
به پرسوناژهاي معتبر و قائم به ذاتي 
در روند تاريخ ارتقاء داد، کل سـنـت     
مارکسيستي در قبال مساله ملي بـه  
مساله برسميت شناسي حق تـعـيـيـن     
سرنوشت نه بعنوان يک اصل نـظـري،     
بلکه يک روش سياسي در اسـتـراتـژي    
عملي جنبش سوسيـالـيـسـتـي نـگـاه          
ميکند. عليرغم همه سايه روشنها و  
حتي ناروشني ها و ابهاماتي کـه در      
شيوه برخورد خود مارکس يـا لـنـيـن       
ميتوان سراغ کـرد، ايـن مسـالـه در             
برخورد هيچيک قابل تـرديـد نـيـسـت        
که تضاد آشتي ناپذير ناسيوناليسم و 
انترناسيوناليسم يک اصل عـقـيـدتـي       
است، حال آنکه برسميت شناسي حق 
ملل در تـعـيـيـن سـرنـوشـت خـويـش              
خشتي در استراتژي عمـلـي جـنـبـش        

  .است
فرمول ما از نظر متد کامـال در    
اين سنت قـرار دارد، امـا کـاربسـت           
عملي و دامنه شمولي مـحـدودتـر از      

آني دارد که چه مارکس و چـه لـنـيـن       
در دوران خود مد نظـر داشـتـنـد. بـه           
اين دليل که اوال، چهره ملي جهـان و    
جايگاه ملت و ملت سازي در دوران     
مارکس با دوران لنين و هـر يـک بـا            
دوران ما به شـدت مـتـفـاوت اسـت.          
ثانيا، مـوقـعـيـت نـاسـيـونـالـيـسـم و                
جايگاهش در پروسه تاريخي در هـر      
دوره به شدت متفاوت است، ثـالـثـا،      
رابــطــه مــتــقــابــل ســوســيــالــيــســم و          
ناسيوناليسم، تناسـب قـواي آنـهـا و           
نوع تالقي شـان بـا هـم در صـحـنـه                 
اجتماعي امروز به شـدت مـتـفـاوت         
است و الزامات تاکتيکي امـروز مـا     
تفاوتهاي جدي اي با هر دو دوره قبـل  
دارد و باالخره رابعا، بـنـظـر مـن بـه            
لطف مـتـاخـر بـودن مـان، مـا ايـن                  
ــم کــه مــقــوالت و                 امــکــان را داري
تبيينهايي را به بحث اضافه کنيم که 
به موضع کمونيستي دقت و ظـرافـت   
بيشتري ميبـخـشـد و شـايـد بـرخـي              
ابـهـامـات را رفـع مـيـکــنـد. بـطــور                  
مشخص روشي کـه مـا دامـنـه ايـن            
شمول اين فرمول را تعريف ميکـنـيـم    
با روش مارکس و لنين هر دو تفاوت 

 .ميکند
مجموعه آثار منصـور حـکـمـت       

 جلد هشتم

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگري 
 قسمتي از بخش سوم: انترناسيوناليسم و مساله ملي
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 واحد شهر
هـدايـت   مسئوليت و   براي مدتي 

فـعــالــيــتـهــاي دســتــه ســازمــانــده در          
روستاهاي اطراف شهر سنندج که بـه  
آن "چم شار" گفته ميشد را بر عـهـده       
داشتم. در مجمـوع نـاحـيـه سـنـنـدج            
داراي سه دسته سازمانده در منطـقـه   
سارال و لـيـالخ، مـنـطـقـه چـم شـار                  

( روستاهاي اطراف شهر سـنـنـدج )        
و منطقه ژاورود بود. بيشترين مـدت   
فعاليت من در سارال و لـيـالخ بـود.        
سپس بعد از اتمام دوره مدرسه حزبي 

در    ٦٥ اکــتــبــر تــا آخــر تــابســتــان             
روستـاهـاي حـاشـيـه شـهـر سـنـنـدج                 
فعاليت مي کـردم. هـمـان دسـت از              
فعاليتي که در بخشهاي قبلي بـه آن      

 اشاره کردم. 
الــبــتــه عــالوه بــر فــعــالــيــتــهــاي         
سياسي، سازماندهي، تبلغ و تـرويـج     
در دسته سازمانده و در ميان مـردم،  
براي مقاطع کوتـاهـي در واحـدهـاي         
بزرگ از جملـه گـردان آريـز و گـردان             
شوان مسئوليت سياسي در ايـن دو        
گردان را براي مدت کـوتـاهـي بـطـور        
جداگانه بر عهده داشتم که عمدتا بـه    
کار و فعاليت سياسي در ميان افـراد  
گردان مـرتـبـط بـود نـه الـزامـا کـار                 

 مستقيم در ميان مردم. 
ــان           ــابســت ــر ت دســتــه     ٦٥ اواخ

سازمانده ما از مـامـوريـت اطـراف           
شهر به منطقه سارال بـرگشـت. يـادم       
هست که در باغي نـزديـک روسـتـاي         
"کوچک چرمگ" که به معني سـنـگ     
سفيد است  بـه رفـقـاي گـردن شـوان              
ملحق شديم که بعنوان مخفي گاه يـا  
محل ملحق شدن مورد استفاده بود. 
قله سنگي مشرف بر روسـتـا کـه بـه           
اسم "سخـنـاخ" مـعـروف اسـت و در                
دامنه آن بـاغـهـاي مـيـوه قـرار دارد             
مخفي گاه مقاطع مختلف مـا بـود.     
چند نفر از اعضـاي کـمـيـتـه نـاحـيـه             
سنندج نيز در اين مامـوريـت گـردان      
شوان را همراهي ميکردند و سـراسـر     
تابستان را در اطراف شهر سـنـنـدج،      
منـطـقـه ژاورود و سـارال بـه گشـت                 
سـاســي، نــطـامــي مشــغـول بـودنــد.           

 ٦٥ گردان شـوان در تـابسـتـان سـال              

توانسته بود با عملياتـهـاي نـظـامـي        
نظير تسخير چند پايگاه رژيم در ايـن  
مناطق به موفقيتهايي دست يابـد و    
ضرباتي به نيروهاي رژيم وارد سـازد.  
اکنون ديگر شروع پائيز و سردي هـوا  
کم کم داشت نزديک مـي شـد و ايـن          

نفره مي بايست به  ٧٠ الي  ٦٠ واحد 
مناطق پايـگـاهـي در اردوگـاهـهـاي           
مــرکــزي بــاز مــي گشــت. قــبــل از               
بازگشت گردان به مناطق پايـگـاهـي    
قرار بر اين بود که بـعـنـوان مسـئـول          
واحد شهر در داخل سنندج يک سـري    
مامورتها انجام بگيرد و خلع حضـور  
گردان در پـايـيـز و زمسـتـان را ايـن               
واحد بر عـهـده بـگـيـرد. بـه هـمـيـن                   
منظور افـراد واحـد شـهـر هـمـانـجـا               
ــه                ــدهــي و آمــاده اعــزام ب ســازمــان
ماموريت شد. بد نـيـسـت ابـتـدا در             
مورد ترکيب و وظايف و مـامـوريـت    

 واحد شهر مقداري توضيح بدهم.  
 ٨ الـي       ٦ واحد شهر متشکل از 

نفر بـود کـه انـتـخـاب نـفـرات بـراي                   
ماموريت در آن از  حساسيت بسيـار  
بااليي برخوردار بود. قـدرت بـدنـي،         
توانايـي سـيـاسـي و نـظـامـي الزم،                 
قـدرت مــانـور و بــدرجـاتــي تــحـمــل             
شرايط سخت تري را شامل مي شد. 
عمدتا انتخاب افراد از ميان رفقايـي  
صورت مي گرفت که توانايي انـجـام     
چنين ماموريت حساس و مهمـي را    
مــي داشــتــنــد و در حــد يــک واحــد              

 کماندويي بتواند ظاهر شود. 
وظايف اين واحد عبارت بـود از    
انجام عملياتهاي ايزايي که الزمـا بـه     
قصد جنگ با نيـروهـاي رژيـم نـبـود          
بلکه بنوعي ابراز وجود نـظـامـي در        
داخل شهر بود. کارايي اين واحـد از       
نظر نظامي در حدي بود کـه اگـر در         
محاصره يا در شـرايـط فـوق الـعـاده          
سختي در برابر نيـروهـاي رژيـم قـرار         
مي گرفت مي بايست بتواند بخوبـي  
حلقه محاصره را شکسته و خـود را        
از معرکه خارج سازد.  يکي ديگر از  
وظايف واحد شهر جمـع آوري کـمـک        
مالي از افراد و عناصر ثـروتـمـنـد و         
پولدار شهـر بـود. افـراد ثـروتـمـنـدي               
بودند که ضمـن ايـنـکـه هـيـچـگـونـه              
نزديکي با رژيم نداشتـنـد و مـمـکـن          
بود از حکومت اسالمي هم مـتـنـفـر     
باشند اما بـنـا بـه وضـعـيـت مـالـي               
خوبي که داشتند خـود را بـه کـوچـه             
علي چپ مي زدند و ايـن در حـالـي          
بود که نيروهاي مـا بشـدت از نـظـر           

 مالي در تنگناه قرار داشتند.

داستان از اين قرار بود که هر بار 
طي تماسهاي تلفني که با اين دسـت    
از افراد گرفته مي شد، از آنها بـطـور   
فردي درخواست کمک مالي ميـشـد.   
هيچکدام از اين درخواستها ابـدا بـا       
تـهــديــد و زور نــبــود بــلــکــه خــيــلــي             
دوستانه مطرح ميشد و طرف مقابل 
نيز خود را بنوعي مـديـون احسـاس        
مي کرد و کمک مالي مي کـرد. ايـن      

بنا به وضع مالي  ٦٥ کمکها در سال 
کمک کننده مـتـفـاوت بـود. از صـد               
هزار تومان تا يک ميليون و باالتر را   
هم شامل مي شد. بعدا بـه مـواردي       
از نــحــوه درخــواســت و چــگــونــگــي           
دريافت اين کـمـکـهـا اشـاره خـواهـم            

 کرد.
يکي ديگر از وظايف  واحد شهر 
تماس با چهره هاي سـرشـنـاس و بـا           
اتوريته شهر بود کـه در يـک روابـطـه           
طبيعي و اجتماعي در سطح شهر بـا    
مردم بودند و آنان را قبـول داشـتـنـد.       
اين افراد و مالقات با آنـهـا بـه خـود         
من مربوط بود و رفقاي ديگـر واحـد     
اين افراد را نمي شناختند و از نـظـر       
امنيتي ضرورتي هم به شناختن آنهـا  
توسط افراد واحد نبود. از طريق ايـن   
افراد بسـيـاري از امـور مـربـوط بـه               
سازماندهي، ردوبدل کردن تـمـاسـهـا       
 بشکل نامه و غيره انجام مي گرفت. 
يکي ديگر از کارهاي واحد شهـر  
انتقال آثار و ادبيات حزب کمونيست 
و قرار دادن آن در اختيار فـعـالـيـن و         
مردم بود. در سـطـحـي مـعـيـن هـم                 
تماس با فعالين داخل شهر بصـورت    
منفرد با آنان انجام مي گرفت. واحـد  

نفره ما به سه عدد بي سيم کوچـک   ٦ 
يعني هر دو نفر يـک بـي سـيـم و دو             
عدد بي سيم بزرگ کـه بـه آن راکـال            
مي گفتند مجهز بود. بي سـيـمـهـاي      
بزرگ را حمل نمـي کـرديـم بـلـکـه از             
قبل آنها را در دو نـقـطـه جـنـوبـي و               
شمالي شهر در جاي امـنـي مـخـفـي        
کرده بوديم. اهميت اين کـار در ايـن          
بود که به محض هر گونه عـمـلـيـات       
نظامي در بخش جنوبي شهر، عـقـب   

نشيني بطرف شمال شهر بود و بـعـد       
از طي مسافت دو الي سه ساعت بـه  
بي سيم بـزرگ در قسـمـت شـمـالـي               
دستـرسـي پـيـدا مـي کـرديـم کـه آن                   
حرکـت مـعـيـن سـريـعـا بـه اردوگـاه                  
ــامــه               ــراي پــخــش در بــرن مــرکــزي ب
راديويي روز بعد مـخـابـره مـي شـد.          
عکس اين هم صادق بود کـه بـا هـر          
حــرکــت نــظــامــي در شــمــال شــهــر             
بالفاصله بـه بـخـش جـنـوبـي عـقـب               
نشيني و به بي سيم ديگر دسـتـرسـي    
داشتيم. اين کار سبب مي شد که آن    

ولـت کـه مـي           ١٢ بيسم بـا بـاطـري        
بايست بـراي بـي سـيـم بـزرگ از آن                
استفاده مي شد، ناچار بـه حـمـل آن          
نباشيم چون عـمـال بـراي مسـافـتـي             
نسبتا طوالني غـيـر مـمـکـن بـود و             
دست و بال ما را مي گرفت. بـا ايـن      
کار و با ارسال خـبـر در نـيـمـه هـاي               
شب، هر روز ظهر راديو کومه له خبر 
را منعکس مي کرد. راديو کومه لـه     
و راديو حزب کمونيست ايـران در آن      
سالها و در آن مقطع شنوده زيادي در 
شهرها و روستاهاي کردستان و حتي 
در برخي از شـهـرهـاي ايـران داشـت.           
انعکاس خبر بـراي راديـو تـنـهـا بـه               
اقدامات نظامي خالـصـه نـمـي شـد          
بلکه هر رويدادي که در شهر سنـنـدج   
يا هر نقطه ديـگـري کـه مـربـوط بـه               
اعتراض يا مبارزه مردم علـيـه رژيـم      
بود به ما مـي رسـيـد و بـالفـاصـلـه                
شبانه با يکي از بي سيمـهـاي بـزرگ      
که با آن نزديکتر بوديم براي پخش در 

 راديو فرستاده مي شد. 

به اندازه کافي نيز مهمات نظـيـر   
فشنگ، گلوـلـه آرپـي جـي و ديـگـر               
نيازمنديهاي تسليـحـاتـي را کـه در           
دوران فعاليت در دسته سازمانده نزد 
افراد قابل اطمينان و نزديک به کومه 
له، چه در داخل روستاها و چه بيـرون  
از آن مخفي کرده بودم ذخيره اي براي 
چنين مواقعـي بـود. بـهـر حـال ايـن                
سيمايي از ترکيب افراد واحـد شـهـر،      
ــن                 ــود. اي وظــايــف و کــارهــايــش ب
توضيحات از آن جهت ضـروري بـود       
که از ابـتـدا تصـويـري از وظـايـف و               
ماموريت واحد شهر داده بـاشـم چـرا      
که بعدا به نـمـونـه هـاي ايـن نـوع از               
فعاليت بطور کنکرت اشـاره خـواهـم      
کرد. با اين توضيحات بر مـي گـردم      
به شرح روزي که براي اين مامـوريـت   

 چند ماهه آماده مي شديم.
همانطور که قبال گفتم در مخفي 
گاه باغهاي دامنه سخناخ  همـراه بـا     
رفــقــايــي کــه بــراي ايــن مــامــوريــت          
دستچين و انتخاب شده بودند جلسـه  
اي با رفقاي کميته ناحيه در خصوص 
طرح و برنامه و مقدمات کار برگـزار  
شد. بعد از انتخاب افـراد و تشـريـح         
کامل ماموريت و تـوضـيـح بـر سـر            
برنامه و طرحايي که در دستـور قـرار     
گرفته بود، با روحيه اي باال، سـرحـال   
و قمراق و روبوسـي بـا هـمـه رفـقـاي             
گردان شوان عصر هنگام دامنه هـاي  
کوه سخناخ را بطـرف حـاشـيـه شـهـر           

 سنندج ترک کرديم.
 ادامه دارد

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان
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با کمال تاسف باطالع ميرسانيـم  
که علي مرادي کادر با سابـقـه حـزب      
 کمونيست کارگري در سـحـرگـاه روز         

مرداد) بـعـد     ٢٢ اوت (  ١٣ سه شنبه 
از ماهها دست و پنجه نـرم کـردن بـا        
بيماري سرطان در شـهـر کـلـن آلـمـان           

 درگذشت. 
 

علي مبارزي خستگي نـاپـذيـر و      
آخـريـن   يک کمونيست پرشور بود و تا 

لـحــظـات زنــدگـيــش در راه آزادي و              
برابـري و رهـائـي از شـر حـکـومـت                  
اسالمي از تالش باز نايستاد. مبارز  
سرسختي که حتي در دوران بـيـمـاري    
اش به حزبش و آرمانش فکر ميـکـرد   
و در اوج بيماري اش با ارسال پيامـي  

براي کنفرانس ساالنه اعضـاي حـزب       
در آلمان، خود را کانديد عضويت در   

هر جا اعـتـراضـي      کميته آلمان نمود. 
عليه جـمـهـوري اسـالمـي در آلـمـان              
شکل ميگرفت علي در صف اول آن     
جاي داشت، يکي از سازماندهندگان 
تظاهرات بـزرگ حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري در مقابل کنفرانس برلين در   

ــا              ٢٠٠٠ ســال     ــه ــود ده ــود و خ ب
تظاهرات کـوچـک و بـزرگ را عـلـيـه               
جمهوري اسـالمـي و عـلـيـه حضـور               
مقامات رژيم در آلمان سازمـان داد.    
علي عضـو کـمـيـتـه آلـمـان حـزب و                 
سالها مسئول واحـد حـزب در شـهـر           
کلن و از فـعـالـيـن دفـاع از حـقـوق                    

و هـمـواره تـکـيـه گـاهـي            ي پناهندگ
 براي همرزمانش بود. 

  
خصوصيت برجسته و سـتـودنـي        
علي تعـلـق عـمـيـق و اسـتـوارش بـه                 
آرمان کمونيسم و به حزب و پيگيـري  
و سرسختي اش در مبارزه عليه ظـلـم   
و بيعدالتي بود. از دوران جوانـي اش     

 ١٦ که کارگر برق در تـهـران بـود تـا           

سال گذشته که در آلمان عضـو حـزب     
و فعال دفاع از حقوق پناهندگان بود، 
با عـزمـي راسـخ مـبـارزه کـرد و بـا                  
صــمــيــمــت، فــداکــاري و صــداقــتــش        
همواره خـاطـرات خـوبـي در اطـراف            

 خود باقي گذاشت. 
عــلــي بــا هــمــان خصــوصــيــت           

سرسختي و پيگيـري کـه در مـبـارزه           
داشت بـه جـنـگ بـيـمـاريـش رفـت.                 
ماهها با روحيه اي مصمم و اميدوار 
با بيماري سـرطـان مـقـابلـه کـرد بـه                
نحوي که تعجب پزشکان مـعـالـجـش     
را بر انگيخت. امـا مـتـاسـفـانـه ايـن            
بيماري مهلک باالخره علي را از مـا      

 گرفت. 
 

حـزب کـمــونـيـسـت کـارگـري در              
گذشت علي عـزيـز را بـه هـمـسـرش               
شـهـال خـبـاززاده، فـرزنـدان عـزيـزش               
آرمان و سياوش و سايـر بسـتـگـان و         
دوستانش و بـه هـمـه اعضـاي حـزب            
صميمانه تسليـت مـيـگـويـد. يـاد و              
خاطره عزيز علي هميشه در قلب مـا    

 و بهمراه ما خواهد بود. 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

مرداد  ٢٢ ، ٢٠١٣ اوت  ١٣ 
 ١٣٩٢ 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري  
 درمورد درگذشت علي مرادي  

 

 


