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 جنايتکارانه عليه مجاهدين خلق را شديدا محکوم ميکنيم حمله

 عبدل گلپريانمختصري از تاريخ يک دوره /بخش بيست وپنجم/ 

آنچه که بر مردم سوريه مـيـرود     
مايه شـرم بشـريـت اسـت. انـتـشـار               
صحنه هاي فجيع بمباران شيمـايـي   
هفته گذشته که به احتمال قوي کـار    
رژيم اسـد اسـت، در عـيـن ايـنـکـه                
اپـوزيسـيـون او نـيـز بـهـمـان انـدازه                  
ظرفيت اين جنايت را دارد، اين لکه 
ننگ را بارديـگـر بـه رخ جـهـانـيـان              

 کشيد. 
سـيـاسـت جـهـان         کمتر صحنه  

چنين کلکسيونـي از شـنـيـع تـريـن             
جـنــايــات، مشــمــئــز کــنــنـده تــريــن         
رياکاري ها و يکه تـازي ارتـجـاعـي       
ترين نيروهاي سياسي زمـان مـا را       
يکجا در خود دارد. حتي در رابـطـه     

با جنايت آشکار بمباران شـيـمـايـي       
آنچه که شاهد آن هستيـم رقـابـت و        
شـــاخ و شـــانـــه کشـــي غـــرب و                 
متحدينش از يـکـسـو و روسـيـه و              
جمهوري اسالمي از سوي ديگـر بـر     
سر تامين منافع شان در سـوريـه و       
منطقه است که بنوبه خود نـگـرانـي      
بيش از پيش مردم جهان از جـنـگ       

ــي            و     ــامـ ــظـ ــاي نـ ــي هـ ــارويـ رويـ
برانگيخته است. دولت آمريکا و  را 

هم پيمانانش کـه اکـنـون بـه بـهـانـه              
بمباران شيميائي در تـدارک حـملـه          
نظامي هستـنـد، در شـکـل گـيـري             
وضع فاجعه بار حاضر به سهم خـود    

  شريک اند.

قرباني بالفصل اين وضـعـيـت      
مردم قهرماني هستند که "به عـرش   
اعالء هجوم بردند". عليه يک نـظـام     
سياه چهل ساله ديکتاتوري که قتـل  
عام هاي بسيار در پرونـده اش دارد      
دست به انقالب زدند تـا بـه "نـان و           

که با  کرامت" دست يابند. مردمي   
بيش از صد هزار کشته و ميليونهـا  
آواره و نابودي ابـتـدائـيـات زنـدگـي           

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان
 ٨ سونامي بيکاري بيش از     

ميليون نـيـروي آمـاده بـکـار و              
کارگران اخراجي مساله سياسي 
روز است. بيـکـارسـازي و عـدم          
اشتغال ميليوني چالش سياسـي  
روز در اوضاع سياسـي کـنـونـي       
در ايران تحت حاکـمـيـت  رژيـم         

ــتــکــار اســالمــي اســت.          جــنــاي
سونامي بيکاري چالش بيش از   
يک دهه دولـتـهـاي نـهـم و دهـم             
بــوده و اکــنــون دولــت يــازدهــم          
بسرکردگي روحاني جـنـايـتـکـار      
است! و اما؛ سونامي بـيـکـاري       
ميـلـيـونـي چـالـش سـيـاسـي و                
عميقي است که مردم و جامعـه  
ــه             ــجــرب ــي ت ــون ــن ــط ک در شــراي
ميکنند. اين چالش را بـايـد بـا       
نيروي اعـتـراض، اعـتـصـاب و          
تجمعات سـراسـري جـواب داد.        
ــجــز               هــيــچ راه حــل مــيــانــي ب
اعتراض و اعتـصـاب سـراسـري       

 کارزاري سه هفته اي در دفاع از
  کارگران زنداني در ايران 

  دست اسد و ديگر جانيان از زندگي مردم سوريه کوتاه!

  مساله سياسي روز!

 ۲ صفحه 

 ۶ صفحه 

 ۳ صفحه  

 مرگ و زندگي سگي،
  رنج کارگران مرزي در کردستان! 

 تجمع اعتراضي کارگران فوالد زاگرس
  در مقابل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعي استان کردستان 

روز    ٢٠ بدنبال گذشت بيش از     
از بــرگــزاري جــلــســه رســيــدگــي بــه          
شکايت کارگران فـوالد زاگـرس در         
هيات تشخيص اداره کار شهرستـان  

قروه و تاخير در صدور راي از سـوي    
هيات مزبور، صبح امروز بـيـش از     
يکصد نفر از اين کارگران با عزيمت 
به شهـر سـنـنـدج دسـت بـه تـجـمـع                  

اعتراضي در مقابل اداره کل وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعي اسـتـان     
کردستان زدند و خواهان صدور راي   
هيات تشخيص اداره کار شهرستـان  

 ۳ صفحه  

 ۵ صفحه  

 ۶ صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بيستون بيگ زاده  

روز به روز فـاصـلـه طـبـقـات در             
ايران رو به افزايش است، کـه ايـن در       
ادامه به افزايش مشکالت اقتصـادي  
و تشديد محروميت بيشتر طـبـفـات      
پايين جامعه مي انجامد. حـال ايـن        
طبقات پايين جـامـعـه بـراي ايـنـکـه            
بتوانند حداقل نيازهاي اوليه خـود را    
تأمين کننـد آن هـم در کشـوري کـه               
هيـچ حـمـايـت دولـتـي وجـود نـدارد                 

 

 انتخابات پارلماني احزاب حاکم در کردستان عراق
 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان

در هفتـه هـاي اخـيـر           ايسکرا: 
تب و تـاب انـتـخـابـات پـارلـمـان                 
کردستان عراق به موضوع روز در   
آنجا تبديـل شـده اسـت و اکـنـون              
ــنــدگــان احــزاب در قــدرت             ــمــاي ن
مشغـول تـبـلـيـغـات انـتـخـابـاتـي                
ــن                 ــد و فضــاي اي ــد. رون ــن هســت

 انتخابات چگونه است؟

اين انتخابـات    عبدل گلپريان: 
قرار بود در بيستم ماه اوت برگـزار  
شود اما بمـدت يـکـمـاه بـتـاخـيـر             

 ۲۱ افــتــاد. حــال قــرار اســت در              
سپتامبر برگزار شود. اکـنـون نـيـز        
کانديداهاي هر يـک از احـزاب در         
ــات             ــغـ ــيـ ــلـ ــبـ ــن تـ ــمـ ــدرت ضـ قـ
انتخاباتيشان و براي بدست آوردن   

 

 کسر ماليات غير قانوني از حقوق صدها کارگر فضاي سبز سنندج

 مذهب، مليت و قوميت  

دستگـيـري و فشـار بـر رهـبـران               
کارگري يـک سـيـاسـت دائـمـي رژيـم              
اسالمي اسـت. جـمـهـوري اسـالمـي            
رهبران و فعالين کارگري را دستگـيـر   
ــيــشــروي و                 ــوي پ ــا جــل مــيــکــنــد ت
سازمانيـابـي مـبـارزات کـارگـري را             

بگيرد و جنبش کارگري و کل جامعه 
را عقب برانـد. اکـنـون ايـن فشـارهـا              
تشديد يافته است. کارگر را بـخـاطـر       
عضويتـش در تشـکـلـهـاي کـارگـري              
زنداني ميکنند و بخاطر ابراز وجـود    

 ۴ صفحه  
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وجود ندارد. سونامي بـيـکـاري       
مـيـلـيـونـي بـزرگـتـريـن چـالــش               
ايندوره از حـيـات و حـاکـمـيـت           
رژيم جنايتکار اسالمـي اسـت.     
ما کارگران و مردم جـامـعـه در      
سطح ميليـونـي را بـه بـرپـايـي             
اعتراضات و تجمعات سراسري 

 و اعتصاب فراميخوانيم.  
کارگران فوالد زاگرس چه  

 ميخواهند!  

رســيــدگــي بــه شــکــايــت            
کارگران فوالد زاگرس در هيات 
تشخيص اداره کار قروه و تاخير 
ــن                در صــدور راي از ســوي اي
هيات با اعتراض دهم شهـريـور   
کارگران در مقـلـبـل اداره کـار،         
پيگيري شد. کارگران معـتـرض    

ـ بـازگشـت بـه      ١ زاگرس خواهان 
کار و يـا در غـيـر ايـنـصـورت               

ـ ٢ بازنشستگي بيش از موعـد    
ارائه مطالبات سريـع حـقـوق و        

ـــ اجــراي   ٣ مـعــوقــات گــذشـتــه       
سختي کار تاييد شده قـبـلـي و        

ـ ارائـه  ٤ درج آن در سوابق کاري 
مابه التفاوت در سنوات گذشته 

ـــ بــررســي پــرونــده پــزشــکــي          ٥ 
پرسنل توسط پزشک مـعـتـمـد.       
تحقق اين مطالبات در بيش از   
دوماه اعـتـراضـات پـيـگـيـرانـه             
هنوز با مقـاومـتـهـاي مـزورانـه         
اداره کار روبرو شده اسـت. ايـن        
اعمال و کـردار اداره کـار غـيـر           
عادي است. اين مـقـاومـتـهـاي         
ضد کارگري را کـارگـران در دو       
ــجــمــعــات             ــا ت مــاه گــذشــتــه ب
ــد.            ــراضــي جــواب داده ان اعــت
ــري             ــيـ ــگـ ــيـ ــاري و پـ ــيـ ــوشـ هـ
اعــتــراضــات تــوســط کــارگــران      
ــد                ــي ــل ــروه رمــز و ک زاگــرس ق
موفقيتهاي تاکنوني آنـهـا شـده      
اسـت. در ســي و يــکـم مــرداد               
بـاالخـره اعـتـراضــات مـداوم و            
پيگيرانه کارگران فوالد زاگـرس  
قروه با سپري کردن ده ها سـد و    
مانع به موفقيت رسيد. مـبـلـغ       
حــاصــل از مــرحلــه اول فــروش         
خاک ضايعات چيني به حسـاب    

کارگران فوالد زاگرس واريز شـد  
و کــارگــران تــوانســتــنــد حــکــم         
ــن             ــروش اي ــف ف ــوق ــي ت قضــائ
ضايعات توسط کارفرما را نيـز  
بدست آورند. ما در طول دو ماه  
گذشته و در جـريـان انـعـکـاس            
تجمعات کارگران مکررا تاکيـد  
داشـتـه ايــم کـه،  اعـتـراضــات              
تاکنون انجام شده و مـوفـقـيـت         
مهم کارگران اما پايان و تسويه 
حســاب پــايــانــي نــيــســت. ايــن         
موفقيت، شروع اقدامات جـدي  
تري است. به اين اعتبار ده هـا       
کار و اقدامات عملي در دستور 
کار کارگران و فعالين کـارگـري     
قرار خواهد گرفت. در پايان اين  
مــوفــقــيــت کــارگــران بــا کســب       
بخشهايي از منابع مالي تـنـهـا    
بــخــش کــوچــک از حــقــوقــهــاي         
پرداخت نشـده را جـبـران کـرده             
اند. هنور مساله اشتـغـال و يـا         
بيمه بيکاري و خسارات نـاشـي     
از اين دوره از اعتراضات که بار 
مالي با هزينه ميلـيـونـي را بـه         
خانواده هاي کارگـري تـحـمـيـل        
کرده اسـت، بـي جـواب مـانـده              
اند.! تحقق و بکـرسـي نشـانـدن         

اي در       ايــن مــطــلــبــات پــايــه       
ايجاد صندوقهاي حمايتي  گرو 

مالي اسـت. اتـکـا بـه مـجـمـع               
عمومي روتـيـن و راه کـارهـاي           
تحقق؛ مساله اشتغال و يا بيمـه  
بيکاري و خسارات ناشي از اين 
دوره در گـــرو ادامـــه ايـــن                  
اعتراضات در شـکـل راديـکـال       
است. ارتباط روتين نماينـدگـان    
مجـمـع عـمـومـي کـارگـران بـا               
بــخــشــهــاي مــخــتــلــف مــراکــز        
توليدي و کارخانه ها در سـطـح     
سراسري و دعوت از آنها شرکت 
در مجمع عمومي کـارگـران بـه      
منظور جلب حمايتهاي گسترده 
و هماهنگي و انـتـقـال تـجـارب        
تاکنوني. موفـقـيـت تـاکـنـونـي           
کارگران فوالد زاگرس از زاويـه      
اعتراضات کـارگـري خـود نـيـز          

حائز اهميت است. کـارگـران بـا       
اتکا به کار و فعاليت قانونـي و    
همزمان در اتـکـا بـه قـدرت و             
تصميم جمعي اين دو عرصه از   
فعاليت يعنـي بـدسـت گـرفـتـن           
امکان گرايي(راه هاي قـانـونـي       
موجود) و اقدامات راديکال را    
بکار گرفتند. هماهـنـگ کـردن       
اين دو عرصـه تـجـربـه مـهـم و             
قابل اتکا و تکثير است. به ايـن  
معني کـارگـران تـوانسـتـنـد در           
ــال           فــازهــاي مــخــتــلــف از کــان
امکانـات قـانـونـي و اتـکـا بـه                
مجمع عمومي اين موفقيت را   

 کسب کنند.
 ۲۰۱۳ سوم سپتامبر 

 ۱۳۹۲ شهريور ۱۳ 
 
 
 

   مساله سياسي روز!

 
حمله نـيـروهـاي مسـلـح        
دولــت عــراق بــه يــکــي از            
مراکـز حضـور مـجـاهـديـن           
خلق در عراق که بـه کشـتـه      

نــفــر از      ٥٢شــدن حــداقــل      
ــان و            ــازم ــن س اعضــاي اي
مجروح شدن شمار ديـگـري     
از آنــان مــنــجــر شــد، يــک           
توطئـه کـثـيـف و مشـتـرک             

جمهوري اسالمـي و دولـت       
مالکي است و تـوسـط هـر        
انســان آزاده اي مــحــکــوم          

  است. 
ــت        ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ ــزب کـ حـ
کارگري دولت هاي کـثـيـف      
عراق و جمهوري اسالمي و   
ــدا            ــهــا را شــدي جــنــايــت آن
ــه            مــحــکــوم مــيــکــنــد و ب
خانواده هاي قربـانـيـان ايـن       
فاجعه صمـيـمـانـه تسـلـيـت          

 ميگويد. 
حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ١٣٩٢شهريور  ١١

  ٢٠١٣سپتامبر ٢ 

جنايتکارانه عليه مجاهدين خلق   حمله
 را شديدا محکوم ميکنيم
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 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه 

کرسي هاي پارلمان سرگرم وعده هاي 
پوچ و تو خالي به مردم هستند. بـنـا      
به گفته هر يک از نماينـدگـان احـزاب      
ناسيوناليست و اسالمي کـه اکـنـون        
هر يک کرسي هايي در پـارلـمـان در          
اختيار دارنـد، قـبـال دعـوايشـان در              
رابطه حذف نشدن اسـامـي مـردگـان         
بود که در دوره هاي گذشته هر يک از 
اين جريـانـات بـراي بـاال بـردن آراي              
نــمــايــنــدگــان خــود از شــنــاســنــامــه         
کسانيکه در قـيـد حـيـات نـيـسـتـنـد              
استفاده کرده بودند و در ايـن مـدت         
هر يک از آنها "نگراني" خود را بـراي      
تکرار اين نوع از تقـلـب در آرا بـيـان           
مي کردند و مي خواستند انتخابـات  
را بتعويق بياندازند تا فرصتـي بـراي     
حذف اسامي مردگان داشته باشـنـد.   
اين در حالي است که در انـتـخـابـات       
هاي قبل نيز هر يک از اين احزاب از   
شناسنامه مردگان وابسته به جـريـان     
خود از اين ترفنـدهـا اسـتـفـاده کـرده           
اند. وقتيکه ازشان سوال مي شود که  
چـه کـس يـا کسـانـي در قـبـال ايــن                    
مسئله مسئولند، هر کـدام ايـن بـي          
پرنسيبي ها را متوجه نهادهايي مي 
کنند که در دسـت احـزاب خـودشـان           
است و کسي هم پيگير و پاسخگـوي  
آن نيسـت. در ايـن انـتـخـابـات نـيـز                  
نهادهاي مربوط به باطل کـردن ايـن       
دست از شناسنامه ها کـه در چـهـار        
سال گذشته بالغ بر هزاران شناسنامه 
غير باطل شده را شامل مـي شـود،       
قادر به ابطال آنها نبوده اند و اين دور 
ــاتــي در               ــتــخــاب تســلــســل در هــر ان
کردستان عراق همچنان بکار گـرفـتـه    

 مي شود و ادامه دارد. 
از ســوي ديـگــر جـريــان اصــالح           
طلب بنـام گـوران بـر ايـن اعـتـراض               
داشت که انتخابـات بـايـد سـر وقـت            
خود برگزار شود و اگر همـان زمـانـي      
که براي آن تعيين شده برگزار نشـود،    
پارلمان و حتـي خـودشـان هـم هـيـچ             
مشروعيتي نخواهند داشت. اما اين  
حرفها هـمـه اش نـوعـي تـبـلـيـغـات                
انتخاباتي از سوي هـر کـدام از ايـن            
احزاب است. وگرنه با اين تاخير يـک     
ماهه و بقول اپوزيسيـون گـوران ايـن        
پارلمان در حال حـاضـر مشـروعـيـت        

 خود را از دست داده است.
مــعــمــوال در روزهــاي قــبــل از           
انتخابات اين سر و صـداهـا و بـراي          
کسب يکي دو کرسي بيشتر موضوع 
تازه و عجيبي نيست. اما به محـض   
تمام شدن پروسه انتخابات همه اينها 

کنار نهاده مي شود و تنها چيزي کـه  
سرلوحه مجادالت بـعـدي قـرار مـي           
گيرد ميزان سهم دزدي و چـپـاول از           
پولهاي مـيـلـيـاردي اسـت. در حـال                
حاضر همه احزاب شـريـک در قـدرت        
که هر يک سهمي از نـمـايـنـدگـي در            
پارلمان را از آن خود دارنـد، سـرگـرم        
تبليغات و صرف هزينه هـاي گـزاف       
براي آن هستند. يکي از تلويزيونهاي  
حکومتي در مصاحبه با عابريـن در    
خيابان از مصاحبه شونده اي پرسيد: 
" از نماينده اي که مي خواهيد بـه او     
راي بدهـيـد چـه انـتـظـاري داريـد؟".               
مصاحبه شونده در جـواب گـفـت: "             
هزينه همين ذرق و برقـي را کـه ايـن          
احزاب با آن تمام شهرهاي کـردسـتـان    
را آراسته اند مي تواند هزاران انسـان  
را از فقر و نداري در کردستان نجـات  
دهد. و مي گـفـت ايـنـهـا هـمـه اش                 
تبليغات است و من به هيچـکـدام از     
ــزابشــان                    ــا و اح ــنــده ه ــاي ــم ــن ن اي
کوچکترين اعتمادي ندارم. به هـر رو     
فعال دوران کشـتـي گـرفـتـن بـر سـر                  
کرسـي هـاي اضـافـي اسـت. وقـتـي                 
انتخابات تـمـام شـود بـاز هـم بـراي               
مدت چهار سال ديگر همگـي دسـت     
در گردن هـم بـه کـارشـان کـه هـمـان                
چپاول، دزدي و فسـاد کـاري کـه در            

سال گذشته مشغول آن بـوده انـد      ۲۲ 
 خواهند پرداخت.

 
پيشتر اتحاديه ميـهـنـي      ايسکرا: 

طالباني و حزب دمـکـرات بـارزانـي         
بـعـنـوان دو حـزب اصـلـي و رقـيــب                  
هميشه سـعـي کـرده انـد بـه نـوعـي                  
کردستان عراق را از طـرق مـخـتـلـف        
مابين همديگر بطور مساوي تقسـيـم   
کنند و ديگر احزاب مختلف را نـيـز       
در اطـراف خـود بـچـيـنـنـد. در ايـن                  
انتخابات آيا همين ريتم پا برجاست؟ 
تــعــادل احــزاب کــوچــکــتــر در ايــن             

 انتخابات چگونه است؟
 

پيشتر طالـبـانـي    :  عبدل گلپريان
در موقعيت يک رئيـس جـمـهـور بـي          
اتوريتـه فـرمـايشـي  قـرار داشـت و                 
بخاطر موقعيتش در همين پسـت او    
را از مسايل مربوط به کردستان دور 
کرده بود و وزنـه اش در کـردسـتـان               
بدرجاتي کاسته شده. عـالوه بـر ايـن         
در چند سال اخير جريان اپـوزيسـيـون    
گوران نيز کـه از اتـحـاديـه مـيـهـنـي               
طالبانـي بـيـرون زده بـود تـا حـدود                  
زيادي موقعيت اتحاديه مـيـهـنـي را       

تضعيف کرد. در حال حاضر نيز عدم  
حضور طالباني در صحنـه سـيـاسـي       
کردستان و اينکه هنوز معلوم نيست 
آيا همچنان در کما بسر مـي بـرد يـا        
نه؟، عدم حضور سياسي و فـيـزيـکـي     
طالباني به يکه تازي حزب دمکـرات  
ــان                ــخــن ــزوده اســت. س ــي اف ــارزان ب
نـمــايــنــدگــان و سـخــنــگــويــان حــزب          
دمکرات بارزانـي عـلـيـرغـم ايـنـکـه             
همچنان به گونه اي اخالقي از روابط 
و مناسبات حسنه و برابر با اتحاديـه  
ميهني حـرف مـي زنـنـد امـا ابـراز               
وجود خود را بعنوان يگانه حزب برتر 
 در کردستان عراق پنهان نمي کنند. 

سران حـزب دمـکـرات بـارزانـي            
رســمــا و عــلــنــا مــي گــويــنــد کــه                 
موقعيتي که امروز کردسـتـان عـراق      
در آن بسر مي برد مديون تالـشـهـا و      
از خود گـذشـتـگـيـهـاي آنـان اسـت.               
تلويحا و بعضا اشکارا از مـوقـعـيـت     
برتر خود در مـقـايسـه بـا اتـحـاديـه                
ميهني سخن مي گويند. از ايـن رو         
بنا به فاکتورهايي که اشاره کـردم آن      
ريتم سابق تا حـدودي تـغـيـيـر کـرده             
است. يکي از داليل آن نيز اين اسـت   
که در تقسيم مـوقـعـيـت، طـالـبـانـي           
بعنوان رئيس جمهور عراق وارد ايـن      
پست کارتني شد اما بـارزانـي بـراي        
تحکيم موقعيت خود و حزب عشيره 
اي اش کردستان را به ملک شخـصـي   
تبديل کرد و ايـن تـقـسـيـم پسـت و                 
مــوقــعــيــتــهــا ســبــب شــد بــارزانــي           
موقعيت برتري در کـردسـتـان عـراق         
براي خود و حزب و عشيره اش دست 
و پا کند. هيچ کدام از اين عوامل بـه   
معناي محو اتحاديه ميهني نيـسـت   
و آنها نيز همچنـان خـود را بـعـنـوان            
ــا                جــريــان رقــيــب در راس قــدرت ب
بارزاني مي دانند امـا مسـئلـه ايـن           
است که در اين توازن تقـسـيـم بـنـدي        
قدرت و سهم خواهـي، فـعـال پـارتـي          
ازموقعيـت بـهـتـري از رقـيـب خـود                
يعني اتـحـاديـه مـيـهـنـي بـرخـوردار              

 است. 
بارزاني در سخنراني روز دوشنبه 
دوم سپتامبر خود که در حـمـايـت از      
کانديداهاي حزب خـود و در مـيـان            
هوادارانش ايراد کـرد، از مـوضـعـي         
بــرتــر و از بــاال بــه قــدرت نــمــايــي                
پرداخت. در بـخـشـي از سـخـنـانـش               
گفت: "مـا بـه ديـگـران احـتـرام مـي                
گذاريم اما اين بدان معنا نيسـت کـه     
ديگران را بـاالي سـر خـودمـان قـرار            
دهيم". "بگذاريد ديگران هر چي مـي     
خواهند بکنند مسئله اين اسـت کـه       

 

اجــتــمــاعــي پــاســخ گــرفــتــه انــد و          
بيشتر بـراي آنـهـا         مصائبي بازهم 

مجـازات   در راه است. اين در واقع  
انقـالب و مـردم انـقـالبـي تـوسـط                
مجمـوعـه اي از کـثـيـف تـريـن و                  
ارتجاعي ترين نيروهـاي بـورژوازي     
در عصر ماست کـه خـود در حـال          
ــا                 ــنـــگ قـــدرت بـ رقـــابـــت و جـ

 يکديگرند.  
متهم رديف اول ايـن جـنـايـت        

عليه بشريت بي شک اسـد و رژيـم         
اوست. سرنگوني رژيم اسد گام اول    
در رهــايــي مــردم ســوريــه از ايــن            
جهنمي است که عليه شان بپا کرده 
اند. تمام دولتها و نيروهايي کـه از     
اسد حمـايـت مـيـکـنـنـد، روسـيـه،              
جمهوري اسالمي، حزب اهللا لبنـان  
و غيره همگي مستـقـيـمـا در ايـن          
جنايت شريک اند و بـايـد هـمـچـون        
رژيم اسد مورد اعتراض و انـزجـار       

 تمام مردم جهان قرار گيرند.  
هرچند سرنـگـونـي رژيـم اسـد           

اول قدم در رهـايـي مـردم سـوريـه              
است، اما نبايد اجازه داد نيروهـاي  
سياه اسالمي و ارتجاعي در صـف    
مخالف او که در پـي اهـداف ضـد        
بشــري خــود هســتــنــد و تــوســط             
دولتهاي غـرب و يـا عـربسـتـان و              
ترکيه حمايت ميشوند، بـر زنـدگـي      
مردم سوريه حاکم شونـد. در واقـع        
مبارزه بحـق و قـهـرمـانـانـه مـردم              
سوريه عليه اسد، عـرصـه دخـالـت         
انواع و اقسام نيروهـاي ارتـجـاعـي       
منطقه اي و جهاني شـده اسـت کـه        
آيــنــده و مــنــافــع خــود را در اثــر               
انقالبات "نان و کرامت" در منطقـه    
خاورميانه در خطر مي بينند. بايد  
زندگي، آرمانـهـا و انـقـالب مـردم            

نابـوده   سوريه را از منگنه نحس و 
کننده رقابت و کشمکـش مـنـطـقـه        
اي و جهاني قطب هـاي بـورژوايـي        

 نجات داد. 
در اين ميان جـريـانـات کـوتـه         

نظر و پا در هوائي که در دوسـال و      
نيم گذشته، جنـايـات رژيـم اسـد و           
حاميانش نـظـيـر دولـت روسـيـه و             
جمهوري اسالمي و حزب اهللا را بـا  
سکوت نـظـاره کـرده انـد، بـه اسـم               
"جنبش ضد جنگ" و يا "مبارزه با    
امپرياليسم" بميدان آمده اند. اينها   
عمال و در بهترين حـالـت از تـدوام        
وضع موجود دفاع مـيـکـنـنـد. دو           
سال و نيم است جمهوري اسالمي و 
روسيه دارند در کـنـار اسـد عـلـيـه             

مردم ميجنگند و کشتار ميکنـنـد   
امـا ايـنـهــا يـاد دخــالـت خـارجــي               
نيفتادند. دو سال و نـيـم اسـت کـه            
تــرکــيــه و عــربســتــان و قــطــر بــا               
پشتيباني دولـتـهـاي ديـگـر دارنـد           
دستجات مـخـتـلـف ارتـجـاعـي و              
ــح             ــروريســت اســالمــي را مســل ت
ميکنند و به جان مردم مي اندازند 
اين جماعت بـه يـاد جـنـبـش ضـد             
جنگ نيفتادنـد. بـايـد نـگـرانـي و              
اضــطــراب بــحــق مــردم جــهــان از           
اوضـــاع ســـوريـــه و دلســـوزي و              
همسرنوشتي آنها با مردم سوريه را 
به دخالتگري فـعـال و بـه نـيـرويـي             
تبديل کرد که دسـت اسـد و هـمـه             
جنايتـکـاران ديـگـر را از زنـدگـي               

 مردم سوريه کوتاه کند. 
  

حزب کمونيست کارگري ايـران    
مردم آزاده جهان را فراميخواند تـا    
براي ياري به مبارزه مـردم سـوريـه        
بـراي رهـايـي از شـر رژيـم اسـد و                   
جهنمي کـه نـيـروهـاي رنـگـارنـگ              
بورژوايي در سوريه برپا کرده اند بـه  
مــيــدان بــيــايــنــد. نــبــايــد ســاکــت          
ــايــد اجــازه داد کــه                ــب نشــســت. ن
ارتجاعي ترين و ضد بشـري تـريـن        
نيروها چنـيـن مـيـدانـدار بـاشـنـد.             
جـهـان بـايـد يـکـپـارچـه مـمـلـو از                    
اعتراض و نفرت عليه رژيم اسـد و      
جنايات وحشتنـاکـش شـود. بـايـد           
دولتها را تحت فشار قـرار داد کـه         
اين حکومت را در همه جا و بـطـور   
کامل بايکوت کنند، سـفـارتـخـانـه      
هايش را ببندند و از مجامـع بـيـن      
المللي بيرونش بيندازند. ما مـردم     
ميليوني جهان ميتوانيم فضا را بر 
حکومت اسد و حامـيـانـش تـنـگ        
کنيم. روسيه و چـيـن و جـمـهـوري             
اسالمي بايد بعنوان همـدسـتـي در      
جنايت عليه بشريت زير بيشـتـريـن    
فشار و نـفـرت مـردم جـهـان قـرار                 
گيرند. در يک کـالم مـردم سـوريـه            
بايـد خـود را در آغـوش حـمـايـت                 
بيدريغ و همبستگـي مـردم جـهـان         
بيابند. تنها در متـن ايـن دخـالـت          
فعال است کـه آنـگـاه مـيـتـوان بـه                
ــاي               ــروه ــي ــر ن ــوث ــان درجــه م ــم ه
ارتجاعـي در اپـوزيسـيـون را نـيـز               

 تضعيف و از ميدان بدر کرد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
اوت  ٣١ ، ١٣٩٢ شهريور  ٩ 

 ٢٠١٣ 

 دست اسد و ديگر جانيان...

 ۴ صفحه  

 انتخابات پارلماني...  
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شما صاحب موضوع هستيد". بخش 
ديگر از سخنانش خطاب به هواداران 
حزبش بود مبني بر اينکه وقت خـود  
را صرف کساني نکنيد که با مـا در      
ضديت هسـتـنـد، مـوقـعـيـت امـروز             
کردستان مديون پـارتـي اسـت و يـا             
ايــنــکــه اکــثــريــت مــردم کــردســتــان          
مسلمان هستند و به مسلـمـان بـودن      

 خود افتخار مي کنند. 
اين سـخـنـان پـيـامـهـايـي درش             
خطاب به اتحاديه مـيـهـنـي نـهـفـتـه             
است کـه مـي خـواسـت نشـان دهـد                 
حزب بارزاني در راس و در اوج است. 
بعد از دو حزب بارزاني و طـالـبـانـي،     
جريان گوران بعنوان اپـوزيسـيـون کـه       
مي کوشد موقعيت بهتري براي خود 
فــراهــم کــنــد و در فــکــر پــر کــردن                
موقعيت و جايگاه اتحاديه مـيـهـنـي     
براي خود است، بعنوان حزب سوم در 
صـحــنـه سـيــاسـي کـردســتـان عــراق             
حضور دارد. احزاب کوچکتـر نـظـيـر        
حزب شيوعي، کومه لـي اسـالمـي،        
جنبش اسـالمـي، حـرکـه اسـالمـي،             
حزب شـيـوعـي و...، هـمـچـنـان در                  
موقعيت قـبـلـي خـود هسـتـنـد امـا               
بعضا اين احزاب کـوچـکـتـر نـيـز در             
انجمنها و ديگر نهادهاي حـکـومـت      
ــا                ــه ــرداري ــه ــان در ش ــت ــردس ــرم ک ه
مـقـامـهـاي بـاالتـري بـعــنـوان سـهــم                
السکوت  بهشان داده شده و پسـت و    
مقامي براي خود دسـت و پـا کـرده            
اند. تا جاييکه جريانات اسالمي هـم   
مزاحمتي جدي برايشان ايجاد نکنند 
در چـــنـــد ســـال اخـــيـــر پســـت و                  
موقعيتهايي بهشان در تقسيم قدرت 
داده شده و همين امر ايـن جـريـانـات       
اسالمـي را زبـان دراز کـرده اسـت.               
همين هفته اخير با بودجه اي که بايد 
صرف کاهش فـقـر و فـالکـت مـردم              
شود، کنگره اي براي اهل تصـوف را    
در اربـيـل بـرگـزار کـردنـد کـه در آن                  
گروههاي اهل تصـوف بـنـام طـريـقـه           
قادري، نقشبـنـدي و رفـاهـي کـه از              
مـرتـجـعـتــريـن گـروهـهــاي مـذهـبــي              
هستند در آن شرکت داشتـنـد. تـمـام        
هزيـنـه ايـن کـنـگـره کـه گـروه هـاي                    
اسالمي ديگري بـه آن دعـوت شـده            
بودند از بودجه حکومتي تامين شد. 
اين در حالي است که فقر و نـداري و      
بي مسکني همچنـان در کـردسـتـان         
عراق بيداد مي کنـد. نـکـتـه جـالـب            
توجه اين است که کانديداهاي هميـن  
احزاب که اکنون در قدرت هسـتـنـد،      
از واژه اي که مـردم سـالـهـاسـت آنـرا           

نثار احزاب ناسيوناليست حاکم مـي    
کنند استفاده مي کننـد آنـهـم فسـاد         

 حکومتي است.  
 

  : يـکـي از تـبـلـيـغـات               ايسکـرا
انتخاباتي سخنگويان و کانديـداهـاي   
اتحاديه ميهنـي طـالـبـانـي و حـزب             
دمــکــرات بــارزانــي گــويــا ورق زدن          
تاريخ جنگهاي گذشته مابين اين دو   
نيرو اسـت کـه هـر کـدام ديـگـري را                 
مقصر آنچه که آنرا جنگ برادر کشي 
نام مي نهند مي دانند. استداللـهـاي    
آنان در خصوص اين جنگـهـا تـا چـه         
حد مي تواند براي کسب آرا و بدست 
آوردن کرسي هاي بيشتري بر ديگـري  

 برتري ايجاد کند؟
 

تاريخ جنگـهـا و     :  عبدل گلپريان
آشتي هاي اتحاديه ميهنـي و حـزب       
دمکرات کردستان عراق و انواع بـنـد   
وبست هايشان با رژيم صدام، شـاه و      
خميني يد طـواليـي دارد. بـرجسـتـه           
ترين و متاخرترين آن جنگي بـود کـه     

 ۱۹۹۶ ما بين اين دو جريان در سال   
بر سر قدرت و سهم خـواهـي بـوقـوع         
پيوست. طـالـبـانـي بـا کـمـک سـپـاه                 
پاسداران مناطق تحت نفوذ بـارزانـي   
را تصرف کرد و بارزاني هم با کـمـک     
گرفتن از صدام حسيـن طـالـبـانـي و          
نيروهايش را تا داخل مرزهاي ايـران    
فراري داد و از کردستان عراق بـيـرون   
کرد. اين جنگ که در آن کشته هـاي     
زيادي از هر دو طرف از خود بـرجـاي   
گذاشت، سبب آوارگي، بي خانـمـانـي    
و دربدري مردم شد. هر يک آنرا جـزو     
کارنامه نگين طرف مقابل اسم مـي    
برد. جريان بـارزانـي مـي گـويـد کـه                
طالباني سپاه پـاسـدران خـمـيـنـي را           
براي کشتـار وارد کـردسـتـان کـرد و              
بجان ما انداخت و جريـان طـالـبـانـي        
هم مي گويد بارزاني ارتش حکومـت  
صدام حسين جنـايـتـکـار را بـکـمـک            
طلبيد، وارد کردستان کرد و بجان ما 
انداخت. اکنون نيز هر يک ديگـري را     

 به خيانت متهم مي کند. 
مي خواهم بگويم اينـهـا پـرونـده       
ننگين هر کدام از ايـن و دو جـريـان            
اصلي در حکومت کـردسـتـان عـراق         
است که وقتي پاي انتخابـات و قـدر       
قدرتي پيش کشيده مي شود، هر يک 
ديگري را که تاريخـچـه اي بـمـراتـب          
خفت بار تر از آن يکي دارد مـقـصـر        
مي شـمـارد. در جـريـان تـبـلـيـغـات                 
انتخاباتي و مصاحبه هـايـي کـه بـا           

برخي از کانـديـداهـاي هـر دو طـرف            
صورت مي گيرد، پرداخـتـن بـه ايـن         
کارنامه در مقابلشان قرار داده مـي      

 شود.
اين دو حزب ناسيوناليسـت کـرد     
پيشنه تاريخـي شـان مـمـلـو از ايـن               
اتفاقات بوده است که براي رسيدن بـه  
قدرت و بـراي رسـيـدن بـه آنـچـه کـه                
امروز بر آن لم داده اند، نه تنها عليـه  
همديگر بازيچه دست حـکـومـتـهـاي        
منطقه بوده اند بلکه شـرايـط بشـدت      
دهشتناکي را طي اين تاريخ به مردم 

 کردستان عراق تحميل کردند. 
 

به نظر شما آيا رو کـردن      ايسکرا: 
اين تاريخچه که هر کـدام ديـگـري را        
بياد سرسپردگي به خمينـي و صـدام       
مي اندازند گوياي بـرانـگـيـخـتـن بـر            
افروختن و تکرار اين نوع جنگهـا در    

 رقابتهايشان در مقابل هم نيست؟
 

    : احـزاب و      عبدل گلـپـريـان
نيروهاي ناسيوناليست کرد ظـرفـيـت    
هر گونه حرکت مخرب و ضد بشـري    
را در خود نهفته دارند. تاريخشان پـر   
از اين وقـايـع اسـت و بـراي هـمـيـن                  
ساخته شده اند. اما بـرمـال کـردن و           
يادآوري اين فجايع نسبت به همديگر 
در چنين مقطـعـي، فـقـط خـاصـيـت            
تبليغـاتـي بـراي کسـب آراي بـاال و                
بدست آوردن کرسـي هـاي بـيـشـتـري           
است. اگر امروز فعال قادر نيستند با  
توپ و تفنگ همـان تـاريـخ گـذشـتـه           
شان را تکرار کنند به اين خاطر است 
که قوانين و قـواعـد بـازي قـدرت از           
سوي آمريکا و غرب را پذيرفـتـه انـد       
ــت در                ــان درس ــروزش ــا روش ام ام
خدمت کسب برتري و قدر قدرتي هـر  
کدام بر ديگري و حاکم بالمـنـازع بـر      
سرنوشت مـردمـي اسـت کـه تـحـت               
سيطره اينها و حمايتهاي آمـريـکـا و      
غرب روز بروز محروم تر و دردمـنـد       
تر مي شونـد و هـمـچـنـان در فـقـر،                
نابرابري و شرايـط بشـدت تـبـعـيـض           

 آميز قرار دارند.
 

آنگونه که پيداست بنظر ايسکرا:  
مي رسد شهرهاي اصلـي کـردسـتـان       
عراق نسبت به سالهاي گذشته بسيار 
تغيير کـرده و بـدرجـاتـي نسـبـت بـه                
بخشهاي جنوبي يعني مناطق عـرب  
نشين سيماي توسعه يافته اي بـخـود     
گرفته است. آيا اين سطح از رشـد و         
رفاهيات براي مردم رضـايـت بـخـش       
نيـسـت؟ از سـوي ديـگـر شـرايـط و                  

 

ســيــاســي اش بــه او حــکــم زنــدان            
 ميدهند.

جــمــهــوري اســالمــي کــارگــر         
معترض را دستگير ميکند و زيـر      
انواع فشارها قرار ميدهد تـا تـوده     
ــردن               ــراض ک ــران را از اعــت کــارگ
پشيمان کند، بسياري از کـارگـران       
زنداني در زير شکنـجـه هـاي رژيـم         
اسالمي و شـرايـط بـد زنـدان، بـه                
بيماريهاي مختلفي مبتـال شـده و       
حتي بعضا در مواردي چـون رضـا       
شهابـي، مـحـمـد جـراحـي، رسـول              
بداغي وضعيت جسـمـانـي نـگـران          
کننده اي پيـدا کـرده انـد، ايـن هـا              
همه بخشي از فشـار و شـکـنـجـه              
زنـدانـيــان ســيـاسـي در زنــدانـهــاي            
جمهوري اسالمي است. زير هميـن   
فشار ها تا کنون زنـدانـيـانـي جـان          
خود را از دسـت داده انـد. نـمـونـه             
اخير آنها قتل افشـيـن اسـانـلـو در            
زندان رجايي شهر است که بـخـاطـر    
شکنجـه هـاي شـديـد درون زنـدان              
 دچار ايست قلبي شد و جان سپرد.

بايد فعاالنه براي آزادي هـمـه        
کارگران زنداني و تـمـام زنـدانـيـان            

 سياسي مبارزه و تالش کنيم.  
از اول سپتامبر بمدت سه هفته 
کارزاري سه هفته اي  بـراي آزادي        
ــوان                ــراخ ــه ف ــي ب ــدان ــران زن ــارگ ک
سازمانهاي مختلف سياسي برگزار 

سپـتـامـبـر      ١ ۲ ميشود و روز شنبه 
در برخي از کشـورهـاي اروپـايـي،           
آمــريــکــاي شــمــالــي و اســتــرالــيــا         
مــيــتــيــنــگ هــا و آکســيــون هــاي          
اعتراضي برپا ميـشـود. "کـمـپـيـن           
براي آزادي کارگران زنداني" از همه  
مردم آزاده ميـخـواهـد کـه بـه ايـن             
کارزار بپيوندند. ما هـمـچـنـيـن از         
همه سازمانهاي کارگري در سراسر 
جهان خواستار حمايت و پشتيباني 
هستيم و براي جلب حـمـايـت آنـان         

 تالش ميکنيم.  
ــعــدادي از             در حــال حــاضــر ت
فعالين و رهبران کارگري از جـملـه       

سال حکم زندان و   ۴ رضا شهابي با 
سـال مـحـرومـيـت از فـعـالـيـت                 ۵ 

سال  ۵ اجتماعي، محمد جراحي با 
سـال     ۱۱ حکم ، شاهرخ زماني بـا    

مـاه     ۱۹ حکم، پدرام نصرالهي بـا      
سال حکم،  ۶ حکم، رسول بداغي با 
سال حکم و    ۵ بهنام ابراهيم زاده با 

عبدالرضا قنبري و محمد محمدي 
با وضعي بالتکليـف در زنـدانـنـد.         
هــمــچــنــيــن کــارگــرانــي چــون وفــا         
قــادري، خــالــد حســيــنــي، شــريــف        
ساعد پناه و مظفر صـالـح نـيـا از           
فعالين کارگري در شـهـر سـنـنـدج            
احکـام زنـدان گـرفـتـه و در خـطـر                  
دســتــگــيــري قــرار دارنــد. ايــن                 
درحاليست کـه رژيـم اسـالمـي بـا              
احضار هر روزه فعالـيـن و رهـبـران         
کارگري  به دادگاههايش، آنـهـا را       
زير فشار و تهديد قرار ميـدهـد کـه      
از عضــويــت در تشــکــلــهــايشــان          
استعفا دهـنـد و آنـهـا را بـخـاطـر                
مــبــارزاتشــان مــورد بــازجــويــي و         
محاکمه قرار ميدهد. از جمله ايـن     
کــارگــران را بــخــاطــر ابــراز وجــود          
سياسـي خـود و دادن بـيـانـيـه در                 
حمايت از مـبـارزات کـارگـري بـه              

 دادگاه احضار نموده است. 
با پيوستن به ايـن کـارزار سـه          
هفته اي صداي اعتـراض کـارگـران      
زنداني و زندانيان سياسي در سطـح  
جهانـي بـاشـيـم. خـواسـتـار آزادي               
کارگران زنداني و زندانيان سيـاسـي   
از زندان شويم. خواستـار مـتـوقـف        
شدن فشار بر روي فعالين و رهبران 
کارگران شويم و از خواستهاي پـايـه   
اي و برحق کـارگـران حـق تشـکـل،          
ــي                ــاي ــرپ ــق ب ــصــاب، ح ــت ــق اع ح
تجمعات اعتراضي و آزادي بـدون        
قيد و شرط بـيـان کـارگـران و کـل              
 جامعه حمايت و پشتيباني کنيم. 

 
اوت ۳۱ ، ۱۳۹۲ شهريور  ۹ 

 ۲۰۱۳ 
Shahla_daneshfar

@yahoo.com 
 

Bahram.Soroush
@gmail.com 

 http://free-them-
now.blogspot.co
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اوضاع امنيتي مردم قابل مقايسه با 
مناطق عرب نشين نيست. فکر نمي  
کنيد چنين شرايط و موقعيتي بـراي    
مردم رضايت بخش بـاشـد؟ مـوضـع         
 مردم در قبال اين انتخابات چيست؟

 
بله درست اسـت      عبدل گلپريان: 

تغيـيـرات چشـمـگـيـري در سـيـمـاي                
شـهــرهــاي اصــلــي کــردســتــان عــراق         
صــورت گــرفــتــه اســت. شــرکــتــهــاي         
ســرمــايــه گــذاري، هــتــلــهــا، مــراکــز         
خدماتي، ساختمانسازي و راه اندازي 
پروژه هاي تجاري و بازرگاني زيـادي    
در حال گسترش است و اصـال قـابـل        
مقايسه با مناطق جـنـوبـي و عـرب           
نشـيـن در عـراق نــيـسـت. امـا ايــن                  
تغييرات و سرمايه گـذاريـهـاي کـالن       
که در اين سالها در کردسـتـان عـراق      
صورت گرفته است، در خدمت طبقه 
حاکم و احزاب در قـدرت قـرار دارد.       
اين تغييرات و اين سرمايه گذاريها و 
ــفــت و                  ــروش ن ســود حــاصــلــه از ف
درآمدهاي ديـگـر، طـبـقـه اي را بـه                 
عرش اعال رسانيده است که در ناز و   
نعمت زندگي مـي کـنـد و از سـوي               
ديــگــر مــردم تــنــگــدســت جــامــعــه           
کردستان عراق در بسياري از شهرهـا  
و روسـتـاهـا هـنـوز از نـداشـتـن آب                 
آشاميدني، از برق، مدرسـه و بـويـژه        

خدمات درماني و بيمارسـتـانـهـا در       
رنج هستند. حتي در همان شهـرهـاي   
اصلي که ساختـمـانـهـاي سـر بـفـلـک             
کشيده و هتلهاي مدل غربي در آنـهـا   
احداث شـده اسـت، مـردم هـنـوز از                
کمبود دکتر و دارو مي نالـنـد. آمـار       
کارگران مهاجر در کردستان عراق از   
کشورهاي عربي و آفريقايي گرفته تـا  
کــارگــرانــي از ايــران، افــغــانســتــان،          
فليپيـن، بـنـگـالدش و کـال جـنـوب                
شرقي آسيا طي اين چند سـال اخـيـر        
نيروي توليد کننده در ساختمانسازي 
و بــخــشــهــاي خــدمــاتــي هســتــنــد.          
دستمزدهاي نـاچـيـز، عـدم امـنـيـت              
شغلي و دهـهـا بـي حـقـوقـي ديـگـر                 
نسبت به آنها اعمال مي شود. هـمـه      
اينـهـا را هـر کسـي مـي تـوانـد در                    
ميدياي  خـود ايـن احـزاب بـخـوبـي             
مشاهده کند. مي خواهم بگويـم کـه      
رونق و شکوفايي کنوني در شهرهاي 
اصلي نظير اربيل، سليمانيه، دهـوک    
و بعضي از شهـرهـاي ديـگـر ايـجـاد           
زيــرســاخــتــهــا و بــه گــردش درآوردن          
سرمايه هايي است که سود حـاصـلـه      
از آن بجيب سران و مسئولين احـزاب  
در قدرت سرازير مي شـود نـه بـراي          
برطرف کردن درد و رنج مردم فقير و   

 تنگدست. 
در جريان تبليغـات انـتـخـابـاتـي         

ــر                 ــراس ــادي در س ــردم زي ــر، م ــي اخ
کردستان عراق ضمن اينکـه از عـدم       
تحول و دگرگوني در کار و زندگيشان 
ناراضي و معترض هستنـد، هـمـيـن       
بخش ستم ديده و زير پا له شـده نـيـز        
ــبــال وعــده هــاي               اکــنــون ديــگــر دن
ــاتــي راه نــمــي افــتــنــد.                   ــتــخــاب ان
تلويزيونهاي "مستقل" بـراي ايـنـکـه           
نشــان دهــنــد کــه "دمــکــراســي" در             
کردستان عراق حاکم است، بـا مـردم     
در مورد انتخابات به گـفـتـگـو مـي          
نشينند و هر کس سنخنان اين مـردم  
بجان آمده را  گوش دهد، پاسخـهـاي   
ــه                   ــان ب ــدان شــکــن آن در خــور و دن
تبليغات کانديداهـاي ايـن احـزاب و           
بـه وعــده هــاي ســر خــرمــن آنــان را               
بخوبي درخواهد يافت. بـراي ايـنـکـه        
تصوير واقعي تري از فضاي سياسـي  
و انتخاباتي در کردستان عراق داشته 
باشيد مي توانم بگويم که احزاب ريز 
و درشت در قدرت همراه با کانديداها 
و هوادارانشان در يک جبهه در تقابـل  
انتخاباتي و براي شيره ماليدن بر سـر  
مــردم، دارنــد خــوش رقصــي هــاي            
تبليغاتيشان را بنمايش مي گـذارنـد     
و طرف ديگر قضيه اکثريت مـردمـي   

سـال حـاکـمـيـت           ۲۳ هستند که طي 
اين احزاب هـمـچـنـان در وضـعـيـت              
نـابســامــان اقـتــصــادي، سـيــاســي و          

 اجتماعي بسر مي برند.     
 

 

 قروه در مورد شکايت خود شدند.
بنا بر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه           
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران، ايـن         
تجمع هـمـزمـان بـا بـرگـزاري يـک              
جلسه خبري با شرکت خبرنـگـاران   
رسانه هاي استاني در دفتر مـديـر     

 کل بود.
بنا بر ايـن گـزارش، کـارگـران           
فــوالد زاگــرس بــا مشــاهــده ايــن          

از  وضعيت و عليرغم مـمـانـعـت         
ورودشــان بــه مــحــل جــلــســه، در          
اقــدامــي اعــتــراضــي بــا ورود بــه          
جلسه خبري مدير کل، معترضانه 
خــواهــان صــدور راي نســبــت بــه           
شکايت خود در هيات تشـخـيـص    
اداره کار شهرسـتـان قـروه شـدنـد.          
بدنبال اين وضعيـت مـديـر کـل و           
مدير روابط کار اداره کـل وزارت        
کــار در اســتــان کــردســتــان، طــي          
نشسـتـي بـا کـارگـران در حضـور               
خبرنگاران به آنان وعده دادند روز   
سه شنبه هفته جاري راي بازگشت 

کارگر اخـراجـي فـوالد       ٢٣٥ بکار 
ماه دستمـزد   ٥ زاگرس و استيفاي 

ــان از ســوي هــيــات               ــه آن مــعــوق
تشخيص اداره کار شهرستان قـروه  

 صادر خواهد شد.
بنا بر آخرين گزارشهاي رسيده 
به اتحاديه آزاد کارگران ايران پـس    
از اين جلـسـه، مـديـر روابـط کـار             
اداره کل کار استان کـردسـتـان بـا         
نماينـده هـاي کـارگـران نشـسـتـي              
ديگري برگزار کرد کـه تـا لـحـظـه            

ظـهـر)     ٤٠/١٢ مخابره اين خبر(
جلسه مزبـور هـمـچـنـان ادامـه            ، 

دارد و چنانچه مسائل ديگـري بـا     
کــارگــران فــوالد زاگــرس مــطــرح         
بشود متعاقبا از سـوي اتـحـاديـه         
آزاد کارگران ايران منتشر خـواهـد     

 شد.
کارگران فوالد زاگـرس بـطـور        
متحدانه و قاطعانه اي اعالم کرده 
اند چنانچه هيات تشخـيـص اداره     
کار شهرستان قروه اقدام به صـدور    
راي غير قانوني در مورد شکايـت  
شان بکند دامنه اعتراضات خـود    
را بار ديـگـر بـه تـهـران خـواهـنـد                 
کشـانــد و تــا رســيــدن بــه حــقــوق             
قانـونـي خـود از پـاي نـخـواهـنـد                 

 نشست.
 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٢ دهم شهريور ماه 
 

 تجمع اعتراضي کارگران فوالد... 

 کسر ماليات غير قانوني از حقوق 
 صدها کارگر فضاي سبز سنندج 

شرکت پيمانکاري اميد جـوان  
که صدها کـارگـر فضـاي سـبـز و              
ديگر ارگانهاي شهرداري سـنـنـدج      
تحت پـوشـش آن مشـغـول بـکـار               
هستند در سه مـاهـه اول امسـال          
بطور غير قانونـي اقـدام بـه کسـر           

هـزارتـومـان از         ٦٠ الي  ٥٠ مبلغ 
حقوق مـاهـيـانـه کـارگـران تـحـت               
عنوان ماليات بر مشـاغـل کـرده        
بود که با اعتراض کارگران مواجه 
شد و در نتيجه اين اعتراض که در 
استانداري کردستان صورت گرفت 
ــنــاچــار از اول              ــور ب شــرکــت مــزب
تابستان اين مبلـغ را بـه ده هـزار            

 تومان کاهش داد.
اين در حالي است که دريافتي 
ماهيانه آنان اغلـب ايـن کـارگـران         

هزار تـومـان اسـت و           ٦٠٠ حدود 
مشــمــول مــالــيــات بــر مشــاغــل         

 نميشود.
بنا بر اظهار کـارگـران فضـاي      
سبز شهر سنندج عليرغـم ايـنـکـه       

پيمانـکـار مـزبـور نـاچـار شـد در                
نتيجه اعتراضات کارگـران، کسـر     

هـزار تـومـان از           ٦٠   –  ٥٠ مبلغ 
آنـان را تـحـت         حقـوق مـاهـيـانـه          

بـه ده     عنوان ماليات بر مشاغل   
هزار تومان کاهش دهد اما هـيـچ     
ارگان مسئولي نسبت به کسر غير 
قانوني ده هـزارتـومـان از حـقـوق              
کارگران بـه عـنـوان مـالـيـات بـر                

 درآمد پاسخگوي آنان نيست.
اين کارگران همچنين خواهـان  

هزار توماني کـه   ٦٠ -  ٥٠ عودت 
در سه ماهه اول سال از حقوق شان 
تحت عنوان ماليات بـر مشـاغـل      
کسر شده است مي باشند امـا در    
اين زمينه نيز نهادهاي مسئول در 
شهر سنندج پاسخـگـوي خـواسـت       

 آنان نيستند.
 

اتحاديه آزاد کارگران ايران  
  ١٣٩٢ نهم شهريور ماه 

 انتخابات پارلماني...  

 



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����6  �691  

 ۱ از صفحه

مجبور هستند به سخت ترين کارهـا  
تن در دهند، که اين در نواحي مـرزي  
ايران به خصوص درغرب و شهرهـاي  
کردنشين به صورت کـارگـران مـرزي      
اعم از کولبران، رانندگان و ... آن هـم  
در سخت ترين شرايط خود را نشـان      
مــي دهــد کــه جــانــيــان حــکــومــت            
اسالمي نيز هر روز محدوديت هـاي    
بيشتري را به اين قشـر زحـمـت کـش         
تحميل مـي کـنـنـد. امـا خـود ايـن                 

 ۲ کارگران مرزي را نيز مي تـوان در      
 گروه اصلي دسته بندي کرد.

 .کارگران مرزهاي قانوني۱ 
 .کارگران مرزهاي غيرقانوني۲ 
 
 .کارگران مرزهاي قانوني:  ۱ 

اينها کارگراني هسـتـنـد کـه بـه            
اصطالح در مرزهاي قانوني کار مي 
کنند وداراي کارت تردد مي بـاشـنـد    
که به ازاي آن نيز بـايـد مـبـالـغـي بـه            
عناوين مختلف ودر فواصل زمـانـي   
متفاوت بپردازند. اينـهـا کـارگـرانـي         
هستند که در مرز به وسيلـه اسـب و       
قاطر يا در بدترين شکل آن بار را بـر    
پشت خود مـي گـزارنـد و اقـدام بـه                
ــرف مــرز در                       ــمــل آن بــه آن ط ح
مسيرهاي ناهموار مي کنند. الـبـتـه       
اين کارگران شامل افرادي کـه اقـدام       
به گرفتن يا تحويل بـار و رانـنـدگـان         
نيز مي شود که هـر يـک درد و رنـج            
خاص و مشترک خود را دارنـد. ايـن        
افراد که در اين مکـان هـا کـار مـي           
کنند نه تنـهـا از کـمـتـريـن حـقـوقـي                
برخوردار نيستند بـلـکـه در شـرايـط            
بسيار بدي از نظر بهداشتي بسر مـي  
برند و هـر لـحـظـه امـکـان بـيـمـاري                  
سخت وعالج ناپذير براي آنهـا وجـود     
دارد که عفونت شديد ريه ها در اثـر      
تنفس هواي آلوده به گـرد وغـبـار در        
کنار کمردرد و.. بسيار رايـج اسـت.         
در کنار چـنـيـن شـرايـط اسـفـنـاکـي                
نيروهاي مرزي جمهوري اسالمي هـر  
روز بهانه هـايـي واهـي سـد راه ايـن              
بردگان مزدي قرار مي گيرند و آنـهـا     
را مورد اذيت قرار مـي دهـنـد و بـا           
ديد درآمدزايي به اين قشر سعي مي 
کننـد هـر روز مـبـلـغـي را از آنـهـا                     
بگيرند و حـتـي خـرج پـايـگـاه هـاي                
مرزي خود را نيز از اين طريق تأمين 
مي کنند. به دليل باال رفتن هـزيـنـه       
زندگي در کنار محدوديـت هـاي هـر        

روزه نيروهاي مـرزي، ايـن کـارگـران           
ديگر قادر نيستند هزينه هاي زندگي 
خود را تأمين کننـد و بـه نـاچـار بـه              
طرف کارهاي خطرناکتر سرازير مـي    

 شوند. 
کارگران مرزهاي غـيـر     .  ۲ 

اين ها کارگراني هستند کـه    قانوني:  
همچنان از نامش پـيـدا اسـت بـدون           
هيچ مجوزي در مرزهاي غيرقانونـي  
اقدام به حمل بارهاي قـاچـاق (چـاي،       
پارچه، لوازم برقي و....) مي کـنـنـد          
که هـر روز بـا تشـديـد فشـارهـا در                   
مرزهاي قانوني بر تعدادشـان افـزوده     
مي شود. مرگ بخش جدايي ناپـذيـر    
ايــن تــجــارت نــان شــب اســت! ايــن              
کـارگــران ،حـمــل کـنــنــدگـان بــار در             
مرزها به وسيله اسب و قـاطـر يـا بـر         

 پشت خود و رانندگان به طرف 
شهرها، با مبلغ هاي نه آنچنانـي  
اما از روي ناچاري مبادرت به انجـام  
چنين کاري مي کنند. تقريباٌ به طور  
متوسط هر روز يک نفر در مـرزهـاي     
نواحي کردنشين ايران به ضرب گلوله 
مزدوران جمـهـوري اسـالمـي کشـتـه           
مي شود. البـتـه نـبـايـد از يـاد بـرد                 
قسمتي از اين کاالهاي قاچاق شامل 
داروهاي روانگردان و از ايـن قـبـيـل           
مي شود ولي برهمگان معلـوم اسـت     
اين مقدار بسيار کمي را شامل مـي    
شود هر چند صاحبان اصلي آن نـيـز       
وابستگان به اين نظام حاکم در ايـران    
مي باشند وعامل اصلي وارد کـردن    
و پخشش به مقـدار بسـيـار زيـاد آن           
خود رژيم مي باشد. اما آنچه در اين  
ميان بيشتر به چشم ميـايـد مشـقـت       
تأمين هزينه هاي زنـدگـي و نـاچـيـز            

 بودن جان آدمي در اين راه است.
در دنياي امروز که سـطـح عـلـم،       
بهداشت و... که پيشرفت چشمگيري    
به خود گرقتـه اسـت مـتـأسـفـانـه در              
قسمتي از کره خاکـي مـردمـانـي بـه          
امري مشغولند که بـايـد بـه عـنـوان            
شغل شان از آن ياد کرد که نه تنها با 
دنياي پيشرفته امـروزي هـمـخـوانـي          
ندارد بلکه با قشري از جامعـه ايـران     
که داراي سطح درآمـد بـاال و ثـروت          
موجود در آن کشور کامأل در تضـاد    
است! اما اين نابرابري موجود در آن    
کشور است که باعث شده ما شـاهـد     
چنين امري باشيم و مـرگ تـدريـجـي       

اين قشر زحـمـت کـش را بـه نـظـاره                 
 بشينم.

اما با توجه به چنين شرايطي در  
مملکتي که سرشاراز منابـع عـظـيـم       
نفتي، معدني و... است تنـهـا بـا از           
بين بردن عامل اصلي اين وضـعـيـت    
يعني سرنگوني نظام حاکـم و تـالش       
بــراي زنــدگــي بــهــتــر و بــرابــر و بــه                
همچنين اگاه کردن مردم نسـبـت بـه        
حقوقشان مي توان به آينده امـيـدوار     

 بود. 

  مرگ و زندگي سگي...

آزادي مذهب و بـي مـذهـبـي و           
جدايي کامل مذهب از دولت. حذف  
کليه مضامين و ارجاعات مـذهـبـي    
و متاثر از مذهب از قوانين کشـور.    
تبديـل مـذهـب بـه امـر خصـوصـي                
افراد. لغو مقوله مذهب رسمي. لغو   
هر نوع ارجاع بـه مـذهـب افـراد در             
قوانين و در اوراق هـويـتـي و اداري          
مربوط به آنهاـ ممنوعيت انـتـسـاب      
افراد، فردي يا جمـعـي، بـه هـر نـوع            
تعلق قومـي و مـذهـبـي در اسـنـاد               

 رسمي، رسانه ها و غيره 
جدايي کامل مذهب از آمـوزش  
و پرورش. ممنوعيت تدريس دروس    
مذهبي، احکام مذهبي و يا تبـيـيـن    
مذهبي موضـوعـات در مـدارس و          
موسسات آموزشي. کليه قوانـيـن و      
مقرراتي که ناقض اصـل آمـوزش و       
پرورش غير مذهـبـي هسـتـنـد فـورا           

  .لغو شوند
ممنوعيت هر نوع تقويت مالـي  
و مادي و معنوي مذهب و فعالـيـت   
ها و نهادها و فـرقـه هـاي مـذهـبـي           
توسط دولـت و نـهـادهـاي دولـتـي.               
موظف شدن دولت به مذهب زدايـي    
از جوانب مختلف زندگي اجتمـاعـي   
از طريق اقدامات آگاهگرانه و رشـد      
ســطــح ســواد و اطــالعــات عــلــمــي          
عــامــه. حــذف هــر نــوع اشــاره بــه               
مناسبت ها و سالروزهاي مذهبي از 

  .تقويم رسمي
مـمــنــوعـيــت مـراســم مـذهــبــي         
خشــونــت آمــيــز و غــيــر انســانــي.             
ممنوعيت هر نوع فعاليت، مراسم و 
ابراز وجود مذهبي که با آزادي ها و   
حقوق مدني مردم و با اصل بـرابـري     
همه مغاير باشد. ممنوعيت هر نوع  
ابراز وجود مذهبي که مخل آرامـش  
و احســاس امــنــيــت مــردم بــاشــد.           
ممنوعيت هر نوع مـراسـم و رفـتـار         
مذهبي که بـا قـوانـيـن و مـقـررات               
مربوط به بهداشت و سالمت افراد و 
محيط زيست و قوانيـن مـربـوط بـه         

  .حمايت از حيوانات مغاير باشد
مصونيت کودکـان و افـراد زيـر          
شانزده سال از هر نوع دسـت انـدازي     
مادي و معنوي مذاهب و نهـادهـاي   
مذهبي. ممنوعيت جلب افـراد زيـر      
شانزده سال به فرقه هاي مـذهـبـي و        

  .مراسم و اماکن مذهبي
ضرورت ثـبـت رسـمـي اديـان و              
فرقه هاي مذهبي بعنوان بنگاه ها و 
نــهــادهــاي خصــوصــي و تــابــعــيــت          
نهادهاي مذهبي از کليه قـوانـيـن و        

 .مقررات ناظر بر فعاليت بنگاه هـا   
کنترل مراجع قانوني بر حساب ها و   
دفاتر و دريافتي ها و پرداختي هـاي    
فرقه ها و نهادهاي مذهبي. تابعيـت   
اين نهادها از قوانين مالياتي نـاظـر     

  .بر بنگاه هاي مشابه

 

ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيـکـي و     
   .روحي براي پذيرش مذهب

مــمــنــوعــيــت راه و رســم هــاي           
مذهبي، قومي، سنـتـي، مـحـلـي و          
غيره که با حقوق و بـرابـري و آزادي         
مــردم، اعــم از جــمــعــي و فــرد، بــا              
بــرخــورداري آنــهــا از کــلــيــه حــقــوق          
مــدنــي، فــرهــنــگــي و ســيــاســي و             
اقـتـصـادي کـه قــانـون بـه رسـمـيــت                 
شناخته است و با ابراز وجود آزادانـه  
آنها در زنـدگـي اجـتـمـاعـي مـغـايـر              

  .باشد
مصادره و باز پس گـيـري کـلـيـه        
اموال و دارايـي هـا و امـاکـنـي کـه               
نهادهاي مذهبي در طول حـکـومـت    
رژيم اسالمي به زور و يـا از طـريـق          
دولت و نهادها و بنيادهاي مختلـف  
صاحب شده انـد. قـرار گـرفـتـن ايـن              
اموال و اماکن در اختيار نـهـادهـاي      
منتخب مردم براي استفاده هاي عام 

  .المنفعه
ممـنـوعـيـت انـتـسـاب افـراد و               

ها به مـلـيـت خـاص در سـطـح                گروه
عمومي، در رسـانـه هـا، ادارات و              

 .غيره بدون اجازه رسمي خود آنها
حذف هر نـوع ارجـاع بـه تـعـلـق             
ملي فرد از اوراق هـويـتـي، اسـنـاد              

  .دولتي و فعل و انفعاالت اداري
ممنوعيت هر نوع تبليغ نـفـرت    

مذهبي، مـلـي و قـومـي، نـژادي و              
جنسي. ممنوعيت ايجـاد احـزاب و        
گروه هاي سياسي که بـرتـري مـلـي،         
قومي، نژادي، مـذهـبـي و جـنـسـي             
گروهي از مـردم بـر ديـگـران، جـزو                

 .اصول رسما اعالم شده آنها باشند
 

از يک دنياي بهتر برنامه حزب 
 کمونيست  کارگري ايران

 مذهب، مليت و قوميت 
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 راديو کومه له
ــدج و                 ــن ــر ســن در اطــراف شــه
روسـتــاهــاي حـومــه آن، مـکــانــهــاي          
متعدد براي مخفي کردن وسايلي کـه  
نيازي به حمل آنها نداشتـيـم و فـقـط         
استفاده مقطعي از آنها بـعـمـل مـي         
آورديم دست نشان کرده بـوديـم. ايـن         
مکانها از هر لـحـاظ امـن بـودنـد و            
دســت رســتــرســي بــه آنــهــا تــوســط            
نيروهاي رژيم غير ممکـن بـود. ايـن         

ولـت کـه        ۱۲ وسايل شامل بـاطـري     
نيروي برق بي سيـم راکـال را تـولـيـد            
مي کرد، اسلحه آرپي جي و گـلـوـلـه         
هــاي آن، فشــنــگ ذخــيــره شــده و               
همچنين کيسه خوابهـا و در مـوارد         
استثنايي بيسيم بزرگ از جـملـه ايـن      
وسايل بودند که در اين مـخـفـي گـاه       
ها گذاشته مي شد. يک سال قـبـلـتـر        
کــه مســئــولــيــت دســتــه ســازمــانــده         
روستاهاي اطراف سننـدج "چـم شـار         
سنه" را بر عهده داشتم، اين مکانـهـا    
را براي چنين مواقعي مد نظر گرفتـه  
بودم. بعد از انجام هر عمليات و يـا       
کسب مهمترين اخبار و رويـدادهـاي     
سنندج و ديگر شهرهـاي کـردسـتـان،       
الزم بود از بـي سـيـم بـزرگـتـر بـراي                
ارسال اين خبـرهـا سـريـعـا اسـتـفـاده             
کنيم. بي سيم بـزرگ را کـه در يـک               
کوله پشتي بود و سه الي چهار کيـلـو   
گرم وزن داشت بيشتر اوقات  با خـود  

ولت  ۱۲ حمل مي کرديم  اما باطري 
بعلت وزن سنگين قابل حـمـل کـردن        
نبود. در تمام روستاهاي اطراف شهر  
دسترسي به باطري و تامين آن بـراي      
ساعاتي و برقراري تماس بـي سـيـم،        
تــوســط کســانــيــکــه در مــنــازلشــان         
مخفي مي شديم کار سـاده اي بـود.       
مـوتـرسـيـکـلـيـت، اتـومـوبـيـل و يــا                  
تراکـتـور در هـمـه روسـتـاهـا بـود و                   

 مشکل باطري نداشتيم. 
آن شب بعد از پايان عمليـات بـر     
روي پايگاه نيروهاي رژيم در باوه ريـز  
و مرکز بازرسي پـلـيـس راه سـنـنـدج           
تهران، از ميان باغـهـا و زمـيـنـهـاي           
سبزي کاري "گرياشـان" بـه روسـتـاي           
"دگه ران" که در انتهاي  دامنه شرقي   
بلوار سنندج واقع است رسيديم. وارد  

منـزلـي شـديـم. از مـا اسـتـقـبـال و                     
پذيرايي خوبي از سوي صاحب خـانـه   
بعمل آمد. بعد از کمي استـراحـت از     
ميزبان درخواست کـردم تـا بـرايـمـان          
يک باطري فراهم کـنـد. رفـت و يـک              
باطري آورد. بي سيم را روشن کـرديـم   
تمـاس بـرقـرار شـد و کـلـيـات خـبـر                    
عمليات را مستقيما به مرکـز راديـو     
کومه له در اردوگـاه مـرکـزي ارسـال           
کرديم. بهشان گفتم جزئيات خـبـر را      
فردا شب بطور کامل مخابره خواهيم 
کرد و اين فقط کـلـيـات خـبـر اسـت.           
بعـد از خـوردن غـذا و گـفـتـگـويـي                   
مختصر با ميزبان، او در رابـطـه بـا          
عمليات انجام شده ابراز خوشـحـالـي    
کرد و گفت حضور شما در مـنـطـقـه،     
واقعا مايه دلگرمي است. به ميزبان  
گفتم تا فردا عصر و تاريک شدن هـوا  
اينجا مي مانـيـم. در جـواب گـفـت             
چيزي الزم نداري فردا از شهر برايتـان  
بخرم؟ ازش تشکر کردم و گـفـتـم اگـر       
خواب خريدني بود ميگفتم بـرايـمـان      
کمي خواب خريداري کن. خـنـديـد و         
سريع رختخوابها را به اطاقي کـه مـا     
در آنجا بوديم  منتقـل کـرد. خـيـلـي           
خسته بوديم خودمان رخت وخـوابـهـا    
را پـهـن کـرديـم و تـنـهـا چـيـزي کـه                     
آرزويش را در آن لـحـظـات داشـتـيـم             
خوابي عميق بود. موارد امنيتـي را     

 چک کرديم و خوابيديم.
صبح که بـيـدار شـديـم بـعـد از                

خوردن صبحانه به رفقا گفتم شما تـا    
تاريک شدن هوا همين منزل بمانيد و 
سپس به روستاي "قه ره يـان" بـرويـد            
بعدا من بهتان ملـحـق خـواهـم شـد.          
( روستاي قه ره يـان اکـنـون شـهـرک             
بهاران نام دارد ) فاصله روستاي دگه  
ران تا قـه ريـان پـيـاد کـمـتـر از يـک                   
ساعت راه بود. به رفـقـا گـفـتـم مـي              
خواهم جزئيات آثـار بـجـا مـانـده از            
عمليات ديشب را از نزديک ببيـنـم و     
گزارش آنرا براي راديـو تـهـيـه کـنـم.             
براي تـامـيـن ايـن گـزارش تصـمـيـم                 
گـرفــتــم در روز روشـن و در لــبــاس               
روستايي به محل مرکز پليس راه سر 
بزنم و آثار بجا مانده از عمليات شب 
قبل را دقيق تهيه و براي گزارش روز   

 بعد راديو کومه له آماده کنم. 
(هر وقت به داخل شهر مي رفتم  
براي رعايت نکات امنيتي از لـبـاس   
محلي روستايي استـفـاده مـيـکـردم.        
مهمترين آن دستـمـال نسـبـتـا بـلـنـد             
ابريشمي بود که در اصـطـالح کـردي      
به آن "رشتي" مي گويند همراه با يـک   

کاله گرد بنام "تـه قـيلـه" کـه رشـتـي               
بدور آن بسته مي شد. نخهاي حاشيه  
رشــتــي را بــراي قشــنــگــي بــر روي             
صورت ميشد آويزان کـرد کـه بـه آن          

 "گلنگ" مي گويند. ) 
اسلحه، خشابها، فشنگها و بقيه 
وسايل خودم را به رفـقـا دادم کـه بـا           
خود به قه ره يان ببرنـد و تـنـهـا يـک            
کلت با دو خشاب براي احتيـاط  بـه       
همراه خودم بردم که معموال آنـرا زيـر     
لباس مخفي مـيـکـردم. از مـيـزبـان            
خـواســتـم مـرا تـا يــک بــاجـه تـلــفــن                 
همگاني همراهي کند. او هم حـاضـر    
شد و با اسـتـفـاده از وسـيلـه نـقـلـيـه                
برادرش که در همسايگـي آنـهـا بـود         
من را تا خيابان ششم بهمن همراهـي  
کرد. در يک باجه تلفـن بـا شـخـصـي           
تماس گرفتـم. او يـکـي از فـعـالـيـن                 
کومه له بود که فقط با من درارتباط 
بــود و در روســتــاهــاي مــنــطــقــه بــا            
کاميون به حمل و نـقـل عـلـف و دام           
اشتغال داشت. قبل از حرکت مان بـه   
چم شار بهش گفته بودم گوش بـزنـگ   
باشد و باهاش تماس خواهم گـرفـت.     
( او اکنون در خـارج کشـور زنـدگـي            
مي کند و اينجا با نام غـيـر واقـعـي         
کريم ازش اسم مي برم ). تلـفـنـي بـا         
کريم تماس گرفتم. بعد از احوالپرسي 
محل ديدار را بهش اطـالع دادم. او         
هم گفت االن راه مي افـتـم و تـا يـک           
ربع ديگر در مـحـل قـرارهسـتـم. بـه              
همراهم که از دگه ران مـرا بـه آنـجـا           
آورده بود گفتم او ديگر مي تواند بـه    
نزد رفقا برگردد. ازش تشکر کـردم و     
از من جدا شد.  با رفـتـن او بـعـد از           
کمي انتظار کريم بـا کـامـيـونـش در          
برابر من توقف کرد. سـوار کـامـيـون        
شدم و بعد از روبوسي و احوالـپـرسـي    
گرم، از اينکه مرا با چنين قيـافـه اي     
مي ديد برايش جالب و خنده دار بود 
و کلي گفتيم و خنديدم.  بـعـد گـفـت          
حاال مـي خـواي چـکـار کـنـم کـجـا                   
برويم؟ هر کاري مي خواي انجام بدي 
بگو من در خـدمـت هسـتـم. بـهـش              
گفتم ميتوني سري بـزنـيـم بـه مـرکـز           
پليس راه قشالق؟ هنوز جواب آري يا 
نه را نداده بود گفت بـا سـرو صـداي          
تيراندازي ديشـب شـکـي نـداشـتـم و             
گفتم به اطراف شهر رسـيـدي و کـار          
خودشان اسـت دمـتـان گـرم. سـپـس              
گفت امروز مردم کوچه و بـازار هـمـه      
خـبــر را شــنــيــده انــد و مشــتــاقــانــه             
منتظرند خبر را امروز از راديو کومه 
له بشنوند. بهش گفتـم امـروز راديـو         

کليات خبر را پخش مـي کـنـد ولـي           
حــاال مــي خــواهــم بــا هــم بــرويــم و              
جزئيات خبر از واقـعـه ديشـب را از          
نزديک ببينم و براي تکميل گزارش و   
پخش برنامه فردا آنـرا تـا آخـر وقـت           
مخابره کنم حاال سـر راسـت بـطـرف           
مرکز پـلـيـس راه قشـالق بـرويـم. از                
همان مسـيـر جـاده سـنـنـدج بـطـرف               
"گريزه" که از سمت چپ به پل قشالق   
منتي ميشود حرکت کرد. در بين راه 
بهش گفتـم اگـر کـنـتـرل و بـازرسـي                
کردند و پرسيدند اين شخص کيـسـت   
بگو اهل يکي از روستاهـاي اطـراف     
است و مي خواهد اين کامـيـون مـرا      
خريداري کند و حـاال هـم آمـده ايـم               
دوري بزنيم چون مي خواهد مطمـئـن   
شود که ماشين بدردش مي خورد يـا  
نه؟. کريم هم با جسارت هـمـيـشـگـي      
اش که بارها کارهاي مهم تر از ايـن      
را انجام داده بود، دنده را عوض کـرد  
و با لبخندش گاز داد و تا رسيدن بـه    
آنجا، ماجراي عمليات ديشب را در     
جزئيات برايش تعريف کردم. بـالخـره    

 به محل مرکز پليس راه رسيديم. 
تقريبا به صد متري محل رسيده 
بوديم که متوجه جمعيـت زيـادي در       
اطراف ساختمان پـلـيـس راه شـديـم.            
نــيــروهــاي نــظــامــي زيــادي اطــراف         
ساختمان را قرق کرده بـودنـد. عـالوه       
بر آنها افراد زيادي لباس شخصي که 
بـنــظـر مــي رســيــد از کــارشـنــاســان            
اطالعات و ديـگـر نـهـادهـاي اداري            
باشند در محل حاضر بودند. ترافيک  
بود جلوتر رفتيم و ماشينهـايـي  کـه        
در صف بازرسي بودند هم در قسمت 
جلو وهم پشت سر ما  در حال حرکت 
بودند. در تمام اين لحظـات مـن کـه         
در سمت راست کاميون نشسته بـودم  
و ساختمان پليس راه هـم درسـت در         
سمت من بود، براحتي مي توانسـتـم   
آثـار خـرابـي هـا را مشـاهـده کـنـم.                   
هرچيزي را که ميديدم به حـافـظـه ام         
مي سپردم. عاقبت نوبت بـه بـازديـد       
از کاميون ما رسيد. مامور مسـلـح       
از سمت کـريـم  پـايـش را روي پلـه                  

کاميون گذاشت خود را باال کشيد  و 
بعد از احوالپرسي از کريم پرسيد بـار  
کاميون چيست؟ کريـم گـفـت خـالـي          
است باري درش نيسـت. بـعـد گـفـت           
بدون بار کجا مـي روي؟ کـريـم نـيـز              
همان جوابي را داد که من قبال بهش 
گفته بودم. به سرباز گفت اين شخص  
مي خواهد اين کاميون مرا خريداري 
کند االن آمده ايم در اين مسير دوري 
بزنيم مي خواهد آنرا امتـحـان کـنـد.       
مامور رو کرد بـه مـن و گـفـت اگـر              
معامله صورت گرفت و آنرا خريـدي،  
شيريني من يادت نرود. در جواب بـا   
حالت خوشرويي بهـش گـفـت حـتـمـا           
مطمئن باش شيريني شما يادم نـمـي   
رود!. از پله کامـيـون دو پلـه بـاالتـر              
رفت و نگاهي به جـعـبـه مـحـل بـار             
انداخت سپس پايين آمد و گفت مـي  
توانيد برويد. در تمـام ايـن لـحـظـات           
من مرتب ساختمان مرکز پلـيـس راه     
را که اکنون ديگر حدود سي مـتـر بـا      
آن فاصله داشتم مي پاييدم که تـمـام     
جزئيات خسارت و خرابـي هـا را در         
ذهنم نـگـه دارم و فضـايـي کـه ايـن                 
محل را فرا گرفته بود تجسم کنم. از   
محل دور شديم در مسير راه با کريـم  
در مورد درخواست شيريني مـامـور     
صحبت ميکرديم و مـي خـنـديـديـم.        
بعد از آن حدود ده دقيقه و به فاصـلـه   
سه الي چهار کيـلـومـتـر نـرسـيـده بـه             
گردنه صلوات آباد به کريم گفتم حاال 

 ديگه برگرديم. 
وقتيکه دوباره به محل بـازرسـي     
رسيديم همان مامور سر پسـت بـود.     
مجددا عالمت تـوقـف بـه مـا داد.             
کريم ترمز کـرد و مـامـور هـمـانـنـد                
دفعه قبل به پله طرف رانـنـده آويـزان      
شد و گـفـت چـي شـد مـعـاملـه سـر                 
گـرفـت؟ مـن هـم بـهـش گـفـتـم ايـن                     
کاميون موتورش کمي اشکال دارد و 
فکر نمي کنـم مـعـاملـه اي صـورت            
بگيرد.  دو پلـه ديـگـر بـاال رفـت و                 
بشکلي فرمال اينبار هم جعبه محـل  
بار را نگاهي کـرد و پـايـيـن آمـد و                
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گفت باشه مي تونيد برويد. به کـريـم      
گفتم با تاخير و خيلي آهسته حـرکـت   
کند که زمان بيشتري براي تشخيـص  
و ديد زدن نـقـاط مـخـتـلـف داشـتـه               
باشم. در هـمـيـن لـحـظـات هـم بـاز                  
ساخـتـمـان و اطـراف آنـرا زيـر نـظـر                   
داشتم. براي بازگشت به کريـم گـفـتـم         
اين بار از روي پل قشالق بطرف شهر 
ســنــنــدج بــرود چــون اطــراف مــحلــه          

 عباس آباد من پياده مي شوم. 
در بين راه کلي صحبـت کـرديـم،      
گفتيم و خنديديم. به مـحلـه عـبـاس          
آباد رسيديم. گوشه اي تـوقـف کـرد.         
بهش گفتم  به منزل بـرود اگـر کـاري        
داشــتــم  تــلــفــنــي اطــالع مــيــدهــم.           
روبوسي کرديم، من پياده شـدم و او        
هم رفت. عباس آباد در بخش غـربـي    
شهر و در مـجـاورت زنـدان مـرکـزي            
ســنــنــدج واقــع اســت. دوران پــايــان            
تحصيالت دبيرستان بدلـيـل خـلـوت       
بودن اين قسمت از شهر، به آنجا مي 
رفتم و در اطراف چشـمـه و حـوضـي          
بنام "کاني کوزله" درسهاي سـال آخـر      
دبيرستان را مرور مـي کـردم. هـمـه            
محالت و اطراف آنـرا بـخـوبـي بـلـد             
بودم. اکنون ديگر بـخـشـي از شـهـر             
است. به منزلي کـه بـارهـا بـه آنـجـا              
رفته بودم نزديک شـدم از قـبـل مـي             
دانستم که فقط زن و شوهري که مـي  
بايست مهمان آنها باشم خودشان بـه    
تنهايي در آن منزل زندگي مي کنند. 
در زدم. بعد از لحظات کوتاهـي  در       
را باز کردند. بـه مـحـض ديـدن مـن             
يکه خوردند و باورشان نمـي شـد کـه        
من هستم. داخل حياط شدم و آنـهـا        
در را بستند. خيلي خوشحال، گـرم و     
صميمانه مرا بـه داخـل راهـنـمـايـي             
کردند. لحـظـات زيـادي فـقـط بـغـل               
کردن و روبوسي بود. آنها از آشنايـان   
نزديک خودم و از فعـالـيـن کـومـه لـه           
بودند. بعـد از اسـتـراحـت و خـوردن               
چاي و ميوه مقداري صحبت کرديـم.  
بهم گفتند تا نهار حـاضـر مـي شـود         
دوش بگيرم. هـمـيـن کـار را کـردم.               
وقت ناهار بود و زمان پخش برنـامـه   

خبري راديو کومه له داشت فـرا مـي     
رسيد. با آنها پيرامون عمليات شـب     
گذشته صحـبـت مـيـکـردم، از مـرد             
ميزبان پرسيدم مردم امروز خبري از   
اتفاقات ديشب دارند؟ گـفـت امـروز        
صبح براي انجام کاري به مرکز شـهـر   
رفتم کمي قبل از آمدن تو بـرگشـتـم.      
در ميان مردم بحث بر سر تيرانـدازي  
هاي ديشب در اطراف پـل قشـالق و       
روستاي باوه ريـز بـود. گـفـت مـردم               
اطالع دقيقي نداشـتـنـد ولـي حـدس          
مي زدند که کومه له در اطراف شهـر  
باشد. سپس گفت از يک نفر پرسـيـدم    
صداي تير اندازي ديشب بخاطر چـي    
بوده؟ آن شخص جواب داد نمي دانـم    
ولي امروز راديو کومه له خبر دقـيـق     
را پخش مي کند. همزمان با حـاضـر   
شدن نهار و بـگـو بـخـنـد بـا  زن و                     
شوهـرمـيـزبـان، پـاي بـرنـامـه راديـو                

 کومه له نشستيم. 
در آن دوران دبير راديو کومـه لـه     
رفيق جانباخته صديق کمانـگـر بـود.      
گزارش و خبرهاي راديـو را خـود او           
ــنــظــيــم مــي کــرد و مــطــالــب و                  ت
گفتارهاي اصلي را هم خـود او مـي         
نوشت. گوينده راديو کومه له هـم بـا      
آن صداي گـيـرايـي کـه داشـت بـراي               
کسي ناشناخته نبود. در ارائه اخـبـار   
عملياتها، گـزارشـهـا، تـفـصـيـرهـاي             
سياسي و دکلمه هاي زيـبـاي اشـعـار       
شاعران جذابيت خاصـي بـه بـرنـامـه          
راديو مي بخشيد. وقتيکـه شـيـوه و         
حالت خبر از راديـو و بـا صـداي او              
پخش شد احساس بسيار خوبي بـهـم     
دست داد و تـمـام خسـتـگـي دو روز            
قبل از تنم خارج شد. در پايـان خـبـر       
گــفــت: "جــزئــيــات ايــن عــمــلــيــات             
قهرمانانه را در بـرنـامـه فـردا بـطـور           
مفصل به اطالع خواهيم رساند". رو     
کردم به ميزبان و بهش گـفـتـم: " تـو             
بايد جزئيات اين خبر قهـرمـانـانـه را       
که االن مي نويسم به مکـانـي بـبـري       
که فـردا از راديـو کـومـه لـه پـخـش                  
شود". حالت شادمانه اي در قـيـافـه          
اش پديدار شد. از اينکه چنين کـاري   

بهش سپرده مي شـد احسـاس غـرور        
ميکرد. گزارش جزئيات خبـر را کـه        
در موقع بازديد از محل در حافظه ام 
نگه داشته بودم با دقت نوشتم. ( اين 
عمليات ايزايي که در جريان آن کسي 
از افراد رژيم هم کشته نشـده بـود بـه        
منظـور ايـجـاد سـرو صـدا و اعـالم                 
حضور در منطقـه بـود. هـدف از آن             
ايــجــاد تــرس و وحشــت در مــيــان              
صفوف نيروهاي رژيم بويژه مـزدوران    
محلي و تقـويـت روحـيـه مـبـارزاتـي            
مردم بود که تا آن مرحله ايـن هـدف       
تامين شده بود ) .  در نامه جداگانـه  
اي براي رفقا نوشتم که سريعا خبر را   
از طريق بي سيم به راديـو کـومـه لـه         
مخابره کنند و فردا بـهـشـان مـلـحـق         
خواهم شد. ميزبان گزارش و نامه را    
به رفقا رساند و بعد از انـجـام کـارش      
برگشت. آنشب را نزد آنهـا مـانـدم و         
بخوبي استراحت کـرده بـودم. صـبـح          
روز بعد وقتيکه بيدار شدم سر سـفـره     
صبحانه چشمم به حليم و سنگک تازه 
افتاد. مرد صاحب خانه گفت صـبـح      
اول وقت رفتم گرفتم مي دانستـم کـه     
از اين صبحانه خوشت مي آيد. بـعـد    
از خوردن صبحانه،  به زن و شـوهـر         
ميزبان گفتم که من ديگر بايد بروم و 
به رفقا ملحق شـوم. بـهـشـان گـفـتـم               
فعال در اين اطراف هستـيـم مـمـکـن        
است دوباره سر بزنم. بعد از روبوسـي   
با همسرش در ترک موتور او نشستـم  
و آنجا را به قصد محل مـالقـات بـا        
رفقا در روستاي قه ره يان ترک کـردم.  
به قره يان رسيديم. از همراهم که مـرا   
رسانده بود تشکر کردم و او به مـنـزل   
خود برگشت. من هم به مـنـزلـي کـه         
رفقا آنجا بودند رفتم. اهل مـنـزل از        
اينکه مرا مي ديدند بسيار خوشحال 
بودند و حاال نوبت به پذيرايـي کـردن     
از من رسيده بود. وقت نـهـار بـود و           
منتظر پخش خبـر از راديـو بـوديـم.           
پخش مشروح خبر از راديـو آنـگـونـه       
که اتفاق افتاده بود منعکس شد. بـه     
رفقا گفتم بي گـمـان گـوش دادن بـه             
پخش اين خبـر در مـيـان نـيـروهـاي             
رژيم، مي تواند اين شبه را بـرايشـان     
ايجاد کند که مبادا از درون خودشان 
اين خبر ارسال شـده بـاشـد. هـمـگـي            
خنديديم و در اظهار نـظـر پـيـرامـون          
بازتاب آن، اهميت اين حرکت را کـه      
مــي تــوانســت تــاثــيــرات ســيــاســي          
عميقي بر روحـيـه مـبـارزاتـي مـردم           
داشته باشد با تـمـام وجـود احسـاس         

ميکرديم. و اين تازه شـروع کـار مـا         
 طي اين ماموريت بود.

توضيح: ( شايد بـراي خـوانـنـده           
اين سطور اين سوال مطرح شـود کـه       
آيــا واقــعــا تــهــيــه ايــن گــزارش در               
جزئيات براي راديو ارزش ايـن خـطـر      
کردن را داشت؟. پاسخ من اين اسـت   
که انجام ايـن عـمـلـيـات تـنـهـا يـک                  
حرکت صرفـا نـظـامـي نـبـود بـلـکـه                
تاثيرات و بازتاب سياسي آن بود کـه    
اهميت داشت. رفتن مـن بـه مـحـل            
واقعـه در يـک پـوشـش اجـتـمـاعـي،                 
اقدامي عملي و ساده بود و ايـن کـار     
بدون حمايت و همکاري ديگران که با 
واحد شهر همکاري مي کردند کـاري    
سخت مي بـود. رفـتـن بـه آنـجـا نـه                 
جزئي از طرح  بود و نه الزامـي بـراي     
انجام آن وجود داشت بلکه تصميم بـه  
يک اقدام ابتکاري بـود کـه در واحـد            

تحت مسئوليت من نـرم مـتـعـارفـي        
بود. درستي، انصاف، دقت در بازگو  
کردن واقعـي گـزارش، هـوشـيـاري و            
مخفي کاري، استفاده از پوشش هاي 
اجتماعي و نه صـرفـا چـريـک بـازي،            
اعتماد مردم به عملکرد کومه لـه را    
در آن دوران بـاال مـي بـرد. آن ايـام                  
مردم تا آن درجه به کومه له اعـتـمـاد    
داشتند که بـه شـوخـي و طـنـز مـي                 
گفتند: "اگر کومه له بگويـد مـاسـت        
سياه است ميشه باورکرد". البته ايـن    
تنها يک ضـرب الـمـثـل بـود وگـرنـه                
کسي اعتقادي به سياه بودن مـاسـت     
نداشت اما گوياي اعتمـاد مـردم بـه        
اتوريته، نظر و عملکرد کومـه لـه در       

 آن دوران بود. ) 
 

 ادامه دارد 

 مختصري از تاريخ... 

 

 

 

 

 

سوسياليسم جنبش بازگرداندن  
 اختيار به انسان است.


