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 نسان نودينيان          
 

دسـامـبـر     ٥ غروب روز پنجشنبه 
، در" شهر کـالر در مـنـطـقـه             ٢٠١٣ 

گرميان کردسـتـان " روزنـامـه نـگـار              
منتقد سـردبـيـر مـجلـه          و  آزاديخواه

رايه ل و يکي از همکـاران آزانـس ئـا        
وينه نيوز در کردستان، کاوه گرمياني 
در جلو ساختمان محل مسکوني اش 

 در آغوش مادرش   ترور شد.
 

ترور کاوه گرمياني اولـيـن مـورد      
از ضديت و دشمنـي احـزاب عشـيـره         
اي مسلح بـر عـلـيـه نسـل جـديـد از                

روزنامه نگاران و فـعـالـيـن سـيـاسـي          
نيست. اين ترور  تنها شاهد ديـگـرى    
است بر مـاهـيـت ارتـجـاعـي احـزاب            
ناسيوناليستي است  که دشمنـي اش    
با آزادي و انسانيت را در طول قـريـب   
دو دهه در ابعادي خونين به نـمـايـش      
گذاشته است. دشمني و ضديت اينها 
با آزادي بيان و آزادي هاي مدني تازه 
نيست. فتواي قتل کمونيستها، تـرور   
و کشتن کادرهاي حزب کـمـونـيـسـت      
کارگري و سکوت در بـرابـر قـتـلـهـاي         
ناموسي و فشار بـر جـنـبـش بـرابـري           
زنــان تــاکــيــدي ديــگــر بــر مــاهــيــت           
 ارتجاعي ـ قبيله اي اين احزاب است. 

 
مادر کاوه گرمياني شـاهـد زنـده        
ايــن تــرور اســت. او را در آغــوش                  

 مادرش کشتند. 
 

ايــن حــاکــمــيــت و ايــن قــدرت             

  دشمني با آزادي و انسانيت

 ۲ صفحه 

 احزاب حاکم کردستان،
  خوش خدمتي به جمهوري اسالمي باز هم 

 اسد نودينيان
نـزديـک بـه يــک مـاه قـبـل در                 
اعتراض به اعدامهـا در ايـران در         
شهر اربيل هـمـچـون دهـهـا شـهـر              
ديگر در سـطـح جـهـان تـظـاهـرات            
عليه اعـدامـهـا در ايـران تـوسـط               
 مهاجرين ايراني سازمان داده شد.

تــظــاهــرات و اعــتــراضــات            
گسترده در کشورهاي اروپايي و از   

جمله در کردستان عراق انـعـکـاس      
خشم و نفرت مردم بـه اعـدامـهـاي       
وسيعي بود که در يک ماه گـذشـتـه    

 انجام شد.
در کردستان عراق مـهـاجـريـن       

کنسولگـري رژيـم      ايراني در مقابل
اسالمي در شهر هـه ولـيـر تـجـمـع           
اعــتــراضــي خــود را ســازمـــان               

 بيوگرافي کوتاهي از
 رفيق عمر احمدزاده(عومه ر نگلي) 

عمررفيق عزيزي که از  
 ميان ما رفت.  

ــمــر احــمــدزاده مــعــروف             ع
به :عومه ر نگلي" در اول فروردين   

در روســتــاي نــگــل         ۱۳۲۳ ســال   
متولد شد. او فـرزنـد پـنـچـم ايـن              

 خانواده است. 
 

به بعد در شهر  ۱۳۳۸ از سال 
سنندج و در تنها کتابفروشي ايـن    

» کتابـفـروشـي غـريـقـي        « شهر با 

آشنا و در هميـن سـال بـا  فـاتـح              
شيخ االسالمي آشنـا و فـاتـح در          
اين کتابفروشي بـه او پـيـشـنـهـاد           
همکاري مـيـدهـد. رشـد سـنـيـن               
نوجواني عمر احمدزاده بـا فضـاي     
سياسي دگرگون شده سالهاي بعـد  

 ۱۳۳۲ مــرداد      ۲۸ از کــودتــاي      
همزمان بود. در آن دوره غـرور و          
ــهــاي روز              عــرق مــلــي در آرمــان

دانـش  ۳۶ :   ۱۳۹۲ آذر   ۱۷ 
آموزان يک دبيرستان دختراتـه  

 در مريوان مسموم شدند.
گـاز  “ آمـوز بـه دلـيـل              دانش ۳۶ 
دچار مسـمـومـيـت شـدنـد.          ”  کربنيک

جدا شدن لوله بـخـاري در يـکـي از             “ 
هاي دبيرستـان نـمـونـه دولـتـي            کالس

دخترانه مريوان، عـامـل مسـمـويـت          
 ”آموز شد. اين تعداد دانش

 
حمله نيروهاي سد معبر  

شهرداري سنندج به دست  
 فروشان
ــبــه            ٩٢ /   ١٢/٩ روز ســه شــن

مــامــوران ســد مــعــبــر وابســتــه بــه             
شـهـر سـنـنـدج بـه دسـت                  شهـرداري 

فروشان واقع در ميدان انقالب حـملـه     

کرده وبسياري از اجنـاس آنـان را بـه          
غارت بردند که اين عمل بـا واکـنـش      
مردم مواجه شد و شخصي از مـيـان       

اعـتـراض خـود          مردم با صداي بلنـد 
نسبت به اين عمل غـيـر انسـانـي را           
نشان داد که متاسفانه مـامـوران بـه        
صـورت دســتـه جـمــعـي بـه شـخــص               
مذکور به شيوه اي بسيـار وحشـيـانـه       

و او را مــورد           اي حــملـه ور شــدنـد        
ضرب و شتم قرار دادند بـه گـونـه اي        

از ناحيه سر و صورت  زخـمـي و         که
بــه خــاطــر جــراحــات شــديــد راهــي             

اين دست فـروشـان       .   بيمارستان شد
در سـرمـا و در زيـر              از روي ناچاري

برف وباران براي بـدسـت آوردن انـدک        

 ۴ صفحه  

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه  

 نگاه هفته/ مجموعه اي از رويدادهاي هفته
 در شهرهاي کردستان 

 

 ۵ صفحه    هماهنگ کنندگان طومار اعتراضي کارگران در نامه اي خطاب به وزير کار

 

 برگزاري سالروز حادثه آتش سوزي شين آباد
 در پارک الله تهران 
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 ۱ از صفحه

 ۱ از صفحه

فئودالي ـ عشيره اي نـنـگ بشـريـت           
اسـت.  يــک مشـت جـانـي و قـاتــل                   
چپاولگر را در صفوفشان مسلح کرده 
ــگــران                ــاول ــهــا دزدان و چــپ ــن ــد اي ان
گانگستري هستـنـد کـه کـاري بـجـز              

ــردم در شــکــل                 ــي م ــدگ غــارت زن
مسلحانه در شهرهاي کردستان عراق 
را ندارند. جرم کاوه گـرمـيـانـي افشـا         
ماهيت اين گانگسترهاي جنايتـکـار   

 بوده  است.
 

اينها بـا ضـديـتـشـان بـا افـکـار               

ــه مــاهــيــت            مــدرن و آزاديــخــواهــان
ارتجاعي و واپسـکـراي خـود را بـه               
نــمــايــش گــذاشــتــه انــد. تــرور کــاوه            
گرمياني محکوم است. فـعـالـيـت و          
امنيت و آسايـش روزنـامـه نـگـاران،          
دستگيري آمرين و افرادي که در ايـن  
جنايت دست داشته اند بايـد تـوسـط      

حکومت منطقه اي "اقلـيـم" تـامـيـن          
 شود.
 

حزب کمونيست کارگرى ايران از 
آزادى بيان و مدنى مستقل از عقيده 
و مرام سياسي شان قـاطـعـانـه دفـاع        

 ميکند.

 
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري ايران به خانواده و بويژه مادر 
"کاوه گرمـيـانـي"، دوسـتـان و مـردم               
شهـرهـاي کـردسـتـان عـراق مـراتـب               
 همدردي و تسليت را اعالم ميکند. 

 
 

 دشمني با آزادي...                   

جوانان در کشورهاي ايـران و عـراق         
وارد ميشود. در اروپـا ايـن سـالـهـا             
آغاز دوره آرمانخـواهـي خـيـابـانـي،         
مــوزيــک جــوانــان نــاراضــي و مــوج          
تظاهراتهاي خياباني دانشـجـويـان و      
اعــتــراضــات جــنــبــش کــارگــري در         
ــه هــا اســت.                 ــارخــان ــک و ک ــري ــاب ف
ميليونها جوان ناراضي عليه جـنـگ   
ويتنام در خـيـابـانـهـاي مـهـمـتـريـن               
شهرهاي دنـيـا بـا گـروه بـيـتـلـهـا و                    
ــان جــامــعــه در              ــاراضــي ــک ن مــوزي

 خيابانها بودند. 
 

در عــراق، ســال هــاي بــعــد از             
دوره کودتاها است. کودتـاي    ۱۹۵۸ 

عبدالکريم قاسم و بعد بعـثـي هـا و        
عـبـدالسـالم عـارف پـي در پـي تــا                 

انــجــام مــيــشــود. در ســال             ۱۹۶۳ 
حــرکــت مســلــحــانــه در                ۱۹۶۱ 

کردستان عراق شـروع مـيـشـود. در          
ايــن ايــام و در فــاصــلــه ســالــهــاي               

شمسـي بـبـعـد "عـمـر" بـراي                ۱۳۴۰ 
فعاليت سـيـاسـي و مسـلـحـانـه بـه                 
کردستان عراق ميرود. فعاليتـش را     
بــا حــزب دمــکــرات کــردســتــان بــه           

شــروع »  احــمــد تــوفــيــق    « رهــبــري    
ميکند. اما بـعـدا عـمـر احـمـدزاده              
همراه چـنـد فـعـال سـيـاسـي ديـگـر                  

صـالح مـهــتـدي ـــ شـيـخ جـمـيــل                « 
مردوخ ـ مـال رحـمـان سـيـفـه تـال ـ                  

ســازمــان »  مــحــمــد ايــلــخــانــي زاده    
"کــومــه لــه رزگــاري کــردســتــان" را             

 تشکيل ميدهند.
 

طـــبـــق روايـــات و خـــاطـــرات           
شخصي عمر احمدزاده، او و تعدادي 
ديگر از رفقايش در کردسـتـان ايـران      

 "حزب شورش"را تشکيل داده اند.
 

ــر       ــعـ  ۲۲ در    »   داره ون   « شـ
ميالدي که در   ۱۹۶۵ سپتامبر سال 

کـردسـتـان عـراق       »  پشـدر « منطقه   
نوشته شده بر محبوبيت او در ميـان  
محافل روشنفکران افزود و در سطح 
وسيعي دست بـدسـت مـيـگـشـت و             

 خوانده ميشد.

 
کاک عمر در همين سالها اشعار 

را »  سـنـگـر   « ديگري از جمله شعـر    
 سروده است.

عمر با ادبيات کـردي آشـنـايـي         
 کافي داشت. 
عـمـر بـا پـروانـه           ۱۳۴۶ در سال 

فالحتکار ازدواج ميکند که حاصـل  
زردشت ـ نه بـه    « فرزند ۴ اين ازدواج 

 هستند.» ز ـ رزگار و يادگار
 

بـا عـادي شـدن           ۱۳۴۹ از سال 
وضعيت امنـيـتـي هـمـراه پـروانـه و              
اولين فـرزنـدش(زردشـت) بـه شـهـر             
مريوان نقل مکان ميکنند و تا دوره 

در ايـن شـهـر زنـدگـي               ۱۳۵۷ قيام   
ميـکـنـد. در ايـن شـهـر مـدتـي در                    
مدارس در شغل معلمـي اسـتـخـدام       
ميشود و سپس براي امـرار مـعـاش      
زندگي شغل ـ عريضه نويسي ـ را در   
ــود،                 مــغــازه اي کــه اجــاره کــرده ب
انتخاب ميکند. ايـن شـغـل رابـطـه             
انســانــي و صــمــيــمــانــه و بســيــار              
دلسورانه او را بـا تـوده هـاي مـردم             
مراجعه کننده محکم کرده بـود. بـه        
همين دليل بر ميزان مـحـبـوبـيـت و        
نفوذ اجتماعي اش افزوده شـد. اسـم      
"عمر نگلي" در شهـر و روسـتـاهـاي           
مريـوان و سـنـنـدج نـامـي آشـنـا و                   

 محبوب بود. 
 

کاک عمر در همين سالهـا اسـت     
که با طيف وسـيـعـي از انـقـالبـيـون              
کــمــونــيــســت شــهــر مــريــوان آشــنــا         
ميشود. و همزمان عمر در ارتـبـاط      
وسيعتري با شخصيتهايي اسـت کـه     
در دوره هــاي گــذشــتــه در فضــاي              
سياسي کردستان فعال بوده اند و يـا    
اينکه تعدادي از آنها در زمينه شعـر  
و ادبيات زبان کـردي فـعـال بـودنـد،          

 قرار ميگيرد.   
 

عمر با عـلـي قـطـبـي کـه بـراي                
مردم منطقه ژاوه رود و هـمـچـنـيـن            
مردم شهرهاي سقز و مريوان نـامـي     
آشــنــا و مــحــبــوب اســت ارتــبــاط            

نزديکي داشت. با او دوست و همرزم 
بود. با او در شروع فعاليتهـايـش در      
ارتباط بود. علـي قـطـبـي يـکـي از              

سـازمـان کـومـه لـه          « بنيـانـگـذاران      
بود. و سپس به صـفـوف      »  يکساني

کومه له پيـوسـت و در درگـيـري بـا              
سازمـان ارتـجـاعـي "رزگـاري"  در                 

 روستاي بيساران جانباخت. 
 

بود که همراه عمر و  ۱۳۵۵ سال 
رفيق غالم قاسم نژاد از شهر مريـوان  
به سقز و بوکان سفر کرديم. قـبـل از        
ما احمد مفتي زاده که هـمـزمـان او      
هم در بوکان بود و براي سازماندهي 

به شهرهاي »  مکتب قران« محافل 
کردستان سفر ميکرد و جوانان را بـه  
شرکت در جلسات دعوت ميکرد بـه  

مـال عـمـر      « يکي از ميـزبـانـان مـا         
گفته بود که شنـيـده اسـت      »  عصري

عمر همراه تعـدادي از رفـقـايـش بـه            
عـمـر   « بوکان ميايد و گفته بود کـه      

 است. » خطرناک
 

عــمــر در مــيــان طــيــف وســيــع          
روشنفکران کرد بـا پـايـه طـبـقـاتـي              
گوناگون محبوب بود. و ايـنـهـا در           
حلقه روابط او بـودنـد. و تـا آخـريـن             
روزهاي اقامت در مريوان اين روابط 
را حفظ کرده بود. کاک عمـر درسـت      
در شرايطي بسيار تعيين کـنـنـده در      
کنار انقالبيون و کمونـيـسـتـهـا قـرار         
گرفت. در حـمـايـت از کـوچ  مـردم               
دارســيــران کــه عــلــيــه مــالــکــيــن و           
فئودالها و دستگاه فساد ارگـانـهـاي      

» رژيـم شـاه    « دولت در زمان قدرت   
بطرف مرز عراق انجام شد، فعـاالنـه   
شرکت داشت. در جريان تظاهراتهاي 
ماه هاي قبل از قيام دوش بـه دوش      
فعالين انقالبي و مردم شهر مـريـوان    

 فعاالنه شرکت کرد.   
 

در جريان اولين تظاهرات علنـي  
در شهر مريوان مغازه عمر که در آن   

هـم  »  فـتـو کـپـي      « دستگاه ماشين   
بـود بـه يـکـي از مـکـانـهـاي مـهـم                     
ســازمــانــدهــي ايــن تــظــاهــرات کــه         
بمناسبت روز معلم سازماندهي شده 
بود تبديل شد. اعـالمـيـه هـاي ايـن          

تظاهرات هم در مـغـازه او تـکـثـيـر             
 شد.       

 
در جريان جنبش مقاومت اول و   
در دوره تشکيل بنکه ها و حملـه بـه     
پادگان مريوان منزل عمر در اختيـار  
 واحدهايي از نيروي مسلح شهر بود. 

کـومـه      ۱۳۵۸ در زمستان سال 
له رفيق فـاتـح شـيـخ االسـالمـي را               
بعنوان کانديداي نماينـدگـي شـرکـت       
در مجلس را معرفي کرده بـود. مـا        
همراه يک واحد از نيروهاي مسلح از   
روستاي سروآباد به نگل رفـتـيـم. بـا        
فاتح شيخ به منزل عمر رفتيم و از او 
دعوت کرديم در جوله و يا گشت ما 
در روستاهاي منطقه ژاوروو هـمـراه       
ما بيايد. حضور او بـراي مـا مـهـم            
ــژه                 ــوي ــود. مــردم ايــن مــنــطــقــه ب ب
روستاهاي "بوريدر" و "چشـمـيـر" بـه             
نيروهاي کومه له حساس بودنـد. بـا      
عمر در مورد اهميت اين ماموريـت  
صحبت کرديـم. او بـا کـمـال مـيـل                
دعوت ما را پذيرفت و در پيشاپيش 
نيروهاي مسلح با ما همراه شـد. در     

مرتعين محلـي  »  چشمير« روستاي 
ناباورانه عمر را هـمـراه مـا ديـدنـد.            
يکي از آنها به عـمـر نـزديـک شـد و              

مــال عـمــر چــرا هــمــراه ايــن          « گـفــت 
عمر در جواب »  کمونيستها هستيد

به اين مرتجع گفت من کمونيستم و   
 به اين دليل همراهشان هستم.  

 
 ۱۳۵۸ عمر احمد زاده از سـال        

رسما فعاليت سياسي و حرفـه اي را      
با کومه له شروع ميکنـد. ابـتـدا در         
تشکيالت مريوان و در بخش روابـط  
عمومي و ارتباطـات سـازمـانـدهـي        
مــيــشــود. و ســپــس از هــمــان بــدو             
تاسيس راديو صداي انـقـالب ايـران        

 در 
آن ارگان سازماندهي ميشود. و  
سالها يک رکن فعاليت راديو صـداي  
انقالب بود.  چند ماه قبل از اعـزام       

» روابط عمومي« به آلمان در ارگان 
 تشکيالت آسوس کومه له بود. 

ــت، و               ــان ــت ــه م ــي ــل روح ــي ــدل ب
محبوبيت و مردمي بودنش در شهر 
سليمانيه بيشترين روابط با مـردم و    

بويژه ساکنين محالتي که مـقـرهـاي    
کومه له در آنجا بودند، فراهـم کـرده     

 بود. 
فـرزنـدش   ۴ عمر همراه پـروانـه و       

به آلـمـان مـهـاجـرت         ۱۹۸۹ در سال 
ميکند. بعد از مـدت کـوتـاهـي بـا             
واحدهاي حـزب کـمـونـيـسـت ايـران              
ارتباط ميگيرد و هـمـراه زردشـت و        
تعدادي از فعالين حزب حـوزه حـزب     
را تشکيل و يکي از فعاليتهاي ايـن    
حوزه  پخش اطالعيه هاي حـزب در    
ميان کارخانه ها است. با فدراسيون  
پناهندگان همکاري ميـکـنـد. و در         

از    ۱۹۹۱ مــقــطــع انشــعــاب ســال         
 فعاليت حزبي کنار ميرود.

 
عمر احمدزاده را کسي نميتوانـد  
از سر موقعيت حزبـي و سـازمـانـي         
ارزيابي کند. عمر استقالل فـکـري و      
سياسـي  ويـژه خـود را داشـت. در                  
بحث و گفتگو قـانـع کـردن او آسـان           
نبود. با وجود پايفشاري بـر نـظـرات       
خود اما هميشه  جـانـبـدار و داراي          
راي و ايده مستقل بود. به مـحـافـل       
بحث و گفت و گو عالقمند بـود. در     
بيشتـر جـلـسـات سـيـاسـي شـرکـت                
ميکرد. در بيان نـظـراتـش در عـيـن          
استقالل فکري ويژه اي که داشـت بـا     
انعطاف و با استدالل بود. از تـجـربـه    
کردستان عراق حمايت مـيـکـرد. در       
مخالفت با اسـالم سـيـاسـي آشـتـي             
ناپذير بود. او بشدت ضد مـذهـب و      
خرافه پرستي بود. روابط او در ميان  
ايرانيان مهاجر وسيع بود. از حلقه و    
دايره محدود روابط، گـريـزان بـود و        
ــد                    ــق ــر ن ــط را زي ــوع از رواب ــن ن اي
ميگرفت. از موزيک و فضـاي شـاد        
لذت ميبرد. رقـص و "هـه لـپـرکـي"             
کردي را دوسـت مـيـداشـت. هـمـراه              

 پروانه بشدت مهمان نواز بودند. 
 

عمر عـزيـز هـمـيـشـه و تـا آخـر                 
زندگي پر احساس خود، عالقه ويـژه    
اي به هـمـسـرش پـروانـه داشـت. بـا               
فرزندانش رابطه صميمانه و در عيـن  

 حال سختگيرانه اي داشت.     
 

 بيوگرافي کوتاهي از...

 ۴ صفحه  
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 ۱ از صفحه 

پولي براي گذران زندگي بخور ونمـيـر   
مشغول به اين کار هستنـد وهـر روز       
از بيم و هراس اينکه مبادا نيروهـاي  
سد معبر برسند و اجناس آنها را بـه      
غارت بـبـرنـد ،روز را بـه شـب مـي                 
رسانند و دريغ از اينکه هر بارعده اي 
ازآنها طعـمـه ايـن مـامـوران شـده و               
همين اندازه سرمايه نـاچـيـز خـود را         
نيـز از دسـت مـي دهـنـد. کـمـيـتـه                     
هماهـنـگـي ضـمـن مـحـکـوم کـردن                
ضرب و شـتـم دسـت فـروشـان و بـه                 
غارت بردن اجناس آنها ، اعالم مـي    
دارد اين وظـيـفـه دولـت و شـهـرادي             
هاست که در نبود امنيت شـغـلـي و        

روز افـزون ، بـا قـرار دادن                بيکاري
مکانهايي در اختيار اين عـزيـزان از       

 انها حمايت کند .
 

ادامه  بازداشت افشين نديمي و  
مهرداد صبوري محکوم مي  

 باشد
بعد از گذشت نزديک به يـک مـاه     
از بازداشت افشين نديمي و مـهـرداد   
صـــبـــوري، از اعضـــاي کـــمـــيـــتـــه           
هماهنگي در شهرستـان کـامـيـاران،       

هنوزعلت دستگيري آنان در هـالـه  
اي از ابهام قرار دارد. اين دو نفر، بـه     
مانـنـد هـزاران کـارگـر مـهـاجـر، بـه                  
خاطربيکاري ونبود فرصتهاي شغلي 
مناسب و دستمزدهاي زير خط فـقـر،   
راهي کردستان عراق شده تا شايد از   
اين طريق الاقل براي دوره اي کـوتـاه       
به زندگي خود وخانواده هايشان سر و 
سامان بخـشـيـده حـتـي الـمـقـدور از               
کابوس فـقـر و تـنـگـدسـتـي رهـايـي                
يابند. اين عـزيـزان بـعـد از مـدتـهـا                 
دوري از خـانـواده و تـحـمـل شـرايـط              
مشقت بار کار در کـردسـتـان عـراق،       

آبان، هنگـام بـازگشـت       ١٧ در تاريخ 
به ايران در مرز بانه بازداشت و بـعـد       
از چند روز روانـه بـازداشـتـگـاه اداره           
اطــالعــات شــهــرســتــان کــامــيــاران         
گرديدند. طي ايـن مـدت، بـا وجـود            
مــراجــعــات مــتــعــدد و پــيــگــيــرانــه           
خانواده هايشان، هنوز اطالع دقيقـي  
از وضعيـت آنـان بـه دسـت نـيـامـده                
است؛ زيرا کارگزاران اداره  اطالعات 
کامياران، در نهايت  بي مسئوليتي، 
از پاسخگويي به خـانـواده هـاي ايـن         
عزيزان سـر بـاز زده و حـتـي اجـازه                   
مالقات و تماس تـلـفـنـي را از آنـان            
سلب نـمـوده انـد کـه ايـن وضـعـيـت                 
موجب نگراني خـانـواده، دوسـتـان و         
ساير فعـالـيـن کـارگـري شـده اسـت.              
سرمايـه داري در ايـران ( و الـبـتـه                   

بسياري از نقاط جهان نيز ) به دليـل   
بـحـران،        ناتواني در کنترل و مـهـار    

تالش مي کند تا با تشديد استثـمـار   
و فشار بر کارگران و بـازپـس گـيـري           

کـه      حداقل دستاوردهاي اين طـبـقـه     
ماحصل سـال هـا تـالش و مـبـارزه               
کارگران در دوره هاي متـفـاوت بـوده      
ــحــران و                  ــدور ب ــق ــم ــي ال ــت اســت ح
پيامدهاي ويران گر آن را بـه اشـکـال        
مختلف به زندگي کارگـران مـنـتـقـل        
نمايد. حرص و ولـع سـيـري نـاپـذيـر                
سرمايه داران براي انباشت روزافـزون    
سرمايه و کسب سودهـاي نـجـومـي،       
وهمزمان تهاجم افسـارگسـيـخـتـه بـه         
جنبش کارگري و فعاالن اين جـنـبـش    
را، که صرفاً براي به سکوت کشانـدن  
آنان صورت مي گيرد، تنها و تـنـهـا      
بايد در اين راستا تـوضـيـح داد. بـي          
جهت نيست که حاميان و مدافـعـيـن    
نظام سرمايه داري، در رودررويـي بـا     
اعتراضات به حق کارگـران حـتـي آن        
جا که حقوق حقه و مسلم آنان پايمال 

اينچنين بـي رحـمـانـه بـه              مي گردد
صـفـوف کــارگـران حـملــه ور شـده و                
خواست ها و مطالبات آنان را تـنـهـا    
با تهديد و ارعاب و بازداشت و زندان 
پاسخ مي دهند. آن زمان که "ساحت   
مقدس سرمايه و سود" به زير سئـوال   
برود، سرمايه چيزي جـز زبـان زور و         
تهديد نمي شناسد. بازداشت ايـن دو    
عزيز ( افشـيـن نـديـمـي و مـهـرداد                 
صبوري ) و دستگيري و زندان ديگـر   
کارگران و فعاالن کارگري، حـملـه بـه        
مجمع عمـومـي سـاالنـه ي کـمـيـتـه                
هماهنگي و ضرب و شـتـم و هـتـک             
حرمت اعضا و فعالين آن و هـمـيـن          
طــور فشــار و ســرکــوب کــارگــران و            
فعاالن ديگر جنبش هاي اجـتـمـاعـي     
هــمــچــون جــنــبــش زنــان و جــنــبــش           
دانشجويي را تنها مي تـوان از ايـن         
طريق توضيح داد. دستگيـري چـهـار       
تن از نمايـنـدگـان کـارگـران صـنـايـع             
نساجي پلي اکريل اصفهان را کـه در    
قبال تهديد به امنيت شغلي کارگـران  
اين شرکت به سياهچال هاي حاميان 
سرمايه سپرده شده اند غيراز منفعت 
طلبي لجام گسيخـتـه و بـي حسـاب           
سرمايه و حرص و ولع سرمايـه داران    
به مثابه يک طبقه چه مـي تـوان نـام          

هم اکنون بسياري از کارگران   نهاد ؟
و فــعــاالن کــارگــري از جــملــه رضــا            
شهابي، محمد جـراحـي، و ... سـال             
هاست که تـنـهـا بـه دلـيـل دفـاع از                  
حقوق خود و هم طبقه اي هايشان در 
زندان به سر مي برند. وفـا قـادري و          
غالب حسيني، از اعضـاي کـمـيـتـه            

هماهنگي بايد عمر وزندگي خـود را    
به دور از خـانـواده در زنـدان سـپـري              
کـنــنـد و خــالـد حسـيــنـي از ديــگــر                
اعضاي کميته هماهنگي نيز پس از   

سـالـه در دادگـاه        ٥/١ محکومـيـت     
بدوي، درانتظار دادگاه تجديد نظر بـه  
سر مي برد و براي چنـدمـيـن بـار بـه          
دادگاه احضار شده است تا احـتـمـاالً      
تاوان دفاع جسورانه و حـق طـلـبـانـه             
خود از کارگران را به سرمايه داري و   
عوامل آن پس بدهد. و اين ها تـنـهـا     
گوشه  بسيار کوچکي از فشـارهـا و         
مشکالتي است که طبقه کارگر ايران 
و پيشروان و فعاالن اين جنبش بـا آن    

 دست به گريبانند.
به باور ما ادامه بازداشت افشين 
نديمي، مـهـرداد صـبـوري و ديـگـر               
پيشروان و فـعـالـيـن کـارگـري، خـود            
مهرتـأيـيـد دوبـاره ايسـت بـر ادامـه                
همان روند سرکوب گرايانه و سياست 
هاي ضد کارگري سرمايه که دسـتـور   
کار اصلي و هميشگي اين نظام براي 
ممانعت از اوجگيري جنبش کارگري 
و گــرايشــات ضــدســرمــايــه داري و           
طبقاتي کارگران است. اين سـيـاسـت     
ها همچنين از جانب سرمايه اعـمـال   
مي شود تا از ايـجـاد تشـکـل هـاي            
مسـتــقـل و خـود سـاخــتــه کــارگــري             
مــمــانــعــت بــه عــمــل آورنــد. رونــد              
حاکميت سرمايه روند تـيـره و تـاري          
اسـت کــه تــمــامــي چشــم انــدازهــاي           
کارگران و رنجبران را به تيره گي مـي  
گرايـانـد، و آيـنـده آنـان را هـمـچـون                   
شمعي در باد با خـطـر خـامـوشـي و            
اضمحالل رو برو مي کند. در چـنـيـن    
شرايطي و با وجود چـنـيـن نـظـامـي،         
آلترناتيوي که قـادر بـه نـجـات تـوده            
هاي کـارگـر و در نـهـايـت جـامـعـه                   
خـواهـد بـود،تـنــهـا و تـنـهــا در اثــر                  

فراگير و طـبـقـاتـي کـارگـران               اتحاد
صورت واقعيت به خود خواهد گرفت 
که آن هم در سايه آگاهي طبـقـاتـي و      
ايجاد تشکلهاي مستقل و طـبـقـاتـي     
کارگران که زمينه ساز شکـل گـيـري      
اتحاد سراسري طبقه  کارگر را فراهم 
خواهد کرد ميسر خواهد شد. کميتـه   
هماهنگي ضـمـن مـحـکـوم نـمـودن              
مجموعه فشارها و تضييقـات وارده    
بر کارگران، فـعـاالن و تشـکـل هـاي            
کارگري، خواهان پايان بخـشـيـدن بـه       
اين سياست هاي ضد کارگري بـوده،    
و در اين راستا حمايت پـيـگـيـرانـه و        
همه جانبـه تـمـامـي کـارگـران را در               
ايران و جهان براي آزادي تمامي ايـن    
ــزان خــواســتــاراســت. کــمــيــتــه            عــزي
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ١٤/٩/٩٢ -تشکلهاي کارگري
 

حکم اعدام سه زنداني  
سياسي بنامهاي منصور آروند ،  
علي افشاري و حبيب افشاري  

لغو شد و قرار است دوباره  
  .دادگاهي شوند

علي افشاري و حبيـب افشـاري،     
دو شهروند اهل مهاباد که سـه سـال       
پيش از طرف دادگاه انقالب اين شهر 
به اعدام مـحـکـوم شـده بـودنـد ، از               
طرف کميسيون حقوق بشر اسـالمـي     
استان آذربايجان غربي به آنهـا ابـالغ     
شده است که حکم اعدام آنها لـغـو و       

از طرفي   .مجددا دادگاهي ميشوند
ديگر منصـور آرونـد ديـگـر زنـدانـي             
سياسي محکوم به اعـدام هـم بـديـن         
شيوه حکم اعدامش لغو شده است و   
او هـم قـرار اسـت دوبـاره دادگـاهـي               

منصور آروند اهل مهاباد  در   .شود
در مــنــزل      ۱۳۹۰ خـرداد مـاه سـال          

مسکوني خود بازداشت شد، به اتهام 
محاربه از طريق همکاري با يکي از   
احزاب کردي معاند نظام در شهريـور  

دادگـاه     ۱ از سوي شعبه    ۱۳۹۱ ماه 
انقالب مهاباد به اعدام محکوم شده 

 ۵۹ ٣ ۱ علي افشاري مـتـولـد          .بود
شمسي به همراه برادرش حـبـيـب اهللا      

شـمـسـي       ۶۷ ٣ ۱ افشاري هم متولـد    
اهل روستايي گوگـجـلـو حـبـيـبلـه از            
توابع شهر مهاباد که از سوي دادگـاه  
انقالب مهاباد به اتهـام مـحـاربـه از         
طريق فعاليت تبليغي و عضويت در   
يک حـزب مـخـالـف نـظـام از سـوي                  
دادگاه انقالب اسالمـي مـهـابـاد بـه          
اعدام محکوم شده بـودنـد کـه حـکـم          
صادره در دي ماه دو سال گذشتـه بـه     
آنها در زندان اروميـه ابـالغ شـد کـه           
طولي نکشيد که ديوان عالي کشـور    
حــکــم اعــدام ايــن دو بــرادر را کــه                
خواستار تجديد نظـر در حـکـم شـده           

هنـوز بـيـش از          .بودند را تائيد کرد
فعال نفر که با اتهام هاي سياسي  ۲۰ 

و امنيتي مواجهـنـد در زنـدان هـاي           
جمهوري اسالمـي ايـران در انـتـظـار            

 .اجراي حکم اعدام هستند
 

 فتل و خشونت  
ــري               ــبـ ــس خـ ــزارش آژانـ ــه گـ بـ

بـر اثـر     ”  بختيار مستانـي “موکريان، 
تيراندازي افـراد نـاشـنـاس بـه قـتـل                

 ۱۵ رسيده و جسـد وي روز جـمـعـه               
در مـحـدوده جـاده ســد             ۹۲ آذرمـاه    

  .مهاباد پيدا شده است
سـالـه      ۲۸ آذرجسد جواني    ٧ در 
زيـر پـلـي در        ”  جواد سهـرابـي  “ به نام 

مسير جاده شـاهـو بـه پـاوه تـوسـط               

اهالي منطقه پيـدا شـد. درايـن بـاره            
شــاهــدان در مــحــل بــه خــبــرنــگــار            
موکريان گفتـه بـودنـد؛ آثـار بـرجـاي             
مانده روي جسد جوان بيانگر آن بوده 
که مقتول از ناحيه شکـم وسـيـنـه بـا          

  .ضربات چاقو به قتل رسيده است
 ۵ طي ماه هـاي اخـيـر حـداقـل              

ــط در                 ــق ــل مشــکــوک ف ــت مــورد ق
شهرستان بوکـان گـزارش شـده اسـت           

 –مـحـمـدي        –(م.احمدپور و همسر  
ــرامــي      ــه ــن در            –ب شــکــارچــي) اي

حاليست کـه مسـئـوالن مـحـلـي از               
هرگونـه اطـالع رسـانـي درايـن بـاره               
جهت تنوير افکـار عـمـومـي سـربـاز           
ميزنند و در ايـن زمـيـنـه اقـدامـات             
پيشگيرانه اي انجام نميدهند و پـس      
از چندي پرونده هايي از اين دست بـه  
فراموشـي سـپـرده خـواهـنـد شـد تـا                 
اينکه با وقوع قتلي ديگر زخم مـردم    
از شنيدن اخـبـار آن تـازه گـرديـده و                
فضاي رعب و وحشت بر همشهـريـان   
سايه مي اندازد و موجبات آلـودگـي     
ذهني و رواني خانواده هـا را فـراهـم        

  .مي آورد
همچنين هفته گـذشـتـه دو نـفـر            
(يک مرد و يـک زن) در دو حـادثـه                
جداگانه تـوسـط هـمـسـرهـايشـان در            
بوکان به قـتـل رسـيـده انـد. قـاتـالن                 
انگيزه خود را نفرت از هـمـسـر بـيـان        
کرده اند. در حادثه اولي زن هنگامي  

سـالـه اش در مـنـزل              ۳۴ که همسـر    
خواب بوده با يک شي به سـر او مـي       
کوبد و سپس با ضربات چاقو وي را     
بــه قــتــل مــي رســانــد و پــس از آن                
دستگير ميشود. در حـادثـه دومـي           

ــوســط        ۲۸ يــک زن جــوان          ــه ت ســال
همسرش با استفاده از روسـري خـفـه        
ميشود و مرد قاتـل پـس از کشـتـن           
همسرش خود را به يکي از کالنـتـري   

 هاي اين شهرستان معرفي ميکند.
 

ــا" دســتــگــاه               ــه گــزارش "هــران ب
 ١٤ قضايـي رژيـم روز پـنـجـشـنـبـه                 

نفر در زنـدان ديـزل آبـاد             ۱۵ آذرماه 
کرمانشاه و زندان مرکزي ايالم به دار 

در اين روز هفت زنداني بـنـا    .آويخت
به ادعاي مـراجـع قضـايـي رژيـم بـه               
اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در 
زنـدان ديـزل آبـاد کـرمــانشـاه اعــدام              
شدند. همزمان هشت زنداني نيـز در     
زندان مرکزي ايـالم بـه دار آويـخـتـه              
شدند. هنوز از سوي مراجع قضـايـي     
رژيم در مـورد هـويـت و اتـهـام ايـن               
هشت تـن گـزارشـي مـنـتـشـر نشـده               

 است.

 نگاه هفته...                  
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 ۱ از صفحه 

 ۶ صفحه  

 ۲ از صفحه 

عمـر در جـريـان از دسـت دادن               
فرزند عزيزش رفيق نه به ز که در اثـر    
بيماري جانبـاخـت بسـيـار مـقـاوم و             
درون دار بود. ستون مقـاومـت بـراي       
پروانه و فرزندانش بود. کم کردن ايـن     
بار سنگيـن و سـخـت را بـا مـراوده                
وسيع اجتماعي و رفاقت صميمانه با 

 دوستانش  قابل تحمل  ميکرد. 
 

در اين سالها عمر بشدت مريض 
بود. چند سال متوالي تحت مـداواي     

بود. جسـم قـوي و          »  دياليز«کنترل 
خوش هيکل و جذاب او ضعيف شده 

 بود. 
با وجود تمام اين نامـاليـمـات و      

نه «سختي هاي تحمل از دست دادن 
عزيز و بيـمـاري هـمـيـشـه  از             »  به ز

ديدار رفقايش بسيار خوشحال بود و   
تالش ميکرد در دايره وسيع دوستـان  
و آشنايانش ها شرکت کند. و رفقـاي   

 هرچه بيشتري به ديدن او بروند. 
 
 

 ختم کالم       
تهيه زندگينامه يا بـيـوگـرافـي و       
عمر احمدزاده و داستان بيش از نـيـم     
قرن مبارزه او کار ساده اي نـيـسـت.        
پروژه اي با حجم وسيع، گسـتـرده در       
جغرافياي سياسي کردستـان ايـران و       
عراق است. در نيم قـرن گـذشـتـه در            
دنــيــا و بــويــژه در ايــران و عــراق و                
خاورميانه تحوالت بسـيـار مـهـمـي          
سرنوشت جامـعـه را دگـرگـون کـرده            
است. در ايران از مقطع ده ساله شدن  

 ۱۳۳۲ عمر احـمـدزاده رويـدادهـاي           
صحنه سياسي جـامـعـه و آرايـش و           
صف بنـدي طـبـقـات اجـتـمـاعـي را               
تحت تاثير قرار ميدهد. و در مـيـانـه     
ايــن نــيــم قــرن يــک انــقــالب مــهــم               

پايان و سرنگوني »  ۱۳۵۷ انقالب «
رژيـم  « حاکميت نظامي ديکـتـاتـوري   

را اعالم مـيـکـنـد. در سـه             »  پهلوي
دهه گذشته مردم ايران با نظامـي در    
مبارزه هستند که حـاکـمـيـت اسـالم          
سياسـي و قـوانـيـن اسـالمـي را در                 
شئـونـات زنـدگـي بـيـش از هـفـتـاد                  
ميليون انسان تحـمـيـل کـرده اسـت.          
داستان بيش از نيم قرن مبارزه عـمـر     
در متن اين تحوالت بسيار جـذاب و    
ــنــهــا هــنــوز                  پــر تــنــوع اســت. و اي
بخشهايي از رويدادهايي است که در 
زندگي و فکر و فعاليت عـمـر نـفـش         

 داشته اند. 
  

عمر در دو دهه اخير عضو حزب 

سياسي معيني نـبـود. پـهـنـاوري و             
گستردگي نيمقرن تحوالت سـيـاسـي      
در زندگي و فکر عمر احمدزاده تاثيـر  
گذار بـوده اسـت. بـه هـمـيـن دلـيـل                    
ميخواهم اعالم کنم خانواده عـزيـز و     
گرامي عمر احمدزاده و بـه تـوصـيـه           
رفيق فاتح شيخ االسالمي مسئوليت 
تهيه زندگينامه عمر احمدزاده عـزيـز   
را به من سپردند. اين کار بس دشوار  
است و مـن بـه کـمـک اطـالعـات و                 
خاطره ها از نيـم قـرن مـبـارزه عـمـر             
تالش خواهم کرد ايـن  پـروژه را بـه              

 سرانجام برسانم. 
 

ــار             ــر احــمــدزاده خــودش ک عــم
نوشتن زندگينامه اش را ازچنـد مـاه     
گذشته شروع کرده بود. در دسـتـخـط     
هايش به زبان کردي تـوانسـتـه اسـت         
مقدمه مختصـري از زنـدگـي دوران          
کودکي اش را بقـلـم بـيـاورد. مـا بـا              
اتکا به همکاري طيف وسيع دوستان 
عمر موظفيم  کاري را کـه عـمـر بـه           
انجام پـايـانـش نـرسـيـد و از هـمـان                   
صفحات اول داغ غم از دست دادنش 
را براي ما بجا گذاشته است،  ادامـه  

 دهيم و در اختيار عموم بگذاريم.  
  

کاک عمر در مقدمه دست نوشته 
ــدگــي ســپــري     « اش مــيــنــويســد؛     زن

ميشـود و رفـقـاي قـديـمـي بـه مـن                    
پيشنهاد کرده اند زندگـيـنـامـه ام را         
بنويسم. آنها زندگي خصوصـي ام را      
نميخواهند. بلـکـه عـالقـمـنـد بـه آن               
سلسله رويدادهايي هستند که در نيم 
قرن گذشته در دوران حيات سياسي ـ   
اجتماعي من وجود داشـتـه اسـت و          
اگــر مــن نــتــوانســتــه بــاشــم در ايــن            
رويدادها تـاثـيـر گـذار بـاشـم، ايـن،                
رويدادهاي نيم قرن گذشته اسـت کـه       
در زندگي من تاثير گذاشته اند و آنرا 

و ادامــه مــيــدهــد؛       ».  رقــم زده انــد    
زندگي من براي خانواده ام موثـر و    « 

کافي بود. اگر بتوانـم تـاثـيـرات ايـن           
رويدادها را در زندگي ام مـنـعـکـس         
کنم، آن کار مـهـمـي اسـت کـه بـايـد              

 ». انجام دهم
 

شکوه عمر از سير زندگـي پـر از       
ــه اي از تــاثــيــرات                  ــي گــوش آوارگ
رويــدادهــا در زنــدگــي او اســت. او              

به نوشتن عالقمـنـدم. هـر       « ميگويد؛
روز اتفاقات زندگي ام را مينـوشـتـم.    
يادداشت هايم هـم زيـاد  بـودنـد. و              
اينکه اينها را روزگـاري بـه صـورت          

کتاب در آورم و قابل دسترس کنم از   
آرزوهايم بود. اما هر بار رويدادها آن  
اندازه سريع در زندگي ام تاثـيـر گـذار      
ميشدند که اولين قـربـانـيـان هـمـيـن          
يادداشـتـهـا بـودنـد کـه در مـعـرض                 
ــرار                   ــودي و گــم و گــور شــدن ق ــاب ن

در       ۱۳۴۴ ميگرفتند. يکبار  سال    
کـردســتــان عــراق، بــار دوم در ســال            

ــار ســوم ســال                ۱۳۵۸   ۱۳۶۰ و ب
 ».      انبوهي از آنها را از دست دادم

 
عزيزان: پروانه! زردشـت! رزگـار!        
يادگار! کاک عمر احمدزاده از مـيـان      
ما رفت. زندگي او با بـيـش از پـنـج            

دهه تحوالت سـيـاسـي در مـنـطـقـه              
آميخته شده است. بقول خـودش ايـن      
رويدادهاي اين پـنـج دهـه اسـت کـه              
زنــدگــي او را دســتــحــوش تــحــول و            
دگرگوني کردند. شما بخشي از ايـن       
تاريخ افتخار آميز هستيد. محکم و    

 استوار باشيد.   
 

ــک                ــا ي ــه ــن ــز! اي ــزي ــان ع دوســت
بيـوگـرافـي کـوتـاه و چـکـيـده اي از                   
داستان بيش ازنـيـم قـرن زنـدگـي پـر             
افتخار کاک عمر عزيز است. ايـنـکـه       
اين داستان را نميتوانم کامل عرضـه   
کنم يک نقص واقعي است. وقـايـع و        

شکـافـهـاي ايـن نـيـم قـرن مـبـارزه،                  
ــدل و                    ــخ، ج ــن تــاري ــســم اي ــي ــال رئ
پروبلماتيکهاي اين تاريخ را بـايـد بـه      

 طور کامل منعکس کرد. 
با تمام احساس قلبي ام با هـمـه    

شما در اين اندوه بزرگ شريکم و تنها 
با همدردي عميق است که هـمـه مـا        

 ميتوانيم آن را تحمل کنيم. 
 

ياد رفيق هميشه عزيز عمـر  
 احمدزاده  گرامي باد.

 
 نسان نوديننيان
                    

 

دادند.دراعتراض به ايـن اعـدامـهـا          
 کنسولگري را سنگباران نمودند.

ــرانســه و              ــکــه در ف هــمــچــنــان
دانمارک مردم معترض به اعدامـهـا   
النــه هــاي جــاســوســي جــمــهــوري           
اســالمــي را ســنــگــبــاران کــرده                

روز بـعــد از بـر پـايــي ايــن               بـودنـد.   
تظاهرات در شهر هه وليـر از طـرف       
حکومت اقليم کردستان ابـتـدا طـي      
اطالعيه وزارت داخليشان نوشـتـنـد    

وزارت داخــل ايــن اقــدام را          « کــه:    
دهـد     آشوبگرانه دانسته و قـول مـي        

  ».نمايد مسببين را مجازات
نـــفـــر از ســـازمـــان         ٨  ســـپـــس

دهندگان اين اعتراض را فـراخـوانـده    
و دستگير و به مـحـل نـامـعـلـومـي          

دهند که تا کنون با وجـود   انتقال مي
اعتراضات و تـالـشـهـاي کـه بـراي               

ها شده هـنـوز پـرونـده          نجات جان آن
 . ها معلق مانده است آن

ــاکـــم در خـــوش                 ــزاب حـ احـ
خدمتيشان به رژيم اعدام و کشـتـار     
اسالمي به اين بسنده نکـرده بـلـکـه       
ــه             ــتــــــ ــفــــــ ــه گــــــ ــابــــــ ــنــــــ بــــــ

 حکومتشـان  رئيس "سبي"   روزنامه
، استاندار شهـر  » نيچروان بارزاني« 

اربيل را فراخوانده و از او خـواسـتـه        
است که توضيح دهد کـه چـه کسـي        
اجازه تظاهرات عليه رژيم اسـالمـي     

  را صادر کرده است.!
استاندار گفته که او در آن روز         
در محل نبوده و رئيس پـلـيـس ايـن       
شهر اين اجازه را داده اسـت کـه بـه          
گفته اين روزنامه بدنبـال آن رئـيـس        
پليس را از کارش بـرکـنـار و خـانـه            

 نشين مي کنند.
بدنبال اين اعـتـراضـات هـفـتـه           
قبل از طرف وزارت داخليشان بيـان  

کردند که کسي قصد تـحـويـل دادن        
ها را بـه ايـران نـدارد امـا بـايـد                اين

مراحل قانوني براي تحويل دادنشان 
طـي  ”  جرايمـشـان  ” به دادگاه و تعين 

وکيل مدافع و    گردد. "شلير باپيري"   
عضــو کــمــپــيــن بــراي آزادي ايــن             
زندانيان طـي مصـاحـبـه بـا راديـو               

مـا تـا     «  صداي آمريکا مـي گـويـد     
هـا را       هفته قبل امکان مالقـات آن   

نداشتيم تا بدانيم آيا مـمـکـن اسـت       
وکيل مدافعي برايشان داشته باشيم 

،جوابهاي مخـتـلـفـي دريـافـت          يا نه
گويند کـنـسـولـگـري         .مي  کرديم مي

جمهوري اسالمي شکايت کرده ولي 
آيد دنبال راهکار قـانـونـي     ديگر نمي

ــيــگــيــري شــکــايــتــشــان را             بــراي پ
از طــرف ديــگــر يــک از            بــکــنــنــد.  

گـويـد مـطـابـق           هـا مـي     مقامات آن
قــــانــــون تــــظــــاهــــرات      ١٠  مــــاده

ايم که اگر اينـطـور    دستگيرشان کرده
باشد مي بايست مي توانستيم با و   
کالت تا روز دادگاهيـشـان آزادشـان      
کنيم، امـا بـعـد از دونـدگـي زيـاد                  
ديروز قاضي به ما جواب داد که او   

چـرا کـه      ها را آزاد کنـد،  تواند آن نمي
چـرا   چون دستور، دستور او نيـسـت.   

که کنسولـگـري رژيـم اسـالمـي کـه             
آيـد پـرونـده را           شکايـت کـرده نـمـي        

ــيــــگــــيــــري نــــمــــايــــد.             دو  » پــ
دسامبر نيز در شـهـر اربـيـل       ٢  شنبه

در مقابل زندان اين شهر تظاهـراتـي   
اعتراضي به همين منظور سـازمـان   
داده شده يکي از تظاهر کنند رو بـه    

گناه اين دستگـيـر   «گويد؛ ميديا مي
ها فرزندان مـبـارز      شدگان چيست آن
ها را آزاد کنيد تـا   اين مملکت ند آن

او  ». ديگر ظلم روحاني را نپـذيـريـم   
خطاب بـه مـردمـي کـه در مـحـل                  

پـلـيـس هـا در         «  اند گـفـت؛     ايستاده
گـويـنـد گـويـا مـن              ميان خـود مـي    

مستم نگاه کنيد من مسـتـم يـا بـه         
اين ناعدالتي اعتراض دارم من دارم 

جـوان چـه بـود        ٨  گويم جـرم ايـن     مي
مردم کردستان حق دارند از احـزاب      
حاکم سؤال کنند که گناه و جرم ايـن    

 دستگير شدگان چيست ؟
هـا بـه چـه چـيـزي اعـتـراض                   آن

داشتند، چرا بايد از ابـتـدائـي تـريـن        
حقوق بـراي دفـاع از خـود مـحـروم              

قـانـون    » حکومـتـتـان   «  باشند؟ اگر
داريـد بـه ايـن        » قانونتان«  دارد و با

کـنـيـد مـگـر         پروندهها رسيدگي مي
هـا را       نبايـد اگـر شـاکـي هسـت آن             

فــراخــوانــي و    » دادگــاهــايــتــان«  بــه
هـا     پرونده را رسيدگي کنيد؟ اگـر آن   

به گفته خـودتـان حـاضـر نـيـسـتـنـد              
پـــرونـــده را پـــيـــگـــيـــري کـــنـــنـــد             

بـراي  » عدالت و دادگـاهـتـان       «  پس
چيست که نمـيـتـوانـد حـکـم صـادر            

آيا غير از اين است که همگـي   کند. 
قانون و دادگاتان بازيچه دست رژيـم  

 ؟»اسالمي است
مردم کردستان اکنون به خـوبـي     
بايد بدانند کـه ايـن احـزاب تـا چـه                

هـــا بـــي        انـــدازه بـــه مـــنـــافـــع آن         
بـراي احـزاب در قـدرت در             ربطند. 

کردسـتـان عـراق آزادي بـيـان، حـق               
تجمع و حقوق شهروندي بـخـشـي از      
پــــــــروژه مــــــــهــــــــمــــــــتــــــــر              

بـا   » مـعـاملـه   «  و» سـازش «  اينهـا 
ديــروز در خــدمــت       دولــتــهــا اســت.    

جنايتکارترين ارگان در ايـران سـپـاه      
 پاسدارن و امروز با دولت ترکيه.

مصاحبه شلير بـاپـيـر بـخـوبـي           
بايد اين زنـگ خـطـر را نشـان داده             
باشد که بايد براي نجـات جـان ايـن        
دستگير شدگان اقدامي نمود، بـايـد   

هـا را     تالش نمود که هر چه زودتر آن
حرکت  از اين بالتکليفي نجات داد. 

(يـکـي از       اعتراضي فرهاد پـيـربـال     

 احزاب حاکم... 
 بيوگرافي کوتاهي...  
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! کاهش تـورم    جناب وزير
نه کار شماست و نه مسئوليـت  
شما، به وظيفه خود در مـورد  

 قانون کار عمل کنيد ٤١ماده 
بدنبال اظهارات وزيـر کـار در       
گـــزارش صـــد روزه اش در روز                
چهارشنبه گذشته در يـک بـرنـامـه         
تلويزيوني، هـمـاهـنـگ کـنـنـدگـان           

در     طـومـار اعـتــراضـي کـارگـران          
عکس العمل به اين اظهارات نامه 
اي را خطاب بـه وزيـر کـار صـبـح              
ديروز به وزارت کار تحويل دادنـد    

بـه   ١٦١٤٣٦و اين نامه به شماره 
 ثبت رسيد.

هماهنـگ کـنـنـدگـان طـومـار            
اعتراضي کـارگـران در ايـن نـامـه            
اعتراضي با اشاره به بي تـوجـهـي      
هاي وزارت کار به خواستـهـايشـان    
و گسيل پليس امـنـيـت بـر عـلـيـه            
کارگران در تجمع روز سوم آذر ماه 
در محل وزارت کار، نسبت به هـر  
گونه تالشـي بـراي دور زدن مـاده            

ــون کــار هشــدار داده و                ٤١ ــان ق
نوشته اند: جناب وزير! بايد بدانيد 
گوش مـا کـارگـران از ايـن دسـت              
حرفها پر اسـت. مـعـنـاي عـمـلـي               
اظهارات شما چيزي جـز مـنـجـمـد        
کردن حداقل مزد و تـداوم فـقـر و            
فالکت ميليونها خانواده کـارگـري     
نيست. کـاهـش تـورم نـه وظـيـفـه                 
شماست و نه در حيطه مسئـولـيـت    
وزارت کار. بنا بر اين بهـتـر اسـت       
جنابعالي با به اجرا گذاشتن مـاده  

قانون کار و جـبـران خسـارات         ٤١
ناشي از عـدم اجـراي کـامـل ايـن              
ماده قانوني در طول ساليان دراز، 
بــه وظــيــفــه قــانــونــي خــود عــمــل           

 نمائيد.
هماهنـگ کـنـنـدگـان طـومـار            
چهل هزار نفري کارگران در پـايـان     
اين نامه ضـمـن اعـالم مـخـالـفـت            
قاطعانه خود با هر توجيهـي بـراي     

ــون کــار        ٤١دور زدن مــاده         قــان
نوشته اند: ما با تحويل نامـه دوم     
خود به جنابعالي و تاکيد چـنـديـن    
باره بر حـقـانـيـت مـان نسـبـت بـه               

 ٤١اجراي کامل و بي نقص مـاده    
قانون کار، پيشـاپـيـش مـخـالـفـت          
قاطعانه خود را بـا هـر تـوجـيـهـي           
براي دور زدن ايـن مـاده قـانـونـي              
اعالم ميداريم و تبعات نـاشـي از       
اعمال هـر گـونـه بـي قـانـونـي در                  
تعيين حداقل مزد را مسـتـقـيـمـا          
متوجه جنابعالي به عنوان رئـيـس   

شورايـعـالـي کـار و جـنـاب آقـاي                
رئــيــس جــمــهــور مــيــدانــيــم. مــا            
همچنين قطعنامه مطالباتي خـود  
را که در تجمع مـان در روز سـوم           
آذر ماه در محل وزارت کار قرائت 
کرديم ضميمه ايـن نـامـه تـحـويـل           
ميدهيم و بار ديـگـر بـديـنـوسـيلـه            
خواهان رسيدگي فوري و عملي بـه  
خواسـتـهـاي مـطـرح شـده در ايـن                

 قطعنامه مي باشيم.
متن کامل نامه هماهـنـگ   
کنندگان طومار اعتراضي بـه  

 وزير کار به شرح زير است:
 

! کاهش تـورم    جناب وزير
نه کار شماست و نه مسئوليـت  
شما، به وظيفه خود در مـورد  

قانون کـار عـمـل       ٤١ماده 
                 کنيد

ــر             ــيــعــي وزي ــاي رب جــنــاب آق
 تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 با سالم
بيـش از سـه مـاه از صـدارت               
شما بر وزارت کار گذشت، اما در   

ــن مــدت،        از وعــده هــاي          -١اي
انتخاباتي جناب آقاي روحانـي در    
مورد افزايش حداقل مزد کارگـران  
چه از جانب جـنـابـعـالـي و چـه از               
جانب ايشان هيچ صحبتي شنـيـده   

شما در جـوابـيـه اي       -٢نشده است
به نامه هماهنگ کنندگان طومار 
ــورد              ــران در م ــارگ ــراضــي ک اعــت
حداقل مـزد و ديـگـر مـطـالـبـات                
کارگري تصريـح کـرده ايـد پـاسـخ            
همـان اسـت کـه در دوره ريـاسـت                
جمهـوري احـمـدي نـژاد داده شـده              

در پي چنـيـن جـوابـي از          -٣است 
سوي جنابعالي، کارگران تـعـدادي     
از کارخانه هاي تهران تالش کردند 
با تجمعي قانوني در محل وزارت   
کار اعتراض خـود را مسـتـقـيـمـا             
نسبت به بي توجهي آن وزارتخـانـه   
به خواستهايشان ابراز دارند اما با 
خيل نيروهـاي پـلـيـس امـنـيـت و              
برخورد خشونت بـار آنـان مـواجـه           

آخــريـــن اظـــهـــارات         -٤شــدنـــد     
جنابعالي در مـورد حـداقـل مـزد           

 ٤١حــکــايــت از دور زدن مــاده              
قانون کار و منجمد کردن حـداقـل     
مزد دارد. شما در گزارش صد روز 

"يک نگاه در    خود تاکيد کرده ايد: 
تعييـن مـزد بـه تـورم اسـت، امـا                 

خواهيم بـه يـک جـيـب کـارگـر              نمي
چيزي اضافه کنيم و از جيب ديگر 

خـواهـيـم       او برداريم. بنابرايـن مـي     

تورم را کـاهـش دهـيـم تـا قـدرت                 
 ها افزايش يابد" خريد آن

جناب وزير! بايد بدانيد گـوش     
ما کارگران از اين دست حرفها پـر  
است. معناي عملي اظهارات شما 
چيزي جز مـنـجـمـد کـردن حـداقـل            
ــالکــت                     ــر و ف ــداوم فــق ــزد و ت م
ميليونها خانواده کارگري نيـسـت.   
کاهش تورم نه وظيفه شماست و نه 
در حيطه مسئولـيـت وزارت کـار.        
بنا بر اين بهتر است جنابعالـي بـا     

قـانـون      ٤١به اجرا گذاشتن مـاده      
کار و جـبـران خسـارات نـاشـي از              
عدم اجراي کامل اين ماده قانوني 
در طول ساليان دراز، بـه وظـيـفـه           
قانوني خود عمل نمائيد و بدانـيـد   
ما کارگران بـا تـوجـه بـه افـزايـش             
متوسط حداقل مـزد در سـه سـال          

درصـد و       ١٧گذشـتـه بـه مـيـزان            
افزايش چندين برابري هزينـه هـاي     
زندگي در طول اين مـدت، ديـگـر        
مطلقا تحـمـل شـرايـط فـالکـتـبـار             

اقــتــصــادي مــوجــود را نــداريــم و          
بدينوسيله ضمن هشدار نسبت بـه    
هر گونه تالشي براي دور زدن ماده 

قانون کار، از شما بـه عـنـوان         ٤١
رئيس شورايعالي کار ميخـواهـيـم    
بر طبـق ايـن مـاده قـانـونـي و بـا                  
محوريـت تـامـيـن شـرافـتـمـنـدانـه               
هزينه يک خانوارچهار نفـره کـه در       

بر آن تاکيـد   "بايد"اين ماده با قيد 
شده است نسبت به تعيين حـداقـل     

 مزد اقدام نمائيد و الغير.
ما با تحويل نامه دوم خود بـه  
جنابعالي و تاکيد چنديـن بـاره بـر        
حقـانـيـت مـان نسـبـت بـه اجـراي                 

قـانـون      ٤١کامل و بي نقص ماده 
کار، پيشاپيش مخالفت قاطـعـانـه    
خود را با هر تـوجـيـهـي بـراي دور          
ــي اعــالم                ــون ــان ــن مــاده ق زدن اي
ميداريم و تبعات ناشي از اعـمـال     
هر گونه بـي قـانـونـي در تـعـيـيـن               
حداقل مزد را مستقيـمـا مـتـوجـه        
ــيــس              ــه عــنــوان رئ ــعــالــي ب جــنــاب

شورايـعـالـي کـار و جـنـاب آقـاي                
رئــيــس جــمــهــور مــيــدانــيــم. مــا            
همچنين قطعنامه مطالباتي خـود  
را که در تجمع مـان در روز سـوم           
آذر ماه در محل وزارت کار قرائت 
کرديم ضميمه ايـن نـامـه تـحـويـل           
ميدهيم و بار ديـگـر بـديـنـوسـيلـه            
خواهان رسيدگي فوري و عملي بـه  
خواسـتـهـاي مـطـرح شـده در ايـن                

 قطعنامه مي باشيم.
هماهنـگ کـنـنـدگـان طـومـار            
اعتراضي کارگران: جعـفـر عـظـيـم         

شـاپـور     –پروين مـحـمـدي        –زاده 
 –شـيـث امـانـي           –احسانـي راد      

ــنــاه           جــمــيــل    –شــريــف ســاعــد پ
 محمدي

 
اتحاديه آزاد کارگران ايران  

 ١٣٩٢آذر ماه  ١٩
 

 

 هماهنگ کنندگان طومار اعتراضي  
  کارگران در نامه اي خطاب به وزير کار
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 ۴ از صفحه

تعدادي از دانشجويان دانشـگـاه     
تهران و فعاالن حـقـوق کـودک عصـر           

آذر، بـا تـجـمـع در              ۱۵ روز گذشتـه    
پارک الله تهران و در سـالـروز حـادثـه       
آتش سوزي مـدرسـه روسـتـاي شـيـن           
آبــاد يــاد و خــاطــره دانــش آمــوزان             

 قرباني را گرامي داشتند.
در اين گردهمايي حاضرين با بـر  
افروختن شـمـع و در دسـت داشـتـن                
عکس قربانيان از مسئولين مربوطـه  
درخواست کردند تا پيش از آنکه ديـر  
شود به وضعيت کودکان آسيب ديـده    

 اين حادثه رسيدگي کنند.

آذر ماه بر اثر آتش  ۱۵ صبح روز 
گرفتن بخاري نفتي يـکـي از کـالس          
هاي مدرسه ابتدايي روسـتـاي شـيـن       

تــن از دانــش        ۳۷ آبــاد پــيــرانشــهــر      
آموزان اين مدرسه دچار سـوخـتـگـي       
هاي شديد شدند و عده اي از آنان بـه    
عــلــت شــدت جــراحــات بــه مــراکــز            
درمــانــي اســتــان هــاي هــمــجــوار و           

 پايتخت منتقل شدند.
در حادثـه آتـش سـوزي مـدرسـه            
شين آباد دو دانش آموز به نـام هـاي       
"سارينا رسول زاده" و "سيران يگاني"    
بر اثر شدت جراحات جان خـود را از      

دست داده بودند. همچنين انگشـتـان    
دست تعداد ديگـري از مصـدومـيـن         
نيز به دليل شدت سـوخـتـگـي قـطـع           

 شده بود.
در پي اين حـادثـه حـمـيـد رضـا             
حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش، 

دسامبر) با حضـور      ٩ روز يک شنبه(
در مجلس و اعالم عـذر خـواهـي از          
وقوع اين آتش سوزي اظـهـار داشـتـه       
بود "از االن تـا قـيـامـت بـابـت هـر                   
اتــفــاقــي کــه در آمــوزش و پــرورش            

 کنم. افتد عذرخواهي مي مي
 

 برگزاري سالروز حادثه آتش سوزي شين آباد
 در پارک الله تهران 

 

 

 

 

 

 

تظاهر کنندگان ديروز جلو زندان 
ــي                ــت ــه حــرک ــد ب ــاي ــل)را ب ــي ارب
اجتماعي تبديل نمود نـهـادهـاي    
مدافع حقوق انسـانـي و احـزاب          
سياسي چپ و کـمـو.نـيـسـت در           
کردستان عـراق بـايـد پـا پـيـش               

هـا را کـه          انسـان       گذاشته و ايـن 
جرمي غير از نه گفتن بـه اعـدام     
و کشــتــار رژيــم هــار اســالمــي           

 ندارند را آزاد نمايند.
در ايــنــجــا بــايــد احــزاب و          
سازمانهاي سياسي ايراني مقيم 
کردستان عراق را که همانـگـونـه    

گويد دستگيـر   که شلير باپير مي
شدگان يا اعضا و هـوادار و يـا         
حتي نماينده رسمي شان هستند 
بخاطر مالحظاتشان و يا بعـضـا   
تحت فشار هاي ايـن احـزاب بـه        

انـد را مـورد        نوعي سکوت کرده
سؤال قرار داد که منـاسـبـات بـا       
چنين احزاب حاکم بر کـردسـتـان      

عراق بايد تا چه اندازه تـوان داد      
آيا بايد حـتـي امـکـان دفـاع از              
هوادران و اعضايتان را نـداشـتـه    

 باشيد؟
 

اينجا جـا دارد خـطـاب بـه             
همه احزاب اپوزسيون ايراني کـه    
تا کنون در اين رابطه يا سـکـوت   
اختيار کرده و يا نافعاالنه به اين 

ــرده          ــورد کـ ــرخـ ــه بـ ــلـ ــد     مسـ انـ
که بايد کمپيني را بـراي  «  گفت؛

نجات جان اين دستگير شـدگـان     
ســازمــان داد.نــبــايــد اجــازه داد         
خوشخدمتـي احـزاب حـاکـم در           
کردستان عـراق جـان و زنـدگـي             
تعدادي از انسانهاي شريفـي کـه     
به اعدام و رژيم اعـدام اسـالمـي        

اند اينگونه بازيجه دسـت   نه گفته
 ».ها گردد آن

 ٢٠١٣  نوامبر
 

 احزاب حاکم... 


