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 نسان نودينيان       
 

بــرف زمســتــانــي چــنــد روز        
گذشته در سنندج فشار آلودگـي   
هوا را کم کرد.  بگزارش ساالنه  
سازمان بـهـداشـت جـهـانـي در             
خصوص آلودگي هوا، "سـنـنـدج     
و کرمانشـاه" جـزء آلـوده تـريـن             

 .شهرهاي جهان معرفي شده اند

بخش علمي مجلـه انـگـلـيـسـي         
تايمز، با انتشـار لـيـسـت آلـوده          
ترين شهرهاي دنيا را در زمينـه  
هوا، يک بار ديگر شهر اهواز را   
به عنوان آلوده ترين شـهـر دنـيـا       
قــرار داد و پــس از شــهــري از              
مغولستان، سومين شهـر آلـوده     
جهان نيز "سنندج" معرفي شـده     

ــيــســت شــهــر           .اســت در ايــن ل
کـرمـانشــاه در رده شـشــم قــرار            
گـرفــتــه و شــهــر وان در شــمــال            

ــردســتــان نــيــز در رتــبــه             ۱۸ کُ
شهرهاي آلوده جهان قرار گرفتـه  

ايــن ســازمــان ايــران را          .اســت
هشتمين کشـور آلـوده دنـيـا از           

 آلودگي هوا، ريزگردها! 
 ١٣٩١کردستان در سال مردم  

 . روز هواي پاک تنفس کردند ۶۰ 

 ۲ صفحه 

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران در مورد
 کنفرانس کادرهاي تشکيالت کردستان حزب کمونيست  کارگري

 ۴۱ در گزارش پلنـوم    ايسکرا:  
کميته مرکزي حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري به اين اشاره شده است کـه    
در جوار پلنوم کنفرانس تشکيالت 
کردستان حزب با حضور کادرهـاي  
اين بخش از تشکيالت برگزار شد. 
ابتدا عالقمنديم ازاهميت و جايگا 
اين کنفرانس براي خواننـدگـان مـا      

 بگوييد.
بـرگـزاري   محمد آسنگران:    

کنـفـرانـس کـادرهـاي تشـکـيـالت             
کردستان امر تـازه اي نـيـسـت. از            

ميالدي تـا کـنـون       ۹۰ اواسط دهه 
کـادرهــاي تشـکــيــالت کــردســتــان       
متناوبا ايـن نـوع کـنـفـرانسـهـا را              
برگزار کرده اند. بنابر ايـن سـالـهـا          
اســت کــه ايــن مــکــانــيــســم بــراي           
تصميم گـيـري در مـورد وظـايـف            
حزب در کـردسـتـان سـازمـان داده          
شده است. قبال اين ارگان بـه اسـم        
ــيــالت            ــادرهــاي تشــک ــوراي ک ش
کردستان بود و کنفرانس خودش را 
برگزار ميکرد. ما بـا يـک بـررسـي         
مجدد به اين نتيجـه رسـيـديـم کـه          

اسم آنرا تدقيق کنيـم و اکـنـون بـه           
اسم "کنفرانس کادرهاي تشکيالت 
کردستان" اين کنفـرانسـهـا بـرگـزار         

 مين پلنوم و يکاطالعيه پاياني چهل  
 کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري

پلنوم چـهـل و يـکـم کـمـيـتـه                 
 ٨ و      ٧ مرکزي حزب در روزهـاي      

آذر    ١٧ و      ١٦ (   ٢٠١٣ دسامبر   
ــت              ١٣٩٢  ــري ــث ــت اک ــا شــرک ) ب

اعضاي کميته مرکزي و تـعـدادي     
از مشـاوريـن کـمـيـتـه مـرکـزي و               
کادرهاي حزب برگزار شد. پـلـنـوم     
با پخش سرود انترناسيونال و يـک    
دقيقه سکوت در گراميداشت يـاد  
ــگـــان راه آزادي و             ــاخـــتـ جـــانـــبـ

  
اسالم سياسي و جنايت!  
اينبار ادامه گروگانگيري در  

 کردستان سوريه.      
اعضــاي گــروه اســالمــي "دولــت        
اسالمي عراق و شام/داعش" پس از   
حمله به روستاي "احـرص" در شـمـال          

شهروند غـيـر    ١٢٠ شهر حلب حداقل 
نـظــامـي زن و مـرد و کــودک را بــه                  

حمالت وحشـيـانـه     .گروگان گرفته اند
ــه شــهــر و                  در شــکــل شــبــيــخــون ب
روستاهاي کردستـان تـرکـيـه تـوسـط           
اسالميها در دو سال گـذشـتـه ادامـه         

از آغاز ماه دسامبر تا کـنـون   داشته.  
اين دومين بـار اسـت کـه  از سـوي                 
افــراد مســلــح وابســتــه بــه الــقــاعــده           

ساکنين شهر و روستاهاي کـردسـتـان    
در  .سوريه  گروگان گرفته مي شـونـد    

نـفـر  در دو شـهـرک                ٥١ دسامبر  ٥ 
"منبج" و "جـرابـلـس" از سـوي گـروه                
هاي اسالمي به گروگان گـرفـتـه شـده       

 ١٥ طي روزهـاي گـذشـتـه نـيـز               .اند
خــانــواده  هــوادار حــزب اتــحــاد                  
دمـوکــراتــيـک را در شــهــر ادلــب بــه             
گروگان گرفته و به مکان نامعلـومـي   

در سـوريـه طـي            .منتقـل کـرده انـد       
يکسال گذشته دولت بشار اسـد نـيـز        
دست به بازداشت ده ها نفر زده است. 
تحرک ضد انساني و عملياتهـاي پـي     
در پــي اســالمــيــهــا و کشــتــن و بــه              

 ۶ صفحه           

 ۴ صفحه 

 

 کشتار دسته جمعي کارگران در خانقين

 ۳ صفحه  

بنا به اخبار مـنـتـشـر شـده        
 ۱۵ دسـامـبـر         ۱۳ روز جمـعـه     

کارگر عراقـي   ۳ کارگر ايراني و 
تــوســط يــک گــروه مســلــح در           
نزديکي خانقين بطرز وحشيانـه  
اي  به رگبار بسته شـده و جـان       

 ۲ کارگـر ايـرانـي و           ۵ باختند.  
کارگر ديگر عراقي نيز طي اين 

 حمله زخمي شدند.

نگاه هفته:مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان

 ۲ صفحه  
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 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه

نظر وضعيت هوا معرفـي کـرده     
و دليل مرگ و مير بيش از حـد  
شهروندان بر اثر بـيـمـاري هـاي         
تنفسي را آلودگي بيـش از حـد       

 .وضعيت هوا عنوان کرده است
جايگاه ايـران از نـظـر مـحـيـط             

کشـور     ۱۳۴ زيست در مـيـان         
بـه رتـبـه         ۲۰۱۲ جهان در سال   

سقوط کرد. ايران در سـال    ۱۱۴ 
، از نظر محيـط زيسـت     ۲۰۰۶ 
 بود.  ۴۰ در رتبه 

آذر    ٢٧ و از روز چهارشنبه  
ــاز            ١٣٩٢ (  ــوا ب ــودگــي ه ) آل

هـاي جـوي        ميگـردد.و آاليـنـده      
از چـنـد سـال         .افزايش مي يابد

گذشته آلودگي هوا تلفات جاني 
بسياري را از مردم گرفته است. 
ميزان تنـگـي نـفـس در مـيـان             
ــان در شــکــل               ــودک مــردم و ک

 محسوسي باال رفته است. 
ــر              ــاي ــدج و س ــن ــن ــردم س م
شـهــرهــاي کــردســتـان بــايــد بــه         
اقدامات معين و در عيـن حـال     
فوري دست بزنند. محالت شهر 
سنندج و ايـجـاد کـارگـاه هـاي            
بحث و گفـت و گـو و راه هـاي              
عملي مبارزه بـا آلـودگـي هـوا           
محـوري تـريـن کـار اسـت. در               
سنندج پتانسيل ايجـاد شـبـکـه       
محالت و ارگان مـرکـزي بـراي        
فرخوان به اقدامات سراسري در   
سطح شهر وجود دارد. صـدهـا        
بالگ نويس و شبکه اي وسـيـع       
ــاعــي در              ــم ــت ــاي اج ــدي از مــي
ــال            ــع ــان ف ــت ــردس ــاي ک ــره شــه
هســتــنــد. ايــن شــبــکــه وســيــع         
ميتواند و بايد در راه ايجاد ايـن  
کارگاه ها و همبسته کردن آنـهـا   
ميتواند تاثيرات قابل تـوجـه و       

 مهمي داشته باشند. 
در کارگاه هاي تمام اهالي و 
ســاکــنــيــن مــحلــه در روزهــاي         
تعطيل در مدرسه مـحلـه جـمـع       
ميشوند و بر سر در اطاق جلسه 
مــــيــــنــــويســــنــــد"کــــارگــــاه        
محله........راه هاي مقابله بـا            

آلودگي هوا" در اين کـارگـاه هـا      
راه هاي جلـوکـيـري از آلـودگـي          
هوا مورد ذحث و تـبـادل دظـر          
قرار خواهد گرفت. و از مـيـان          
راه حلهاي مورد مناظره خطوط 
و اصلي ترين راه حلـهـاي مـورد      
اشتراک در سـنـدي تـوافـق شـده          
نوشته ميشود. بالگ نويسهـاي   
محله و شهر اين خطوط و سنـد  
را منتشـر و زيـر پـوشـش راي             
هــمــگــانــي شــهــر قــرار خــواهــد       
گـرفــت. در اقصـي کشــورهــاي          
دنيا راه حل اجتماعي جلوگيري 
از آلودگي هوا، نو سازي شهر و   
مــحــالت، تــدارک و مــطــالــبــه         
امکانات محيط زيسـتـي و ده       
ها امور ايمني بـا مـکـانـيـسـم           
دخالت از پايين و ايجاد شبـکـه   
هاي محالت و شهري است. ما  
ــراي           پــيــشــنــهــاد مــيــکــنــيــم ب
جلوگيري از آلـودگـي هـوا ايـن           
مطـالـبـات مـورد تـوافـق قـرار              
گيرد. اين مطالبات از نـوشـتـه       
اي جامع از "حسـن صـالـحـي"            

ــ از رده خـارج          ١ برگرفته شده؛ 
كــردن خــودروهــاي قــديــمــي و          
فــرســوده و هــمــچــنــيــن هــمــه            
خودروهايي که در تـولـيـد آنـهـا        
کنيستر حذف شده است و يا در 
ساختن لنت ترمز و کـالچ آنـهـا      
آزبست بکار رفته است. در همه  
ايــن مــوارد الزم اســت حــقــوق          
صاحبان اين خـودرورهـا حـفـظ         

تــامــيــن شــبــکــه        -   ٢   .شــود
اتــوبــوســرانــي و مــتــروي درون         
شهري رايگان. گـازهـاي خـارج         
شده از اگزوز خودروها يـکـي از     
منايع اصلي آلودگي هـواسـت.     
بخـصـوص ايـنـکـه مـي دانـيـم               
وسايل نقليه موتـوري در ايـران       
نسـبـت بـه ديــگـر کشــورهـا از              
بــاالتــريــن مصــرف ســوخــت            
برخوردار هستند. اگـر جـامـعـه        
بتواند شبکه ترانسپورت شهري 
رايگان را در اختيار شـهـرونـدان    
قرار دهد طبعا اين بـه کـاهـش        

استفاده از خودروهاي شخـصـي   
منجر خواهد شد و اين به نـوبـه     
خود به کاهش آلودگي هوا مـي  
انجامد. تامين بهترين شـرايـط    
براي استفاده همه شهـرونـدان از     
امکان وسايل نقليه عمومي بـا    
سرويس و دسـتـرسـي مـنـاسـب         
يــکــي از مــوثــرتــريــن راه هــاي         
مقابله با آلودگـي هـواسـت. در         
همين رابطه استفاده از تـجـربـه        

 Busسامانه اتوبوس تندرو ( 
rapid transit         کـــــه (

منجمله در کشورهاي هـلـنـد و      
برزيل از آن استـفـاده مـي شـود         
مي تواند در ايـران نـيـز بـکـار              

آزادي    -          ٣ گــرفــتــه شــود.        
ساکنين کشور ونمايندگان آنـهـا   
در کنتـرل و بـررسـي تـاثـيـرات             
فعاليت هاي دولت و بنگاه هاي 

 - ٤ مختلف بر محيط زيست.  
استقرار ايستگاههـاي پـااليـش      
آلودگي هوا به اندازه کافي بويژه 
در مناطق بحـرانـي. ايـن اقـدام          
اگر چه كاهش آلودگي از مـبـدا     
نيست ولي يـک اقـدام مـکـمـل            

 -            ٥ الزم و ضروري يسـت.     
جايگزيني منابع فسيلي انـرژي    
با انرژي ها جايـگـزيـن تـجـديـد         
پــذيــر يــعــنــي از جــملــه انــرژي          
خورشيد، باد، انـرژي گـرمـايـي       
اقيانوس ها، انرژي امواج آب و   
انرژي جذر و مد اقيانوس هـا و    

حفظ جنگل ها و    -  ٦ بيوگاز. 
افزايش کشت درخت و مـحـيـط    
سبز که به نوبه خود به تصـفـيـه      

 - ٧ هواي آلوده کمک مي کند.  
گســتــرش دوچــرخــه ســواري و          
تشويق شهروندان به استفـاده از    
دوچرخه بعنوان وسيلـه حـمـل و        
نقل که براي سالمت انسان نـيـز   
مفيد است. در اين رابـطـه الزم        
است دولت تسـهـيـالت الزم را          
براي گسترش دوچـرخـه سـواري      
فـراهـم آورد هـمـانـطــور کـه در               
بسـيــاري از کشــورهــاي جــهــان        
نظيـر چـيـن،هـلـنـد و دانـمـارک               
شاهد آن هستيم. به اين منظـور  
ضروري اسـت کـه در شـهـرهـا              

مسيـرهـاي مـنـاسـب دوچـرخـه            
سواري ايجاد شود و همـچـنـيـن     
ايستگاههاي رايـگـان دوچـرخـه       
داير گردد.  اينها رئوس بـرخـي      
اقداماتي ست که مي توانـد در    
مبارزه بـا آلـودگـي هـوا مـوثـر             
باشد. طبعا به اين ليـسـت مـي       
ــت                ــرد و درش ــوارد خ ــوان م ت
ديگري را هم اضافه کـرد. قـدر        
مسلم دخالت همه شهروندان چه 
درحيطه شخصي براي کمـک بـه     
بهبود محيط زيست و مـقـابلـه      
با آلودگي هوا و چـه بـه شـکـل           
دسته جـمـعـي بـمـنـظـور تـحـث              
فشار گذاشتن دولت هـا (و در         
اينجا جمهوري اسالمـي) بـراي      
رعايت موازين محـيـط زيسـت      
پيش شـرط مـوفـقـيـت در ايـن             

مسـئلـه آلـودگـي          .عرصه است
هوا در ايران بسيار جدي اسـت.    
بايد همه مردمي که در فضـاي    
اين هواي آلوده تنفس مي کنند 
دست بـکـار شـونـد و خـواهـان               

اقدامات فـوري بـراي رفـع ايـن           
مشکل بزرگ و کشنـده شـونـد.      
جمهوري اسالمي مسـئـول ايـن      
وضعـيـت خـطـرنـاک و نـاايـمـن               
ــا               اســت. ضــروري اســت کــه ب
مبارزه دسته جمعي و اتـکـا بـه      
اشــکــال مــخــتــلــف اعــتــراض،       
جمهوري اسالمي را وادار کنيـم  
کــه هــمــيــن امــروز بــيــشــتــريــن        
امکانات کشور را براي حل اين 
ــق               ــرد. ح ــي ــکــار گ مشــکــل ب
ــک مــحــيــط            ــرخــورداري از ي ب
زيست سالم و ايـمـن حـق هـمـه          
ماست. بايد از همـيـن حـاال بـا         
جـديـت بــراي تـحـقــق ايـن حــق              
بکوشيم و بـا سـرنـگـونـي رژيـم           
اسالمي سرمايـه داران آنـرا بـه          
بعنوان فرمان حکومت کارگران 
و مردم زحـمـتـکـش بـه کـرسـي            

   .بنشانيم

  آلودگي هوا، ريزگردها...

يکي از کارگران زخمي شـده    
به خبرگزاري رويترز گـفـتـه اسـت       
در حالي که او با همکـارانـش در     
حال کار روي خط لوله بـود، سـه       
ماشين به سـرعـت بـه طـرفشـان            
آمده، سه  نفر از سـرنشـيـنـان از         
يک ماشين پياده شدنـد و شـروع       
به تيراندازي به سـوي کـارگـرانـي       
کردند که بـيـرون و داخـل شـيـار            

تا کنون هيچ گـروهـي    .لوله بودند
مسئوليت اين عمل جنايتکارانه 

 را برعهده نگرفته است.
 

از زمانيکه حکومت مالکي 
به کمک دولـت آمـريـکـا سـکـان             
امور را بدسـت گـرفـتـه اسـت نـا             
امني و گرفتن جان انسـانـهـا در        
عراق به امري روزمره تبديل شده 
است. بر بستر سياست نظم نويـن   
جهاني کشور عـراق بـه قـتـلـگـاه           
شـهــرونـدان تــبـديــل شـده اســت.           
حــکــومــت عــراق در جــنــوب و           
حکومت احزاب ناسيـونـالـيـسـت      
کرد در شمال و در همپيمانـي بـا     

جريانات اسـالمـي بـيـش از دو             
دهـه اسـت زنـدگـي مـردم را بـه                 
تباهي کشانيده اند. کشتار دسته 
جمعي کارگران ايراني و عـراقـي       
توسط هر گروه و جريان مرتجعي 
صورت گرفـتـه بـاشـد، حـاکـمـان            
فعلي در عراق مسئول مستـقـيـم    

 اين جنايت هستند.
 

ــه کــردســتــان حــزب          کــمــيــت
کمونيسـت کـارگـري ايـن عـمـل             
وحشيانه را محکوم مي کـنـد و       
بر اين باور است که پايان دادن به 
جهنمي که توسط احزاب مرتجـع  
حاکم در عراق بوجود آمده اسـت    
تنها با مبارزه متشـکـل و تـوده        
اي براي ايجاد حکومتي مبتـنـي   
بر آزادي و رفـاه و سـکـوالريسـم           

 ممکن است.  
 

کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٣ دسامبر  ١٣ 
 

 کشتار دسته جمعي کارگران ...
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 ۱ از صفحه 

ميشود. به نظرما اين اسم مناسبـتـر    
و دقيقتر و در عين حـال واقـعـي تـر           
است. اسم شورا وقتي مناسب اسـت     
که در فاصله دو کنفرانس ايـن شـورا       
فونکسيون خودش را داشـتـه بـاشـد،       

 که در اين مورد چنين نبود.
اما در مورد اهميت و جـايـگـاه        
اين کنفرانس بـايـد بـگـويـم کـه ايـن                
ارگـان بـاالتــريــن ارگــان تشـکــيــالت          
کردستان حـزب اسـت. در يـک بـعـد               
عمومي ميشود جايـگـاه کـنـفـرانـس         
بــراي تشــکــيــالت کــردســتــان را بــه           
جايگاه کنگره بـراي حـزب  تشـبـيـه              

 کرد. 
اما اهميت اين کـنـفـرانـس بـراي        
ما نه تنها از زاويه روتينهـاي حـزبـي      
بلکه براي جوابـگـويـي بـه نـيـازهـاي            
همين امروز فعاليت کمونيستـهـا در     
کردستان بـود. بـه بـيـان ديـگـر ايـن                 
تجمع، کنفرانس کادرهـايـي بـود کـه         
يک دوره فعاليت سياسي و اجتماعي 
ــد و                   ــودن ــه ب ــذاشــت را پشــت ســر گ
دستاوردهاي قابل توجهي از لـحـاظ     

 سياسي کسب کرده بودند. 
  

     : در مـورد گـزارش        ايسکـرا
کارکرد تشکيالت کردستـان مـابـيـن       
دو کنفرانس اگر بخواهيد روي نکات 
پيشروي و کمبودها انگشت بگذاريد 

 به چه جنبه هايي اشاره مي کنيد؟
 

امـيـدوارم بـه      محمد آسنگران: 
زودي چکيده اي از گـزارش کـمـيـتـه            
کردستان به کـنـفـرانـس را بـتـوانـيـم               
منتشـر کـنـيـم. امـا تـيـتـر وار اگـر                     
بخواهم به نکاتي در مورد سوال شما 
پاسخ بدهم ميتوانم بـگـويـم در دوره        
گذشته بويژه يـک سـال اخـيـر تـعـداد             
کادرهايي که به ايـن عـرصـه عـالقـه          
مند شده و وظايفي به عهـده گـرفـتـه       
اند خيلي بيشتر از قبل مـيـبـاشـنـد.         
برنامه تلويزيون ايسکرا از هـفـتـه اي      

دقـيـقـه اي بـه هـفـت                ۲۰ سه برنامه 
برنامه نـيـم سـاعـتـه رسـيـده اسـت.                 
تماسها از داخل بيشتر شده و فضـاي  
عمومي جامعه هم راديکـالـتـر و بـا         
اعتماد بنفس تر شده است. جـنـبـش       
سوسـيـالـيـسـتـي در کـردسـتـان ايـن                 
پتانسيل را دارد که به شکل جهـشـي   
عروج کنـد و هـژمـونـي خـود را در                
جامعه به عمـل در آورد. بـراي ايـن             
امر هم ما بايد آماده تر باشيم و هـم    
کـادرهـاي حــزب در داخــل و خــارج             
کشور بايد نيازهاي اين جنبش را در   

 اولويت فعاليت خود قرار بدهند. 
کمبودهايي که مـيـتـوانـم بـه آن            
اشاره کنم اينها هستند: ما هنـوز از     
عدم وجود يک منبع مالي ثـابـت کـه      
بتواند نيازهاي فعاليتمان را تـامـيـن    
کند، رنج ميبريم. تشکـيـالت حـزب       
در کردستان بايد نظم و نسق بيشتري 
پيدا کند و چنان سازمـانـي بـه خـود         
بدهد که در هر مـرحلـه دخـالـتـگـري           
اجتـمـاعـي خـود در اعـتـراضـات و                
جنبشهاي انقالبي را بطور بـرجسـتـه      
اي نشان بـدهـد. در شـرايـط فـعـلـي                 
امکان سازماندهي تشکلـهـاي تـوده      
اي بسيار بيشتر از سالهاي قبل شـده  
ــن چـــپ و                   ــيـ ــالـ ــعـ ــا فـ اســـت. امـ
سوسياليست هنوز ايـن آمـادگـي را          
نشان نداده اند کـه دسـت بـکـار ايـن            

 عرصه بشوند.
تشــکــلــهــاي زنــان، جــوانــان،             
ــوزان،             ــويـــان و دانـــش آمـ دانشـــجـ
کانونهاي معـلـمـان و .... در کـنـار                  
تشکلهاي کـارگـري هـنـوز جـايـگـاه              
بـرجســتــه اي نــدارنـد و بـجــز مــورد              
محدودي حتي تشـکـيـل نشـده انـد.          
ناگـفـتـه نـمـانـد هـمـيـن تشـکـلـهـاي                    
کارگري موجود هـم از کـمـبـودهـاي            
زيادي رنج ميبرند. نميتوان همه ايـن   
کمبودها را به مسـايـل امـنـيـتـي و             
فضاي سرکوب ربط داد. واقعيت اين 
است که سنتهاي غيـر اجـتـمـاعـي و          
نديدن و يا کم رنگ بودن افق طبقاتي 
و سوسياليستي در ميان بـخـشـي از      
فعاليـن مـوجـود مـانـع گسـتـرش و                

 کارآمدي اين تشکلها شده است. 
در عين حال منظورم از تشـکـل       
سازي اين نيست که وظيفه فـعـالـيـن       
است  که همه اين مسايـل را حـل و         
فصل کنند اما احزاب و بويژه کميتـه  
کردسـتـان فـقـط مشـغـول مـحـدوده               
فعاليت تا کنوني خـودشـان بـاشـنـد.        
ما هم الزم است که ايـن نـيـازهـا را           
مورد توجه جدي قرار بدهيـم و بـراي       
هـر کـدام از آنـهـا طـرح و نـقـشـه و                       
راههاي عملي آنرا نشان بدهيم و ايـن  
طرح ونقشه ها را با فعالين در ميـان  
بگذاريم و با مشورت باهمـديـگـر بـه       
يک توافق اصولي برسيـم. بـدون ايـن         
نوع فعالـيـت تـخـصـصـي نـمـيـتـوان               
انتـظـار داشـت کـه جـنـبـش مـا در                   
کردستـان و در شـرايـط سـرکـوب و                
خفقان فـعـلـي فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي                

 موثري انجام بدهد. 
در عين حال بايد تاکيد کنم ايـن    
نـوع فــعــالــيــت و مشــورت کــردن و             

هماهنگ و هم تصـويـر شـدن از راه            
تبليغات و نشريه و تلويـزيـون و ....          
اگر نگويم ممکن نيست با يک درجـه  
تخفيف ميـگـويـم کـارايـي چـنـدانـي             
ندارد. بنابر اين ما بايد از نزديـک بـا      
تعدادي از اين فـعـالـيـن بـه بـحـث و              
بررسي اوضاع کردسـتـان و راهـهـاي         
پيـشـروي جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي                 
بنشينيم و موانع و راهکارهـاي الزم    
ــون                   ــنـ ــم. اکـ ــيـ ــنـ ــکـ ــق بـ ــوافـ را تـ
ناسيوناليستها بـه حـکـم امـکـانـات           
مالي و تبليغاتي وسيعي که دارند و   
حکومـت مـحـلـي کـردسـتـان عـراق               
پشتوانه مهمي براي آنها شـده اسـت       
بيشتر از ما در دسترس هستند. اين  
معادله را بايد با راهکارهاي ديگري 
تغيير داد. ما مثل آنها يک حکومت 
هم جنس و هم جنبش خود را نداريم. 
اما سياست و راه حلهايي که مـا در      
آن تخصص داريم آنها از آن بـيـگـانـه       
اند. سـيـاسـت مـا آرزو و حـرف دل                 
اکـثــريــت مــردم کـردســتــان را بــيــان            
ميکند. تشکيالت سازي و فعالـيـت    
اجــتـــمـــاعـــي راديـــکـــال کـــار مـــا           
کمونيستها و فـعـالـيـن چـپ اسـت.               
ناسيوناليستها بيش از اينکه به ايـن    
نوع کار توجه کنند چشم به باالئيـهـا   

 دارند. 
در شــرايــط فــعــلــي پــرچــمــداران        
جنبش ناسيوناليستي يعني بارزاني، 
طالباني و اوجالن بيش از اينـکـه بـه      
فکر سروسامان دادن به جـنـبـشـشـان      
باشند به فکر معامله و داد و ستد با 
دولتهاي منطقه هستنـد و هـر کـدام          
سعي ميکنند با اتکـا بـه دولـتـهـاي          
منطقه  دستشان به جايي برسد و از     
ايــن طــريــق رقــبــاي درون جــبــشــي            
خودشان را مرعوب کنند. اين مولفه  
مهمي در جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
است و سرگـردانـي و بـي اعـتـمـادي             
صف خودشان را هـم بـاعـث شـده و             

 برجسته کرده است. 
نکتـه مـحـوري ديـگـري کـه در                
کنفرانس مورد بحث و بـررسـي قـرار      
گرفت بـحـث مـبـارزه مسـلـحـانـه و                 

 نيروي نظامي بود.
واقــعــيــت ايــن اســت کــه ســنــت          
مســلــح شــدن و مســلــح مــانــدن در            
کردستان سنتي جا افتاده و همه گيـر  
است. به محض شل شـدن بـنـدهـاي          
سرکوب و حاکميت نظامي جمهـوري  
اسالمي در کردستان مـردم وسـيـعـا         
مســـلـــح مـــيــــشـــونـــد. احــــزاب               
ناسيوناليست هـم در پشـت مـرزهـا           
آماده هستند و در فـرداي تـحـوالت          
کردستان ايران همين اتحاديه ميهني 

و بارزاني که اکنون دوست جـمـهـوري    
اسالمي هستند به متحديـن اصـلـي      
احزاب ناسيوناليست کردستان ايـران    
تبديل ميشوند و تـالش مـيـکـنـنـد             
کمونيستها در کـردسـتـان بـه قـدرت          

 نرسند. 
براي مقابله با جمهوري اسالمـي  
و خنثي کردن نـقـشـه هـاي ايـن نـوع             
احزاب ناسيوناليست که همان نـقـش     
طالباني و بـارزانـي را مـيـخـواهـنـد            
داشته باشند ما بايد آماده باشـيـم و     
اينقدر قدرتمند باشيم که آنها نتوانند 
حتـي فـکـر تـعـرض بـه تشـکـلـهـاي                   
کارگري ومردمي را بکنند. امـا اگـر      
آماده نباشيم ميتوان تصور کـرد کـه       
همان سناريوي کردستان عـراق حـال       
با يک درجه تخـفـيـف تـکـرار بشـود.           
همه به ياد داريم که جالل طالباني در 
مقابل شـوراهـاي مـردم و اتـحـاديـه             
بيکاران کردستـان عـراق گـفـت ايـن            
تشکلها سرشان به يک آدم "مشکوک"  
به اسم منصور حکمت وصل است و   
دستور جمع کردن و بستـن دفـاتـر آن        
تشکلها را داد. به دليل نبـود قـدرت      
مقابله با نيروهاي مسلـح طـالـبـانـي        
اين تشکلها براحتي از صحنه خـارج    
شدند. در مناطـق تـحـت حـاکـمـيـت             
بارزاني اين تشکلها حـتـي بـه انـدازه         
مناطق تحـت حـاکـمـيـت طـالـبـانـي              
شکل نگرفتند و از همان روزهاي اول 
اجازه شکل گيري بـه ايـن تشـکـلـهـا           

 داده نشد. 
بحثي که ما در کنفرانس داشتيم 
هم تاکيد بر اين نياز بود و هم تاکيـد  
روشني داشتيم که امروز وقت مسلح 
شدن نيست. آن روز را بايد با توجه به 
تــحــوالت و نــيــازهــاي هــر دوره                  
تشــخــيــص داد. کســي کــه امــروز              
بخواهد تشکل مسلح ايجاد کنـد نـه     
از سياست و نه از تعادل قـوا چـيـزي        

 نفهميده است. 
در عين حال بحث ما اين نيسـت  
چون در دورهاي انقالبي روزي قـيـام       
ميشود و در آن قـيـام مـردم مسـلـح            
ميشونـد و در تـهـران و سـنـنـدج و                   
مهاباد و.... داستـان شـبـيـه بـه هـم                 
ميباشد. کسي که اين تصوير خـام و     
عمومي را داشته باشد نـه پـاسـخـي         
براي مردم تهران و تبريز و اصـفـهـان        
دارد و نه نيازها و خـطـراتـي کـه در             
کردستان جنبش ما را تهديد ميکند 

 را ميشناسد. 
بحث ما اين است کـه بـايـد ايـن         
پتانسيل را در خود حفظ کنيم و ايـن  
تحليل و ارزيابي واقع بينانه را داشته 
باشيم که در آينده سياسي کـردسـتـان    

اسلحه نقش مهمـي خـواهـد داشـت.         
کمونيستها هـم بـايـد بـدانـنـد روزي               
خواهد رسيـد کـه مسـلـح بشـونـد و               
قدرت اسلحه خود را پشتيبان ادامـه    
فعاليت تشـکـلـهـاي خـود و حـقـوق                

 شهروندان جامعه بکنند. 
اين سياست تنها وقـتـي مـعـنـي        
عملي و مـادي قـدرتـمـنـدي خـواهـد            
داشت که ما بخش قابل تـوجـهـي از        
فعالين جنبشهـاي انـقـالبـي مـانـنـد            
جنبش کـارگـري، جـنـبـش جـوانـان،              
جنبش برابري طلبانه زنان و.... را بـا     
خود داشته باشيم و با ايـن سـيـاسـت       
مجهز باشند و بدانند که روزي ناچارا 
بايد مسلح بشوند. ناگفته نـمـانـد در       
هر سناريويي که پيش بيايد القل در   
کردستان اين سياست مهم و حيـاتـي   
است و بايد فعالين مـا بـا آن آشـنـا             

 باشند. 
امــا امــروز و بــالفــاصــلــه بــايــد          
دســتــبــکــار ســر و ســامــان دادن بــه            
تشکيالت و جنبش خودمان بشويـم.  
جنبش سوسياليستـي در کـردسـتـان         
يک جنبش اجـتـمـاعـي و مـتـعـيـيـن              
است. اين جنبش قدمهاي خـوبـي تـا      
کنون به جلو برداشته است. امروز بـه   
نقطه اي رسيده ايم بايد هـمـزمـان بـا         
فـعـالــيـت تــبـلــيـغـاتــي و رســانـه اي                
سازمان و تشـکـلـيـات را کسـتـرش               
بدهيم. تشکل حزبي و توده اي هر دو  
وقتي عملي و ممکن است که بدانيـم  
رسانه يا ما نقش تـوپـخـانـه را بـازي          
ميکنند و ارتش پياده نظام ما بـايـد     
سنگرهـا را يـکـي بـعـد از ديـگـري                  
تسخير کند. اين دومي اگـر نـبـاشـد          
تاثيرات نقش رسانه به راحتي خنثـي  

 ميشود. 
در يک جمله اگر بخواهم اولـويـت   
اصلي کميته کردستان را در دور آتـي  
توضيح بدهم ميگويم ايجاد سازمان 
و تشکيالت حزبي و توده اي. اين دو  
فاکتور هميشه مهم هستند. امـا در     
اين دوره براي مـا بسـيـار حـيـاتـي و             
تعيين کننده ميباشند. کسي که ايـن   
مهم را متوجه نباشد چيزي از کسـب  
قدرت و بحث حزب و جامعه و حـزب  
و قدرت سياسي متوجه نشده اسـت.    
تکرار اين مباحث به اشکال مختلف 
و يا بيان و پردازشهاي ديگر دردي از 
کسي دوا نميکند.  بايد آستينـهـا را      
بـاال زد و دسـت بــکـار ايـجـاد ايــن                  

 سازمانها شد.  
*************

******** 
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 ۱ از صفحه 

گروگان گرفتن شهروندان اين مناطـق  
تحت حمايت مالي و لجستيـکـي دو     
دولت ترکـيـه و عـربسـتـان سـعـودي              
انجام ميشود. ترکيه نگران از وجـود     
مناطق "خودمخـتـار" در کـردسـتـان            
ــه اســت . دولــت عــربســتــان               ســوري
سعودي در حمايت از باندهاي سلفـي  
دست به اين اقدامـات ضـد انسـانـي         
ميزند. حمالت گـروه هـاي اسـالمـي          
"دولت اسالمي عراق و شام/داعش"    
به مردم کردستـان سـوريـه مـحـکـوم           
است. آنچه امروز در کردستان سـويـه    
توسـط گـروه هـاي اسـالمـي انـجـام                
ميشود و به منازل و محل سـکـونـت    
و مـدارس و بــيـمــارسـتـانــهـا حـملــه               
ميکنند هنوز گوشه اي از جـنـايـتـي       
است کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـراي                
تثبيـت حـاکـمـيـت ضـد انـقـالبـي و                  

 ١٣٨٨ جنايتکارانه اش در سالهـاي    
در حــمــالت        ٦٧ و      ٦١ و      ٦٠ و   

مسلحانه و وحشيانه باندهـاي حـزب     
اللهي و جهادي و ايثارگر در دانشگاه 
ها، در زندانها با کشتار جمعي و در   
شهرهاي کردستان ايـران در قـارنـا و          
قالتـان، مـريـوان و پـاوه و فـرودگـاه                 
سنندج،  انجام داد. چهـره کـثـيـف و          
جنايتکارانه اسالم سياسي در ايران و 
ــگـــر بـــا کشـــتـــار و                 هـــرجـــاي ديـ
گروگانگيري و عمليات انـتـحـاري و        
اعدام شناخته شده است. خوشبختـي   
و سعادت جـامـعـه انسـانـي در گـرو             
سرنگوني جمهوري اسالمي و کـوتـاه     
ــدهــاي                ــان کــردن دســت مــذهــذ و ب

 اسالمي از زندگي مردم است.     
 

 کارگران
ماه حقوق ها را پرداخت  ٧ 

 نکرده اند.
کارگران "به نداوي داريان" مـدت      

مــاه اســت دســتــمــزدهــاي خــود را          ٧ 
دريافت نکرده اند. "به نداوي داريـان"    
در مسير پاوه ـ نـودشـه قـرار گـرفـتـه           

   است.
 مرگ در اثر فشار کار

بــيــســت ودوم آذرمــاه، عــبــداهللا        
سـالـه سـاکـن روسـتـاي              ٣٨ غنـچـه     

"پايگالن" از توابع سروآباد بـه دلـيـل        
 .بيماري جـان خـود را از دسـت داد             

سـال     ١٥ عبداهللا غـنـچـه بـه مـدت            
مقيم شهرک شمـشـک و مشـغـول بـه            

عبداهللا غنچه به   .کارگري بوده است
دليل انجام کـار سـنـگـيـن و طـاقـت              
فرسا، دچار بيماري شده و بـه دلـيـل          
فقر و تـنـگـدسـتـي و عـدم تـوانـايـي                
تأمين هزينه پزشک متخصـص جـان     

روز شنبـه   .خود را از دست داده است
ي عبـداهللا   بيست و سوم آذرماه جنازه

غنچه در روستاي پايـگـالن بـه خـاک         
(کميتـه کـردسـتـان حـزب           .سپرده شد

کمونيست کارگري ايران بـه خـانـواده        
عبداهللا غنچه هـمـسـر و فـرزنـدانـش           

 صميمانه تسليت ميگويد). 
 

جنبش کارگري بايد اختالف  
  -هاي خود را کنار بگذارد 

  مقاله اي از بهنام ابراهيم زاده
* خطاب به کارگـران وفـعـالـيـن         
کارگري و تشکل ها وسـنـديـکـاهـاي      

  کارگري
* جنبـش کـارگـري ايـران بـايـد              
اختالفات را کنار بگذارد و منسـجـم   

  تر و متشکلتر گردد!
آيا تشـکـل هـا وسـنـديـکـاهـاي               
کارگري کاري جـلـو بـرده انـد و اگـر                
واقعا کاري جلو برده اند چگونه و تـا    
کجا وچه قدمي بـرداشـتـه انـد؟ مـي          
مي گوييم براي آنکه بفهمـيـم بـه چـه         
وضعيتي دچار شده ايم بـايـد بـدانـيـم        
چگونه گام و چه گام هايـي بـرداشـتـه       
ايم. چه چـيـزي مـا را بـه اهـدافـمـان                 
نزديک کرده است ما هنوزنـتـوانسـتـه     
ايم به يک اتحاد سـراسـري مـنـسـجـم         
دست يابيم چرا که هر تشـکـلـي سـاز       
خود را ميزند وقتي ما نمـي تـوانـيـم       
حتا برا اول ماه مه روز جهاني کارگـر  
يک بيانيه مشترک بدهيم و يـا اقـدام       
وحرکتي مشترک انجـام دهـيـم خـود         
فريبي است که اگر بگـويـيـم و ادعـا         
داشته باشيم متحدانه حرکتي به جلو 
برده ايم و اگر حرکتي هم از کـارگـران     
ــوده              ــودجـــوش بـ ــال خـ ــامـ ــوده کـ بـ

دوســـــتـــــان ورفـــــقـــــاي             اســــت.  
دولتمردان حکومتي گـذشـتـه       کارگر! 

ما را قبضه کرده اند وبا هزاران دست 
چسبيده اند ونمي گذارنـد گـامـي بـه         
پيش برداريم. با اين حـال مـي تـوان           
گفت بيداري طـبـقـه ي کـارگـر بـراي             
کسب معلومات براي مـتـحـد شـدن         
براي مبارزه با استثمار گنندگان روز   
بــه روز بــا رخشــنــدگــي و وســعــت               
بيشتري نمودار ميگـردد و مـيـتـوان         
گفت در سايه ي تـالش هـاي وسـيـع           
کارگران موفقيت هـاي هـم در چـنـد           
سال اخير نصيـب کـارگـران ده اسـت           
ضامن اين است که جنبش کـارگـري     
اليـنــقـطــع در عـرض و عــمـق رشــد               
خواهد کرد با اين حال الزم وضـروري  
است که اتـحـاد و يـک پـارچـگـي را               
حفظ کرده و براي ايجاد تشکل هـاي    
مستقل سراسري و ايـجـاد سـايـت و           
ــتــن مشــتــرک کــارگــري تــالش             ــول ب

کــارگــران فــعـالــيــن کــارگــري          شـود.  

ما بايد براي تربيت سـيـاسـي      ورفقا! 
طبقه  کارگر به دور از هر گونه تـنـش   
براي آگاهي سياسي جدا به فـعـالـيـت     
بپردازيم .طبقه  کارگر با قـواي خـود      
ــي                 ــاه ــد آگ ــوان ــي ت ــحــصــرا م ــن م
تريدونيونيستي حاصل نمايد يـعـنـي      
اعتقاد حاصل کند که بايد تشـکـيـل    
اتحاديه بدهد ومبارزه را براي احقـاق  
حقوق طبقه  کارگر ادامـه بـدهـد تـا           
دولت مجبور به قـوانـيـنـي کـنـد کـه            
براي کـارگـران الزم اسـت. دوسـتـان               
کارگر اتحاد ما بنا بر تصميم آزادانـه  
ماست. تصميمي که همانـا بـراي آن        
گرفته ايم که با دشمنان طبقه  کارگـر  
پيکار کنيم و در مجاورمان نغلطيـم.  
براي پيشبرد فعاليت هـاي کـارگـري        
بايد به کارگران دانش سـيـاسـي داد.        
ما بايد به سمت نظريه پـردازي و بـه         
سمت مروج و هم به سـمـت مـبـلـغ و          
سازمانده به ميان طـبـقـات بـرويـم و          
بايد در قشرهاي کم و بيش آگاه مردم 
شوق و ذوق را براي ايجاد تشکل هـا    
و ان جي او هاي مردمي و کـارگـري       
تحريک کـنـيـم . مـا بـايـد تـمـامـي                     
مساعي خود را مـتـوجـه ايـن هـدف          
سازيم حصـول آن از طـرفـي مـنـوط              
اســت بــه صــحــت وارزيــابــي مــا از             
موقعيت سياسي و درستي شعارهاي 
تاکتيکي مـا و از طـرف ديـگـر بـه                  
پشتيباني نيروي مبارز عمال موجود 

دوستـان و رفـقـاي          توده هاي کارگر! 
کارگر کارهاي عادي و روزمره وکليـه  
سازمان ها و گروه هاي هسـتـه هـاي        
کارگري و تشکيالت را بايد مـتـوجـه    
تحکيم وتوسعـه روابـط بـا تـوده هـا              
گردد. اين کار همواره ضـروري اسـت      
تعيين است که مـا هـنـوزبـايـد بـراي           
تربيت وتشکيل طبقه  کارگر. بسيـار   
بسيار کار کـنـيـم ولـي اکـنـون تـمـام               
مطلب بر سر اين است که مرکز ثـقـل   
عمده ي سياسي ايـن تـربـيـت و ايـن            
تشکل در کجا بايد قـرار گـيـرد. در           

ها و    تشکل ها و اتحاديه ها و کميته
عـلـنـي يـا        هاي علني و غـيـر   جمعيت

درهر جاي ديگر چه در هر کجا طبقه  
کارگر بايد تـربـيـت و تشـکـل شـود.             
همه  ما يقين داريـم کـه رسـيـدن بـه            

کارگري فقـط بـه      خواسته هاي جامعه
دست خود کارگران مي توانـد انـجـام      
گيرد. بدون آگاهي و تشکل توده هـا     
بودن آماده نمودن و پـرورش آنـهـا از        
راه مبارزه  طبقاتـي نـمـيـتـوانـيـم بـه             

 اهداف کارگري دست يابيم.
دوستان و رفقاي کارگر هر اندازه  

تـر   هاي مـبـارزه مـا عـمـيـق             که ريشه
تر باشد به همان اندازه بايـد   ومتشکل

اين مبارزه را وسيع تر متهورانه تر و   
قطعي تر و با ابتکار بـيـشـتـر انـجـام         
بدهيم. ما سالهاست که درمقابل يک 
حکومت ضدکارگري قرار گرفتـه ايـم     
نــبــايــد اصــول جــنــبــش کــارگــري را          
فراموش کنيم. بـاايـن حـال کسـانـي             
هستند فعاليت هاي مبتکرانه ما را   
به حساب نمي آورند وحتا چوب الي   
چرخ جنبش کارگري هم مي اندازنـد.  
کارگران و فعالين کراگري کارگران در 
انـتـظــار مــعـاملــه نـخــواهـنــد نســت            
وصدقه هم نمي خواهند انها تمـامـي   
تالش ومساعي خودر رادر راه احقاق 
حقوق بنيادين کارگران بـه کـار مـي          

. حاکمان سرمايه بـدانـنـد کـه             برند
قـادر بـه مـحـدوم سـاخـتـن جـنـبـش                   
کرگري نيستند ما بايد توجه خود را   
به تشکل هاي مستقل و اتـحـاديـه ه        
اي حرفه اي وکارآمد معطوف کنـيـم.   
بايد تشکيل اتحاديه هاي و تشـکـل       
هاي مسـتـقـل خـود را مـهـم تـريـن                   
مبناي تربيت سـيـاسـي قـرار دهـيـم             
درس و حرف اول و آخر ما اين اسـت    
که فقط مبارزه انـقـالبـي تـوده هـاي            
کارگر قادر است زندگي کـارگـران را       
بـهــبــود بــخـشــد و فــقـط بــا اتــحــاد               
وهمبستگي و مبارزه خـود کـارگـران      
فقط مبارزه ميليون ها نفـر قـادر بـه        
ــود.                ــن عــمــل خــواهــد ب ــجــام اي   ان

دوستان کارگر ما از تمامي راه هـاي    
ممکن به سوي هدف خود کـه هـمـان      
دفاع از منافع کارگران به پيـش مـي     
رويم منافع طـبـقـه  کـارگـر بـر ضـد                
سرمايه داري چنين ايجاب مي کـنـد   
که کارگران دنيا همبستگي کامـل و    
به هم فشرده ترين وحـدت را داشـتـه          
باشند وبه سياست هاي ضد کارگـري  
تن در ندهند و بـه دشـمـنـان طـبـقـه                 
ــن                 ــکـ ــدان شـ ــواب دنـ ــر جـ ــارگـ کـ

کارگران بايد چشـم و گـوش           بدهند. 
خـود و مـردم را در مـقـابـل فـريـب                    
سياست بازان بورژوازي حکومتي باز 
کنند به توده  مـردم بـيـامـوزنـد کـه               
وعده هاي عوام فريبانه آنـان را بـاور       
نکننـد و فـقـط بـه نـيـروي خـود بـه                     
تشکيـالت خـود و بـه اتـحـاد خـود                 
تسليح و متکي باشند. بايد تمام قوا  
را به کـار بـرد و انـرژي انـقـالبـي را                   
گسترش داد و انگاه دشمنان طبقه ي 
کارگر عقب خواهند کشيد و مجبـور  
مي شوند به خواسته هـاي کـارگـران        

ــد.        ــدهــن ــن ب ــحــاد              ت ــده بــاد ات زن
زنـده بـاد         وهمـبـسـتـگـي کـارگـران!          

بـهـنـام        مجمع عـمـومـي کـارگـران!          
ــم زاده     ــي ــراه ــد         اب ــن ــدان    ۳۵۰ ب زن

 ۱۳۹۲ بيست و چهارم آذر   اوين
 

ديدار جمعي از فعالين کارگري 
و اعضاي کميته هماهنگي شهـر  
سنندج با خانواده هاي مهـرداد  

آذر:  ٢١ صبوري و افشين نديمي
بنا بر خبر رسيده، جمعي از فعـالـيـن    
کارگري و اعضاي کميته هماهنـگـي   

هـاي مـهـرداد صـبـوري و             با خانواده
افشين نديـمـي ديـدار کـردنـد. آنـهـا               
ضـمــن ايــن ديــدار، بـازداشــت غــيــر           
ــه                 ــت ــي ــم ــن دو عضــو ک ــي اي انســان
هماهنـگـي را مـحـکـوم کـرده و بـر                  

هاي کارگري کمـيـتـه     حقانيت فعاليت
هماهنگي به منظور دفاع از حـقـوق        
کارگران و همچنين تـداوم مـبـارزات      

خانواده افشين   کارگران پاي فشردند. 
نديمي نـيـز ضـمـن ابـراز انـزجـار از                  
بازداشت غـيـر انسـانـي فـرزنـدشـان،            
خواهان ايجاد شغل و امنيت شغـلـي   
براي همه کارگران شدند سپس جـمـع     
مذکور به شهر کامياران رفـتـه و بـا          
مادر مهرداد صبـوري ديـدار و پـاي          

ــن مــادر فــداکــار           صــحــبــت  هــاي اي
نشستند. او ضـمـن مـحـکـوم کـردن              
بازداشت فرزندش اعالم کرد: "من به   

ام اين وظيفه شـمـاسـت کـه        ها گفته آن
ايجاد کار کنيد تا فرزندان ما از روي 
ناچار مجبور به ترک خانواده نشوند و 

 ".در کشور ديگري دنبال کار نگردند
  

مراسم قدرداني کارگران  
ي وفا   شهر سنندج از خانواده

 قادري
، ٢١/٩/٩٢ نجشنـبـه شـبِ     پ 

جمعي از دوستداران جنبش کـارگـري   
شهر سنندج در يک مراسم نـمـاديـن،      

ي تولـد "شـادي" فـرزنـد وفـا               به بهانه
قادري، کارگر و فعال کارگري دربند، 
در منزل ايشان دور هم گرد آمده، تـا    

هاي وفـا قـادري و          بار ديگر با آرمان
       ديگر فعالين کارگري دربنـد تـجـديـد
ميثاق نماينـد. حـاضـريـن طـي ايـن              
ديدار مراتب سپاس و قدرداني خـود    

هـاي بـي وقـفـه و            را به خاطـر تـالش    
ناپذير اين کارگر مـبـارز کـه       خستگي

در حد توان و به سهم خود در راستاي 
ارتقاء همبستگي طبقـاتـيـکـارگـران،      

هـاي   ها و نـابـرابـري        جهت زدودن رنج
کـارگـر و         موجـود در مـيـان طـبـقـه            

ارتقاي زنـدگـي ايـن طـبـقـه صـورت              
هـاي بـي      گرفته ابراز نموده و حمـايـت  

وي از مــبــارزات و            دريــغ خــانــواده   
هاي ايشان و جنبش کارگري را  تالش

 ارج نهادند.
اين ديدار اگر چه در غـيـابِ وفـا      
قادري که به خاطر دفاع از مـنـافـع و      

هاي کارگران در زنـدان بسـر          خواست
رسـيـد،    برد اندوهناک به نظـر مـي     مي

 نگاه هفته...                  

 ۵ صفحه  
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 ۴ از صفحه

گـذاشـت    اما روايتي را به نمايش مـي 
که حاوي پيامي بس رسا به عـوامـل     
سرمايه بود. پيامي کـه ازحـقـانـيـت           

ها و مواضع جنبش کـارگـري    خواست
هاي بـيـدار      در پيشگاه تمامي وجدان
کوچکـي از      حکايت مي کرد و گوشه

پيوند ناگسستني طـبـقـاتـي آنـان را            
هـاي بـازتـر بـه          جهت نـمـايـانـدن افـق       

هايي از  کشيد. آري حرکت تصوير مي
تـر   گيرتر و گسترده اين دست اگر چشم

صورت گيرد و مورد اقبال و حمايـت  
هاي مختلف کارگران و فعاليـن   بخش

کارگري و همين طـور اقشـار تـحـت           
ستم و استثمار جـامـعـه قـرار گـيـرد             
اساساً اين قابليت را دارند کـه کـم و       

هـا   بيش در مقابل فشارها و سرکـوب 
و مشخصاً دستگيري و زنداني کردن 
کارگران و فعاالن کارگري، بايستـد و    
يکي بعد از ديـگـري آن فشـارهـا و               

سرکوب را خنثي نموده، به ضد خـود  
تبديل نمايد. شرکت کنندگان در ايـن   

هاي مختلف  مراسم همچنين بر جنبه
پيوند و همبستگي طبقاتي کـارگـران   

کـارگـر کـه        در مناسبات جاري طبقه
افـزون   گسـتـرش روز        تماماً در سـايـه    

تهاجمات عوامل سرمايه به صفـوف  
کارگران و فـعـاالن کـارگـري صـورت          

گيرد، مهر تأييد زدند و بـر لـزوم        مي
هايي منسجم که در راسـتـاي        حرکت

تقـويـت وحـدت طـبـقـاتـي کـارگـران                
ــد.         صــورت مــي    گــيــرد پــاي فشــردن

شرکت کنندگان در مراسم همچـنـيـن    
هاي منفرد و فاقد انسـجـام و        حرکت

آگاهي را که از اثربخشي و کارآمـدي  
الزم بــر جــنـبــش کــارگـري در ايــران             
برخوردار نيست مورد نکوهش قـرار    

هـا را     دادند و متفقاً اين قبيل حرکت
با نيازهاي کنوني طبقه  کـارگـر بـي        
ارتباط دانستند. حاضرين در مراسم  
همچنين اعالم داشتند کـه در هـيـچ        

شرايطي ياران خود را تنها نخواهـنـد   
گذاشت و دست از حـمـايـت آنـان بـر            

شادي عـزيـز!   نخواهنـد داشـت.        
امشب شادباشِ تولد توست، دختـري  
از تبار رنج و کار و " آشـنـا بـا درد"؛          
آگاه از مصائب و مشکالت زمـانـه؛     

هــا و    هــمــســو و هــمــدل بــا دغــدغــه         
هاي پدر و مـادر؛ پـدر و            دلمشغولي

نـوعـان    درد هـم   راه و هم مادري که هم 
شان بوده و شادي خود را در روشناي 

انـد. پـس       چشمِ آنان به تماشا نشسـتـه  
يادت باشد که تـنـهـا شـادي ايـن دو            
انســان دوســت داشــتــنــي و عــاشــق           
نيستي! شادي تمام کسـانـي هسـتـي        
که پدرت به خاطرشان راه دشواري را   
در زندگي در پيش گرفـت و مـادرت       
توشه و توان اين راه شد. مـادري کـه        
اگـــر نــــبـــود صـــبـــوري هـــا و                      

گـونـه    هـايـش، "شـادي" ايـن           استـواري 
نـمـود! اکـنـون         استوار و پراميد نـمـي    

نوبت هنرمندي توست! وقت آن است  

  که سرود وفايـت را هـمـراه بـا تـرانـه              
دلــدادگــي انســان بــخــوانــي. گــرچــه           

دانيم قلبِ نازکت بـارهـا بـه لـرزه          مي
افتاده و پاهايت خسـتـه شـده و زاللِ          

ات را خـيـس و        هايت گُرده چهره اشک
باراني کرده، اما از تو مـي خـواهـيـم       
که همچنان شاد و پر اميـد بـخـوانـي       
سرود بودنـت را و زنـدگـي را نـفـس                

هـايـش. تـا        بکشي، با تمامِ ناخالصي
بـخـش    شايد بازدمي باشد پاک و جـان 

بــراي ســپــيــده دمــان فــردا! شــادي              
گرامي! اين گرد هم آمدن صمـيـمـانـه     
مان نه تنها نمايشگر همدلي خانواده 
بزرگ کارگري است بلکه نکته اي را     

شود کـه: بـاشـيـم و             به ما يادآور مي
موجوديت خودمان را بر تارک سخت 
زمانه بـکـوبـيـم. مـا فـرزنـدان کـارو                  
تالشيم و کار مـا مـانـدن و زنـدگـي              
کردن براي گسستنِ زنجيرهايي اسـت  
که سرمايه بر دسـتـهـا و پـاهـايـمـان              
بسته و من و تو و خيل عـظـيـمـي از       

هاي شريف و کارگر، اين توليـد   انسان
کنـنـدگـان هـمـه ي ثـروت و رفـاه و                    
ــرده اســت.                   ــد ک ــن ــي را در ب ــدگ زن

  ما، مـن و تـو و هـمـه                سرمايه،همه
کـنـنـد و       ها را که کار و توليـد مـي     آن

آفرينند در بند ناتـوانـي    زندگي را مي
خواهد! با بودن و کار   و بيگانگي مي

مـان   و تالش و آگاهي و همبـسـتـگـي    
نا   اي احساس اجازه نخواهيم داد ذره

اميدي و تنهايي در دلمان رخنه کند. 
پس شاد و پر امـيـد بـمـان و بـخـوان             
سرود بودنت را براي فردايـي زيـبـا و        
دوست داشتني! کميته هـمـاهـنـگـي         

هــاي  بـراي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل                
 کارگري
 

فتل و جنايت توسط  
  جمهوري اسالمي

جساد دو کاسبکار که در منطقه 
مرزي شمزينان در شـمـال کـردسـتـان        
زير برف مانده بـودنـد، بـيـرون آورده           

ــد    ــزارشــهــا، دو             .شــده ان ــه گ ــا ب ــن ب
کاسبکار  به نامهاي "زياد برگـاهـي"    
و "پرويز دهقان" روز جمعه سـيـزدهـم        
ــاي              ــکــي روســت ــزدي ــر در ن دســامــب
"کاياالر" در نقطه صفر مرزي بـر اثـر       
سقوط بهمن در زير برف مدفون شـده  

يکي از اين افراد توانسته بـود   .بودند
خود را نجات دهد اما دو نفر ديـگـر     
در زير آوار برف مدفون شـده بـودنـد.      
يکـي از کشـتـه شـدگـان بـرادر فـرد                  

  .نجات يافته از اين حادثه است
 

 انفجار مين  
 ١٨ آذر جهانبخش رستـمـي      ٢٤ 

ساله فرزند نظر در نزديکـي پـاسـگـاه       
شان" از تـوابـع قصـرشـيـريـن بـه              "يکه 

دليل انفجار مـيـن بـجـاي مـانـده از             
   .جنگ، جان خود را از دست داد

 
سالە در مـرز   ٢٦ آذر فريد قادري  ٢٤ 

صلە منطقە ثالث باباجاني بر اثر  شيخ
برخورد با مين يک پايش را از دسـت  

 .داد
 

 تيراندازي
بيستم پنجـم آذرمـاه مـأمـوران          

نيروي انتظامي در شهر نـودشـه يـک        
" برهـان    شهروند ساکن اين شهر به نام

 .سالە را زخمـي کـردنـد      ٤٥ ايلخاني"  
خبرنگار کُردپا در نودشـه از انـتـقـال         
اين شهروند به مراکز درمـانـي شـهـر       
کرمانشاه به دلـيـل شـدت جـراحـات          

انـتـشـار ايـن         تا لحظه .وارده خبر داد
خبر از علت تيراندازي مسـتـقـيـم بـه        
برهان ايلخـانـي گـزارش دقـيـقـي در             

  .باشد دسترس نمي
 

اينترنت تحت فشار و کنترل  
 شديد  

شهروندان ساکن در پاوه از سـوي    
پليس سايبري در استفاده از اينترنت 

 .باشند تحت فشار و کنترل شديد مي
ــت در                 ــرن ــت ــن ــران اي ــارب ــر ک فشــار ب

هـاي اخـيـر       هـا طـي هـفـتـه          نـت  کافـي 
افزايش ملموسي داشته و استفاده از   

مدارک شناسـايـي     اينترنت بدون ارائه
ــالً                 ــر، عــم ــارب ــامــل ک ــت ک ــوي و ه

اماکن نيز از     اداره  .غيرممکن است
ها خواسته که ورود  نت صاحبان کافي

و خروج کاربران را کـامـال کـنـتـرل و          
تشديد کنند و مشخصات شهرونـدان  

همچنين تشـديـد      .را به ثبت برسانند
هـا   نـت  کنترل بر اينترنت تنها به کافي

محدود نگرديده و اينترنـت خـانـگـي       
نيز در رصد کامل پليس فتا بـوده و      

ترين تخلف" با برخورد "بـدون       "کوچک 
در .شـود  اغماض مأموران" روبرو مي 

هــمــيــن ارتــبــاط، اواســط مــهــرمــاه         
امسال نيروهاي امـنـيـتـي و لـبـاس             

نـت شـهـر       ها در چندين کافي شخصي
پاوه بدون اجازه و رضـايـت صـاحـب           

ها،اقدام به نصب دوربينهاي  نت کافي
   .کردند مداربسته

 
 دستگيري و زندان

هفت شهرونـد   گذشته  اواخر هفته
ساکن پاوه به سبب تبليغ براي احزاب 

هـاي   کُرد اپوزسيون از طـريـق سـايـت      
ماه حبس مـحـکـوم     ٤٢ اجتماعي به 

 شدند.
 
 

 نگاه هفته...                  
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 ۱ از صفحه

سوسياليسم، به ياد رفيق عزيز عـلـي   
درمـــاه اوت امســـال       مـــرادي کـــه       

گذشت، و به يـاد عـزيـز مـنـصـور             در
حکمت شروع شد و در طـي دو روز          
مباحث فشرده در فضايـي پـرشـور و        

 همبسته به کار خود پايان داد. 
 

دستور اصلي اين پلنوم درمـورد    
مــبــارزه حــزبــي در عــرصــه قــدرت            
سياسي بود که توسط حميد تـقـوائـي    
ارائه شد. وي در سخنان خود بـر ايـن      
تاکيد کـرد کـه در کـنـار تـبـيـيـن و                     

سياسـي،   -تحليل و جهتگيري نظري
و عرصه هاي پـراتـيـک مـبـارزاتـي و           
ــايــد مــبــارزه             اجــتــمــاعــي حــزب، ب
معطوف به قدرت سياسي را قرار داد 
که گرچه با  دو مولفه ديگر مـرتـبـط      
ــدامــات و               ــزم اق ــل اســت امــا مســت
فعاليتهاي مستقل و ويـژه اي اسـت         
که بايد مثل هر عـرصـه ديـگـري از           
فعاليت حزب تبيين و تعريف شود و   
در دستور کـار حـزب قـرار بـگـيـرد.             
متن ايـن بـحـث جـداگـانـه مـنـتـشـر                 

 خواهد شد.  
 

گــزارش هــيــئــت اجــرائــي حــزب        
هـمـراه بـا      دستور ديگر پلنوم بود که   

گزارش عرصه هاي مختلف فعالـيـت   
کتبا تـوسـط اصـغـر کـريـمـي              حزب، 

رئيس هيئت اجرائي به پـلـنـوم ارائـه         
شده بود و در پلنوم به تفصيل مـورد    

بحث و بررسي قـرار گـرفـت. اصـغـر             
کريمي در گزارش خود پيشروي حزب 
در عرصه هاي مختلف فعـالـيـت در      
داخــل کشــور، خــارج و کــردســتــان،          
نشريات حزب، تلويزيون کانال جديد، 
فعاليت هاي مالي حزب و کمپين ها 
و فعاليت هاي بين الملـلـي حـزب را        
مورد بررسي قرار داد و بـر ضـرورت       
تمرکز رهبـري حـزب بـر خـود حـزب              
بعنوان يک پديده سـيـاسـي مـهـم در            

 حيات سياسي کشور تاکيد کرد. 
کاظم نـيـکـخـواه، رئـيـس دفـتـر               
سياسي در گزارش خود بـه تـحـوالت      
عظيم علمي و سـيـاسـي در دنـيـاي              
امروز و اوضاع متحول سـيـاسـي در        
ايران  اشاره کرد و و بـر لـزوم ايـفـاي           
نقش جدي تر و موثر تر دفتر سياسي 
تاکيد گذاشت. او همچـنـيـن بـر ايـن           
ضرورت تاکيد کرد که پلنوم فعـاالنـه   
تر و مـنـظـم تـر فـعـالـيـتـهـاي دفـتـر                   
سياسي را مورد بررسي و موشکافي 
قرار دهد و از اين طـريـق بـه بـهـبـود           
هرچه بيشتر مباحث و مصـوبـات و         
 فعاليتهاي دفتر سياسي کمک کند.   

  
ــزي و               ــرک ــه م ــت ــي ــم اعضــاي ک
مشاورين و کادرهاي حاضر در پلنوم 
فــعــاالنــه حــول گــزارش و مــبــاحــث           
سياسي پلنوم به بحث و اظـهـار نـظـر       
حـول آن پــرداخــتــنــد و بــحــث هــا و               
پيشنهادات سـازنـده اي در زمـيـنـه              

 هاي مختلف ارائه دادند. 
  

در مبحث قـرارهـا يـک قـرار در           
زمينه مساله مالي حزب به تصويـب  
پلنوم رسيد و حول آن بحثهاي بسيـار  
خوبي مطرح شد که اميدواريم بتواند 
به حل مشکالت مالي حـزب کـمـک        
کند. قرارهاي ديـگـر بـدلـيـل ضـيـق               

 وقت از دستور خارج شد. 
 

در جوار پلنوم همچنين کنفرانس 
تشکيالت کردستان و سمـيـنـاري در      
مورد تشکيالت خارج کشـور حـزب       

 برگزار شد. 
  

مـبـحـث انـتـخـابـات حـمـيـد               در 
تقوائي بـه اتـفـاق آرا بـعـنـوان دبـيـر                 
کميته مرکزي انتخاب شد. همچنيـن   

نفر به عضويـت دفـتـر سـيـاسـي            ٢٣ 
حزب انتخاب شدنـد کـه بـه تـرتـيـب             

کيان آذر، فـريـده آرمـان،       :عبارتند از
محمد آسنگران، محسن ابراهـيـمـي،    
مينا احدي، عـبـه اسـدي، سـيـامـک           
بهاري، سيما بهاري، فاتح بـهـرامـي،    
کيوان جاويد، شهال دانشـفـر، بـهـرام         
سروش، محمد شکوهي، مصـطـفـي      
صــابــر، حســن صــالــحــي، مــرتضــي        
فاتح، جميل فرزان، اصـغـر کـريـمـي،        
عبدل گلپريان، شيوا محبوبي، نـويـد   
مــيــنــايــي، مــريــم نــمــازي و کــاظــم           
نــيــکــخــواه. پــلــنــوم بــا ســخــنــرانــي            

  .اختتاميه حميد تقوائي بپايان رسيد
 

در نشست کوتاه دفـتـر سـيـاسـي کـه           
پــس از پــلــنــوم بــرگــزار شــد کــاظــم             
نيکخواه به اتفاق آرا به عنوان رئيـس  

  دفتر سياسي انتخاب شد.
 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ،  ٢٠١٣ دسامبر ١٢ 
 ١٣٩٢ آذر  ٢٠ 

 

 

 

 مين پلنوم...  و يکاطالعيه پاياني چهل              

 
 حزب کمونيست کارگري نماينده آرزوها و خواستهاي پايمال شده مردم محروم است.  

 
حزب کمونيست کارگري حزب ميليونها کارگري است که کار ميکنند و خود از نعماتي که خود ساخته اند  
محرومند! حزب کمونيست کارگري صداي همه مردمي است که آرزوهاي ساده و انساني شان سرکوب شده 

است! اين حزب صداي ميليونها کارگر و جوان و بيکاري است که بازار سرمايه آنها را وازده است و اسير بيکاري 
و فقر و محروميت شده اند. صداي کودکان محروم شده از شادي و تحصيل، صداي زناني که فقر و محروميت  

 آنها را به تن فروشي ناچار ميکند، صداي جواناني که در اوان زندگي از شادي و رفاه و آزادي محروم ميشوند.
 صداي آنهايي که اعدام شده اند و ديگر صدايي ندارند! 

 
به حزب کمونيست کارگري بپيونديد. دست در دست هم جامعه اي بسازيم که در آن اعدام و زندان معنايي  
نخواهد داشت. هيچ کس از تحصيل و مسکن و دارو و درمان محروم نخواهد بود. آزادي بي قيد وشرط است و 

جامعه همه مردم از طريق شوراهايشان قانون گزار و تصميم گيرنده و اختيار دار جامعه خواهند بود. 
 که به تاريخ توحش و بهره کشي و جنايت و سرکوب اقليت مفتخور مهر پايان خواهد کوبيد!  سوسياليستي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


