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  دولت و سبد کاالها!

 تزهمه کاره وچند منظوره فلسفي،
 !اخالقي، اجتماعي اقتصادي  وسياسي جنسيتي 

 کارگر چادرملو با اعتراض کارگران آزاد شدند ۲۷ 

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان               
 

فاشيسم اسالمـي چـهـره واقـعـي          
نظام جمهوري اسالمي اسـت. دولـت        
نهم و دهم بـا حـذف "بـن کـاالهـا" و                
سرازير کردن گوني هاي رايگان سيب 
زمـيـنــي در اعـمـال بـيــشـتـريــن بــي                
حــرمــتــي و تــوهــيــن  بــه کــرامــت                
ميليونها نفر از مردم در ايـران چـهـره      
فاشيستي و ضد انساني اين نظـام را    
به نمايش گذاشت. و دولت يازدهم بـا   
سبد کاالها ادامه دهنده راه همين راه 

بـهـمـن       ١٣ و      ١٢ است. در روزهاي   
ماه ما شاهد دلخراشترين صحنه هـا  
بوديم. ازدحام شلوغ زنان و مـردانـي        
که در سرماي زير صـفـر درجـه بـراي           
گرفتن سبـد کـاالهـا، صـف کشـيـده             
بودند.    دولت روحاني در شـرايـطـي       
سياست سـبـد کـاالهـا را در پـيـش                  
گرفته که افرايش دستمزدها يـکـي از     

اصــلــي تــريــن مــحــورهــا و چــالــش            
کارگران با دولت و کـارفـرمـا اسـت.            
کــارگــران خــواهــان افــزايــش حــداقــل        
دستمزدها در شکل نـقـدي هسـتـنـد.        
سبد کاالها، پروژه اي از جانب دولـت  
و نهادهاي حکومتي و سياستي براي 
توجيه ايجاد سـد و مـانـع در بـرابـر                

دسـتـمـزدهـا اسـت. در            افزايش نقدي
شرايط کنونـي کـه تـوده مـيـلـيـونـي               
وسيعي از کارگران و خانواده اي آنـهـا   
براي تامين معيشت به افرايش نقدي 
دستمزدها نيـاز فـوري دارنـد، سـبـد            
ــل               ــاره کــردن حــداق کــاالهــا تــکــه پ
دستمزدها است. زمزمه حذف يارانـه   
ها با اتخاذ سياست اقتصـادي سـبـد      
کاال توسط رسانه ها، پـيـش زمـيـنـه        
اجراي سياسيت جديد رياضت کشـي    
اقتصادي و در واقع به انقياد کشاندن 
بيش از چهل ميليون از حقوق بگيران 
و خانواده هايشان در جـامـعـه اسـت.       
هزينه مالي سبد کاالها آن بـخـش از     
حقوق هاي پـرداخـت نشـده کـارگـران          
است که توسط دولت و سـازمـانـهـاي     
تـامـيـن اجــتـمـاعـي بــه شـيـوه هــاي                 
مختلف از جيب کارگران و مزدبگران 

 جامعه گرفته شده است.  
 

 

 پليس نفت فروش

 ۲ صفحه   چون يک زن است، "علم قاضي"  او را مجرم ميداندو زمينه قتلش را فراهم ميکنند!

 عبدل گلپريان
مــقــدم،    اســمــاعــيــل احــمــدي    

فرمانده نيروي انـتـظـامـي ايـران،          
گويد پليس ايران "بـه تـوصـيـه         مي

نــــژاد"،       مــــحــــمــــود احــــمــــدي     
جـمـهـوري پـيـشـيـن، اجـازه              رئيس

داشته است براي "تـامـيـن کسـري        
 .خود نفت بفروشد» بودجه

 سهند
اين متن کوتاه قبل از اينـکـه    

حساسيت برسر جايگاهها بـاشـد،   
درجه  حسـاسـيـت بـيـن قضـاوت              
ناموس پرستان و بي ناموسهـا را    
به نمايش مي گذارد!!  امـيـدوارم        
هردو  طيف بدون تعمق  وتحقـيـق   
نخوانده،  دسته ي اول مهر بـاطـل     
را برروي مطلب  نکوبند و دسـتـه     
ي دوم هم  مـبـحـث را دسـت کـم            
نگيرند ؟!  بسيار با دقت بخوانيـد   

 متشکرم.

حضور  دخـتـران و زنـان  در            
محيـطـهـاي  کـارمـانـنـد مـراکـز                
تولـيـدي ، خـدمـاتـي، مـخـتـلـط                
نمودن مراکز کسب تحصيل عـلـم     
و دانـش، دخـالـت کـردن آنـان بـه               
شکل گستـرده دربـخـش امـورات         
اجتماعي ، صـنـعـت آب وبـرق ،             
حمل ونقل ، زيبا سـازي وآراسـتـه      
ــي از                ــدگـ ــط زنـ ــيـ ــحـ ــردن مـ کـ
نظراستـفـاده از طـرح وايـده هـاي              
زيبا يي شناسي زنان ، مـعـمـاري      

ــه            ــب  ۲۷ عصــر امــروز دوشــن
معدن چادرمـلـو در اردکـان         کارگر

يزد که در روزهاي گذشته دستگيـر  

شده بودند بدليل تداوم اعتصاب و   
تحصن دوهزار کارگـر ايـن مـعـدن         
آزاد شــدنــد. بــهــرام حســنــي نــژاد           

 همچنان در زندان است. 
کارگران معدن چادرملو که از  

يک ماه و نيم قـبـل بـراي افـزايـش            
دستمزد و در اعـتـراض بـه اخـراج           
ــه                 ــژاد دســت ب ــي ن ــرام حســن ــه ب
اعتصاب و تجمـع زده بـودنـد، بـه           

ــد، در              مــبــارزه خــود شــدت دادن
مقابل شوراي تامين استان و اداره 
کار اردکان و فرماندار مرتجع ايـن    
شهر ايسـتـادنـد و خـواهـان آزادي            

کــارگــر بــازداشــتــي و         ۲۸ فــوري   
بــازگشــت هــمــه آنــهــا بــه کــار و               
همينطور افزايش دستمزد و اجـراي  
طرح طبقه بندي مشاغل شـدنـد و     

مــحــمــد عــلــي مــحــمــديــان در           
شهرهاي کردستان به چهره شـنـاخـتـه       
شده اي تبديل شد. او معلم دلسـوزي     
است که با اقدامـي ابـتـکـاري(قصـد         
  همدردي با شاگرد خود، ماهان که به

  نـوعـي بـيـمـاري           دليل مبتال بودن به
است، وي نيـز سـر       موي سرش ريخته

بـود). الـگـوي ايـن                 خود را تراشيـده 
معلم دلسوز در کانالهاي تلويـزيـونـي    
آلمان هـم مـنـعـکـس شـد. در شـهـر                  

مريوان اقدام محمد علي مـحـمـديـان     
اولين الگو نـيـسـت. اعـتـراض زنـان              
ــدامــي                ــوان در اق ــري ــوش م ســرخ پ
ــه مــزدوران اداره                ــتــکــاري عــلــي اب
اطالعات اين شهر و پوشاندن لـبـاس     
زنان به تن يک نفر که "مجرم" شناحته  
شده بود، با انعکاسي بـيـن الـمـلـلـي           
مــورد اســتـــقــبـــال قـــرار گـــرفـــت.              

اتــرهــاي خــيــابــانــي، فســتــيــوال        ئت

نگاه هفته مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 شهرهاي کردستان / نسان نودينيان

 ۴ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۳ صفحه  

 از تظاهرات معلمان سليمانيه حمايت کنيم 
 حزب کمونيست کارگري چپ عراق

 ۲ صفحه  

 ۶ صفحه  
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مقدم، دهم بهمن ماه، در    احمدي
جمع خبـرنـگـاران گـفـتـه اسـت سـال               

اي را      نژاد "جلسـه  گذشته آقاي احمدي
برگزار کـردنـد و کسـري اعـتـبـار در               
قالب فروش يک محمـوـلـه نـفـتـي بـه            
ناجا واگذار شد و محـمـوـلـه نـيـز بـه            

درصـد     ۱۱ فروش رفت و در قـالـب         
 کسري اعتبار، تامين شد".

او در عين حـال از کسـانـي کـه             
اطالعات در مورد ايـن مـوضـوع را        

گـويـد      اند انتقاد کرده و مي فاش کرده
"زيبا نـبـود در شـرايـط تـحـريـم کـه                    
همگي به دنـبـال راه حـل هسـتـنـد،               

 ".ها فاش شود ها و مسير راهکار 
پليس ايران به انتشار  اشاره رئيس

اين موضوع در گزارش تفريغ بـودجـه   
اســت کــه بــه گــفــتــه او نــام نــيــروي               
انتظامي "در کـنـار مـفـسـدان" قـرار              

 .داده شده است
........................ 

 
بکار گيري اسامي نظير "تاميـن   
کسري بـودجـه"، "کسـري اعـتـبـار"،                 

"تفريـغ بـودجـه" و غـيـره ، اسـامـي                    
پرطمطراقي است که سـران اسـالمـي      
براي مشروعيت بخشيدن بـه چـپـاول      
بکار مي گيرند. به اين ميگن غارت  
و دزدي از ثروت و سرمايه مردم. اين 
اعترافات ديگر اعـتـرافـات نـيـسـت           
بلکه نرمي از چپاول مشـتـي گـردنـه         
بگير در جغرافيايي بنام ايـران اسـت       
که در آن هر باند و هر دارو دستـه اي    
در اطراف و اکناف سرشان بـه دزدي      
هاي ميلياردي گرم است. بنا به گفته  
سرکرده يـکـي از ايـن بـانـدهـا بـنـام                 
احمدي مقدم در نهادي بـنـام نـيـروي         
انتظامي، پلـيـس ايـران بـه تـوصـيـه              
احمدي نژاد به فـروش هسـتـي مـردم         
مشغول بوده است تا جواب الزم را به 
"برادران قاچاقـچـي سـپـاه در بـنـادر              

 جنوبي کشور داده باشد. 
اين نمونه اي از رقابت در دزدي     
هاي کالن اين باندها در سـيـسـتـمـي        

 بنام جمهوري اسالمي است.  
کجاي اين دنيا مي تـوان چـنـيـن       
نمونه اي از هـرج و مـرج، حـتـي در             

 دزديهاي کالن را مشاهده کرد؟ .
نظام و سيستم سرمـايـه داري از       
بدو موجوديتش براي کسـب سـود و         
استثمار مزدبگيران قوانيني را بـراي    
چپاول نيروي کار وضع و تا به امـروز    
بر اساس اين قوانين که بـه اصـطـالح      
به نرمي متعارف و ظاهرا مـحـکـمـه     
پسند تبديل شده است، از قبل نيروي 

 کار و بنام قانون دزدي مي کند.
در نظام اسالمي اما حتي از اين 
بردگي مزدي هم خبري نيست بـلـکـه      
يک گردنه بگيري آشـکـار در جـريـان           
است که با نام خدا، اسالم و اراجـيـف   
قرون وسطايي انواع باندهاي مسلح و 
آدم کش تحت عنوان "پليس، سـپـاه،      
بسيج، مساجد، حـوزه هـاي پـرورش        
تروريسم و غيره شـب و روز سـرگـرم            
غارت و دزدي هستي مردم هستنـد.  
اظهارات احـمـدي مـقـدم نـمـونـه اي              

 تيپيک از اين نوع است.
اين بربريت و اين ننـگ جـامـعـه       
بشري را تنها با انقالبـي اجـتـمـاعـي        
براي ساختن جامعه اي انسانـي مـي     

 توان خاتمه داد.
 

اين نظم و امنيت   
 را بايد برهم زد!

 
محسني اژه اي سـخـنـگـوي قـوه        
قضائيه و دادسـتـان کـل حـکـومـت               
اعالم کرد: "اين دستگاه با افرادي که   
به اسم اعتراضات صـنـفـي اقـدامـي          
برخالف نظم عمومي و امنيت مـلـي   

 "کند انجام بدهند برخورد مي
 

ــم              ــظــم عــمــومــي در ســيــســت ن
حکومت اسالمي يعني بر هم خوردن 
شــيــرازه اســتــثــمــار کــارگــران. نــظــم          
عمومي بروايت قوانين و خـزعـبـالت    
باندهاي اسالمي حاکم بر ايران يعني 

به انقياد کشانيدن ميليونها کارگـري  
که ماهـهـا حـقـوقـهـايشـان پـرداخـت              
نشده باشد. نظم عمومي در قامـوس   
مرتجـعـيـن اسـالمـي يـعـنـي دم بـر                  
نياوردن و گرسنـگـي کشـيـدن. نـظـم            
عمومي براي اوباشان اسالمي يعنـي  
تباهي، بـيـکـاري و مـحـروم نـمـودن              
کارگران از ابتدايي ترين حقـوقـي کـه      
توسط مفتخـوران اسـالمـي بـه گـرو            

 گرفته شده است.
 

ترجمـان امـنـيـت مـلـي در قـوه                
قضائيه يعني تاميـن امـنـيـت بـراي          
دزدان و الشـخــورهـاي سـران ريـز و               
درشـت اسـالمـي، يـعـنـي اعـتـراض               
کارگران براي حقوق پايمال شده شـان    
موقوف، يعني بـگـذاريـد جـمـهـوري           
اسالمي در نهايت امنـيـت مـيـلـيـار         
ميليارد از هستي مردم و اسـتـثـمـار       
کارگران را به جيب بزنند. در قوانـيـن    

اسالمي امنيـت مـلـي يـعـنـي عـدم              
امنيت براي کـل جـامـعـه و بـرقـراي             
آرامـش مـطـلـق و ايـجـاد آسـودگــي                

 خاطر براي آيت اهللا هاي ميليارد.
 

کارگران و تمـامـي مـزدبـگـيـران         
جامعه با اعتراضات و اعـتـصـابـات     
قدرتمند خود براي تامين يک زندگـي  
انســانــي حــق دارنــد و بــايــد "نــظــم               
عمومي و امنيت ملي" اژه اي را بـر       
هــم بــزنــنــد و پــوزه دســتــه جــات و               
باندهاي حکومت اسالمي را بـخـاک     
بمالـنـد. بـرهـم زدن نـظـم عـمـومـي                   
چپاولگران مردم و عدم امنيت بـراي    
اين از گور برخواستگان امر هـر روزه    
کارگران و مردم است. بر هم زدن نظم  
خصوصي و ايجاد نا امني براي يـک    
درصـدي هـاي حـاکـم بــر ايـران حــق                
مشروع و بي چون و چراي کارگـران و    

 کل جامعه است.

 ۱ از صفحه پليس نفت فروش
 

 

همکار  ۲۷ باالخره امروز با آزادي 
خود و قـول آزادي بـهـرام حسـنـي            

 نژاد به سر کار بازگشتند. 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

آزادي کارگران معدن چادرمـلـو را     
تبريک ميگويد و کـارگـران را بـه            
تداوم اتحاد و مبـارزه بـراي آزادي       

بـهــرام حســنـي نــژاد و پــيــگــيــري           
مطالبه افزايش دستـمـزد و سـايـر         

 خواست هايشان فراميخواند. 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ، ۱۹۹۲ بهمن  ۱۴ 
 ۲۰۱۴ ژانويه  ٣ 

 کارگر چادرملو ... ۲۷ 

ــرادي، اکـــنـــون در             فـــرزانـــه مـ
بيـمـارسـتـان بسـتـري اسـت و بـقـول                  
خرمشاهي وکيلش " زير سرم" اسـت.    

بهمن تا پاي چوبه دار  ٣ ۱ او يکشنبه 
رفت و از وحشت لرزيد و فرياد زد و     
ضجه زد و زير پاي پدر همسر به قتل 
رسيـده اش افـتـاد و از او يـک مـاه                    
فرصت گرفت تا بـي گـنـاهـي اش را           

 اثبات کند. 
 فرزانه کيست؟ 

سالـه بـود      ۱۵ او يک دختر جوان 
که مجبور به ازدواج با يکي از اقـوام  
خـانــوادگــي اشــان مـيــشــود. ازدواج          

ساله آغاز ايـن   ۱۵ اجباري يک کودک 
تــراژدي اســت کــه اکــنــون شــاهــدش          

سـال داشـت کـه         ۱۶ هستيم ، فرزانه 
فرزندش را به دنيا آورد. يک دختر که  
اکنون رژيم انسانکش اسـالمـي پـاي      

او را کــه نــه ســال دارد بــه پــرونــده                 
مادرش باز کرده و از او اقرار گـرفـتـه    
اند و حتي يک کـودک را وادار کـرده           
اند عليه مادرش اقرار و امضا کنـد،  
اگر فرزانه اعدام شود، اين کـودک در    
آينده خودش ، جز کابوس چه خـواهـد   
داشت؟ حرفهاي اين کودک در مـورد    
رفت و آمد دوست فرزانـه سـعـيـد بـه          
خانه آنها يکي از اسـنـادي اسـت کـه          
مسئولين اين پرونده از آن اسـتـفـاده          
کرده وفرزانه را محکوم به اعدام کرده 

 اند. 
فرزانه با همسرش مشکل داشته 
و او را دوســت نــداشــتــه اســت. او                 
خواست طالق داشته و چون در ايـران    
زنان حق طالق ندارند، هـمـسـرش بـا         
درخواست طالق مـخـالـفـت کـرده و            
چون در ايران مردان حق طالق دارنـد    

و ميتوانند زن را مجبور به زندگي و   
تمکين کنند،. هـمـسـرش فـرزانـه را             

 مجبور ميکند با او زندگي کند. 
ساله بوده کـه عـاشـق         ۱۹ فرزانه 

سعيد ميشود. يک رابطه ديگـر و در      
نهايت، ايده قتل همسـر رسـمـي اش        
مطرح ميشود و هـمـسـرش بـه قـتـل           
ميرسد. اين پرونده يکي از دهـهـا و          
صدها پرونده همسر کشـي در ايـران         
است. تقريبا همه شبيه به اين ماجـرا   
هستند، عـدم عـالقـه زن بـه ادامـه                 
رابطه، عدم وجود حق و امکان طالق 
،  دوست شدن با يک فرد ديگر و قتل 
همسر! او دستگير ميشود و خـودش   
ميگويد براي نـجـات جـان دوسـتـش          
سعيد ، قتل را به تنهايـي بـه عـهـده         

سال قبل در يـک دادگـاه        ۶ ميگيرد.  
فرزانه محکوم ميشود و سعيد بـدون    

هيچ مشکلي از همه اتهامات تبرئـه  
 ميشود و اکنون آزاد است. 

فرزانه بعـد از مـحـکـومـيـت بـه              
اعدام و بـعـد از چـنـد سـال، اعـالم                   
ميکند که قاتل نيست و قتل توسـط  
دوستش سعيد انجـام گـرفـتـه اسـت.          
طبق گفته وکيل پرونده و اخباري کـه    
در اين مـورد مـنـتـشـر شـده اسـت،                
اسناد و تحقيـقـات کـامـل نـبـوده و             
قاضي نميـتـوانسـتـه بـا اسـتـنـاد بـه                
اسناد و مدارک حکم را اعـالم کـنـد،      
پس در اينجـا " عـلـم قـاضـي" وارد                
ماجرا ميشود يعني احساس قاضـي  
بدون سند و مدرک و چون احساسـات  
قضات در ايران همگي ضد زن اسـت  
و زن را در آن مـمـلـکـت بـا قـوانـيـن               
کـذايـي و ايـدئـولـوژي اسـالمـي آدم                
حساب نميکنند و بويژه از زناني کـه    
بهر دليلي سنتها را زير پا گذاشتـه و    
کاري خـالف شـئـونـات اسـالمـي و               
خالف تمـکـيـن کـردن و سـوخـتـن و                

ساختن  انجـام داده بـاشـنـد انـتـقـام              
ميگيرند، علم قاضي در اين  مـورد    
حکم به قاتل بودن فرزانه داده اسـت.    
دستگاه قضايي جـمـهـوري اسـالمـي         
در صدد بود در سکوت کامل فرزانـه  
را بکشد. علني شدن پرونده و عطـف   
توجه افکار عمومي باعـث شـده کـه        
اکنون موضوع رسانه اي شود و بارقه 
امـيـدي بـراي نـجـات فـرزانـه وجــود                

 داشته باشد.  
آخرين خبر از ايران ايـنـسـت کـه         
فعال فرزانه يک مـاه فـرصـت دارد و            
وکيل او ميـگـويـد در ايـن يـک مـاه               
عمال نخواهد توانسـت بـي گـنـاهـي          
اش را اثبات کند. پـس بـايـد فشـار            

 آورد و مانع اجراي حکم شد. 
کميته بين المللي عليه اعـدام ،      
اعدام را قتل عمد دولتـي دانسـتـه و        
خواهان ممنوعيت اعدام در همه جـا  
ــاهــي                 ــيــچ دادگ ــران ه اســت. در اي
عادالنه نيست و سيستم قضايي ايـن  

 چون يک زن است، "علم قاضي"  او را مجرم ميداند
 و زمينه قتلش را فراهم ميکنند!

 ۳ صفحه  
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ومديريت جامعه بـلـحـاظ  پـرداخـت          
وزنده کردن ميلياردها ايده دفن شـده    
وانتقال بخش حساس کار درجـامـعـه    
بـه آنـان،  وبـالخــره دخـالـتـگـري در                  
سايرعرصه هاي اجتماعي،فرهنگي، 
ــره ،                 ــي ــي وغ ــاس ــي ــصــادي وس ــت اق
تاثيرمثبت و آنـي در ابـعـادگسـتـرده          
وغير قابل بـاور بـرجـامـعـه خـواهـد              

 گذاشت!
نقش ارزنده نصف ديگر از پيکره 
بشـريـت يـعـنـي زنـان در بـاال بــردن                   
ــصــادي ،                ــت ــاي اق ــاره ــان ک ــدم ران
اجتماعي و سالمت  رواني بر بـخـش   
ديگر، يعني مردان وعالقه مند شدن 
به نـقـش واقـعـي ولـذت بـخـش  بـه                   
مفهوم کار و زندگي، باور بـه تـوان و       
خالقيتهاي نهفته در همديگر، عشـق  
ورزي وتبادل دراين مراوده اجتماعـي  
وخنثي نمودن انـگـيـزه سـوأسـتـفـاده            
توهين آميز جنسي مردان  نسبت بـه  
زنان ، بهره وري ودست يابـي بـه  نـا          
شناخته ها، لـذات زنـدگـي مشـتـرک          
انســانــي در تــولــيــد را بــه مــعــنــاي            
واقعـيـش در جـامـعـه  بـه نـمـايـش                     

 خواهد گذاشت.!
تــالش بــراي ايــن اقــدام مــهــم             

ضمن اينکه يک اصـل انسـانـيـسـت،        
شدني ، ضـروري ، راحـت ومـمـکـن            
است ونيـاز بـه سـپـري شـدن  زمـان                 
ندارد. اين تحول در بيش از يـک قـرن      
است که همـنـوعـان مـا بـه خـدمـت              
گرفته و از اين طريق جـامـعـه مـورد         
نظر شان را ساخته اند . تازه آنـان بـه        
اين  وضع  هم معترض هسـتـنـد! در       
کشورهاي عقب نگه داشته شده، يـک  
بخش از اين پديده ي غـيـر انسـانـي           
برمي گردد به فضاي  بسته سيـاسـي   
، فــرهــنــگــي واعــتــقــادي مــنــظــور           
(مالکيت خصوصي وسود پرستي ،    
مرد ساالري و وجود چـيـزي مـانـنـد          
مسئله ناموس وبرتري وتقدس جنـس  
مرد در هر شرايطي و در عـيـن حـال        
اهانت  به کرامت زن و...) بـخـشـي            
نيز در قالب شکل  يافتگي سـيـاسـي    
وسازمان دادن پديده ارتش بـيـکـاري       
در راستاي  کسـب سـود  نـاشـي از               
پائين آوردن  سطح توقعات و محتاج 
نمودن بيش از دو سوم  انسـانـهـا بـه         

درصـد  ۷۵ نان، اعم از  زن ومرد کـه      
آن  دو سـوم  زنـان مـي بـاشـنـد در                   
نتيجه بـايـد عـلـت ايـن  تـراژدي را                 
درچنين سياسـتـهـاي  ضـد انسـانـي             
طبقاتي  دنـبـال کـرد و دانسـت کـه                
فراي تبعيض جنسيتي بحساب مـي    

در صــد از        ۵۰ آيــنــد.؟! زنــان ايــن          
بشــريــت کــارگــران بــي اجــر ومــزدي          
هستند که  در هيچ تقويمي  تعطيلي 
ندارند! پس بنظر مي رسد  زنان تمام  
تالششان  بايد بر اين باور باشد که از 
حالت ابزار و اساسيه  ، خود را خارج 
کنند وبه اسقالل اقتصادي که همـانـا   
ــمــاعــي             ــاســي واجــت ــقــالل ســي اســت
 وانسانيشان باشد، دست  پيداکنند! 

ناگفته  نماند زنان  نبايـد  بـدون       
آگـاهــي طـبــقــاتــي وشــنــاخـت عــلــل          
وعوامل اين اختالفها ، وارد کار زار   
فعاليت در اين  زمينه شوند!؟ جهـت   

طــيــف وســيــعــي از زنــان          –اطــالع   
مبارز ، به دام  مقوله ي فمـنـيـسـتـي      
افــتــاده و تــمــام  مشــکــالت  خــود              
وجامعه را ناشي از مردان مي دانند. 
درصورتيکه  خود مردان قرباني ايـن    
وضع  نابرابر وغير انساني  جـامـعـه        
طبقاتـي  گشـتـه انـد. نـمـونـه هـاي                    
ديگري در  اشکال مبارزه  در قـالـب      
همين  محدود نگريها و خوش باوري 
ما زنان ومردان  به چشم  ميخـورد .    
اشاره به دو نکته ي از انها  مي تواند 

-کمک  خوبي براي ما باشند. مثال    
در ارز يابي فکري  کسـانـي کـه           -۱ 

اعتقاد دارند کـه  در جـامـعـه  بـي                  
طبقه ، ظلم ونابـرابـري ديـگـه وجـود          
ندارد!  به طرفداران خود  ديکته مـي   
کنند که  براي بهبود وضـع  زنـدگـي        
ــارزه                  خــود وجــامــعــه شــون ،  مــب
وفعاليت  مطالباتي  نياز نيست! در    
درازمدت هـمـه چـيـز  حـل خـواهـد                  
شد؟ ! در صورتـي کـه تـالش  بـراي              
هرنوع پـيـشـرفـتـي،  بـايـد خـواسـت                
ومطالبه درخور همان ايـد ه را طـرح         

يـا در       -۲ -وحول آن  فعاليت نـمـود.   
سياست  سود پرستانه  پسامدرنيسم 
که  يک گرايش لـيـبـرالـي مـحـسـوب          
مي شود  اعالم  ميـدارد کـه امـروز        
ديگه عصر آنفرماتيک والکـتـرونـيـک     
است، عصـر اطـالعـات وارتـبـادات            
است وديگر  نياز به تـولـيـد نـيـسـت           
وازاين طريق عـده اي از انسـانـهـاي             
خوش قلب را مـي فـريـبـنـد ومـورد               
اخاذي قرار مـي دهـنـد  ؟! از ايـن                   
طريق  شرکتهاي  هرمي مانـنـد گـل      
کويستها را  سازمـان مـي دهـنـد و           
دست به چپاول مـردم مـحـروم  مـي           
زنند و ثروت اندوزي مي کننـد. بـنـا       
براين هدف  ازآوردن چـنـيـن  نـمـونـه           
هايي  تنها براي دقـت  وهـوشـيـاري         
بيشتر در شناخت  جايگاه انسانيمان 
است . مبارزه زنان بـراي رهـايـي از           

قيد اسارت ، يک واقعيت طبقاتيست 
ــه آن                    ــاســي ب ــي ــه س ــد از زاوي ــاي وب
نگريست. خواست ومطالبات  زنـان        
قرار گـرفـتـن درمـقـام وزيـر وسـفـيـر                
نيست ! تغير جايگاه زن بـر مـرد از            
نطر اقتصادي ومديـريـتـي نـيـسـت !          
خــواســت  زنــان رهــايــي کــامــل از              
هرگونه ستم  جنسي ، مـلـي، نـژادي        
وطبقاتي وکسب  موقعيـت انسـانـي      
شان است. بهـر حـال : بـه مـوضـوع                 

 برگرديم.
چـنـد نـمـونـه اي از مـراکـز تــک                  
جنسي ومردانه ، خشـن و خـطـرنـاک          
باهزاران عارضه غير انساني ، تـيـتـر    
وار  برايتان بازگو مي کنم تا  بيشتـر  
به  واقعيتهاي راز زنـدگـي  انسـانـي           

 نزديک شويم.
بيشترين  مراکز کار وتولـيـد    ۱ -

 مردانه اند!؟
مراکز  نظامي وجبهه هـاي    -۲ -

جنگي تماما مردانه هستند ،سـربـاز   
خانه ها خالي از دختران سـربـاز مـي      
باشند!! (البته اين  مسئله خود جاي    
بحـث دارد.؟) مـقـرهـاي نـيـروهـاي                 

%ا قهرمـانـان مـردنـد  !           ۹۹ چريکي 
  

جداسازي جنسي در مراکز  -۳ -
تحصيلي اعم از  مدارس ، دبيرستان 
ودانشگاهها، درزير تحلـيـل حـجـاب        

 قانون در موردشان  وضع شده!!
بازداشتـگـاهـا وبـنـدهـاي           -۴ -

 زندانها 
اردو گاهـاي کـار اجـبـاري          -۵ -

 زير مجموعه جرائم اجتماعي
خوابگاهاي دانشـجـويـي و       -۶ -

رهروهاي تفريحي وتحقيقي وبعـضـي   
 از مکانهاي نمايشگاها وغيره  

مراکز شنا، کنـار در يـا و          -۷ -
 استخرها 

مشاغـلـي مـانـنـد حـمـل              -۸ -
ونقل عمومي ( تـاکسـي ، اتـوبـوس          

 واز دو جانب ( حامل ومحمول)؟
انواع سالن هاي ورزشـي،      -۹ -

فوتبال وساير ورزشهاي جـمـعـي واآل        
آخر...  تـمـامـا مـردانـه بـي ريـخـت                  
وقواره ومرده وفضاي بـي عـالقـگـي          
ودهها گونه از اين قبيل جدا سازيـهـا   
، ساختن  پرداختن ، شکـل دادن بـه       
چنين دسته بنديهاي جـنـسـيـتـيـي ،           
قدامي هستند براي باز توليد بـرتـري    
بخشي  بـر بـخـش ديـگـر جـامـعـه.                   
منظور مردان بر زنان!  امـا درقـالـب       
تاميين  به اصطالح  زندگي يـا اداره     
امور خانواده واز اين قبيل توجيهات 
منفـعـت طـلـبـانـه! از طـرف ديـگـر                    
رسميت بخشيدن به نيروي کارازان دم 

دست سرمايـه داران . نـتـيـجـه ايـن                
مهندسي نظام اقتصادي ، زنان  را به 
اشياء چنـد کـاره  الـبـتـه  بـا تـمـام                      
مصـيــبـتــهــاي نــاشـي ازمــنـاســبــات          
موجود تبديل کرده است.وجود و سـر   
برآوردن اين همه  جنايت ، تـبـعـيـض     
ونابرابري ناشـي ازگـنـديـدگـي نـظـام             
ســيــاســي اقــتــصــادي  رايــج درايــن           
جوامع  با نسبيتهاي خاص خود شان  
در جهان است.  در وراي اين جامـعـه    
سرمايه داري و تـقـسـيـم بـنـديـهـاي                 
نابرابر وغير انساني ، منظور حضـور  
گسترده  وفعال وانساني زنان، يعـنـي   
بدون در نظر گرفتن  جنسينتش ، اين 
ارزشهايي که  در پايين  به آن اشـاره      
مـي کـنــم در درون زنــدگـي واقـعــي               

 انسان  خوابيده است . 
الف: آرامش  رواني وسـالمـت      -

 جسمي
ب: شکوفـايـي خـالقـيـتـهـا و              -

مســلــط شــدن بشــر بــرتــمــام  غــيــر             
ممکنـهـا  وغـلـبـه هـرگـونـه  رکـود                    
ــاعــي               ــم ــت ــاســي ، اج ورخــوت ســي

 واقتصادي  در جامعه 
ــول                 ــن اصـــ ــتـــ ــاالرفـــ پ: بـــ

 واستانداردهاي زندگي : 
اعم از تقسيـم کـار بـه شـيـوه ي              

در عــرصــه هــاي        –عــلــمــي و      
آموزش وپرورش ، بهـداشـت ودر     

 مان و تغذيه وسالمت و...
پــــيــــشــــرفــــتــــهــــاي ―ت     --

تکـنـولـوژيـکـي وهـر آنـچـه مـربـوط                 
ومرتبط به زندگـي در شـان  انسـان            
باشد،در آن جامعه  توسعه وتـکـامـل    

 پيدا خواهند کرد!
بدست آوردن اين  دنياي واقـعـي    

، تنها با برداشتن جور و بند واجـبـار   
ونــاخــواســتــه هــاي تــحــمــيــل شــده             
ــرســرانســان امــکــان پــذيــرخــواهــد           ب
بود.ونيازي به  پيدا کردن راه حل هـا     
ي  بروکراتيک وپـيـچـيـده  نـيـسـت!!               
يکي از اقدامات  جـانـبـي آن  ايـن               
است که تمام انسانهاي  قـابـل بـکـار       
باالي هـجـده سـال ، بـدون در نـظـر                   
گرفتن هيچ گونه هويتي  واز جـملـه          
تبعيض جنسيتي، بتوان در جـامـعـه      
شرايط کار مناسب  برايشـان فـراهـم      
گردد ويا اينکه  از درآمـد عـمـومـي         

% تــامــيــن اجــتــمــاعــي       ۱۰۰ بــطــور   
شــونــد . در جــامــعــه اي کــه آحــاد                
انسانهاي آن در کـار وتـولـيـد نـقـش               
داشته باشند، آن جامعـه بـه مـعـنـي          
واقعيش  انساني ، مـتـنـوع وجـذاب         
خواهد بود .و قطعا هم از نظر  ثروت   
افزايي و رفاه  عمومي  خوش بـخـت     
ترين جامعـه ويـا کشـور وهـر گـونـه                
نامي که بر آن که  بـگـذارنـد خـواهـد        
بود!  وهم  باسر کار رفـتـن  وايـجـاد          
اشتغال  براي کليـه انسـانـهـاي قـادر          
بکار، تاثيرش بر ساعت کار حد اقـل   
بـه يــک پــنــجــم  امــروزيـش خــواهــد             
رسيد !؟  در مقابل : ثروت اجتماعي  
بصورت  تسـاعـد  افـزايـش خـواهـد             
يافت. وآنگاه  تعـريـف کـار  چـنـيـن               
خواهد يود ؟کار يک تفريح  خالقانه ، 
با عالقه و يک هـنـر تـخـصـصـي در             
ــمــودن شــعــور وآزاد کــردن               ــارور ن ب

 تزهمه کاره...
 

حکومت صالحيت رسـيـدگـي بـه         
هيچ پرونده اي و از جـملـه پـرونـده         
هاي  جنايي  از اين نوع را نـدارد.   
متهمين با شکنجه وادار بـه اقـرار     
ميشوند و اسناد و مـدارک جـمـع          
نميشود و مورد بررسي و اسـتـنـاد     
قرار نميگيرد و در نبود اسـنـاد و       
مدارک " علم قاضي" اسـت کـه د           
ــراد               ــدگــي اف رمــورد مــرگ و زن

 تصميم ميگيرد.  
ما خواهان لغـو حـکـم اعـدام         
فرزانه و در عين حال عطف تـوجـه   
به شرايط او هستيم. زنـدگـي ايـن         
ــران تــحــت حــاکــمــيــت               زن در اي
جمهوري اسالمي نمـونـه مـجـسـم        
فشار و بي حقوقي و بي عـدالـتـي      

 در آن  جامعه است. 
فرزانه را بايد نجات داد و اين 

امر ميسر نميشود مگر اينکه در   
سراسر جـهـان اعـتـراض کـنـيـم و              
حکـومـت قـاتـلـيـن را زيـر فشـار                 
بگذاريم. فـرزانـه در بـيـمـارسـتـان             
است و عمال از ترس و وحشـت و        
اين همه بي عدالتي و فشـار ، در      
شرايط روحي بسيار وخيمـي بسـر     

 ميبرد. بايد به ياري او شتافت. 
کميته بين المللي عليه اعـدام  
ازهمگان دعوت ميکند بهر طريق 
ممـکـن بـه ايـن حـکـم ظـالـمـانـه                   

 اعتراض کنند.  
حکم اعدام فرزانه مرادي بايـد  
فـورا لـغــو بشـود. بـه ايــن حــکــم                

 اعتراض کنيد!  
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۴ فوريه  ۵ 

 چون يک زن است...

 ۴ صفحه                     
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 ۳ از صفحه 

زمســتــانــي و بــاد بــادک هــا بــراي               
کودکان از اين نوع اقدامات ابتکاري 
ــوع                  ــدازه از ايــن ن هســتــنــد. هــر ان
اقدامات در شهرهاي کردسـتـان  در       
شکل گسترده تري انجام شود تقويت 
اتحاد و همبستگـي مـردم و بـخـش           
پيشـرو جـامـعـه اسـت. نـمـونـه زيـر                    
مراسمي است که در روستـاي نـي از       
روستاهاي حومـه شـهـر مـريـوان در            
انجام تقدير از معلم دلسـوز مـحـمـد       
علي محمديان در رسانه ها منعکس 

 شده.
در مراسمي در روستاي "ني" از      

توابع شهر مريوان از مـعـلـم دلسـوز           
مـدتـي         محمد علي مـحـمـديـان کـه       

قصـد هـمـدردي بـا شـاگـرد                 پيش به
دليل مبتال بـودن      خود، ماهان که به

  موي سرش ريـخـتـه       نوعي بيماري  به
  است، وي نيز سـر خـود را تـراشـيـده           

عـمـل آمـد. ايـن کـار               بود،  تقدير به
مـتـعـاقـبـأ          محمد علي محمديان که

شاگـردان ديـگـرش هـم سـر خـود را                 
بودند در سطح وسـيـعـي در          تراشيده

هاي داخـلـي و خـارجـي دنـيـا                رسانه
مطرح گرديد و در اقصا نقاط دنيا با 

تالش و دلسـوزي ايـن         به  احترام ويژه
در   .معلم فـداکـار بـحـث مـيـگـردد             

ي اين تقدير و ارجـگـذاري روز          ادامه
بهمن در روسـتـاي "نـي"            ١١ ،  جمعه

ي مريوان  و بـا حضـور مـردم         منطقه
اي از ايـن   اين روستا  طي مراسم ويژه

در    .عمـل آمـد      معلم فداکار تقدير به
اين مراسم مـردم روسـتـا بـا تـقـديـم              

گل و لوح تقدير از او قـدردانـي       دسته
 کردند.
 

کارگران فوالد زاگرس در  
اعتراض به تعويق هفت ماهه در  
پرداخت حقوق شان در مقابل  

فرمانداري شهرستان قروه  
(واقع در استان کردستان)  

 .اند تجمع کرده
کــارگــر فــوالد       ٢٠٠ بــهــمــن:     ٩ 

بهـمـن    ٩ زاگرس از صبح (چهارشنبه 
ماه) در اعتراض بـه تـعـويـق هـفـت              
ماهـه در پـرداخـت حـقـوق شـان در                 
مقابل فرمـانـداري شـهـرسـتـان قـروه            

کـارفـرمـا حـق بـيـمـه             .اند تجمع کرده
هاي تـيـر، مـرداد،         کارگران را در ماه

آبان، آذر و دي بـه حسـاب تـامـيـن                

اجتماعي واريز نکرده اسـت و ادامـه       
ايــن رونــد نــگــران کــنــنــده بــه نــظــر              

کارخانه ذوب آهن اصفـهـان    .رسد مي
ابراز تمايل کرده که فوالد زاگـرس را    

رسـد     احياء کـنـد امـا بـه نـظـر مـي                 
سهامداران فوالد زاگرس تمايـلـي بـه      

بـخـشـي از سـهـام             .اين کـار نـدارنـد     
بـه  »  يـاسـوکـنـد    « معدن سنگ آهن   

سهامدارن فوالد زاگرس تعلق دارد و 
دهـنـد بـه جـاي راه              ها ترجيح مـي  آن

اندازي مجدد کـارخـانـه، مـواد خـام            
تعدادي از کارگـران   .اوليه را بفروشند

به نمايندگي از ساير مـعـتـرضـان بـه        
فـرمـانـدار    »  حسن رسولي«مالقات 

اند تا مشـکـالت      شهرستان قروه رفته
 .کارگران را با وي در ميان بگذارند

 سقوط و مرگ کارگر  
 قالب بند  

ــنــد             ٨  ــهــمــن: کــارگــر قــالــب ب ب
،جهانگير اميني از اهالـي روسـتـاي      
خانقاه شويشه هنگام کار در طبقـات  
باالي ساختماني در نـزديـکـي هـتـل          
شادي سـنـنـدج دچـار حـادثـه شـد و                

و به دليل شدت جراحات  .سقوط کرد
 .وارده جان خود را از دست داد

اعضاي کميته هماهنـگـي نـيـز        
مــرگ ايــن رفــيــق را بــه خــانــواده و              
دوســتــان وي تســلــيــت عــرض مــي           

 نمايد.
 

مرا از مالقات با همسر و تنها  
فرزند بيمارم نيز محروم کرده  

 اند
بهـنـام ابـراهـيـم زاده: شـکـنـجـه                 
دستجمعي يا انتقامگيري فردي بـار    
ديگر شمشير انتقام نيروهاي امنيتي 
از نيام برآمد و براي چندمين بـار بـه       

دي در زنـدان         ٩ خاطر اعـتـراضـات      
اوين و انتشار بيانيه هايي از جـانـب       
من در دفـاع از حـقـوق زنـدانـيـان و               
کودکان کار و کارگران از همه حـقـوق   
ناچـيـزي کـه يـک زنـدانـي دارد نـيـز                   
محروم شدم. بعد از يک و سال و نـيـم    
انتظار براي اعزام به بيمارستان، روز   

دي مسئولين زندان از اعزام مـن   ١٨ 
به بيمارستان براي مـداواي دردهـايـم      
جلوگيري کردند، دردهايي که عمدتـا  
در زندان به آنها دجـار شـده ام. امـا             
انتقام گيري به همين جا خـتـم نشـد!        
آنها مرا از مالقات با همسر و تـنـهـا    

فرزند بيمارم نيز مـحـروم کـرده انـد.           
فرزندي که در شرايط سخت روحي و   
شيمي درمـانـي نـيـاز بـه حضـور و                  
محبت پدرانه دارد تا انـدک کـمـکـي         
براي تحـمـل دردهـايـش بـاشـد. اگـر               
مسئوالن زندان با من مشکل دارنـد    
گناه اين کودک چيست؟ آيا فرزند من 
کــم از فــرزنــدان عــراق و ســوريــه و               
افغانسـتـان دارد کـه هـر روز مـورد                
ــت و آزار و از دســت دادن                  خشــون
والدينشان قرار مي گيرنـد؟ آيـا ايـن        
نقض آشکار حـقـوق بشـر و کـرامـت            
انساني نيست؟ مسئوالن زندان مـي    
خواهند بگويند تا وقـتـي از حـقـوق           
کودکان ديگر و زنان و کارگران دفـاع  
مي کني حق ديدار بـا تـنـهـا فـرزنـد             
بيمارت را نخواهي داشت! مسئولين  
به دليل انتشار مطالبم در هنگـامـي   
که بـيـرون از زنـدان بـودم مـن را از                  
مالقات با فرزندم محروم کردند و از   
همان هنگام موفق بـه ديـدار فـرزنـد           
بيمارم نشده ام و همچنيـن بـه دلـيـل         
همين مشکالت همسرم در وضعيـت  
روجي بسيار ناگواري قرار دارد. جـا       
دارد اينجا از همه کسـانـي کـه بـراي         
فرزندم نيمـا زحـمـت کشـيـده انـد از               
جمله کادر درماني بيمارستان محـک  
و همينطور مردم مهربان و دوسـتـان       
خوبم تشکر کنم چرا که با اين کـمـک     
ها بوده که نيما توانيـسـتـه اسـت تـا          
حدودي روزهاي خطرناک درمانش را   
پشت سر بگذارداما همچنان نياز بـه    
ــيــمــا                ــژه دارد. ن مــراقــبــت هــاي وي
همچنان بايد زير نظر پزشک بـاشـد و     
به شيمي درماني اش ادامـه دهـد و         
هر انساني مي داند که يک کودک در   
اين شرايط نياز به حضور پـدر دارد.      
اين شرايط سخت، شـکـنـجـه روحـي          
محسوب مي شود و اگـر مسـئـوالن      
فکر مي کنـنـد تـا از مـواضـع بشـر               
دوستانه خود، از حـمـايـت از حـقـوق          
کودک و حقوق کارگر عقـب نشـيـنـي       
مي کنم،اگر فکر مي کنند از کـنـار       
کوکان کار و کودکاني که براي امـرار  
معاش تن نحيفشان را به خيابان مي 
سپارند پا پس مي کشم اگر فرک مي 
کنند دوستان کارگر و زحمت کشم را 
تنها مي گذارم بايد بدانند مسلما بـا  
هزينه هاي سنگـيـنـي کـه تـا کـنـون              
متحمل شده ام هر گز نه کـارگـران را     
تنها مي گذارم و نه کودکان بي گـنـاه   
را و همچنان بر عقايد خود پا فشاري 
مي کنم! شرايط همسـر و فـرزنـدم و           
بيماري خودم هر روز شرايط را بـراي    
من سخت تر و سخت تر مي کـنـد و       

 

توانائيهاي بشر براي زندگي کـردن   
ــعــالــي وتــوســعــه             ودر خــدمــت ت
بخشيدن به دنيـاي بـهـتـر خـواهـد           

 بود.
اجازه بدهـيـد  اصـل مـاجـرا             

راتعريف کنم.؟؟!!  درسـايـت  يـا             
فضاي کارگاه  با يکي از دوسـتـان   
بطرف سالن غذا خوري در حـرکـت   
بوديم ، از گرد وخاک داخل کارگـاه  
شاکي بوديم  . مسئله آب پـاشـي        
خيابانهاي اصلي  را مـن بـا عـده        
اي از مسئولين در ميان گـذاشـتـم     
و در ايـن بـاره سـرگــرم صــحـبــت               
بوديم. نـاگـهـان دوسـتـم بـرگشـت               
وگفت عزيز جان  تو با آب پـاشـي      
ميخواهيد طراوت  رابـه مـحـيـط       
ببخشيد !اما من با نگاههان يـک     
غزال مهندس پژمرده گـي  جسـم         
وجانم که ناشي از سختي مـحـيـط    
کار تـاقـت فـرسـا بـود، فـرامـوش              
کردم وازتنم دررفـت .بـا احسـاس           
آرامشي گل سـنـگ دلـم زنـجـاب           
شد .انگاه  قوث وخزه ي قلـبـم کـه       
ناشي تراوت بخـشـيـد ن نـداي آن           
نگاه بود جان گرفـت ؟!! گسـتـرده           
باد محيط  هـاي زنـانـه ومـردانـه          

 درکاروزندگي بشر
حکمت دخالت زنان  در تـمـام      
ــدگــي ضــروري              مــوارد کــار و زن
وداراي اهميت اسـت .الـبـتـه ايـن             
نوع از برابري، مانند ملـکـه شـدن       
و رئيس جمهور شدن  زنان ، و يـا      
در صف اول اقامه ي نـمـازوحـتـي       
زنان را در قسـمـت جـلـوي مـتـرو             
واتوبوس  نشا ندن يک دمکـراسـي   
بورژوايي  وپوچ وتوهين آميزاسـت   

 وربطي به آزادي وبرابري ندارد
زنده باد انسان  بـودن بـدور از       
هرگونه مرزعقيده، جنسيت ، زبان 
و رنگ ومليت. فعآل اين جـايـگـاه     
انسان است ، البته نه به  زيـبـايـي      
اين تصاوير. همه ما اين را لـمـس      
کرده ايم  اون روي سـکـه  را هـم                

 تصور کنيد؟!
 

جامعه اي که اساس آن  
 انسانيت باشد

 
من  بر خالف تمام تعبيرهـاي  

سـوداگـرانـه  وبـنـد          شبه ليبرالـي،    
وبست هاي تجاري ،  گسـتـاخـانـه       
ويا از روي برنامه ، ابـزاري کـردن          
انسان، باروش عوام فريبانـه و...،       

ــپ                 ــات چــ ــرايشــ ــج در گــ رايــ
غيراجتمـاعـي و از نـوع  حـقـوق                
بشري آن، اسـاس انسـان بـودن را            
پراتيک کمونيستي در چـار چـوب       
اخالق وتواضع صميمـا نـه،اذعـان      
به حقانيت، جـاي اعـتـمـاد بـودن،          
تعلق خاطر بـه هـمـگـان، شـفـاف             
سازي وروان کردن مسـيـر زنـدگـي       

 انساني مي دانم.
بــا داشــتــن مــنــش وروش               
صراحت کالم  وصداقت  در رفتـار  
وکردار انسان، ديـگـرجـايـي بـراي          
هــيــچ گــونــه  فضــاي نــاخــالصــي          
دروجود خـود انسـان وهـمـچـنـيـن            
جامعه، مانند تمرکـزاعـمـال عـده       
ــردن شــگــرد              ــکــارب اي خــاص، ب
وترفند، ترور، تحـقـيـر ويـا تـزويـر           
وکوچک نمودن جايگاه انسان نـمـي   
ماند. هرچه غير ازاين باشـد وراي     

 انسانيت قضاوت ميشود.
در يــک کــالم  کــمــونــيــســت            
داستان زندگي واقعي بشر بـاتـمـام    
خصوصيات انسانيش با پـراتـيـک      
اجتماعي اسـت. بـايـد ايـن جـدال             
لذت بخش را اينقدرادامه  داد تـا    
به فرهنگ غالب جامعه  تـبـديـل      

 گردد. 
بشر متمدن بيزار از خشـونـت     
ونابرابريست. همچـنـيـن مـکـتـب          
تــفــرق وتــنــزل، انــتــقــام وارعــاب           
نيست.سالح جـنـگـش مـنـطـق ،              
اقناع ودوستي ، بـاور بـه امـکـان            
پذيري وارج نهادن است. من ازاين   

 جنبش واز اين نوع انسانم.
شخصا تمام انسانها را با هـر    
عقيده ودر هـرسـطـحـي از دانـش            
ــت             ــا دوسـ ــبـ ــلـ ــان قـ ــايشـ ــوانـ وتـ
دارم .انسانها  بدون اسـتـثـنـا پـاک         
ــط            ــرايـ ــن شـ ــد.ايـ ــدنـ ــنـ ــمـ وارزشـ
اجتماعي، اقـتـصـادي وسـيـاسـي           
غالب بر جامعه است کـه بـخـاطـر       
ــش            ــعــيــت حــاکــمــان حــفــظ مــوق
ودرچارچوب يک مناسـبـات سـود      
پرستانه ،  انسانها را نـاخـواسـتـه         
وبه ناچار در موقعيت غير انساني 
ودر مقـابـل هـم قـرار مـي دهـد.               
بايداتحاد وهمبستگـي طـبـقـاتـي        
درجهت بزير کشـيـدن ايـن جـهـان            
وارونــه را جــاي گــزيــن تــمـــام                  
مناسبات اقـتـصـادي ،سـيـاسـي،         
فرهنگي آن کرد . زنده باد جامعـه   

 اي که اساسش انسانيت باشد.
 

 تزهمه کاره...

 ۵ صفحه  
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 ۴ از صفحه

در اين شرايط براي رسيدن به حـقـوق     
خود بايد اقـدامـي در پـيـش گـيـرم.               
ادامه وضع موجود من را ناگـزيـر از     
اعتصاب غذا به عـنـوان آخـريـن راه           
حل خواهد کرد. مـن بـار ديـگـر بـر               
ضرورت مالقات با فرزند بـيـمـارم و        
همچنين اعزام خودم به بـيـمـارسـتـان      
تاکيد مي کنم و اينها را جزئ حقـوق  
خــدشــه نــاپــذيــر خــود مــي دانــم و               
همچنين از همه انسانهاي شـريـف و       
آزاديخواه استمداد مي طبلم. رنج بي  
عدالتـي مـرا کـمـتـر از رنـج کـودک                  
بيمارم من را آزاد نـمـي دهـد. مـن                
ايستادگي مي کنم ولي چـه کسـانـي      
بايد پاسخگوي اين همه بي عدالـتـي   
بـاشـنــد؟ امـيــد کـه هـمـه زنـدانـيــان                 
سياسي به هـمـه حـقـوق خـود دسـت             
يابند، بي شک حمايت ها و دلگرمـي  
هاي شما از بـيـرون زنـدان تـاثـيـربـه                
سزائي در شرايط ما و تشويق ما بـه    
ادامــه راهــمــان دارد و هــمــچــنــيــن            
مسئولين اين همه بي عدالتي را در     
افکار عمومي زيـر فشـار قـرار مـي           

بـهـنـام ابـراهـيـم زاده زنـدانـي                دهد.  
بـهـمـن       ٧   -٣٥٠ سياسي اوين بـنـد       

 ١٣٩٢ 
 

خانواده   ٢ اطالعيه شماره 
فعالين کارگري دستگيرشده  

 مهاباد
به دنبال درج اطالعيه شماره يـک  
خانواده کارگران دستگيرشده( واحـد     
سيده، محمد موالنايي و يوسـف آب    

و    ٢١/١٠/٩٢ خرابات) به تاريخ    
درخواسـت ايـن خـانـواده هـا جـهـت                
ــاع از                  ــه دفـ ــتـ ــيـ ــمـ ــل کـ ــيـ ــکـ تشـ
دستگيرشدگان کارگري شهر مهاباد، 
جمع کثيري از زنان و مـردان کـارگـر        

اقــدام بــه      ١١/١١/٩٢ در تــاريــخ     
تشکيـل مـجـمـع عـمـومـي کـردنـد.                

صـبـح    ١٠ مجمع عمومي در ساعت 
در شـــهـــر        ١١/١١/٩٢ مـــورخ    

مهاباد با حضـور جـمـع کـثـيـري از               
شرکت کـنـنـدگـان کـه بـه اطـالعـيـه                
شماره يک خانوداه دستگـيـر شـدگـان       
مهاباد جـواب مـثـبـت داده بـودنـد،             

برگزار شد. ابتدا شـرکـت کـنـنـدگـان            
رئيس مـجـمـع عـمـومـي را بـا راي                
علني انتخاب کردند و بعد از آن هـر      
کدام از دستگـيـرشـدگـان و خـانـواده           
هاي آنان توضيحاتي در مورد کميته 
دفاع و ضرورت تشکيل اين کـمـيـتـه     
را به استحضار شرکت کنـنـدگـان در      

 مجمع عمومي ارائه دادند.
 

مجمع عمومي با سخنان شرکت 
کنندگان در مورد تشکيل کمـيـتـه و      
ضرورت آن به کار خود ادامـه داد و        
چند پيشنهاد براي نام گزاري کمـيـتـه    
به اطالع حضار رسيد که در نـتـيـجـه     
کميته اي بنام "کميته دفاع از فعالين 
کارگري مهاباد" ( محمد موالنايـي،   
واحد سيده و يوسف آب خرابـات) از     
طرف مجمع عـمـومـي بـه تصـويـب             
رسيد. مجمع عمومي بعد از ايـنـکـه     
نــام و مشــخــصــات کــمــيــتــه را بــه             
تصويب رساند وارد مرحله ديـگـر از       
دستور جـلـسـه شـد کـه انـتـخـابـات                  
اعضاي هيئت اجـرايـي ، بـازرس و            
سخنگو بود. نتيـجـه انـتـخـابـات بـه             
شــرح زيــر اســت. اعضــاي هــيــئــت             

 –  ٢ عثمان اسماعـيـلـي      -١ اجرايي: 
ــت             ــزد دوس ــب اي ــن ــورش   –  ٣ زي ک

 –  ٥ شـادي رسـولـي          –  ٤ بخشنـده    
مريم صفرياني   –  ٦ رحيم خضر سور 

نـــظـــام   –  ٨ يـــداهللا صـــمـــدي         –  ٧ 
مـحـمـود صـالـحـي .             –  ٩ صادقـي    

 ١ اعضاي علي البدل هيئت اجرايـي    
اسعـد مـولـود        –  ٢ ريبوار شمعي   –

زاده بازرس: ژيان صبحاني. در ادامه 
جلسه کـورش بـخـشـنـده بـه عـنـوان                 
سخنگوي کميتـه دفـاع از فـعـالـيـن             
کارگري مـهـابـاد انـتـخـاب شـد. از                 

کميته دفـاع از     ١١/١١/٩٢ تاريخ 
فعالين کـارگـري مـهـابـاد( مـحـمـد                
موالنايي، يوسف آب خراباد و واحـد    
ســيــده) تشــکــيــل و رســمــا" کــار و               
فعاليت خود را در راسـتـاي اهـداف          
مصوب شـده در مـجـمـع عـمـومـي                

 شروع و اعالم موجوديت مي کند.
 

 
 زندان ـ و دستگيري ها  

زندان مرکزي اروميە بـا افـزايـش      
فشار بر زندانيان اين زندان مـرخصـي   
هفتگي آنها را لـغـو و اسـتـفـادە از                
کيوسک تلفن را بـراي آنـهـا مـمـنـوع           

اين فشارها در حالي است کە    .کردند
روز گـذشـتە ( آغـاز              ١٤ طي مدت   

شـهـرونـد در زنـدان            ١٠ ماه )       بهمن
ــد و               مــرکــزي ارومــيە اعــدام شــدەان

تن ديگر نيز جهت اجراي  ٢ همچنين 
 .حکم بە قرنطينە انتقال دادە شدەاند

 
پس از گذشت بيش از يک هفتـه   

از بازداشت "دانا لنج آبادي" اين فعال 
دانشجويي از بازداشتگاه اطـالعـات   

 .مريوان به سنندج منتقل شده اسـت 
علي رغـم پـيـگـيـري هـاي مسـتـمـر                
خــانــوده ايــن "دانــا لــنــج آبــادي" در              
ــداري وي،              ــه ــگ ــحــل ن خصــوص م
مقامات امنيتي به خانواده اين فعال 
دانشجويي گفته انـد کـه فـرزنـدشـان            
يکشنبه هفته گذشته به بازداشـتـگـاه    
اداره اطالعات سنندج منتـقـل شـده      

دانـــا لـــنــج آبــادي" فــعـــال               .اســت 
دانشجويي و مـدنـي مـريـوانـي، روز          

بهمن در محل کارش در اين  ٥ شنبه 
شــهــر تــوســط نــيــروهــاي امــنــيــتــي         
بازداشت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي               

وي کـه فـعـالـيـن           .منتقـل شـده بـود       
دانشجويي دانشگاه پيام نور مريـوان  

 ١٣٨٩ مي باشد پيشتر نيز در سـال    
و به دليل شرکت در اعـتـراض هـاي          
دانشجويي به اعدام فرزاد کـمـانـگـر،     
شيرين علم هولي، علي حـيـدريـان و        
فرهاد وکيلي از سوي اداره اطالعات 
مريوان بازداشت شده بـود و بـه يـک            

 .سال حبس تعليقي محکوم شده بود
اين فعـال دانشـجـويـي کـه يـکـي از                
اعضاي انجمن سـبـز چـيـا نـيـز مـي              
باشد، طـي سـال هـاي اخـيـر بـارهـا                
تلفنـي بـه اداره اطـالعـات مـريـوان               

  .احضار شده بود
 

دادگاه رژيـم در شـهـر ديـوانـدره              
براي آزادي موقت يک فعال سـيـاسـي    
بازداشتي به نام "سيد انـور قـريشـي"       

ميليون تومـانـي    ٨٠٠ وثيقه سنگين 
سيد انور قريشي به اتهـام   .صادر کرد

ــزاب               ــا احـ ــالـــي بـ ــاري مـ ــکـ ــمـ "هـ
اپوزيسيون" توسط نيروهاي امنيـتـي    
رژيم بازداشت شده بـود. وي پـس از          
دستگيري به مدت يـکـمـاه در اداره          
ــدره در               ــوان ــم در دي اطــالعــات رژي
بازداشت بسـر بـرد و در ايـن مـدت               
تحت بازجويي و انواع فشـارهـا قـرار      

 داشت.

 
 

  ٤ بي خبري از سرنوشت 
 کولبر  

 
از سرنوشت؛ فـاخـر شـيـنـودکـان           
فرزند احمد و شاکر شينودکان فـرزنـد   
احمد از اهالي روسـتـاي "گسـيـان" و           

پور فرزند مصطفـي سـاکـن       آدم گردي
روستاي "شيخ زرد" و خـبـات فـرزنـد           
موسـي سـاکـن روسـتـاي "ديـزج" از                 
مناطق مرگور کـه بـه کـار کـولـبـري             

مشغولـنـد اعـالم بـي خـبـري شـده.                  
ساکنين محلي به خـبـرنـگـار کُـردپـا         

اند، به دليل بارش برف و سقوط  گفته
هاي مرزي با کُـردسـتـان     بهمن در کوه

ترکيه احتماال کولبران گـرفـتـار بـرف       
ايـن کــولـبــران روز جــمــعــه          .انــد   شـده 

ماه به منظـور کـولـبـري        يازدهم بهمن
به روستاي گليشه ترکيه رفته بودند و 
تاکنون ساکنين منطقه موفق به پيدا 
کـردن هــيــچــکــدام از ايــن کــولــبــران           

اند و سرنوشت اين کـولـبـران در       نشده
 .اي از ابهام قرار دارد هاله

 
تجمع اعتراضي بە علت  

 هاي مشکوک   قتل
 

بە دنــبــال چــنــديــن مــورد مــرگ          
آباد غـرب، اوايـل        مشکوک در اسالم

ي جاري تجمعي اعـتـراضـي در       هفته
مقابل فـرمـانـداري ايـن شـهـر بـرپـا                 

مردم خواهان تامين آسـايـش      .گرديد
 .و امنيت در شهر و استانشان شدند

هاي  اين تجمع اعتراضي بە علت قتل
مشکوک در اين شهر صورت گرفته و 
معترضين از بلوار "معلم" تا مـيـدان     

نـيـروهـاي     ."امام" راهپيمايي کـردنـد      
امنيتي ــ انـتـظـامـي خـواسـتـنـد کە                
معترضين را پراکندە نمايند امـا بـا       
مقاومت مردم روبرو شدند و بـا سـر         
دادن شعار تا مقابل درب فرمانداري 

آبــاد بە اعــتــراض خــود ادامە             اســالم
 دادند. 
 

شيالن ابراهيمي ساکن روسـتـاي     
گرم" از توابع سردشت بـه دلـيـل        "دوله 

"اختالفـات خـانـوادگـي" خـود را از                
پشت بام به پايين انداخته و جان خود 

شـــيـــالن  .را از دســـت داده اســـت            
ــســرش دوبــار                 ــم ــي از ه ــم ــي ــراه اب
درخواست طالق کرده، اما همسـر او    

شيـالن   .هيچ جوابي به وي نداده است
پس از دو روز بستري در بيمـارسـتـان    
شهر سردشت به دليل ضـربـه مـغـزي       

 .جانش را از دست داد
 
 

 
جمع آوري ديشهاي  

 کامياران ماهواره در
طـــي چـــنـــد روز       بـــهـــمـــن:     ١٢ 
نيروهـاي انـتـظـامـي رژيـم بـا               گذشته

ي    ي امـاکـن و اداره           همـکـاري اداره    
ز" واقع   شهرک "تروه  آگاهي با يورش به

در يک کيلـومـتـري کـامـيـاران اقـدام            
کردنـد.   ديشهاي ماهواره آوري  جمع به

اين نيروها بدون اطالع قبلي و بـدون      
مــجــوز دادگســتــري، از ديــوارهــا و          

و ديشـهـاي         ي منازل باال رفته دروازه
و با خـود     آوري کرده جمع ها را ماهواره

 .بردند
تشديد فشارهاي کارگزاران  
رژيم بر گروههاي مختلف مردم  

شهر روانسر با هدف کشاندن  
آنها به مراسم دولتي "دهه فجر"  

 .حکايت دارد
نيروهاي پليس راهور بـه هـمـراه        
اداره تاکسيراني شهـر روانسـر کـلـيـه          
تاکسي هاي اين شهر را جـمـع و بـه            
رانندگان آنـهـا اعـالم کـردنـد کـه بـه                
مناسبت مراسم دولتي دهـه فـجـر و        

بــهــمــن بــايســتــي عــکــس هــاي          ٢٢ 
خميني و خامنه اي و پرچم رژيم را بر 
روي خودروهاي خـود نصـب کـنـنـد.          
کارگزاران رژيم تهديد کـردنـد افـرادي      
کـه از ايــن کــار ســر بـاز بـزنــنـد بــه                   
دادگستري مـعـرفـي خـواهـنـد شـد.              
ــم تــاکســي هــا را در                مــزدوران رژي
خيابانها و کوچه هاي سطح شـهـر بـه      
حــرکــت درآوردنــد و بــاعــث ايــجــاد           
ترافيک سنگيني شدند و هـمـچـنـيـن        
مشکالت زيادي در زمينه جابجايـي  
ــود آوردنــد.               ــوج ــران ب ــاف ــراي مس ب
همچنين فرمانداري رژيم نيز به کليـه  
دهداران منطقه اعالم کرده اسـت کـه     
ــت در                  ــاســب ــن مــن ــي ــم ــه ه ــد ب ــاي ب
روستاهايشان پالکاردها و پرچم رژيم 

 را نصب کنند.
 

با نهايت تاسف با خبر شديم کـه    
کــاک احــمــد رحــمــتــي پــدر رفــقــاي            
جانباخته صفوف کومه له فخرالـديـن   
رحمتي مشهور به فخره نـوره و عـال         
رحمتي در سنندج فوت نموده است و 
جنازه ايشان را در روسـتـاي نـوره در        
ميان غم و انـدوه بسـتـگـان و جـمـع               
کثيري که از سنندج در ايـن مـراسـم        
شرکت نموده بودند، به خـاک سـپـرده        

( بـخـش خـبـر سـايـت سـازمـان                .شد
کردستان حزب کـمـونـيـسـت ايـران ـ              
کومه له) کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب               
کمونيست کارکري ايـران در گـذشـت        
کـاک احـمـد را بـه خـانـواده  ايشــان                   

 تسليت ميگويد.  

 نگاه هفته ...
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مدتي است که کشاکـش بـر سـر        
عدم پرداخت دستمزدها در کردستـان  
علي العموم و بـويـژه در سـلـيـمـانـيـه             
شروع شده است و تا کـنـون بـيـشـتـر           

را    ٢٠١٤ وزارتخانه ها حقوق ژانويه 
. به هـمـيـن خـاطـر         پرداخت نکرده اند

روز دوشنبه سوم فوريـه مـعـلـمـان از          
رفتن به سر کالسهاي درس خودداري 
کردند و بخشي از آنان جاده سليمانيه 

تاسلوجه را مسدود کردنـد کـه تـا          –
نوشتن اين اطالعـيـه ايـن وضـعـيـت           
همچنان ادامه دارد. اتحاديه معلمان 
کردستان نيز در تالش بـراي خـنـثـي         
کردن اعتراض معلمان ناراضـي مـي     
خواهد با وعده و وعيدهاي حکومـت  
محـلـي ، مـعـلـمـان را بـه سـکـوت                    

  وادارد.
 

مشکل نبود پـول در بـانـکـهـاي          
کــردســتــان و عــدم پــرداخــت حــقــوق          
کارگران، معلمان و ديگر مزدبگيـران  
به موضوع  تـمـامـي دسـتـگـاهـهـاي           
خــبــررســانــي تــبــديــل شــده اســت و            
تعدادي از مسئوالن اين مـعـضـل را      
به ناتواني در اداره امـور بـانـکـي، و         
تعدادي آنـرا بـه حـکـومـت مـرکـزي                
بغداد ربط مي دهند که گويا بـغـداد     
بودجه نمي فرستد و يا اينکه بخشـي  
از بودجه را قطع کرده است و ايـن بـه     
معضل انباشته شده اي تبـديـل شـده      
است. تعدادي هم اين مشکـل را در       
کردستان مابين اربيل و سـلـيـمـانـيـه         
ارزيابي مـي کـنـنـد. تـا کـنـون ايـن                  
مسئله بطور مستقـيـم بـر وضـعـيـت           
زندگي مردم و افزايش فقـر و ايـجـاد        
نگراني در مـيـان شـهـرونـدان تـاثـيـر             

 گذاشته است.  
 

اما آنـگـونـه کـه پـيـداسـت ايـن                 
مسئله تنها به کردستان خالصه نمي 
شود بلکه عدم پرداخت حـقـوقـهـا در       
سراسر عراق ادامه دارد و در هـفـتـه        
گذشته کارگران کارگاه نساجي بابل و 
همچنيـن در چـنـديـن رشـتـه ديـگـر                 
توليدي اعتصـاب شـروع شـده و در            
کردستان نيز از آنجا کـه وارد هـفـتـه         
اول فوريه شده ايم اما تا کنون چندين 
وزارت خــانــه حـقــوقــهــاي ژانــويــه را          

 دريافت نکرده اند.

اعتصاب معلمـان و تـظـاهـرات         
آنان بايد بطور جـدي مـورد حـمـايـت          
قرار بگيرد و قدم مهمي در راسـتـاي     
قدم گذاشتن جامعه و اقشار مختلف 
مردم براي دفاع از خـود و خـانـواده            
هايشان است. اگر هر گونه خللـي در     
عقب افتادن دانش آموزان در سـطـح     
آموزش آنان ايجاد شـده بـاشـد، ايـن         
حکومت محلي است که در مـقـابـل      
آن مسئول اسـت نـه مـعـلـمـان. ايـن                 
کشاکشي طبقاتي است کـه سـراپـاي      
جامعه را فرا گـرفـتـه اسـت. تـقـابـل               
ميان فقر و ثروت، سـرمـايـه داران و        
قدرتشان گلوي جامـعـه را گـرفـتـه و            
شــب و روز ســرگــرم چــپــاول ثــروت              
جامعه و کارگران  و تمامي اقشـاري    
که در جامعه به صف کارگـران رانـده     
شده اند، همچون معلمان کـه شـب و       
روز رنج مي کشند و عرق مي ريـزنـد   
و خواب راحتي ندارند اما از ابتدايي 
ترين نيازمنديهايشان محروم هستند 

 شده است.
 

سوال اين است که چـرا سـه مـاه          
قبل بودجه موجود بـود و حـقـوقـهـا            
پرداخت مي شد اکنـون چـه اتـفـاقـي          
افتاده است که پرداخت نمـي شـود؟.     
آيا کردستان دچار زمين لـرزه شـده و       
سيالب آمده است؟. آيـا تـانـکـرهـاي         
نفت کـش تـوقـف کـرده انـد و نـفـت                  
بفروش نمي رسـد؟. در حـالـيـکـه بـا              
زبان خود اعالم مي کنند که در مـاه    

ميليون بشکـه نـفـت از عـراق بـه               ٣ 
خـارج صـادر مـي شـود. ايـن آمــار                 
رسمي است. اين جداي از ارسال نفت  
به چنديدن کمپاني خصوصـي ديـگـر      
است. بـا تـوجـه بـه ايـن کـارگـران و                   
معلمان بايد چه باجي بـدهـنـد؟ چـرا         
بايد به شعار دروغين "سربـلـنـديـم را        
براي حقوق هم اگر نباشد پايين نـمـي   
آرم"!!، گردن نهند.  شعاري که بـيـش       
از بــيــســت ســال اســت کــه احــزاب              
ناسيونالـيـسـت خـزيـده در قـدرت و               
سرمايه داران کردسـتـان در پـنـاه آن           
مــيــلــيــارد مــيــلــيــارد را بــراي خــود          

 انباشت کرده اند.
اعتصاب مـعـلـمـان اگـر چـه در             
موضعي دفاعي قرار دارد و خواهـان  
حقوقي هستند که بـهـشـان پـرداخـت        

نشده است اما قدم مهمي براي تقابل  
ــه داران               بــا قــدرتــمــنــدان و ســرمــاي
کردستان است و هـمـوار نـمـودن راه             
براي اعتراض مابقي بخشهاي ديگـر  
که نگذارند سرمايه داران با سرنوشت 
مردم اين کشور بازي کنـنـد و لـقـمـه          

 دهن کودکان را از آنان بگيرند.
حزب کمونيـسـت کـارگـري چـپ          
عراق از تمامي خواستهاي مـعـلـمـان     
سليمانيه و جاهاي ديگر حمايت مـي  
کـنـد و اعــالم مــي کـنــد کــه مــردم                
کردستان در مقابل کشـاکـش مـيـان         
جناحهاي مختلف بورژوازي عـراق و    
تقسيـم ثـروت ايـن کشـور و غـارت                
هستي جامعه مسئول نيستند. آنـان     
خواستار حقوقي هسـتـنـد کـه فـقـط             
کفاف يک زندگي بخور و نمير را مـي  
دهد که از حداقل دستمزد هم کـمـتـر      

 است.
همچنين حزب توجه معلـمـان را     
به اين مسئله جلب مي کـنـد کـه تـا           
تحقق خواستهايشان بـه هـيـچ گـونـه          
وعده و وعيدي تـن نـدهـنـد و مـردم            
کردستان را فـرا مـي خـوانـد کـه از                  
اعتراضات و نارضايتي هاي معلمان 
حـمــايـت کـرده و نــگـذارنــد مشــتــي             
سرمايه دار سرنوشت مردم کردستـان  

 را گرو بگيرند.
کارگران، معلـمـان و کـارمـنـدان          
کردستان بايد اين را بدانـنـد کـه ايـن         
کشاکشي ميان سرمايه دران و طيقـه  
کارگر و اقشار مـخـتـلـفـي اسـت کـه            
شرايطي همـچـون کـارگـران دارنـد و            
همزمان بـراي بـهـتـر نـمـودن سـطـح                 

 زندگي خود تالش مي کنند.
بايد مبارزه بـراي از بـيـن بـردن             
سيستم سـرمـايـه داري و اسـتـثـمـار              
انسان از انسان که باني تمـامـي ايـن      
فالکت است را به هدف اصـلـي خـود      
تبديل کرد و براي از بـيـن بـردن ايـن           

 سيستم ظالمانه و وارونه تالش کرد.
 

 پيروز باد اعتصاب 
 معلمان کردستان

 زنده باد سوسياليسم
 حزب کمونيست کارگري 

 چپ عراق
 ٢٠١٤ فوريه  ٣ 

 
 

 حزب کمونيست کارگري چپ عراق  
 از تظاهرات معلمان سليمانيه حمايت مي کند

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


