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 "جبهه متحد کرد"
 "تفاهم" و "مشارکت" بيهوده!

 کشتار مردم سوريه بايد فورا متوقف شود!
 برکناري فوري رژيم اسد کليد حل فاجعه سوريه است!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان           
 

"جبهه متـحـد کـرد" بـخـشـي از               
ستون نظام جمهوري اسالمـي اسـت.     
شغل نا شرافتمندانه اش نـوکـري بـه          
تمام معني است. اينها براي انتخـاب  

بيانيه دادنـد.  »  حسن روحاني« شدن 
امنيتي ترين فردـ حسن روحاني ــ در    
نظام جنايتکار اسالمي را بـه عـرش       
اعــال بــردنــد. از او فــرشــتــه تــجــات             
ساختند. دروغ گـفـتـنـد. و بـه گـردن               

جنايـتـکـاري امـثـال روحـانـي مـدال               
"دمــکــراســي"خــواه آويــزان کــردنــد و           

اکنون نيز آقاي دکـتـر   «  اعالم کردند؛
حسن روحاني کف مطالبات قانـونـي   
همه مردم ، بويژه مناطق محروم و از 
جمله اقوام و مذاهب مختلـف ايـران،     
که در قانون اساسي تصريح شـده انـد     
ــيــانــيــه و                   را تــائــيــد نــمــوده و در ب
مناظرات خود ، اجراي آنها را تعـهـد   
و تضمين کرده اند . احسـاس مـا در        
شرايط کـنـونـي بـه عـنـوان مـلـت و                   
مردمانـي داراي اراده و آگـاهـي بـه               
حقوق و مطالبات خود ، اين است که 
در جهت حرکت گام به گـام بـه سـوي        
دمکـراسـي ، از کـانـديـداهـائـي کـه                 
بخشـي از مـطـالـبـات مـردم مـا را                  

»  تائييد کرده اند ، پشتيـبـانـي کـرده      

 

 ۸ صفحه   ايران راه به جائي نخواهد برد زبان تهديد و تشديد سرکوب و ستم بر کارگران 

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

 ۵ صفحه  

 

هـفـتــه گـذشــتـه در رابـطــه بــا              
مساله سوريه دو خبر در رسانه هـا  
منعکس شد: بي نـتـيـجـه مـانـدن            

و ريختن بمبهـاي   ۲ -مذاکرات ژنو
بشکه اي بر سر مردم حلب بوسيلـه  

 

 فقط آرزو دارد » شوخان«
  دوباره ببيند

شاه سرنگون شد، اما اهداف و آرمانهاي آن انقالب عظيم همچنان پا برجاست!! / يدی محمودي            ۴ صفحه   

  نيست ۵۷ جمهوري اسالمي حاصل انقالب 

در تـاريـخ ايـران کـمـتـر روزي               
وجــود دارد کــه بــه انــدازه واقــعــه            

مــورد مــنــاقشــه          ۵۷ انــقــالب     
مخالفين و موافقيـن بـوده بـاشـد.         
سي و پنج سـال قـبـل در ايـن روز             
انقالب مردم ايران تـوانسـت رژيـم        
سلطنتي را سرنگون کنـد. رژيـمـي       
ــل از آن                        ــال قــب ــه تــا يــک س ک

ســرنــگــونــيــش يــک رويــا بــه نــظــر          
ميرسيد. اصـطـالح "ديـوار مـوش           
دارد و موش گـوش دارد" تـا يـک             

هـمـچـنـان        ۵۷ سال قبل از انقالب 
 حکم ميراند. 

 
امــا مــردم عــاصــي از رژيــم           

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۳ صفحه            

 ۶ صفحه  

 محمد آسنگران    
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 ۱ از صفحه 

در بيانيه شان  براي اين جـنـايـتـکـار        
رژيم اسالمي ولخرجي کردند بـه ايـن     
هدف که در کردستان استانداري ها و 
فرمانداريها را به آنها بـدهـنـد. و بـه          
آنها اجازه تشکيـل "حـزب" بـدهـنـد.            
روحاني "فـانـتـاز"ي آنـهـا را در هـم                   
کوبيد و عبـدالـمـحـمـد زاهـدي را از             
تهران به سنـنـدج بـعـنـوان اسـتـانـدار             
کــردســتــان، فــرســتــاد. و الــتــمــاس            
تشــکــيــل حــزب هــم بــه هــوا رفــت.             
استاندار مزدور کردستان اخيرا اعالم 
کرده که اولويتش "امنيـت" اسـت. و          

در چند هفته گذشته بارها موقعـيـت   
امــنــيــتــي را پــيــش بــرده و تــعــداد              
نيروهاي مزدور نيز افزايش پيدا کرده 
است. امنيتي کردن فضـاي شـهـرهـا        
دروازه جلسات "جبهه متحد کرد" را     
درهـم کـوبـيـد.نـيــروهـاي انـتـظـامــي               
جمهوري اسالمي با هجوم به مـحـل     
برگـزاري جـلـسـه اعضـا و هـواداران               
"جبهه متحد کرد" در سنندج، مـانـع       

اين جـلـسـه     .تشکيل اين جلسه شدند
بهمن/ نهـم فـوريـه        ۲۰ روز يکشنبه 

کــه تــعــدادي از اعضــا و هــواداران             

"جبهه متحد کرد" قصد داشـتـنـد در       
سنندج جلسه اي درون گروهي برگزار 

 .کنند که پليس مانع برگزاري آن شد
شمار زيادي از نيـروهـاي انـتـظـامـي         
اطراف خـيـابـان "اردالن" سـنـنـدج و               
ساختمان "شرکت شتـاو کـردسـتـان"،         
محل برگزاري جلسه، را به محـاصـره   

 .درآورده بودند
"جــبــهــه مــتــحــد کــرد" از بــدو               

« ) بارها اعالم کـرده انـد     ١ تشکيل( 
خواستار گفتگو با مـقـامـات اسـت.       
مي خواهيم با هم تفاهم داشته باشيم 
تــا زمــيــنــه مــنــاســب بــراي کــار و              
فعاليتهاي اجتماعي فـراهـم شـود و          

مسير مشارکـت مـردم کـرد هـمـوار            
مـا خـواهــان     «" گــفـتــه انــد   ».  گـردد 

ايجاد فضـاي مـحـدود و رعـب آور               
نيستيم. نمي خواهيم چنين فضـايـي      
ايجاد شود. اينجا شرايط چنين است 
و ما هم در چهـارچـوب ايـن شـرايـط          
مي خواهيم فعاليت کنـيـم. مـمـکـن         
است برخي مقامات محلي مـنـاطـق    
کردنشين مخالف فـعـالـيـتـهـاي مـا            
باشند و دوست نداشتـه بـاشـنـد ايـن          
تشکل که در سطح وسـيـعـي درحـال         
گســتــرش اســت، نــهــاديــنــه بشــود.          
مخالفان آشتي بين کـردهـا بـا ايـران         

 ".بسيارند

نوکري و کرنش  جـبـهـه مـتـحـد           
کرد بـراي جـمـهـوري اسـالمـي تـازه                
نيست. ايـنـهـا نـوکـر و سـتـونـي از                    
مزدوراني را تشکيل ميدهند کـه در    
طول سه دهه گذشته عليه مـبـارزات      
و خواستهاي آزاديخواهانه و راديکال 
مردم در کردستان ايستاده اند. بارها  
رسوا و منزوي شده انـد و بـه هـمـان             
اندازه مورد تمسخر و تحقير از طرف 
ارگانهاي نظام جمهوري اسالمي قرار 

)جبهه متحد کـرد در     ١ گرفته اند.  (  
دوران ريــاســت جــمــهــوري مــحــمــد          

ــال             ــي در س ــم ــات ــالم    ١٣٨٤ خ اع
  .موجوديت کرده

 

 "جبهه متحد کرد"...

روزنامه اعـتـمـاد       -هدي احمدي
به کردي يـعـنـي شـادي.         »  شوخان« 

اين معني اسـم دخـتـرکـي اسـت کـه             
ــه را در       »  شــادي« ديــگــر     کــودکــان

شود ديـد.   هاست نمي چشمانش مدت
آرام کناري نشسته بود. فهمـيـده بـود      

خواهند حقش را بگيـرنـد امـا       که مي
ــمــي  ــدام حــق. خــودش               ن دانســت ک

شـب بـود سـرمـا خـورده            « گفت    مي
بودم رفتم که خوب بشـم امـا خـوب          
نشدم يـک روز ديـدم کـه هـمـه دنـيـا                  

شد. بلند شـد    کالفه مي». تاريک شد
ديـد سـرش        که بـرود امـا چـون نـمـي           

محکم با ميز جلوي پـايـش بـرخـورد       
کــرد، دوبــاره نشــســت. ســکــوت                
ــر جســم کــوچــکــش            ــيــانــش ب اطــراف

کـرد. سـرش را پـايـيـن              سنگيني مي
سـال     ۲ « گفت    پدرش مي    انداخت. 

ام را براي شوخان  است که تمام زندگي
ــم  ــود. از راه           ».  گــذاشــت ــاراحــت ب ن

کــرد.    کشـاورزي امـرار مــعـاش مـي          
شوخان دخـتـر اولـش بـود آرزوهـاي              
زيادي برايش داشت. دختر بـاهـوشـي    

توانست تمام آرزوهـاي پـدرش      که مي
ــرآورده کــنــد.           ــا خــواهــر       ۲ « را ب ت

ديگرش خيـلـي دوسـتـش دارنـد هـر             
ــگ مــي         ــحــظــه زن ــال           ل ــد و ح ــن زن

پرسند. مـادرش از        خواهرشان را مي
کشـد اشـک از          زجري که شوخان مـي 

از او   »  شــود   چشــمــانــش پــاک نــمــي     

خواهيم بـگـويـد کـه دقـيـقـا چـه                  مي
زمستان « اتفاقي براي دخترش افتاد 

بود. دختـرم سـرمـا خـورده بـود              ۹۰ 
بردمش درمانـگـاه ديـوانـدره. دکـتـر            

سيليـن تـجـويـز کـرد. بـه               برايش پني
خواست آمپول را تزريـق   کسي که مي

کــنــد گــفــتــم کــه شــوخــان تــا حــاال              
سيلين نـزده فـکـر کـنـم بـايـد از                 پني

دخترم تست بگيريد اول، اما او گفت 
که احتياجي به تست نيست و تـزريـق   
کـرد. درســت يـادم نــيــسـت کــه چــه                

شـوخـان مـيـان حـرف          « ساعتي بود 
بـابـا شـب بـود مـن            « پرد  پدرش مي

سـيـلـيـن        بعد از تزريق پني   » يادمه. 
الـتـهـابـات پـوسـتـي دخـتـرک شـروع                 

کـنـنـد کـه        شود. در ابتدا فکر مي مي
بـراي ســرمــا خــوردگــي و نــاشــي از             
حساسيت است اما اين التهابـات تـا     

هاي درشت  رود که دانه آنجا پيش مي
روي صورت و بدن دخترک منـجـر بـه      

شـود کـه پـوسـتـش بـتـرکـد.                اين مي
هـا را خـودش داده. زيـر بـار                   هزينـه 

قرض هم رفته بود. مردي کـه انـگـار       
ــام                 ــم ــفــت ت ــود گ ــش ب ــان ــاي از آشــن

عـبـاسـعـلـي      « اش را فروخته.     زندگي
، پدر شوخان بعد از عاليم »براخاسي

بـرد و       دخترش را پـيـش دکـتـر مـي             
هـا را نـاشـي از             ها اين عالمت دکتر

سـيـلـيـن تشـخـيـص             حساسيت پـنـي    
بعـد از    « دهند. پدر شوخان گفت  مي

هـايـش      اينکه بدنش زخم شد و تـاول     
ترکيد، دخترم را برديـم بـيـمـارسـتـان         

روز در آي. سـي.    ۱۲ بعثت سنندج و 
يو بستري بود. دکتر چشم پزشـک در     

هـاي     هـاي ويـژه مـدام چشـم             مراقبت
کـرد. آن مـوقـع          دخترم را معاينه مي

هايش کوچک شده بود و افـتـاده        چشم
بــــود و روشــــنــــايــــي اذيــــتــــش               

گويد که ديـگـر    شوخان مي   کرد.  مي
با مـن    « بين دوستانش جايي ندارد.  

گــويــنــد تــو       کــنــنــد مــي     بــازي نــمــي  
تواني ديگر ببيني و بازي مـا را       نمي

پـدر  »  کني بـرو ار ايـنـجـا         خراب مي
ادامه ماجرا را اينـگـونـه    »  شوخان« 

دهد: زماني که نـزد ريـيـس        شرح مي
شبکه بهداشت ديـوان دره رفـتـم بـار           
اول از من استقبال کردند اما بار دوم 

چرا ناراحتـي مـا آنـقـدر در           « گفتند 
ريـيـس   ».  دنيا دانشمند کـور داريـم      

دانشگاه علوم پزشکي هـم دسـت رد       
ام زد و مجبور شدم به تـهـران    به سينه

شناختم و تـا آن       بيايم. شهري که نمي
مــوقــع نــديــده بــودم. بــه تــهــران کــه              
رســيــديــم بــا راهــنــمــايــي يــکــي کــه          

شناختمش آدرس جايي که مرکـز   نمي
پـزشـکـي اسـت را گـرفـت و او                  چشم

بيمارستان فارابي را مـعـرفـي کـرد.           
دکتر بعد از معاينه وعفونت شديـدي  
که منجر به پاره شدن قرنيه چشم چپ 
دخترم شده بود تشخيص فوري بـراي    
پيوند قرنيه داد. چشم شوخان پـيـونـد     
اول را پس زد و حتي پيـونـد دوم هـم        
جوابگو نبود تا اينکه چشم راسـتـش     

اش را از دسـت داد و               هـم بـيـنـايـي       
سـالـه      ۳۵ پـدر      کامال نابـيـنـا شـد.       

شوخان تنها اميدش را پـيـونـد چشـم       
هـا     داند کـه دکـتـر      راست دخترش مي

ــا                      ــه ــن ــد و ت ــودن ــول آن را داده ب ق
اش اين است که روشنايـي را     خواسته

بــه چشــمــان دخــتــرش بــازگــردانــنــد.        
، وکيل شوخان » نياز حسين احمدي« 

که وکالت او را رايگان قبول کـرده در    
ــاره مــي      ــب ــن ــد:         اي ــوي ــون   « گ ــي ــت اس

اي اسـت کـه      همان بيماري    » جانسون
ناشي از حساسيت به پـنـي سـيـلـيـن           
است. متاسفانـه در شـوخـان ظـهـور            

سال عالوه  ۲ پيدا کرد و هنوز بعد از 
ــيــنــايــي             اش و      بــر از دســت دادن ب

هايي که متحمل شد يکـسـري از      رنج
تواند بخـورد زيـرا آثـار         ها را نمي غذا

اين حساسيت در بدنش وجـود دارد.      
قـانـون اسـاسـي        ۱۳۷ بر اساس اصل 

کند که وزير مسوول تمـام   تصريح مي
اتــفـــاقــاتـــي اســت کـــه در حـــوزه                

افتد. وکـيـل       زيرمجموعه خودش مي
کـنـد:      شوخان همچنيـن تـاکـيـد مـي         

جـمـهـور       خطاب من بيشتر به ريـيـس  
 ۱۲۱ محترم است که براساس قانون   

اند براي اجراي  ايشان سوگند ياد کرده
هـاي خـودشـان و           احسن مسـوولـيـت   

اجراي قانون اسـاسـي و بـرابـر اصـل            
يـي را     توانند نماينده ايشان مي ۱۲۷ 

حـال ايـن          تامين و پيگيري کـنـنـد.    
سـالـه کـه در           ۶ اتفاق براي شـوخـان     

ديـوان  « روستايي دور افتاده بـه نـام         
کـنـد،      در کردستان زندگي مـي   »  دره

افتاده. پدر کودک به دليل آگاه نبـودن   
اطـالع     از حقوق شهروندي خود و بـي   

بودنش از چنين حقوقـي مـتـاسـفـانـه         
اقدام خاصي نکرده است و تنها بهـار  
سال گذشته به نظام پزشکي سـنـنـدج    
شکواييه تنظيم کـرده کـه رسـيـدگـي          

نيـاز وکـيـل ايـن           احمدي  نشده است. 

کـنـد: ايـن اتـفـاق              دختر تـاکـيـد مـي      
ممکن است براي هرکسي بـيـفـتـد و         
اين موضوع را نـبـايـد بـه يـک امـر                 
عادي در پزشکي تـبـديـل کـنـيـم در             
حــالــي کــه ايــن بــيــشــتــر نــاشــي از              

تدبيري مراکز عـلـوم پـزشـکـي در           بي
نظارت بر وظايف افرادي است که در 
چنين مراکزي بايد به مـردم خـدمـت      

وي همچنين توضيح داد: در     کنند. 
وحله اول اميدواريم که مسـووالن بـه       
اين قضيه ورود پيدا کـنـنـد. اگـر نـه             

، » ديـوان دره   « مجبورم از دادسراي   
محل وقوع جرم، اقامه دعوي کنـم و    
هــمــچــنــيــن عــلــيــه دانشــگــاه عــلــوم        
پزشکي اقـامـه دعـوي بـراي جـبـران             
خسارت کنم. آن مـنـطـقـه بـه عـلـت               
اينکه دادسراي ويژه براي رسيدگي بـه  
اينگونه جرايم ندارد معـمـوال ارجـاع      

شود به پـزشـکـي قـانـونـي و            داده مي
آنــجــا هــم بــراســاس مــيــزان درصــد           
صدمـه وارده کـمـيـسـيـون تشـکـيـل                

دهــنــد و بــر اســاس آن احــراز                 مــي
گويد:  وکيل اين دختر مي   کنند.  مي

طبق قـانـون بـراي شـوخـان ديـه يـک                
شـود     انسان کامل در نظر گرفته مـي   

هـايـي کـه         اما پدر او عالوه بر تمـاس 
يي شدن اين اتفاق مبني  بعد از رسانه

هاي مالي گرفته شـد، هـيـچ         بر کمک
خواهد  انتظاري ندارد و ديه را هم نمي

قبول کنـد. زمـان از دسـت رفـتـه و                 
هايي که قـرار اسـت در راه بـه               زمان

دست آوردن حقـش از دسـت بـدهـد،           
هايي  ها و هزينه همچنين ضرر و زيان

يـي     برابر ديـه    ۳ يا  ۲ که ممکن است 
که شـايـد پـرداخـت شـود، بـاشـد از                  

کـنـد      ها نمي لحاظ مالي کمکي به آن
و اين در حالي است که تـنـهـا آرزوي      

 عباسعلي، بينايي دخترش است.
 
 

 فقط آرزو دارد » شوخان«
  دوباره ببيند
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 ۱ از صفحه 

شاهان پهلوي در يک پروسه تـاريـخـي    
به اين هدف نايل آمدند کـه آن رژيـم         
هار و مستبد و انسان کـش را از پـا         

سايـه   ۵۷ دربياورند. مردم با انقالب  
خدا را و قـادر مـطـلـق بـر کشـور را               

 ريشه کن کردند. 
اکنون بـعـد از شـکـسـت هـمـان                
انقالب بوسيله ضد انقالب اسـالمـي   
و پــيــامــدهــاي ســيــاهــي و تــبــاهــي          
حاکميت اسالم سياسي بـر مـقـدرات      
آن جامعه، بسـيـاري نـه تـنـهـا از آن               
انـقــالب پشــيـمــان شـده انـد، بـلــکــه              
مدافعات ديکتاتوري رژيم سلطنـتـي   
هم دم در آورده و روز پيروزي مردم و   
شـکــســت ســلــطـنــت را روزي ســيــاه           

 مينامند.  
در اين جدال آنچه قرباني ميشود 
يک رژيم و يا يک ايدئولوژي و حزب و 
دسته و گروه نيست، بلکه يک حقيقت 
تاريخي به اسم حـق مـردم اسـت کـه           
قرباني ميشود. حقيقتي کـه بـگـويـد        
مردم حق داشتند يک رژيم مستبـد و    

 ديکتاتور و ضد آزادي را نخواهند. 
امــا کــارنــامــه جــنــبــش اســالم          
ســيــاســي و در راس آن جــمــهــوري              
اسالمي آن چنان سياه و آنچنان فاسد 
است که در سايـه آن نـيـروهـاي ضـد            
انقالب در اپوزيسـيـون مـيـخـواهـنـد          
خود انـقـالب را و حـقـانـيـت مـردم                  
انقالبي عليه رژيم شاه را بي اعـتـبـار    
کنند. اين کار را ميکنند که مردم را  
بترساننـد يـک بـار ديـگـر دسـت بـه                  
انقـالب عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                

 نزنند. 
سـيـاسـتــي کـه حـقـانــيـت مــردم              
ناراضي و انقالبشان را بـا جـمـهـوري       
اسالمي يکـي مـيـدانـد يـک تـرفـنـد               
آگاهانه عليه همان مردم اسـت. ايـن        
ضديت گستاخانه با انقالب مردم در 

قرار است منافع امروز ايـن     ۵۷ سال 
اپوزيسيون بورژوايي را تامين کـنـد.     
معني امروزي ضديت آنها با انقالب 

اين است که هميـن   ۵۷ مردم در سال 

مردم عليه رژيم جـمـهـوري اسـالمـي        
 انقالب نکنند.  

بنابر اين اگر به صف آن جريانات 
که در ضديت با انقالب مردم در سال 

قلم فرسايي ميکنند نگاه کـنـيـد     ۵۷ 
همان نيروهايي هسـتـنـد کـه امـروز            
وظيفه خود را مخالفـت بـا هـر نـوع           
انـقـالبـي تـعـريـف کـرده انــد. بـويــژه                  
ميخواهند مانع شکل گيري انـقـالب   
عليه جمهوري اسـالمـي بشـونـد. بـه           
زعم آنها بالي که جمهوري اسـالمـي     
بر سر مردم ايران آورده است نـتـيـجـه       

اســت نـه شـکــسـت آن             ۵۷ انـقـالب     
انقالب. اما اين ارزيابي يک ارزيابـي   
مغرزانه و ضد حقيقت و ضد تاريخي 
است. جمهوري اسالمي نـه حـاصـل         

بلکه حاصل شکـسـت آن      ۵۷ انقالب 
است. زيرا تمـام کشـتـار اوايـل دهـه             

شمسـي بـه ايـن دلـيـل بـود کـه                   ۶۰ 
انقالب را شـکـسـت بـدهـنـد. در در              
نتيجه کشتار و خون ريزي بيرحمانه و 

 ۶۲ تـا       ۶۰ بي محاکمه در سالهاي   
طبق آمار تـعـداد جـان بـاخـتـگـان و              
اعداميها دهها هزار نفر اسـت. ايـن        
کشــتــار بــيــرحــمــانــه و نســل کشــي           
فاشيسم اسالمي به اين دليل بود کـه  

را  ۵۷ مردم ميخواستند انقالب سال 
ادامه بدهند و ضد انقالب اسـالمـي     
مـيــخــواســت آنــرا شــکــســت بــدهــد.          
کسانيکه به آن انقالب تف و لـعـنـت        
ميفـرسـتـنـد دارنـد بـه هـمـيـن جـان                   
باختگان ما مردم ايران بي احترامـي  
ميکنند زيرا آن عزيزان هـدفـي بـجـز       
ادامه انقالب و تالش براي پيروزي آن 

 انقالب نداشتند. 
کسانيکه آگـاهـانـه کشـتـار ايـن           
مقطع از تاريخ را ناديده ميگيـرنـد و      
فقط کشتار زندانيان سياسي در سـال  

را محـکـوم مـيـکـنـنـد عـمـدتـا                ۶۷ 
شريک جرمهاي جمهوري اسالمي در 

هستند که بعدا مـورد   ۶۰ اوايل دهه 
غظب جمهوري اسالمي قرار گرفته و 

کساني از آنها هم قرباني  ۶۷ در سال 

شدند. اين نکته بسيار بـا اهـمـيـتـي           
اســت. زيــرا نــبــايــد اجــازه بــدهــيــم              

 ۶۰ کشتارهاي بيرحمانه اوايل دهـه      
اسـت     ۶۷ که دهها برابر کشتار سال   

به تاريکخانه ها فرستاده شـود. زيـرا      
بلکه  ۶۷ جمهوري اسالمي نه از سال 

از همان روز اول قاتل، انسان کـش و      
ضد آزادي و ضد زن بوده است. و بـا       
همين پتانسيل بيرحمـانـه خـونـريـزي        

و نـه       ۶۲ توانست انقالب را در سال   
شکست بدهد. کشتار اوايل دهه   ۶۷ 
بــراي تــثــبــيــت رژيــم و بســيــار              ۶۰ 

بـود.     ۶۷ بيرحمانه تر از کشتار سال   
کشتار مخالفين بـوسـيلـه جـمـهـوري         

از ترس شـورش     ۶۷ اسالمي در سال 
مردم بعد از جنگ هشت ساله اتفـاق  

بـه     ۶۰ افتاد. اما کشتار اوايل دهـه     
ايــن دلــيــل بــود کــه مــيــخــواســتــنــد          
فاشيسم اسالمي با سرکوب انـقـالب   

 تثبيت کنند.  
امروز صف نيروهاي ضد انقالب 
تنها به جـريـانـات پـروغـربـي کـمـپ               
مدافعان سلـطـنـت پـهـلـوي مـحـدود             
نيست. بلکه کل طيفـهـاي از قـدرت         
رانده شده در جـمـهـوري اسـالمـي از          
نوع جمهوريخواه و اصـالح طـلـب و          
اعتدال چي و چپ و راستش هـمـگـي      
به اين صف پيوسته اند. از نظر آنـهـا      
اگر جمهوري اسالمي بد است به ايـن  
 خاطر است که انقالب بد بوده است.   

 
با اين حال مـردم تـحـت سـتـم و            

 ۵۷ استبداد زده ايران نه تنها در سال 
عليه رژيم پهـلـوي بـلـکـه امـروز هـم              
عليه جمهوري اسالمي بجز انـقـالب     
کردن راه ديگري براي خالصي از شـر  
استبداد و فقر و  بيحرمـتـي نـدارنـد.       

حضـور     ۵۷ کسـانـيـکـه در انـقـالب             
داشتند و فعال بودند ميدانند ابتدا و 

جريانات اسالمي و  ۵۷ تا پاييز سال 
تمام گله آخوند نقش برجسـتـه اي در       
انــقــالب مــردم نــداشــتــنــد. اگــر هــم           
کساني از آنها حضور داشتند جـايـي   
ديـده نــمـيــشـدنــد. عــروج جــريـانــات            

بـه ايـن        ۵۷ اسالمي در پاييـز سـال       
دليل بود که کشورهاي غربي به ايـن    
قناعت رسيدند که نميتوانند شـاه را      
نگهدارند و عمال پـروسـه قـدرتـمـنـد           
کردن خمينـي و جـريـانـات نـهـضـت              
آزادي و جبهه ملي را آغاز نـمـودنـد.      
در حقـيـقـت آغـاز عـروج جـريـانـات               
اسالمي نه در خيابانهاي ايـران بـکـه      
ــاي مــدرن کشــورهــاي               در شــهــره
"دمــکــرات"  غــرب کــلــيــد خــورد.              
وقتيکه بي بي سي عکس خميني را   
به ماه فرستاد و هويزر مامور شد که 

امراي ارتش را همراه خميني بـکـنـد،    
بالفاصله در خـيـابـانـهـاي ايـران هـم              
پــرچــم جــريــانــات اســالمــي هــر روز          
پررنگ تر از روز قـبـل مـيـشـد. ايـن            
پروسه تـاجـايـي پـيـش رفـت کـه در                  
روزهاي آخر رژيم پـهـلـوي جـريـانـات         
اسالمي چنان پـررو شـده بـودنـد کـه            
بـــعـــضـــا از شـــعـــارهـــاي چـــپ و               
آزاديخواهانه در صـف تـظـاهـراتـهـا             
جلوگيري ميکردند. و ميگفتند امام  
 اينرا نگفته و اسالم  آنرا نگفته و....

 
با قدرتگيري تظاهراتها عالوه بر 
شعار مرگ بر شاه دو شعار اصلـي و    
همه گير در ايران وجود داشت. "زنـده    
باد آزادي" و "زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            
بايد گردد" اينها مهمترين و توده اي    
ترين شـعـارهـاي مـردم در آن زمـان              
بودند. اکنون هم نـگـاه کـنـيـد تـنـهـا              
معادلـه اي کـه تـغـيـيـر کـرده اسـت                   
جمهوري اسالمي به جاي شاه نشسته 
است. امروز هم شعارها و مطالبـات   

سـال قـبـل بـود.            ۶ ٣ همان است که   
مرگ بر جمهوري اسالمي، زنـده بـاد     
آزادي و زندانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد             
گردد همچنان سر لوحه انـقـالب آتـي      

 خواهند بود. 
نيـروهـاي انـقـالبـي و نـيـروهـاي               

از مـردمـان      ۵۷ محرکه انقالب سال 
ــعــدا               حــاشــيــه نشــيــن شــهــرهــا و ب
دانشگاهيان شـروع و بـا بـه مـيـدان              
آمدن طبقه کارگر تير خالص به رژيـم  
پهلـو شـلـيـک شـد. ايـن بـار اگـرچـه                     
خواسته ها و مطالبات هـمـان اسـت        
که در صد سـال گـذشـتـه هـم آرزوي              
مردم ايران بوده است، اما نـيـروهـاي      
محرکه انقالب و رهبران و جنبشهاي 
تعيين کننده ميتوانند و ممکن است 
متفاوت باشند. بويژه امروز جـنـبـش     
کارگري ميتواند نقـش مـحـوريـتـر و          
تعيين کننده تري نه در روز تـعـيـيـن         
تکليف بلکه از همين حاال و براي بـه  
سرانجام رساندن انقالب آتـي داشـتـه      

 باشد. 
 

آنچه در ايران آتي از همين امروز 
مسجل است اين است که با شکست 
اسالم سياسي در رسيدن به اهـدافـش   
هـيــچ جــريــان اســالمــي و مــذهــبــي           
ديگري در ايران شانس قدرتگـيـري و     

 حکومت در آينده را ندارد. 
کشتار و خونريزي و اعـدامـهـاي      
بي حد و حصري که بوسيله جمهـوري  
اسالم و حکام بـيـرحـم ايـن رژيـم در              
حکـومـتـشـان نـهـاديـنـه شـده اسـت                 
اعتراض و مقاومتـي را در مـقـابـل           

خــود شــکــل داده اســت کــه هــيــچ               
حکومتي نميتـوانـد در آيـنـده ايـران            
مدافع ادامه مجازات اعـدام بـاشـد.        
زيرا کسي که ايـنـرا بـگـويـد شـانـس            

 قدرتگيري را از خود سلب ميکند.
قـوانــيـن مـذهــبــي و ضـد زن و                
فرهنـگ مـردسـاالر رژيـم اسـالمـي             
آنچنان مورد نقد و نفرت عميق مردم 
است که هيـچ حـکـومـتـي در آيـنـده              
ايران نميتواند از برابـري زن و مـردم         
حرف نزند. حـتـي قـانـونـا هـم هـيـچ                
حکومتي نميتواند مدفع شرع اسـالم  
و قوانين اسالمي بـاشـد و در عـيـن           
حال شانس قـدرتـگـيـري هـم داشـتـه              

 باشد. 
بنـابـر ايـن قـبـل از سـرنـگـونـي                  
جــمــهــوري اســالمــي جــنــبــشــهــاي          
اجتماعي و مردم انـقـالبـي و مـدرن           
ايــران تــوانســتــه انــد کــه جــمــهــوري           
اسالمي را در عرصه هاي زيـادي بـا     

 شکست مواجه کنند. 
جنبش اسالم سياسي نه تنها رو   
به افول بلکه در کـانـون قـدرت خـود           
ــيــاري از                     ــي در ايــران و بس ــعــن ي
کشورهـاي اسـالم زده مـنـفـورتـريـن              
جنبش اين قرن اسـت. هـمـچـنـانـکـه           

مـنـفـور       ۲۰ فاشيسم هيتلري در قرن 
 بود. 

در عرصه اقتصاد هم جـمـهـوري      
اسالمي و جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي              
مسـاوي اســت بــا فســاد و دزدي و              
رانتخواري و دروغ و ريا و حـاکـمـيـت     
مافياي اقتصادي حاکمين و فـقـر و         
فــالکــت بــراي مــردم. در جــمــهــوري           
اسالمي نه يـک مـکـتـب اقـتـصـادي            
خاص بلکه يک مـافـيـاي اقـتـصـادي         
اسالمي حکم ميراند. اين مافيا سـر     
تا پاي حکومت را شامل ميـشـود و     
استثنايي در هـيـچ جـنـاحـي وجـود               
ندارد. اين مافيا در عرصه سـيـاسـت     
و اقتصاد حرف اول و آخر را مـيـزنـد.    
همـيـن امسـال رقـم دزديـهـايـي کـه                 
خودشان علني و رسمي اعـالم کـرده       
اند بيش از رقم بـودجـه سـاالنـه کـل            

 کشور است. 
در عرصه قانون و قـانـون گـذاري      
اوضاع از اين هم بدتر است. دستگـاه   
قانوني و قضايي اين رژيم نه تنها بي 
اعتبار بلکه مردم آنها را ارگـانـهـاي        

 سرکوبگر و قاتل خود ميدانند. 
امــا ايــن ســيــاهــي و  تــبــاهــي             
حقانيتي به ضد انقالب اپـوزيسـيـون      
نميدهد. مردم فقط بـا يـک انـقـالب            
آزاديخواهانه ميـتـوانـنـد خـود را از            

 چنگال ديکتاتورها رها کنند.  

 جمهوري اسالمي حاصل...
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 يدي محمودي
که  ۵۷ سال از انقالب  ۳۵ امروز 

به سرنگوني يکـي از مسـتـبـدتـريـن           
حکومتهاي آن دوره انـجـامـيـد مـي            

سال و هر سالـه بـه      ۳۵ گذرد، در اين 
اين مناسبت دوست و دشمن از زاويه 
نگرش امروزين خـود بـه آن انـقـالب           
پراخته اند. براي طرفداران سلطنت و    
کساني که در رکاب شاه و سـاواک و        
آن نظام منفور جيره و مواجبـشـان را     

يعني، هـرج   ۵۷ مي گرفتند، انقالب 
و مرج، يعني غارت، يعني تباه شدن 
ناز و نعمتشان که بـه قـيـمـت فـقـر و             

فـالکـت بـراي اکــثـريـت مـردم ايــران               
نصـيــبــشــان شــده بـود، ايــنــهــا مــي            

را به خـمـيـنـي و        ۵۷ خواهند انقالب 
ــد کــپــک زده و از گــور                    گلــه آخــون

سال جنايت و کشتار  ۳۵ برخواسته و 
اين حکومت به غايت غـيـر انسـانـي       

وصل کنند تا شايد در ذهن مـردم و      
نسل جديدي کـه هـيـچ تصـويـري از              

ندارد را به کج راه ببرند و  ۵۷ انقالب 
نفرت و بيزاري ميليوني مردم آنزمان 
را از حـکـومــت شـاه کــوچـک جـلــوه                

 دهند.

سـال     ۳۵ از طرف ديگر در ايـن      
حکومت اسالمي اين نامشروعتريـن  

خواسته که خود را    ۵۷ پديده انقالب 
وارث آن انقالب عظيم بداند، چرا کـه    
شايد اين تنها راه سرکوب انـقـالب و     
انقالبيوني بود که با شـعـار نـان کـار         
ــد،                 ــودن ــان آمــده ب ــاب ــه خــي آزادي ب
جـمـهـوري اسـالمــي ايـن حـکـومــت              
دزدان و قاتالن مي خواهنـد خـود را       
وارث انقالبي بدانند کـه کـارگـرانـش         
شيرهاي نفت را بر رژيم هاي افريقـاي  
جنوبي و اسرائل بستند، ايـنـهـا مـي       
خواهند خود را وارث انقالبي بدانـنـد   
که کارگرانش وسيعـتـريـن شـوراهـاي        
کارگري را تشکيل دادند، اينها مـي    
خواهند خود را وارث انقالبي بدانـنـد   
که زنانش جز آزادي و برابري به کمتـر  
راضي نمي شدند، اينها مي خواهنـد  
خود را وارث انـقـالبـي بـدانـنـد کـه                  
اکثريت مـردمـش بـه خـيـابـان آمـده              
بودنـد، چـرا کـه از فـقـر و فـالکـت،                    

گراني، بيکاري و استبداد بـه تـنـگ        
 آمده بودند. 

اما اينها هر دو کور خوانده انـد،  
تالش مـيـلـيـونـي       ۵۷ چرا که انقالب 

مردم کارکن جامعه بـود کـه ظـلـم و           
سـتـم را نـمـي خـواسـتـنـد، زنـدان و                    
شکنجه، شاه، ساواک و اسـتـبـداد را        
نــمــي خــواســتــنــد و خــواهــان رفــاه،           

 سعادت و برابري همگاني بودند.
با تمام شکوهش، بـا   ۵۷ انقالب 

تمام قدرتش، متاسفانه به دليل نبود 
حزب طبقه کارگر و حـزب اکـثـريـت           
مردم و قيام کنـنـدگـان تـوسـط رژيـم           
اســالمــي از گــور بــرخــواســتــه و بــا            
وحشيانه ترين شيـوه يـعـنـي کشـتـار           
دهها هزار نفري از قيام کننـدگـان بـه      
شکست انـجـامـيـد، امـا آرمـانـهـا،               
ــقــالب                ــهــا و اهــداف آن ان خــواســت
همچنان پا برجاست، پـس زنـده بـاد          

، زنده باد انـقـالب عـلـيـه        ۵۷ انقالب 
 حکومت دزدان و قاتالن اسالمي!!

 شاه سرنگون شد، اما اهداف و آرمانهاي
آن انقالب عظيم همچنان پا برجاست!!   

  

کمپين نگذاريد فلبشان از طپش باز ايستد  يکي از کمپين هاي کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي 
مي باشد و هدف از اين کمپين آگاه سازي مردم و مجامع جهاني از وضعيت زندانيان سياسي محروم از دارو 

ماه ها و سالها است که بدون يک روز مرخصي در  درمان مي باشد، زندانياني که با وجود بيماري هاي متعدد
زندان به سر مي برند و جمهوري اسالمي قصد دارد از طريق محروم ساختن اين زندانيان از درمان جان آنها 

فوريه همزمان با روز ولنتاين در هر جا که هستيم و به هر شکل ممکن صداي ايـن   ۱۴ را به خطر بيندازد روز 
 جهانيان برسانيم.  زندانيان دربند را به گوش
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 ۱ از صفحه

فيس بوک ده ساله شد.  
درود به جوانان فيس بوکي  

 آبکنار!
فــوريــه ســال       ۴ بــوک در         فــيــس

مــيــالدي تــوســط مــارک              ۲۰۰۴ 
زاکربرگ و دوستانش ادوآردو سوري، 

کالم، داستين مسکوتيـز و     اندرو مک
کريس هيوز در دانشگاه هـاروارد بـه     
وجود آمد. بر اساس آمـار مـنـتـشـر           

تعداد کاربران   ۲۰۱۱ شده در ماه مي
مـيـلـيـون       ۷۰۰ بوک به بيش از      فيس

اکـــتـــبـــر ٤ اســـت.         کــاربـــر رســـيـــده    
ــه              ۲۰۱۲  تــعــداد کــاربــران فــعــال  ب
مــيــلــيــون رســيــد و مــارس            ۱۰۰۰ 
تعداد کاربران فعال بـه بـيـش       ۲۰۱۳ 

از يک ميليارد و صدو ده ميليون نفـر  
رسـيــد. و در دهــمـيــن سـال تــولــد(              

ميلـيـارد   ۲ )  بيش از  ۲۰۱۴ فوريه ۴ 
نفر کاربر فعال فيـس بـوک هسـتـنـد.            
جوانان آبکناري با فيسبوک در بـرف      

 ماندگان را نجات دادند.
در روزي کـــه فـــيـــســـبـــوک ده             

اش را جشن گـرفـت، جـوانـان        سالگي
آبکناري، سه نفر از اهـالـي روسـتـاي       

را از مـحـاصـره بـرف           »  ماهروزه   «
بيست جوان آبـکـنـاري        نجات دادند. 

وقتي ديدند که از تـيـمـهـاي امـدادو          
نجات خبري نيسـت، طـي يـک قـرار           
فيسبوکي تصميم گرفتـنـد بـه کـمـک          
کساني بروند کـه در بـرف و بـحـران               

ها  اند. تيم نجات پس از ساعت  مانده
نفر را که در يک   سه  تالش توانستند

گاوداري در برف محاصره شده بودند 
و اگر ايـن قـرار فـيـس           .نجات دهند

بوکي نبود فاجعه اي انساني با مرگ 
سه جوان اتفاق ميافتاد. خانواده سـه     
نفر نجات يافته داغ ديده مي شـدنـد.   
و البته عربده کشي مال و آخـونـد در     
مورد مقدرات الهي هم گـوش مـردم     
آبکنـار را کـر کـرده بـود.! درود بـه                    

 جوانان فيس بوکي آبکنار.
 

 اقدام انساني
محمدعلي مـحـمـديـان، مـعـلـم            
فداکار مريواني انجمن دانش آمـوزان  
مبتال به بيماري هاي صعب الـعـالج     
را جهت کمک به ماهان و ساير دانش 

مـحـمـدعـلـي       .آموزان تشـکـيـل داد       
محمديـان هـدف از راه انـدازي ايـن               
انجـمـن را کـمـک بـه دانـش آمـوزان                  
مــبــتــال بــه بــيــمــاري هــاي صــعــب            
العالجي همچون ماهان اعالم کرده و 

 ۱۲۰ به گفته وي تـاکـنـون بـيـش از            
ــعــالج در اســتــان              دانــش صــعــب ال

کردستان شناسايي شـده انـد کـه بـا             
توجه به هزينـه هـاي بـاالي درمـان،           
همگي آنـهـا نـيـازمـنـد کـمـک هـاي                
مردمي و نهـادهـا و ادارات دولـتـي           

بــه گــفــتــه مــحــمــدعــلــي          .هســتــنــد 
اي شـدن       محمـديـان: پـس از رسـانـه            

مشکالت درماني مـاهـان تـاکـنـون          
نـفـر از والـديـن دانـش               ۳۰ بيش از     

آموزان سراسر کشور که کودکـانشـان   
بيماري ماهان را دارند با بنده تمـاس  
گـرفــتــه و خــواهــان حــل مشــکــالت           
درمــانــي فــرزنــدانشــان هســتــنــد کــه        
تشکيل انجمن دانش آموزان بـيـمـار      
صـعـب الـعـالج بــا هـدف کـمـک بــه                  
تمامي دانش اموزان بيمار از جـملـه       

 .ماهان رحيمي راه اندازي شده است
اين معلم فـداکـار مـريـوانـي از             

مردم خير و نيکوکار کشور خـواسـت   
کمک هاي نـقـدي خـود را بـا هـدف                
درمان ماهان رحيمـي، دانـش آمـوز        
بيمار مريواني و ساير دانش آموزاني 
که چنين مشکالتي دارند بـه شـمـاره      

و     ۰۳۴۵۱۱۱۷۲۳۰۰۳ حســـاب    
ــارت                ــاره کـــــــــــ ــمـــــــــــ شـــــــــــ

ــک     ۶۰۳۷۹۹۱۸۴۷۳۸۴۸۷۶  ــان ب
ملي بـه نـام انـجـمـن دانـش آمـوزان                

 .بيمار صعب العالج واريز کنند
 
زنداني سياسي در   ١٠   نامه 

 ٥٧ سالروز انقالب 
با درود به پيشگـاه مـلـت بـزرگ         

بـا     ١٣٥٧ بـهـمـن      ٢٢ انقالب   !  ايران
اهداف چون آزادي، استقالل، عـدالـت   

خواهي شکـل گـرفـت و قـرار            و ترقي
بود از طريق جـمـهـوري اسـالمـي بـه           
اهداف فوق برسد. اما از بدو پيـروزي   
توسط همان کساني که مدعي اولـيـه   
جمهوري اسالمي بودند بـه انـحـراف        

رفت با احترام  کشانده شد، انتظار مي
هاي فـردي و اجـتـمـاعـي و               به آزادي

پذيرش اصل مترقي تفکيـک قـوا بـه        
گــذاري قــوه قضــائــيــه        ويــژه بــا پــايــه    

مستقل از قدرت حاکم و بـا انـحـالل        
مراجع انتصابي و اعـاده صـالحـيـت       
عــام دادگســتــري نــه تــنــهــا بــه                    

هــاي اصــلــي در انــقــالب             خــواســت
مشــروطــيــت کــه عــبــارت اســت از           
تاسيس عدالت خـانـه بـا حـاکـمـيـت              
قانون به جاي اعمـال فـردي سـلـطـان          
بود، عـيـنـيـت داده شـود. بـلـکـه از                  
طريق حاکميت ملي بـر خـواسـتـه از         
اراده ملـي دسـت آوردهـاي انـقـالب            

امـا روحـانـيـون        .جديد تضمين شوند
حاکم به نام دين و با طرح واليت فقيه 

عمال" ديکتاتوري مذهبي کـه يـکـي       
تــــريــــن      از بــــدتــــريــــن و خشــــن            

هاست را بنا نهادند، طـي   ديکتاتوري
سال گذشته جـزء ويـرانـي، فـقـر،           ٣٥ 

هـــاي       فســـاد، دزدي، اخـــتـــالس          
ميلياردي، فحشا، اعـتـيـاد، طـالق،       

زا را کــه بــه مــرز             جــرايــم خشــونــت   
هاي اجتماعي رسـيـده بـه بـار            بحران

نياورد و بخـشـي از نـتـايـج وجـودي             
جمهوري اسالمي عقب گرد، قهقرا و 
تباهي و سرکوب و اعدام و شکـنـجـه    
ــراي مــردم و کشــور اســت. تــا                      ب
آنجائيکه هم اکنون شـاهـد هسـتـيـم          
عالوه بر فـقـر و بـيـکـاري و گـرانـي                  
خـانـمــان ســوز، ســانسـور، تـفــتـيــش            

هـا و نـقـض           آزادي  عقايد، سلب همه
بشر و تمامي زيـر     سيستماتيک حقوق

بناهاي اجتماعي تعليم و تـربـيـت و          
ــنــوي                 ارزش ــع ــي و م ــالق ــاي اخ ه

صدمات جدي ديده و از ديـگـر سـو          
ارزش کار و تـولـيـد از بـيـن رفـتـه و                
ــيــدگــران اقــتــصــادي،           ــول تــمــامــي ت
فرهنگي، آموزشي و فـنـي پـاشـانـده        
شده و با زندگي فالکت بـار دسـت و         

کنند، در حوزه سياسـت   پنجه نرم مي
خارجي شوربختانـه حـکـومـت بـدون          
مراجعـه بـه آراي عـمـومـي و بـدون                 

المللي و قانوني در    داشتن مجوز بين
ديگر کشورهاي منطقـه بـه ويـژه در          
ــه دخــالــت نــظــامــي کــرده و              ســوري

نـاپـذيـري بـر حـقـوق              صدمات جبـران 
ها و مـنـافـع مـلـي وارد مـي                  انسان

سازد. اگر مـلـت سـوريـه بـه خـوبـي                 
حساب حکومـت مـداخلـه گـر را از             

سـازد، امـا ايـن           ملت ايران جدا مـي 
هاي ملي مـا   امر چيزي از مسئوليت

از ديـگـر سـو بـراي             .نخواهد کاست
ايجاد وحشت در ميان مردم سياست 
سرکوب بـه ويـژه از طـريـق اعـدام و                
بازداشـت ديـگـر انـديشـان و ديـگـر                

خـواهـان و      باشان مذهبي، دمکراسي
حتي وکالي دادگستري ادامـه دارد.      

هــاي جــنــســي،        و انــواع تــبــعــيــض      
مذهبي، قومي و طبقاتي، سـيـاسـي    

گردد. اين درحـالـي اسـت          اعمال مي
هـاي     که حکومت با تعقيب سيـاسـت  

اي عمال" زمـيـنـه        بلند پروازانه هسته
المللي بر عليـه کشـور      هاي بين تحريم

را فراهم ساخته و ملت را در فـقـر و         
تنگ دستي فرو برده است. بـا وجـود      
اينکه ايران سر شار از منـابـع انـرژي      
است و نيازي بـه چـنـيـن اقـدامـاتـي              
ماجراجويانه و هزينه ساز نـدارد، در    
چنـيـن شـرايـطـي راهـي جـز اتـحـاد                  

اي دمــکــراســي خــواهــان کــه             هــمــه
خواستار ساختار دمکراتيک، عزمـي  

بر مبناي جدايي دين از حکـومـت و     
ساير اصول متـرقـي گـرفـتـه شـده از             

بشــر و      اعــالمــيــه جــهــانــي حــقــوق        
هــاي    هــا و اطــالعــيــه        کــنــوانســيــون 

تشويقي هستند باقـي نـهـاده اسـت.         
اين اتحاد بر پـايـه طـرح مـطـالـبـات            
مشخص ملي که بـه مـواردي از ان           

نظر به   .اشاره شد، قابل تعقيب است
عـقـيـدتـي       –اينکه زندانيان سياسي   

در مراجع غيرقانوني، توسط قضات 
غير قـانـونـي و طـي دادرسـي غـيـر                
منصفانـه و غـيـر عـادالنـه و بـدون                 
داشتن حـق دفـاع مشـرع مـحـکـوم               

قيد و شرط کـلـيـه     گرديدند، آزادي بي
آنها و آزادي حبس شدگـان در خـانـه        
يک خواست انساني و ملي اسـت. نـه      
بــه اعــدام و نــقــد مــجــازات اعــدام              

تـوانـد      خواست عمومي است که مـي   
محـور هـمـاهـنـگـي و اتـحـاد هـمـه                   
نيروهاي دمکراسي خواه قرار بگيرد. 
استقالل قوه قضائيه، انحالل مـراجـع   
غــيــرقــانــونــي مــانــنــد دادگــاه هــاي         

هـاي ويـژه        انقالب، دادسرا و دادگـاه     
روحانيت و استقالل کـانـون وکـالئـي         
دادگستري که ميراث دکـتـر مصـدق      

ــه حســاب مــي        ــر            ب ــگ ــد از دي ــن آي
هـــــاي کــــنــــونـــــي              خــــواســــتــــه   

مطالبات اساسي کارگـران،    .هستند
زنان، اقوام، دانشـجـويـان و احـزاب،         
مطبوعات، هنرمندان و دگر بـاشـان     

هـمـيـن      مذهبي و فرهنگيان در زمره
مطالبات ملي قابل تعريف است، در 

مـاه فـرصـت         چنيـن روزي از بـهـمـن          
هــا،    مـنـاسـب اسـت، تـا هـمـه گـروه                

هــا، و افــراد و نــهــادهــاي             ســازمــان
هــا کــه      بشــري و شــخــصــيــت        حــقــوق

خواهان پيـش رفـت و نـجـات مـردم              
هــاي گــونــاگــون      ايــرانــنــد بــا هــويــت     

مذهبي، زباني، سـيـاسـي، صـنـفـي،         
طبقاتي، اجتمـاعـي هسـتـنـد. حـول            
مطالبات مشترک گرد آيند، به وجود 
آمدن جـنـبـش اجـتـمـاعـي قـدرمـنـد               
مــعــطــوف بــه تــحــقــق مــطــالــبــات           
دمکراتيک پشتيبـانـي واقـعـي بـراي          
نيل به اهداف واال و نـهـايـي خـواهـد        

ـــ زنـدان           ١٣٩٢ بـهـمـن مـاه          .بود ــ ــ ـ
ــي  ــائـــــــــ ــر             رجـــــــــ ــهـــــــــ  شـــــــــ

ـ رسول بـداقـي   ٢ ـ محمد اميرخيزي ١ 
ـ خالد حرداني ٤ ـ حميدرضا برهاني ٣ 
زاده  ـ محمد سيف٦ ـ شاهرح زماني ٥ 
ــ صـالـح      ٨ اهللا طـبـرزدي          ـ حشمـت ٧ 

ـ نـاصـح     ١٠ ـ فيروز منصور ٩ کهندل 
 يوسفي
 

 کارگري:
کارگران شرکت "سـانـا"      اورامان:  

ــان"                کــه در حــال احــداث ســد "داري
بــاشــنــد در اعــتــراض بــه عــدم              مــي

مــاه    ٨ پـرداخــت حـقــوق و مـزايــاي            
 .گذشته دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد            

کــارگــران ايــن شــرکــت ضــمــن ابــراز          
نارضايتي به شرايط بوجود آمده، در   
مقابل دفتر شـرکـت تـجـمـع کـرده و               
خواهان رسيدگي بە وضعـيـت مـالـي       

بە گفتە يکي از گـارگـران،    .خود شدند
مـاه     کارگران شرکت "سانا" از خـرداد     

امسال تاکنون هيچ حقوقي دريـافـت     
مسئولين شـرکـت "سـانـا"           .نکردەاند

عالوە بر "بي احترامي" بە کـارگـران ،       
آنان را نيز تهديد کـردەانـد کە اگـر از          
اعــتــراض و اعــتــصــاب مــنــصــرف          
نشوند، نـيـروهـاي سـپـاه پـاوه را بـه                

چند مـاه     .موضوع وارد خواهند کرد
قبل نيز تمامي کارگران ايـن شـرکـت      
"سانا" در قسمـت بـرق سـد بە عـلـت              

مـاهە حـوقشـان دسـت بە              ٥ تعـويـق     
سـاخـت ســد      .اعـتـصـاب زدە بـودنـد         

زيسـت     داريان از سوي فعاالن محيط
نيز مورد انتقاد شديد قرار گـرفـتـه و      
نسبت به عواقب آبگيري سد هشـدار    

در صـورت آبـگـيـري سـد             .دهند مي
% از مراتع طبيعي پشـت     ٤٤ داريان 

سد و چـنـديـن روسـتـاي گـردشـگـري             
 .نظير "هجـيـج" نـابـود خـواهـد شـد               

شرکت "حرا" کە پـروژە سـد انـحـرافـي           
 ٦ "هيروي" را در اختيار دارد بيش از   

 ١٣٥ مـاه اسـت کە از دادن حـقـوق                 
سـد   .کند کارگر اين سد خودداري مي

ــحــرافــي "هــيــروي" روي رودخــانە              ان
کـيـلـومـتـري شـهـر             ١٠ سيروان و در 

 .نوسود قرار دارد
 
گيرم سبد شما براي اين ماه بـه  « 

ميلـيـون ايـرانـي تـعـلـق             ۱۵ الي  ۱۰ 
هـا و سـال          هـا، مـاه       گرفت. براي روز 
خواهيد در    کنيد؟ مي آينده چکار مي

هـا را       سال آتي چند درصد دسـتـمـزد     
ــم                   ــورم زا ه ــد کــه ت ــي ــش ده ــزاي اف

انجـمـن صـنـفـي کـارگـران             » نباشد؟
خباز (نانوا) مريـوان و سـروآبـاد بـا             

اي از طرح توزيـع سـبـد       انتشار بيانيه
، » حسن روحاني« کاال توسط دولت 

ــرد و                  ــاد ک ــق ــت ــهــور ان ــيــس جــم رئ
گيرم سبد شما براي اين مـاه  «  نوشت

ميليون ايراني تـعـلـق       ۱۵ الي  ۱۰ به 
هـا و سـال          هـا، مـاه       گرفت. براي روز 
خواهيد در    کنيد؟ مي آينده چکار مي

هـا را       سال آتي چند درصد دسـتـمـزد     
 افزايش دهيد که تورم زا هم نـبـاشـد؟   
به گزارش ايلنا، اين نهاد کارگري در   
بيانيه اعتراضي اش پيرامون تـوزيـع     

 نگاه هفته ...

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه 

مـدتـي اسـت      « سبد کاال گفته است   
دولت تدبير و اميد با هياهوي زياد و 
با شعار حمايت از طبقه ضعـيـف بـا      
طرحي به نام سبد حمايتي سر خود و 
ملت را شلوغ کرده است و به حسـاب  
مي خواهد از طبقه کم درآمد جامعه 

در ادامه اين نامه آمـده    حمايت کند. 
قبل از هر چيز بايد بدانيـم بـا     « است 

هاي اقتصـادي دولـت      اجراي سياست
هاي گذشـتـه، جـامـعـه ايـران بـه دو                
دسته تقسيم شده است: اقليتي مرفـه   
و از تـمــامـي مشـکــالت بــه دور و                
وابسته به باندهاي مافيـايـي کـه هـر         

شــونــد و      تــر مــي     روز افشــا و رســوا      
اکثريتي قابل توجه پر از درد و رنـج        
که حتي محتاج نان شب هم هسـتـد؛     
از جمله طبقـه کـارگـر، کشـاورزان و           
کارمندان دولت البتـه بـه اسـتـثـنـاي           

انجـمـن     مديران رده باال و چند شغله. 
صـنـفــي کــارگـران خـبــاز مــريـوان و              
ســروآبــاد بــا طــرح ايــن پــرســش کــه            

سال اخيـر   ۳۵ دولتمردان ايران طي « 
خـبـرنـد     از وضع معيشتي کارگران بي

يــا خــود را بــه کــوچــه عــلــي چــپ                 
، نـوشـتـه اسـت: اجـراي             » زنـنـد؟   مي

آقا « ها که  قانون هدفمند کردن يارانه
گـفـتـنـد بـرکـت دارد،              مي»  محمود

 ۵۰ هاي بـيـشـتـر از          برکت را از سفره
ميليون ايراني گـرفـت و ايـن هـم از               
سبد حمايتي دولت يازدهم که خيلـي  
هم با افتخار همه جا سنـگـش را بـه        

در ادامه اين بيانيه از  .زنند سينه مي
رئيس جمهور خواسته شده اسـت کـه       
توضيح دهـد مشـمـوالن سـبـد کـاال             

شناسي و شناسـايـي شـده       چگونه کار
اين نهاد کارگري در ادامه نـامـه      .اند

بضـاعـت      کشاورزان بي«  آورده است 
رود و      ايراني برنج شان به فروش نمـي 

ــدي و                         ــن ــج [...] ه ــرن ــا ب ــا ب شــم
هـا   خواهيد سفره ايراني پاکستاني مي

را رنگيـن کـنـيـد؛ الـبـتـه آن هـم بـه                    
رسد. نـمـونـه واضـح،           نيازمندان نمي

اکــثــر کــارگــران خــبــازي کــه در                   
شهرستانهاي مريـوان و سـروآبـاد بـر           

گيـرنـد    اي مزد مي مبناي پخت کيسه
و غالباً کـمـتـر از حـداقـل دسـتـمـزد               

کنند و    شوراي عالي کار دريافت مي
شانـس دريـافـت سـبـد شـمـا را هـم                   

در ادامـه ايـن بـيـانـيـه از                 نداشتنـد.  
دولت حسن روحـانـي پـرسـيـده شـده             

گيرم سبد شما براي ايـن مـاه     « است 
ميليون ايراني تـعـلـق       ۱۵ الي  ۱۰ به 

هـا و سـال          هـا، مـاه       گرفت. براي روز 
خواهيد در    کنيد؟ مي آينده چکار مي

هـا را       سال آتي چند درصد دسـتـمـزد     
ــم                   ــورم زا ه ــد کــه ت ــي ــش ده ــزاي اف

 »نباشد؟
 

دو کولبر در مرز کُردستان  
 کشته و زخمي شدند

بهمن:   دو کولبردر مـنـاطـق     ۱۷ 
ــه از ســوي                 ــان مــرزي ســردشــت و ب
نــظــامــيــان حــکــومــت ايــران مــورد          

 ٢٣ تيراندازي قرار گرفته که جـوانـي     
ساله به نام "سوران" جـان خـود را از           

ايــن کــولــبــر از اهــالــي           .دســت داد  
بــاشــد  و در           روســتــاي "واوان" مــي       

نـزديـکــي روسـتــاي "نـالس" تـوســط              
 .نـظــامـيــان حــکــومـتــي کشــتـه شــد          

يک کولبر بـه نـام "احـمـد"            همچنين  
فرزنـد جـالل در نـزديـکـي روسـتـاي                
مرزي "چومان" هدف شليک مأموران 

  در نــتــيــجــه    .نــظــامــي قــرار گــرفــت      
تيراندازي نظاميان مستـقـر در مـرز        
چومان، اين کولبر به شدت زخمـي و    
راهي مراکز درماني شهر بـانـه شـده        

 .است
 

شويي، مرگ   دستگاه ماسه
کارگري را درکردستان عراق  

 رقم زد
شـويـي،      بهمن: دستگاه ماسه ۱۷ 

مرگ کارگري را در شهرستـان رانـيـه      
 .واقع در اقليم کُردستان عراق رقم زد

اي در شـهـرک          ساله ٥٦ جسد کارگر  
ــاجــي   ــاه                  "ح ــارگ ــک ک ــاد" و در ي آب

شستشوي شن و ماسه توسط پلـيـس   
اين کارگـر   .اقليم کُردستان کشف شد

باشد که  "ابراهيم خضر نيکبخت" مي  
 .از اهالي شهرستان پيرانشهـر اسـت    

يک منبع مطلع با تـأيـيـد ايـن خـبـر             
اعالم کرد: " علت اصلـي مـرگ ايـن        
کارگر اهل کُردستـان ايـران، سـقـوط         

شـوي و       وي به داخل دستگـاه مـاسـه     
ــرد                    ــگــي آب س ــف ــر خ ــر اث ــوت ب ف

ابراهيم نيکبخت چند ماه  ."باشد مي
قبل به منظور امرار معاش همراه بـا  
ديــگــر اعضــاي خــانــواده بــه اقــلــيــم          
کُــردســتــان عــراق ســفــر کــرده و در              

 .ي "بيتون" سـاکـن شـده بـود             منطقه
طي چند ساله اخيـر بـه دلـيـل رونـق            
اقتصادي و تجاري در اقليم کُردستان 

هاي مرزي  عراق، هزاران نفر از استان
غربي، ايالم، کُـردسـتـان و         آذربايجان

کرمانشاه جـهـت امـرار مـعـاش بـه                
شهرهاي سليمانيـه، اربـيـل، دهـوک،         
رانيه، حلبچه، ديانـا و کـرکـوک وارد          
شده و مشغول بـه کـار هسـتـنـد کـه               
روزانه شاهد وقوع حوادث کاري براي 

شهروندان ايراني در اقليـم کُـردسـتـان       
هـزار و       ٢ اکنون بيش از      هم .هستيم
شــرکــت خــارجــي در اقــلــيــم             ١١٨ 

کردستان عراق مشغول بـه فـعـالـيـت        
پيشتر مديرکل کـار و رفـاه          .هستند

اجتماعي اسـتـان کُـردسـتـان در يـک             
نشست اعالم کرد: حدود بيست هزار  
کـارگـر ايـرانـي در کُـردسـتـان عـراق                 
مشغول به کار هستند که بسياري از   
آنان با مشکالت بيمـه، امـنـيـتـي و          

انـد.(مـنـبـع          دستمزد پايـيـن مـواجـه      
 سايت کُردپا)

 
زاده فرزند   من نيما ابراهيم
ام و از شما   بهنام ابراهيم زاده

 سئوالي دارم؟
از شما سئوالي دارم؟ من بکـجـا   
بايد پناه ببرم، کجا بايد فرياد بزنـم و    
بگم به چه جرمي بايد اينـقـدر درد و       

شما بـگـويـيـد جـرم مـن             رنج بکشم؟
شما انسانهـا، شـمـا       !!آهاي چيست؟

وجدانهاي بيدار، شـمـا کـه سـازمـان            
ايد ومي گـوئـيـد مـدافـع         درست کرده

حقوق کـودکـان هسـتـيـد، شـمـا کـه                 
گوئيـد نـهـادهـايـي هسـتـيـم کـه                 مي

کودکان سرطاني را مـورد حـمـايـت           
دهيم،شما که مدافـع حـقـوق       قرار مي

ــد،              ــي انســان وانســان دوســت هســت
شماهايي که مثـل پـدر مـن کـارگـر            
هستيد: من امروز به شما نـيـاز دارم      

مـن در     .فردا شايد خيلي ديـر بـاشـد     
اين روزهاي سخت به شما روي آورده   

خـواهـم جـز         ام، از شمـا چـيـزي نـمـي         
اينکه خواهان آزادي پدرم باشيد. من  
در اين روزهاي سخت شيمي درماني 

خواهم پدرم را در کـنـارم داشـتـه          مي
بــاشــم، مــن درمــقــابلــه بــا ســرطــان           

خـواهـم پـدرم را نـيـز در کـنـارم                   مي
داشته باشم. آيا اين خـواسـت زيـادي       

 است؟ شما بگوئيد؟
 

انتقال افشين نديمي و مهرداد  
 صبوري به دادگاه کامياران

بنابر خبر رسيده، افشين نـديـمـي    
و مهرداد صبوري از فعالين کارگـري  
و از اعضا کميـتـه هـمـاهـنـگـي، بـه             
دادگاه انقالب شهرسـتـان کـامـيـاران        

بـه دلـيـل          منتقل شدند، نامبردگـان 
بـه      خروج از مرز هـر کـدام مـوظـف        

پرداخت جريمه نقدي به مبلغ پـنـجـاه      
هزار تومان گرديدند. ايـن در حـالـي         
اسـت کـه پــرونـده اول آنـهــا بـه جــرم                  

هاي کارگـري، هـمـچـنـان در           فعاليت
بـنـابـر ايـن        .مرحله تجديد نظر اسـت   

گزارش در چند روز گذشته بـا وجـود       
دماي پايين هوا و سرماي شـديـد در     
شــهــر ســنــنــدج.،مســئــولــيــن زنــدان         

سيستم گرمايي را خاموش نـمـوده و     
انـد. الزم        اغلب زندانيان مريض شـده 

به ذکر است که مسئـولـيـن زنـدان از         
دادن دارو بــه زنــدانــيــان مــمــانــعــت           

کميـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              .کنند مي
 -کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري 

 ۱۳۹۲ بهمن  ۱۷ 
 

اعضاي کميته هماهنگي  
شهرستان مهاباد دستگير و روانه    

 زندان شدند  
کميته هماهنگي بـراي  بهمن: ۱۶ 

کمک به ايجاد تشکل هاي کـارگـري:     
بنابر گزارش رسيده سه عضو کميـتـه   
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
ــف               ــوس ــري ،ي ــارگ ــاي ک تشــکــل ه
ابـخـرابـات ،واحـد ســيـده و مـحـمــد                
موالنايي پس از مراجـعـه بـه اجـراي         
احکـام دادگـاه شـهـرسـتـان مـهـابـاد                
بازداشت و روانه  زندان مـرکـزي ايـن      

نامبـردگـان کـه در          .شهرستان شدند
در شهرستان مهـابـاد    ۹۱ ٣ ۱ دي ماه 

/٨ ۱ دستگير شده بودند در تـاريـخ       
از طــرف شــعــبــه يــک           ۹۲ ٣ ۰۶/۱ 

دادگاه انقالب برايشان حـکـم صـادر        
شد که بدين شرح مي بـاشـد:مـحـمـد       

 -موالنايي، يک سال زندان تعزيري .  
سال  ۲ واحد سيده و يوسف آبخرابات 

 زندان تعزيري.
 
 

سرمايه از دستگيري  «
کارگران و فعاالن کارگري  

 »طرفي نخواهد بست
در ارتـبـاط بـا دسـتـگـيـري و               ( 

زندانـي کـردن سـه تـن از فـعـاالن و                   
 ) اعضاي کميته هماهنگي

بـار ديـگـر سـه تـن از فـعـالـيــن                   
کـــارگـــري و ازاعضـــاي کـــمـــيـــتـــه           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هـاي کـارگـري، بـه نـام هـاي               
يــوســف آبــخــرابــات، واحــد ســيــده و          
محمد موالنايي پس از مـراجـعـه بـه       
اجراي احـکـام شـهـرسـتـان مـهـابـاد                

ايـن   .دستگير و روانه  زنـدان شـدنـد         
اولين بار نيست که فعالين کارگري و 
اعضاي اين تشکل را به جرم فعاليت 
در جنبش کارگري و دفاع از مـنـافـع      
طــبــقــاتــي کــارگــران بــه زنــدان مــي           
افکنند و قطعـاً آخـريـن بـار آن نـيـز               

اين اولين بار نيست کـه     .نخواهد بود
فعاالن کارگري اين جنبش را به بهانه 
ــظــم                هــايــي هــمــچــون "اخــالل در ن
عمـومـي" ، "اقـدام عـلـيـه امـنـيـت                    
ملي"، " اجتماع به قصـد تـبـانـي" و              
ترفندهايي از ايـن دسـت بـازداشـت             
کرده و روانه زندان مي کنند. تا قـبـل   
از اين نيز فعاالني از جنبش کارگـري  

و ديــگــر جـنــبــش هــاي اجــتــمــاعــي           
همچون رضا شـهـابـي، وفـا قـادري،            
شاهرخ زماني، محمدجراحي، پـدرام    
نصرالهي، رسـول بـداغـي، غـالـب و            
خــالــد حســيــنــي، افشــيــن نــديــمــي،         
مهرداد صبوري و بسياري ديگـر را،    
هر يک به بهانه اي بـه دادگـاه هـا و              
مـحـاکــم قضـايــي کشــانـده، بــعـضــاً            

 .محکوم و روانه  زندان ها کـرده انـد    
عوامل سرمايه درصددند تـا از ايـن       
طريق و با اعمال اين گونه فشارهـا و    
تضييقات، جنبش کارگري و فـعـاالن   
اين جنبش را مرعوب نموده از ادامه 
ي کار که چيزي جز دفـاع از مـنـافـع         
طبقه  کارگر در عرصه هاي مختلـف  

اما بايد تا به امروز و .نيست بازدارند
الاقل با مشاهده  روند حرکت جنبش 
کارگري و فـعـاالن آن مـتـوجـه شـده               
باشند کـه بـا ايـن قـبـيـل اعـمـال و                     
اقدامات نمي توان جنبش عـظـيـم و        
گسترده اي را که به حکم جـايـگـاه و        
موقعيت طبقاتـي خـويـش در نـظـام            
نابرابر و ضدکارگري سـرمـايـه داري،      
براي بهبود شرايط کـار و زنـدگـي و            
رهايي از ستم و استـثـمـار طـبـقـاتـي          
تالش و مبارزه مي کند متوقف کرد 
و هــمــراه بــا فــعــالــيــن آن از مــيــان               
برداشت. اگر اين چنين بـود عـوامـل       

تا به امروز و الاقـل پـس از         سرمايه
سال ها آزمون و تجربه و دستگيري و 
شالق و تبعيد و زندان و . . . بيش از    
صدها تن از اين فعالين در ايـن کـار       

بـه      موفق شده بودند و ديگر نـيـازي    
دستگيـري مـجـدد و زنـدانـي کـردن               
امثال آبخرابات ها، موالنايـي هـا و       

سرمايه داران و      !واحد سيده ها نبود
عوامل آنان بايد بدانند کـه جـنـبـش         
کارگري و فعاالن پيگير و مخلص آن 
تمام شدني نيستند و تـا زمـانـي کـه         
سلطه ي سرمايه و بهره کشي هر چـه    
وحشيانه تر طبقه  کـارگـر بـه دسـت           
زالـو صــفـتــان سـرمــايــه دار، ادامــه            
داشته و زندگي را بر اين طبقه تيره و   
تار کرده است، تا زماني که سرمـايـه   
داران بــه ضــرب زور و ســرکــوب و               
اخــراج و بــيــکــارســازي کــارگــران و           
ارعاب و تهديد و بازداشـت و زنـدان       
آنــان، درصــدد تــحــمــيــل انــواع بــي           
حقوقي ها و بي حرمتي هـا بـه ايـن          
طبقه برآمده و آن ها را يکي بـعـد از       
ديگري به طبقه  کـارگـر و اکـثـريـت            
قريب به اتفاق مـردم تـحـت سـتـم و              
استثمار جامعه تحميل مي نمايـنـد؛   
تا زماني که نتيجه و ماحصل کار و   
تالش کارگران از توليد ثروت و رفـاه      

 نگاه هفته ...

 ۷ صفحه  
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 ۶ از صفحه

براي جامعه، چيزي جز خانه خرابي و   
فقر مطلق نيست، جنبش کارگري بـه  
ــ که هيـچ چـيـز جـز بـهـبـود               راه خود 
مـداوم و پـيـوسـتــه  شـرايـط کـار و                    
زندگي و رهايي از مـنـجـالب عـفـن          
ــ ادامه خواهـد داد و       سرمايه نيست 

سرمايـه داران و       .باز نخواهد ايستاد
عوامل آنان چاره اي جز پـذيـرش ايـن      
امر ندارند که با تهـديـد و ارعـاب و          
بگير و ببند و دسـتـگـيـري و زنـدان              
قادر نخواهند بود جنبش کـارگـري و     
در اين رابطه فعاالن آن را کـه خصـم         
جان سرمايه اند و براي دنيايي عاري 
از ستم و استثمار مـي جـنـگـنـد بـه             
خاموشي و سکوت بکـشـانـنـد. ايـن         

به دسـتـور ايـن        جنبش و اين فعالين
يا آن شخص و جريان و يا براي خوش 
آمد سرمايه و عوامل آن بـه مـيـدان          
نيامده، فعاليت و مبارزه نمي کـنـنـد    
که به فرمان اين شخص يـا آن ارگـان       
سرکوب و تهديد و ارعاب و زندان از   

راه خود باز مانند و عطاي جنبش را   
جـاي کـارگـران و         .به لقايش ببخشند

فعاالني چون يوسف آبخرابات، واحـد  
سيده، محمد مـوالنـايـي و بسـيـاري          

از حـقـوق         ديگر کـه تـنـهـا و تـنـهـا             
کارگران و مردم تحت ستم و استثمار 
دفاع مي کنند در زندان نيست. ولـي   
تا زماني که سرمايه داري بر جـان و      
مال تـوده هـاي مـردم سـتـمـديـده و                  
استثمار شده حاکم است و براي مهيا 
نمودن شرايط مناسب جهت بازتوليد 
و انباشت سرمايه و کسب سـودهـاي     
نــجــومــي، ســرکــوب جــنــبــش هــاي         
اجتماعي و بگير و ببند فـعـاالن ايـن      
جنبش ها را در دستور کار گذاشته و 
آن را به شکل پـيـگـيـر و مسـتـمـري              
ادامه مي دهـد، راهـي جـز مـبـارزه             
متشکل و آگـاهـانـه بـا سـرمـايـه و                  
سرمايه داران براي کارگران و فعاليـن  

ما ضمن  .اين جنبش باقي نمي ماند
اعتراض به دستگيري و زنداني کردن 

کارگران و تمامي فعاالن کـارگـري و       
اجتماعي، از جمله سه فعال کـارگـري   
ياد شده يوسف آبخرابات، واحد سيده 

و محکوم نمـودن    و محمد موالنايي
ــدامــات                 ــال و اق ــل اعــم ــي ــب ــن ق اي
ضدکارگري، بار ديگر حمايت خود را 
از اهداف برحق و راديـکـال جـنـبـش          
کارگري و فعاالن پـيـشـرو و آگـاه آن             
براي بـهـبـود وضـعـيـت فـالکـت بـار                
مــوجــود و خــالــصــي از مــنــجــالب          
سرمايه اعالم نموده و خواهان آزادي   
فوري و بي قيد و شراط اين فـعـالـيـن     
مي باشيم. ما همچنيـن اعـالم مـي         
کنـيـم کـه در کـنـار ايـن عـزيـزان و                     
خــانــواده هــاي مــحــتــرم آنــان بــاقــي          

کميته هماهنگي بـراي   .خواهيم ماند
 -کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
 زندان و دستگيري

پيرانشهر: عبداهللا خضري فـرزنـد   
حسن بـه مـدت يـازده روز اسـت بـه                
اتهام "عضويت در يـکـي از احـزاب            
کُرد اپوزسيون" حـکـومـت اسـالمـي           

ايران بازداشت است. عبداهللا خضري  
ساله، متأهل و ساکـن روسـتـاي       ٢٥ 

"ترکش" از توابع شهرستان پيرانشـهـر     
مـاه از سـوي نـيـروهـاي               دهم بـهـمـن     

 .اطالعاتي بازداشت گـرديـده اسـت       
از سـوي       ٨٧ عبـداهللا خضـري سـال          

نيروهاي اطالعاتـي بـازداشـت و بـه           
مــدت ســه مــاه تــحــت شــکــنــجــه و            

 بازجويي قرار گرفته بود.
 
مسئوالن زنـدان مـرکـزي شـهـر             

اشنويه به شرط شرکت زنـدانـيـان در        
مـاه بـه      راهپيمايي بيست و دوم بهمن

: سئوالن  .دهند زندانيان مرخصي مي
زندان شهر اشنويه به زندانيـان اعـالم     
کردند، هر زنداني که تا بيست و دوم   

رود، بـايـد        ماه به مرخصي مـي  بهمن
مـاه     در راهپيمايي بيست و دوم بهمن

هـاي گـذشـتـه،          طي سال .شرکت کند
فقط مسئوالن حـکـومـتـي در شـهـر           

هـا شـرکـت         اشنويه در راهـپـيـمـايـي         
نمودند، به هـمـيـن دلـيـل مسـئـوالن            
حــکــومــتــي در شــهــر اشــنــويــه                  

خواهند از ايـن راه بـا فشـار بـر                  مي
اقشار مختلف جامعه کُردستان ايـن    

 .مراسم را "با شکوه" جلوه دهند
 

ياسر نـادريـان فـرزنـد مـال          پاوه: 
طاهر اهـل روسـتـاي "نـروي"، فـرزاد              
بزمونه فرزنـد مـحـمـود اهـل بـخـش              
"نوسود"، کيهان احمدي اهل روستاي   
"تشار"، آراس بهرامي فـرزنـد جـمـال           
اهل "نوسود" و ناصر باباجاني ساکن   
پاوه توسط اطالعات سپاه پـاسـداران   

  بازداشت شدند.
 

ــر          ــت ــودکشــي دخ ــه در        ١٩ خ ــال س
بـهـمـن       ٢٠ روز يکـشـنـبـه       :  سردشت

ساله اهل سـردشـت      ١٩ ماه، دختري 
مسـتـانـه رشـيـدي طـلـب بـا               ‘ به نام   

آويز کردن خودش، جـانـش را از          حلق
ــال دوم          .دســـت داد    ــه سـ ــانـ ــتـ مسـ

 دبيرستان بود.  
 

رژيم اسد. مردم سوريه هر روز دارنـد     
بهاي تداوم وضعيت سياسـي حـاضـر      
در سوريه را بـا جـان و هسـتـيـشـان               
ميپردازند. رژيم بشار اسد از هـمـان        
آغاز خيزش مردم سـوريـه از هـوا و            
زمين مردم را در هم کوبيده اسـت و      
در اين جنايت از حمايتهاي بـيـدريـغ      
جمهوري اسـالمـي و دولـت روسـيـه              

 برخوردار بوده است.
 

بر زمينه بخون کشيده شـدن انـقـالب      
بــوســيلــه رژيــم اســد و حــامــيــانــش،          
نيروها و دولتهاي ارتـجـاعـي ديـگـر          
منطقه، ترکيه و عربستان سعـودي و    
نيروهـاي فـوق ارتـجـاعـي اسـالمـي              
(جبهه النصره و القاعده و نـيـروهـاي     
سلفي و داعش و ارتش آزاد و غيـره)  
که مستقيم و يـا غـيـر مسـتـقـيـم از              
جانب دولتهاي مخالف اسد حمـايـت   

ميشوند ميداني براي عرض انـدام و      
قدرتنمائي يافته اند. از سـوي ديـگـر       
شاخه ديگر نيروهاي اسالمي (حـزب  
اهللا و نظاميان مستقيما وابسـتـه بـه        
جمهوري اسالمي نظير سپاه قـدس و    
پاسداران و غيره) به حمايـت از اسـد       
وارد ميدان شـده و در کـنـار ارتـش               
سوريه به کشتار مـردم مشـغـولـنـد.          
نــتــيــجــه ســرکــوب وحشــيــانــه مــردم        
انقالبي سوريه و کشـاکـش بـيـن ايـن          
نيروهاي ارتجاعي تا کنون بـيـش از       
صد و بيست هزار کشته، ميلـيـونـهـا     
مجروح و آواره جنگي، و جامـعـه اي     

 تماما در هم کوبيده شده است.
 

وضعيت امـروز سـوريـه، بـر خـالف              
تراژدي رواندا و يا يوگسالوي، ناشـي  
از دامن زدن به تفـاوتـهـاي قـومـي و          
مــذهــبــي تــوده مــردم و بــجــان هــم             

انداختن بخشهاي مختلف جامعه بـا  
اتکا بـه ايـن تـعـصـبـات ارتـجـاعـي                
نيست، بلکه نتيجه مستقيم سرکوب 
وحشيانه مردم سوريه بـوسـيلـه رژيـم         
اسد با برخورداري از حمايت بـيـدريـغ    
جمهوري اسـالمـي و دولـت روسـيـه              
است. بر چنين زميـنـه اي و در ايـن            
فضا و شـرايـط اسـت کـه نـيـروهـاي                
اسالمي صادراتي امکان يافـتـه انـد      
له و يا عليه رژيـم اسـد وارد مـيـدان           
شــده وتــراژدي امــروز ســوريــه را                 
بيافرينند. حل بحران سوريه و خاتمـه   
بخشيدن به کشتار وحشـيـانـه مـردم،       
بــدون بــرکــنــاري فــوري اســد و کــل             
 حکومت بعث سوريه ممکن نيـسـت.  

 
ادعا ميکرد خـواهـان    ۲ -نشست ژنو

حل ديپلماتيک بحران سوريه و پـايـان   
بخشيدن به کشـتـار و خـانـه خـرابـي             
مردم است، اما در پـس ايـن ظـاهـر           
انسانـدوسـتـانـه هـر يـک از طـرفـيـن                  
بدنبال تحقق اهداف و سـيـاسـتـهـاي          

ارتجاعي و ضـدمـردمـي خـود بـود:          
دولت آمريکا و متحدين غـربـي اش       
با هدف حفظ رژيـم فـعـلـي مـنـهـاي            
اسد، روسيه با سـيـاسـت بـه سـازش            
کشاندن نيروهاي مـخـالـف بـا رژيـم            
اسد، نيروهاي مخـالـف بـا خـواسـت          
برکناري اسد و تالش براي دست بـاال  
پيدا کردن در دولت انتقالي جانشـيـن   
اسد، و نمايـنـدگـان رژيـم سـوريـه بـا              
هدف ابقاي اسد در حکومت، بر سـر    
ميز مذاکره نشستند و در نهايـت بـه     
هيچ نتيجه اي نرسيـدنـد. رژيـم اسـد          
همچنان بـر سـر کـار اسـت و آنـچـه                   
همچنان ادامه دارد کشتار وحشيانـه  
مردم سـوريـه بـوسـيلـه رژيـم اسـد و                  
نيروهاي اسالمي مخالف و مـوافـق       

 اوست.
بايد به اين کشتار فورا و بيقيد و 
شرط خاتمه داده شود اما دولـتـهـا و      
نيروهاي حاضر در اجـالس ژنـو حـل        
کننده مساله سوريه نيسـتـنـد بـلـکـه         
خود بخشي از صـورت مسـالـه انـد.         
براي برون رفت از اين وضعيـت بـايـد      
مردم آزدايخواه دنيـا بـه حـمـايـت از            
مردم سوريه برخيزند. پايان بخشيـدن   
به فاجعه انساني اي که در سوريه در   
جريان است تنها با تحقق خواستهـاي  

 زير امکان پذير است:
 

برکناري فوري اسد و حـکـومـت          -۱ 
بعث سوريه. اين کلـيـد حـل فـاجـعـه            
سوريه است. تا زماني که اسد بر سـر   

کار است حل بحران سـوريـه مـمـکـن        
 نيست. 
 

خلع سالح فوري همه دارودسـتـه       -۲ 
هاي تروريستي و اسالمي که با لواي 
مخالفت با اسد به جنگ با يکديگر، 
کشتار مردم و اجـراي قـوانـيـن فـوق            
ارتجاعي اسالمي در مناطـق تـحـت      

 نفوذ خود مشغولند.
 

ايجاد شرايط و فضاي سـيـاسـي       -٣ 
مناسـب بـراي فـعـالـيـت نـيـروهـا و                  
احزاب مختلف سياسي طي يک دوره 
معين و برگزاري انـتـخـابـات. مـردم           
سوريه بايد بتوانند بدور از جـنـگ و       
کشتار و آوارگي در يـک انـتـخـابـات          
آزاد دولــت جــانشــيــن رژيــم اســد را            

 تعيين کنند.
 

حزب کمونيـسـت کـارگـري از مـردم            
شريف جـهـان و از هـمـه نـيـروهـا و                  
احــزاب آزاديــخــواه و انســانــدوســت          
ميخواهد که دولتها، سازمان ملل و   
ديگر نهادهاي بين المللي ذيـربـط را     
براي تحقق فـوري خـواسـتـهـاي فـوق           

 تحت فشار قرار دهند.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ،  ۱۹۹۲ بهمن  ۱۷ 
 ۲۰۱۴ ژانويه  ٥ 

 

 کشتار مردم سوريه.... 

 نگاه هفته ...
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زبان تهديد و تشديد سـرکـوب و       
ايـران راه بـه جـائـي            ستم بر کارگران 

 نخواهد برد
با گذشت هر روز از عـمـر دولـت      
يازدهم، قراين مـوجـود حـکـايـت از            
عــزم بــي ســابــقــه ايــن دولــت بــراي              
سرکوب سيستـمـاتـيـک اعـتـراضـات          
کارگري با هدف سرريز کردن کل بـار    
بحران اقتصادي کشور بر دوش طبقه 

 کارگر دارد.
همين چـنـد روز پـيـش بـود کـه                 
عليرغم اعتصاب پر شکوه کـارگـران     

)جنرال تاير سـابـق    شاغل ايران تاير( 
بــــراي جــــلــــوگــــيــــري از اخــــراج             
همکارانشان، آنان از طريق تهديد بـه    
عدم پرداخت دستمزدهايشان در شب 
عيد، مجبور به شکستن اعتصاب و 

ــفــر از       ٣٠٠ تــن دادن بــه اخــراج            ن
همکاران خود شدند. اوج ايـن عـمـل         
ضد انسـانـي از سـوي تـيـم تـعـديـل                 
نيروي مستقر در کارخانه که از سوي 
بنياد مستضعفـان مـامـور ايـنـکـار           
شده است زماني روشن مـيـشـود کـه       

روز بـيـشـتـر          ٥٠ بدانيم تا پايان سال 
کـارگـر اخـراجـي        ٣٠٠ باقي نمانده و 

براي شاغل شدن در جائي ديگر هيچ 
امکانـي نـدارنـد و خـود و خـانـواده                 
هايشان مي بايد در آستانـه سـال نـو        

 در گرسنگي مطلقي فرو روند.
از سال گذشته که تحرک کارگـران  
حول طومار چهـل هـزار نـفـري بـراي            
افزايش حداقل مـزد آغـاز شـد بـراي           
اولين بار در سوم آذر ماه سـالـجـاري      
تجمع آنان در مـحـوطـه وزارت کـار             
مورد هجوم پليس امنيت قرار گرفت 
و از اول بهمن ماه به اين سو در طـول  

نـفـر از        ٤٠ مدت کوتاهي، بيش از     
کارگران معتـرض چـادر مـلـو، پـلـي             
اکريل اصفهان، پتروشـيـمـي فـجـر و          
سيمان لوشان مـورد بـازداشـت قـرار         

 گرفتند.
کــار ســـرکـــوب اعـــتـــراضـــات         

کارگري در آستانه پايان سال و تعيين 
حداقل مزد به جائي رسيده اسـت کـه     
دايره بـازداشـت و احضـار کـارگـران              
معترض، ديگـر مـحـدود بـه اعضـا            
ــهــادهــاي مســتــقــل              ــهــا و ن تشــکــل

نيست و هر کارگري، حـتـي       کارگري
اعضاي تشکلهاي دست ساز دولـتـي   
که بدليل عدم پرداخت مزد، خواسـت  
افزايش مزد و يا مسائلـي از قـبـيـل         
اخــراج صــدايــش در مــيــايــد بــطــور           
هماهنگي هم از سوي کارفرما و هـم  
از سوي نهادهاي امنيتي و انتظامي 
بشــــدت مــــورد تــــعــــرض قــــرار              

وجـود چـنـيـن وضـعـيـتـي               ميگيرد. 
مطـلـقـا امـري اتـفـاقـي در نـتـيـجـه                    
تصميم خودسرانه يک کارفـرمـا و يـا        
بـخــشـي از نــيـروهــاي انــتـظــامـي و              
امنيتي نميتـوانـد بـاشـد و نـيـسـت.              
اظهارات روز گذشته سخنـگـوي قـوه      
قضائيه در بـرخـورد بـه اعـتـراضـات           
کارگري تحت عنوان نخ نمـاي حـفـظ      
نـظــم عــمـومــي، خــود بــيـش از هــر              
اســتــدالل ديــگــري مــويــد تــعــرضــي        
سازمانيافـتـه و سـيـسـتـمـاتـيـک بـه                 
مطالبات صنفي کارگران و امنيـتـي   
کــردن بــيــش از پــيــش اعــتــراضــات          

 کارگري است.
اظهارات سخنگوي قوه قضائـيـه   
ــوده هــاي                ــاســت ســرکــوب ت و ســي
معترض کـارگـران در اقصـي نـقـاط            
کشور چه از سوي کارفرمايـان و چـه       
از سوي نيروهاي امنيتي بعنوان يـک    
ســيــاســت کــامــال مــدون در دولــت           

با صدارت ربيعي بر وزارت يازدهم و 
زماني قابل درک است که شرايط  کار

پيش روي اقتـصـادي در سـال آيـنـده            
مــورد تــوجــه قــرار گــيــرد. بــر ايــن               

و طـبـق بـودجـه سـال آيـنـده                  اساس
کارگران و مردم ايران با آغاز مـرحلـه   
دوم قطع سوبسيدها ها از تـيـر مـاه          

 ٤٠ ، شاهد تورمي بيش از     ٩٣ سال 
درصدي در حاملهاي انرژي و به تـبـع   

آن شاهد تورمي به مراتب بيشتـر در    
کل هزينه هاي زندگي خواهنـد بـود.     
اگر وجود چنين تورمي را بـر اسـاس       
بودجه سال آينده در کنار عـزم دولـت     
بـراي افـزايــش نـاچــيـز حــداقـل مــزد              
کارگران، آنهم بر اساس تـورم رسـمـي      
اعالمي در واپسين ماهـهـاي پـايـان       
سال قرار دهيم آنوقت داليـل واقـعـي      
اعمال سياست سرکوب اعـتـراضـات      
کارگري و اظهارات سـخـنـگـوي قـوه        
قضــائــيــه در ايــن زمــيــنــه و ابــعــاد            
دهشتناک فاجعه اي که قرار است بـر    
ميليونها خانواده کـارگـري روا شـود        

 بيش از پيش روشن ميشود.
اما چيزي که در اين ميان مسلـم  
است، اين است که چنين رويکردي از 
سوي دولت يـازدهـم در تـالش بـراي           
تحميل فـقـر و فـالکـت بـيـشـتـر بـر                    
کــارگــران و ســرکــوب اعــتــراضــات           
صنفي آنها بر خالف خـواب خـوشـي      
که اتخاذ کنندگان چنين سياستهايي 
ديده اند تالطمات اجتماعي شـديـدي   
را در گستره اي بزرگ پـيـش خـواهـد       
آورد و بي ترديد هيچ ابزار سرکوب و   
يا زبان تـهـديـدي نـخـواهـد تـوانسـت             
ــري را              ــراضــات کــارگ ــان اعــت طــوف
منکوب و دوره اي ديـگـر از فـقـر و             
فالکت را بر زندگي ميليونها خانواده 

آزاد     کارگري تحميل کند. اتـحـاديـه     
کارگران ايران با تاکيد بر حق مسـلـم     
کارگران بـراي بـرپـائـي اعـتـصـاب و              
تجمع در هر نقطه و مکاني و در هـر    
ابعادي، نسبـت بـه اعـمـال هـرگـونـه              
ــوبــگــرانــه اي در                 ــيــاســت ســرک س

بـه اعـتـراضـات کـارگـري و              برخورد 
تشديد ستم بـر طـبـقـه کـارگـر ايـران              
هشدار ميدهد و به عنوان اولين قـدم  
بــراي بــهــبــود شــرايــط مــعــيــشــتــي          

مصرانه بر افزايـش حـداقـل        کارگران
مزد به ميزان دو ميليون تومان پـاي    
مي فشارد و بدينوسـيلـه کـارگـران و         
تشکلها و نهادهاي مرتبط با جنبش 
کارگري را به عکس العمل در بـرابـر       
رويکرد دولـت نسـبـت بـه سـرکـوب                
اعــتــراضــات کــارگــري و اظــهــارات         
سخنگوي قوه قضائيه در اين زميـنـه   

 فرا مي خواند.
 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٢ بهمن ماه  ١٥ 
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