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  توحش شالق در سنندج محکوم شد

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 نسان نودينيانشهرهاي کردستان / 

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          
در نوشته قبلي بـه ايـن مسـالـه            

ضـربـه      ۲۰ اعمال توحش   اشاره کردم 
شالق پيمان نودينيان در آستـانـه روز     
جهاني زن کليد رمز يـک رويـا رويـي          
اجتماعي است. شالق زدن به پـيـمـان     
نودينيان معلم دلسوز در آستانـه روز    
جهاني زن هشدار نهادهاي جنايتکار 

جمهوري اسالمي به فعالين جـنـبـش      
برابري زنان است. سنندج در بيـش از     
سه دهه گذشته کانـون گـرم بـرگـزاري         
مراسم هـاي روز جـهـانـي زن اسـت.              
تجمع و راه پـيـمـايـي، قـطـعـنـامـه و                
کيفرخواست جنبش آزادي زن عـلـيـه        
ــونـــت و              ــاري، حشـ ــبـ حـــحـــاب اجـ
مــردســاالري و در دفــاع از حــقــوق             
کودک و زنان کارگر و قوانين شـريـعـه      
در مراسم هاي روز جهاني زن، چـهـره     
مدرن و راديکال سنندج و مراسمهاي 
روز جهاني زن است. با وجود توحـش   
شالق اما جنبش آزادي زن امسال در 
روز جـهـانـي زن نـقـطـه امـيـد، شـد.                  

 به ياد يک گردان کمونيست (گردان شوان) ۲ صفحه  
 آسنگران محمدگفتگو با 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 

 

تــگــو اولــيــن بــار در       فايــن گ  
، در بيستمين سـال  ۱۳۸۷ زمستان 

اين واقعه در نشريه "رها" مـنـتـشـر       
شد. در بيست و پنجمين سـالـگـرد       
جانباختن عزيزان کمونيست گـردان  
شوان و بمباران شيمايي حلبجه کـه    
منجر به قتل عام پنج هـزار انسـان     
شد، اين گفتگو را در ايـن شـمـاره          
نشريه ايسکرا تـجـديـد چـاپ مـي            

 کنيم. 
محمد آسنگـران روز درگـيـري        
گــردان شــوان بــا نــيــروهــاي رژيــم            
اسالمي تا آخرين لحظـه از طـريـق        
بي سيم بـا شـوکـي خـيـرآبـادي در               
تماس بود. فقط هنگاميکه شوکي  
گفت ديگر کاري نميشود کرد بـعـد     
از لحظاتي تماسش بـراي هـمـيـشـه        

 قطع شد.  ايسکرا

 

  تهيه و تنظيم: يدي محمودي 
Yadi.mahmodi@gmail.com 

خانواده روزنامه نگار ترور  
شده کاوه گرميان با مسعود  

بارزاني ديدار و مالقات  
 کردند!

مارس خانواده  ۱۷ روز دوشنبه 
کاوه گرمياني روزنامه نـگـاري کـه        
پارسال در کردستان عراق تررور شد 
با مسعود بـارزانـي رئـيـس اقـلـيـم            
کردستان ديدار و گفتگو کردند. در   

اين اين ديدار گويا مسعود بارزاني 
اعالم کرده "کاوه بي گناه بوده و او      
تالش خود را بـراي دسـتـگـيـري و            
محاکمه قاتالن کاوه خواهـد کـرد".      
الزم به ذکر است کـه چـنـدي پـيـش          
دادگاهي در شهر چمچمال محمـود  
ــبــري               ــگــاوي از اعضــاي ره ــن س

 

 ۶ صفحه    صادق الريجاني اين را بو کشيده است

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري درمورد
   ٣ ۹ تصميم شورايعالي کار درمورد دستمزد سال   

 دزدان و ميلياردرهاي
 حاکم را بايد به زير کشيد   

ــوري             ــه ــم ــار ج ــي ک ــال ــع شــوراي
اسالمي، مـتـشـکـل از نـمـايـنـدگـان              
جمهوري اسـالمـي، کـارفـرمـايـان و              
پادوهاي شوراي اسالمي کار، امـروز  

درصـد     ۲۵ تصميم به افزايش ناچيـز    

تجمع اعتراضي کارگران فوالد زاگرس 
  در مقابل وزارت کار

اعتصاب: بنابر گزارش "کـمـيـتـه       
هماهنگي" تعميرکاران واحد تعمير و  
ماشين آالت اداره کـل راه و تـرابـري          
رژيم در سنندج در اعتراض بـه عـدم       
پرداخت پـنـج مـاه از دسـتـمـزدهـاي                

بيش از   .معوقه خود اعتصاب کردند
نفر از تعميرکاران اداره کل راه و      ١٥ 

ترابري شهر سنـنـدج کـه مـکـانـيـک،            
باتـري سـاز و آهـنـگـر مـي بـاشـنـد                    
دستمزدهاي معوقه، عيدي و پـاداش    
و ديگر مطالـبـات خـود را دريـافـت            
نکرده و به مدت يک هفتـه اسـت کـه        
دست از کار کشيده و در اعتصاب به 

 سر مي برند.

 ۶ صفحه   جمهوري اسالمي در جدال بر سر پرونده سکينه محمدي آشتياني زانو زد!  
 ۱۰ صفحه   پيش به سوي تجمعات خياباني بر عليه مصوبه مزد شورايعالي کار

 ۷ صفحه            

 ۹ صفحه              

 ۹ صفحه              

 ۲ صفحه              

 ۳ صفحه              

 ۱۰ صفحه   صدها نفر در اعتراض به قتل يک جوان در دزلي تحصن کرده و جاده را بستند!
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 ۱ از صفحه

مارش و بلنـد کـردن مـطـالـبـات زن             
توسط زنـان و مـردان آزاديـخـواه در             
خيابانهاي شهر سنـنـدج بـه نـمـايـش           
درآمدند. توحش شـالق نـاکـام شـد.            
همکاران معلم پـيـمـان نـويـنـيـان در            
محل کارش با دسـتـه هـاي گـل بـه              
ديدار او رفتـنـد و تـوحـش شـالق را              

دامنه حـمـايـت      اکنون  .محکوم کرند
از پيمان نوديـنـيـان و مـحـکـومـيـت             

از جانب تشکلهـاي  » توحش شالق«
کارگري از جمله کميته هماهنـگـي و     
فعالين کـارگـري، هـمـکـاران مـعـلـم             
پيمان، جمعي از فعالين زنان و جبهه 
متحد کـرد، ادامـه دارد. تـهـديـد و               
ارعاب، دستگيري و شالق سـيـاسـت    

کپک زده و ناکام جمـهـوري اسـالمـي       
عليه فعالين مدني، فعالين جـنـبـش      
آزادي زن، کارگري و مدافعين حقـوق  
کودک، است. بـه قـدمـت حـاکـمـيـت             
ســيــاه ايــن نــظــام جــنــايــتــکــار ايــن            
سياستها با ابزار سرکوب اعمال شـده  
اســت. بســتــر اصــلــي اعــتــراض و              
نارضايتي از جمهوري اسالمي انـزوا    
و فاصله عميق اين نظام بـا مـردم و         
جامعه است. در کردستان ارگانـهـاي    
رژيم اسالمـي تـالش کـرده انـد ايـن              
فاصله را با سـرکـوب، و تـهـديـد پـر             
کنند! سيـاسـتـي نـاکـام و شـکـسـت                
خورده. اما براي مردم و جـامـعـه پـر        
هزينه و با حجم بااليـي از فـعـالـيـت          

اجتماعي. توحش شالق توسط مردم  
سننـدج مـحـکـوم شـد. مصـافـهـاي                
اصلي تر در شـهـرهـا کـردسـتـان در               
جريان است. هنوز تعدادي از فعاليـن   
کـارگـري در زنـدانـهـا هسـتـنـد. اول                  
مامه در راه است. اين قدرت و انرژي  
اعــتــراضــي را در ســازمــانــدهــي و            
فراخوان به شرکت در مراسمهـاي اول    
ماه مه در شهرهاي کردستان و بـراي    
آزادي کارگران زنداني صد چـنـدان و       

 فعاالنه بکار گيريم.  
 

ديدار فعالين کارگري شهر    
 سنندج با پيمان نودينيان

 
جمعـي از فـعـالـيـن کـارگـري و                 
اعضاي کميته هماهنگي بـه هـمـراه        
تعدادي از فعالين اجـتـمـاعـي شـهـر           

سنندج با پـيـمـان نـوديـنـيـان عضـو               
کانون صنفي مـعـلـمـان ايـران ديـدار           

 .نمودند
آنان ضمن ابراز همدلي با پيـمـان   
نودينيان و تمامي جامعه فـرهـنـگـي     
ايران، حمايت بي دريغ خود و جنبش 
کـارگــري را از فــعــالــيــت هــاي حــق             
طلبانه کانون صنفي معلـمـان اعـالم      
داشته و ضـرورت دفـاع از مـواضـع             
کانون صنفي معـلـمـان در تـرويـج و            
اشاعه فرهنگ آموزشي مـنـاسـب و        
شايسته را وظيفه جنبش کـارگـري و       
تشــکــل هــاي آن عــرصــه قــلــمــداد             
نمودند. الزم بـه ذکـر اسـت پـيـمـان                  
نودينيان به اتهام واهـي تـوهـيـن بـه            
مأموران رژيم به بيست ضربـه شـالق     
محکوم شده بود که اخـيـرا نـيـز ايـن          

حکم در دادگاه رژيم در شهر سنـنـدج   
 به مورد اجرا در آمد.

دنبال  ديدار با پيمان نودينيان: به
درج خبـر اجـراي حـکـم نـا عـادالنـه                
شالق آقاي پيمـان نـوديـنـيـان عضـو           
انجمن صنفي معلمان کردستان بدون 
ابالغ راي تجديد نظر وبدون در نـظـر       
گرفتن قانون عدم اجراي حکـم شـالق     
در مورد کارکنان دولت شـنـبـه شـب       

جبهه ي مـتـحـد کـرد         ٩٢/١٢/٢٤ 
،شــوراي هــمــاهــنــگــي تشــکــلــهــاي        
کارگري کردستان وجمعي از فعالـيـن   
زنان با حضور در منزل پـدري ايشـان     
وتقديم گل به آقاي نوديـنـيـان اجـراي       
حکم را محکوم وحمايت کامل خـود  

 . را از ايشان اعالم داشتند
  

 توحش شالق ...

 ۱ از صفحه

اتحاديه مـيـهـنـي را بـه جـرم دسـت                
داشــتــن در تــرور کــاوه گــرمــيــانــي             
دستگير کرده بود. همچنين در بـاره       
اعالم آمادگي امروز مسعود بارزاني 
ــالن کــاوه                 ــري قــات ــي ــتــگ ــراي دس ب
گرمياني، بسـيـاري از مـردم اعـالم             
کرده اند که آيا او در باره بقيه ترورهـا  
و بويژه ترورهاي که تحت حـاکـمـيـت       
نيروهاي او اتفاق افتاده از جمله تـرور  
سردشت عثمان و سوران مامه حـمـه     
پيگير خواهد بود؟، الزم به ذکر است 

سال گذشته جدا از نـزديـک    ۲۳ که در 
هزار زني که در کـردسـتـان     ۴۰۰۰ به 

تحت حاکميت اينها کشته و نـاپـديـد    
شــده انــد، دهــهــا نــفــر از روزنــامــه              
نگاران، کمونيسـتـهـا، انـقـالبـيـون و            
مخالفين احزاب ناسيـونـالـيـسـت بـه         
قتل رسيده اند، بـدونـه ايـنـکـه هـيـچ            
کسي دستگير و محاکمه شود و ايـن  
در حالـيـا اسـت کـه هـمـه مـردم بـه                   
روشني مي دانند که يک پاي اصـلـي     
همه اين ترورها خود احزاب حاکـم از    
جــملــه اتــحــاديــه مــيــهــنــي و حــزب           

 دمکرات هستند. 
سال بعد از   ۲۶ شهر حلبچه 

بمباران شيمائي و قتل عام بيش  
هزار نفر از مردم بي   ۵۰۰۰ از 

 دفاعش!

شــشـمــيــن     ۲۶ مــارس      ۱۶ روز   
سالگرد بـمـبـاران شـيـمـيـائـي شـهـر                 
حلبچه توسط دولت فاشيستي بـعـث     
عراق بود، که در آن هـزاران نـفـر از              
مردم اين شهر قربـانـي سـيـاسـتـهـاي          
ارتجاعي دولـتـهـاي مـرتـجـع ايـران،            
ــزاب                  ــن احـ ــيـ ــنـ ــچـ ــمـ ــراق و هـ عـ

 ناسيوناليست کرد شدند.
 

سال پيـش در چـنـيـن روزي            ۲۶ 
نيروهاي احزاب ناسيوناليست کرد و   
از جمله اتحاديه ميهنـي بـه رهـبـري         
جالل طالـبـانـي، کـه ارتـش ايـران و               
نيروهاي سپاه پاسداران را راهنمـائـي   

هزار نفري حلبچـه   ۷۰ ميکردند شهر 
را به تصرف خود در آوردند. نيروهاي 
رژيم جنايت پيشه اسالمي و احـزاب    
ناسيوناليست که کنترل شـهـر را در         
دست گرفته بودند، مانع خروج مـردم  
بي دفاع از شهر شـدنـد و حـکـومـت          
بعث در اوج قصاوت و بي رحمـي در    

مارس شهر حلبچه  ۱۶ صبحگاه روز 
را بمباران شيمـيـائـي  کـرد، کـه در              

هزار نفـر از     ۵۰۰۰ نتيجه آن بيش از 
مردم بي دفاع ايـن شـهـر قـتـل عـام             
شدند و هزاران نفر ديگر تا امروز هـم  
صدمات اين جنايت هـولـنـاک را بـا         

خود حمل مي کـنـنـد. نـکـتـه قـابـل              
توجه اين است با گذشت بيـش از دو      
دهــــه از حــــاکــــمــــيــــت احــــزاب              
ناسيوناليست کرد، ايـنـهـا در کـنـار          
دزدي و چپاول بي حد و حصـر خـود         
کمترين توجهي را به مـردم داغـديـده      
اين شهر نکرده اند و به همين خـاطـر     
در ســالــهــاي گــذشــتــه اعــتــراضــات         
وسيعي عليه کم توجهي به مردم ايـن  

مين  ۲۶ شهر شده، اينجا جا دارد در 
سالگرد اين فاجعه هولناک ياد هـمـه     
قربانيان اين جـنـايـت ضـد بشـري را            

 گرامي بداريم . 
همچنين جا دارد که در ايـن روز    
يادي کنيم از، گرداني از انـقـالبـيـون       
کمونيست صفوف حزب کمـونـيـسـت     
ايران و کومله، گـردان شـوان کـه در            
اين منطقه مستقر بودند و متاسفانه 
در جنگي نابرابر بـا نـيـروهـاي رژيـم            
اسالمي و بعد از بـمـبـاران حـلـبـچـه            
ــاي                 ــهـ ــان را در راه آرمـــانـ جـــانشـ
کمونيستي و انقالبي خـود از دسـت         

 داند. 
اعتراضات معلمان و  

کارمندان دولت حکومت اقليم  
کردستان به پرداخت نشدن  
دستمزدهايشان گسترش مي  

 يابد!
بر اساس آخرين خبرها و بـر اثـر       
اختالفات حکومـت عـراق و اقـلـيـم            
کردستان نزديک به سه ماه اسـت کـه       
حقوق معلمان، پرستاران و کارمندان 
دولت در منطقه کردسـتـان پـرداخـت       

نشده و به همين منظور کمپيـنـي در     
دفاع از حقوق بـخـشـهـاي مـخـتـلـف             
جامعه تشـکـيـل شـده کـه يـکـي از                  
اعضاي اين کمپين، جزا علي اعـالم    
کــرده کــه اگــر حــقــوقــهــاي مــعــوقــه           
کارمندان دولـت بـه زودي پـرداخـت             
ــه اقــدامــات               ــهــا دســت ب نشــود، آن

 اعتراضي وسيعي خواهند زند.
 

الزم به ذکر است که در ايـن بـاره     
باره گـويـا هـيـيـتـي از طـرف دولـت                 
آمريکا وارد مذاکره با طرفيـن شـده،     
اما نکته مهم و حياتي اين است کـه    
جنگ باالئيها بخاطر سـهـم خـواهـي       
بيشتر از ثـروت عـراق بـاعـث قـطـع             
ــر از                  ــف ــزاران ن ــا ه ــه ــزد ده ــم دســت
کارمندان دولت و خـانـواده هـايشـان         
شده که هيچ نـفـعـي در ايـن جـنـگ               
دزدي و سهم خواهي بيشتر بورژوازي 
چپاولگر حاکم بر عراق و کـردسـتـان        

 اخبار هفتگي ...

 
 

 سوسياليسم جنبش بازگرداندن 
 اختيار به انسان است.
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در نـوار مـرزي           ١٣٦٧ در سال 
ــران و عــراق       ــه        اي ــا جــع ــردان     ف گ

و دل هـزاران        به وقوع پيوست  شوان
انسان را که از نزديک با گردان شـوان    

ــودن در غــم و انــدوه              فــرو     آشــنــا ب
در مورد اين فاجعه از آن تاريـخ    برد. 
قـابـل       نـقـد و بـررسـي            حـاال     تا بـه 

توجهي صورت نگرفته است.کادر ها 
بـطـور جسـتـه و             واعضا کـومـه لـه       

نـظـامـي        اشتـبـاه    آن را يک  گريخته
کومه لـه    مي نامند. ولي تشکيالت 

نـگـرفـتـه         موضوع رسمي  تا به حال
در     نشريه رهـا   است. به همين دليل 

سياسي   است يک نقد و بررسي تالش
از اين واقـعـه درد نـاک را بـه                 جدي

خوانـنـدگـان خـود ارائـه دهـد. بـراي                 
محمـد    کتبي کردن اين مسئله سراغ

مــيــرويــم کــه او يــکــي از          آسـنــگــران 
و سـالـهـا          کومه لـه     کادرهاي سابق

و  يکي از مسئولين اين گردان بـوده    
و     با جزئيات زيادي از ايـن فـاجـعـه        

تصميمات قبل از آن براي اعـزام ايـن     
عراق آگاه  -گردان به نوار مرزي ايران

 است. شمي صلواتي
 

از گـردان        ابتـدا تصـويـري     رها : 
سياسي و   از لحاظ  شوان: اين گردان

ــظــامــي  ــاطــق        ن ــن ــي       در م ــوب جــن
چـه      بـخـصـوص سـنـنـدج            کردستان

 جايگاهي داشت ؟
 

گـردان شـوان     محمد آسنگران:   
يکي از گردانهاي رزمي کومه له بود 
که در جنوب کردستان ايران فعالـيـت   
ميکرد. اين گـردان اکـثـر اوقـات در            
محورهاي سـنـنـدج سـقـز، سـنـنـدج               
کرمانشاه، سنـنـدج قـروه و سـنـنـدج             
مريوان در حـال فـعـالـيـت سـيـاسـي               
نظامي بود. گـردان شـوان بـه دلـيـل             
رزمندگي و فرماندهان و مسئـولـيـن    
کاردان و بـا تـجـربـه آن در جـنـبـش                  
مسلحانه مردم کردستان عليـه رژيـم     
اسالمي، جـايـگـاه بـرجسـتـه اي در               
ميان مردم داشـت. مـن سـالـهـا بـه                
عنوان مسئول سياسي ايـن گـردان و       
همراه آن و به عنوان يـکـي از اعضـا        
کميته سنندج وعضو کميتـه جـنـوب      
کردستان با اين گردان همـراه بـودم و       
به همين دليل فعاليت با ايـن گـردان       
بخشي از زنـدگـي سـيـاسـي مـن را                 
تشکيل مـيـدهـد.  عـالوه بـر نـقـش                 
برجسته اين گردان در فعاليت عـلـيـه      
رژيم اسالمي و در دفاع از مـبـارزات   
مردم در کردستان به عنـوان شـخـص      

هم خاطرات تلخ و شيريـن زيـادي از       
رفقاي اين گردان دارم و فعاليـت ايـن     
کمونيستها براي من هميشـه زنـده و       

 مهم است.
گردان شوان بـه عـنـوان گـردانـي          
شناخته شده بود که با جسارت تـمـام   
به جـنـگ نـيـروهـاي رژيـم اسـالمـي               
ميرود. عمليات شهري اين گردان در  
شهر سنندج و مناطـق نـامـبـرده کـه          
قبأل ذکر کردم جاي اميد بسيـاري از    
مــردم کــردســتــان بــود. آدمــهــاهــاي         
شناخته شده و محبوبي مثل خسـرو    
رشيديان، قـادر زنـدي، شـهـال کـاله              
قــوچــي، شــوکــي خــيــرآبــادي، جــالل        
رزمنده، و دهها نفر ديگـر در گـردان       
شوان فعاليت ميکردند و ايـن گـردان     
با اسم و نقش آنها تـداعـي مـيـشـد.          
همه اينها کمونيستهاي رزمـنـده اي       
بودند که جانشان در راه اعتقـادات و    
اهداف کمونيستـيـشـان فـدا کـردنـد.           
گردان شوان براي مـن يـک گـردان از          
کمونيستهاي آن دوره بود که با تـمـام     
توان در مقابـل ارتـجـاع اسـالمـي و            
ارتجاع محلي با قدرت عمل ميکرد 

 و موفقيتهاي زيادي کسب کرد.
به دليل حس رقابت  ٦٧ اما سال 

با احزاب ناسيوناليستي و بـه دلـيـل        
نفوذ سنتهاي ناسيوناليـسـم کـرد در        
کومه له اين گردان به منطـقـه اي در       
مرز ايران و عراق اعزام شده بـود کـه       
در جريان حمله ايران به عراق به خطـر  
افتاد و روز بعد از عقـب نشـيـنـي از         
اين منطقه مرزي با بمباران هلبجه و 
جنگ ايران و عراق روبـرو شـد و بـه            
محاصره نيروهاي رژيم اسـالمـي در       
آمد و در شرايط بسيار نابرابري بـجـز   
دو نفر که بـعـد از چـنـد مـاه بـه مـا                  
ملحق شدند بقيه اعضـا ايـن گـردان          
کشته و يا اسير شـده و بـعـدأ اعـدام           
شدند. اين واقعه درد ناک البتـه بـراي     
من شايـد سـخـت تـر و گـران تـر از                   
خيليها تمـام شـد. زيـرا آن وقـت در                
کومه له تنها کسي بودم که تا آخرين 
لحظه با شوکي خـيـرآبـادي فـرمـانـده         
اين گردان از طريق بيسيم در تـمـاس     
بودم. و بقيه کومه له از طـريـق مـن           
خبر دار ميشدند که در جبهه جـنـگ     

 چه خبر است.
هنگامي که آخرين لحظه صـداي  
شوکي را با اين لحن شنيدم که گفـت  
ديگر نميشه کاري کرد و ما راه بـرون  
رفت نداريم، اشک از چشمـانـم جـاري      
شد و اين فرمانده کـاردان و اليـق و           
جسور را درحالي ديدم که بجز مـرگ    

راهي برايش بـاقـي نـمـانـده بـود. از                
همين لحظه اگر چه نميخواستم بـاور    
کنم اما اميدم از نجات و بـازگشـت       
گردان شوان و ديدار با اين عزيـزان را    
از دســت دادم. زيــرا شــوکــي را                     
ميشناختم او کسي بود که هيچ وقت 
با اين ناميدي حرف نـزده بـود. ولـي         
وقتي که گفت راهي باقي نـمـانـده تـا       
آخر مسئله را ميتوانستم بخوانم کـه    

 چه فاجعه اي اتفاق ميفتد.
بعد از ايـن گـفـت و گـو صـداي              
شــوکــي قــطــع شــد و هــر چــه صــدا               

ديـگـر   ….  ميکردم شوکي، شوکي   
صدايي نشنيدم و اين آخـريـن خـبـري       
بود که ما از گردان شوان داشتيم. در  
اين هنگام نـمـيـدانسـتـيـم چـه کسـي             
کشته و چه کسي زنده و يا اسير شـده  
است. تا هنگامي که دو نـفـر بـاقـي           
مانده توانستند از راه عـبـور از مـرز        
ايران و عراق و وارد شدن بـه شـهـرهـا       
کردستان ايران و کمک مردم دوباره به 
ما ملحق شدند و داستان اين فاجعـه  
را از نزديک براي ما تعريـف کـردنـد.      
درد ناک بودن اين فاجعه بطور کامـل  
غير قابل تصور و غير قابل بازگويي 
است. اما تا جايي که خاطراتم اجازه  
بدهد سعي ميکنم به ايـن مـوضـوع        

 بپردازم.
 

فاجعه گـردان       وقوع  دليلرها:  
ايـن      به نظر شما هم  بود  چه   شوان

 ؟  بود  نظامي   اشتباه  يک
 

ببينيد اشتـبـاه   محمد آسنگران:  
نظامي که بود امـا مسـئلـه ايـنـجـا             
است که اين اتفاق و تصميمات حـول    
آن را فقط با اشتباه نظامي نميـشـود   
توضيح داد. حقيقت اين است که اين  
فاجعه قبـل از ايـنـکـه يـک اشـتـبـاه                 

نظامي باشد يک سياست و يا دقيقتر 
بگويم يک سنت سـيـاسـي را بـه مـا              

 معرفي ميکند.
به نظر من آنچه بـاعـث شـد کـه           
اين تصميم گرفته شود و گردان شوان 
به منطقه مرزي خطرناک و نوک جبهه 
ايران و عراق اعزام شود. يک رقـابـت      
کور و کوته بينانه با حزب دمـکـرات     
و پـــيـــروي از ســـنـــت احـــزاب                      
ناسيوناليستي بود. اما همين سـنـت    
به دليل تناقض در خود که از جـانـب   
رهبري يک سازمان کمونيست گرفتـه  
ميشد از يک طرف اتحاديه مـيـهـنـي     
را دوست فرض مـيـکـرد و از سـوي             
ديگر بي اعتماديي که در عيـن حـال     
به اين احزاب ناسيوناليسـت کـرد در       
منطقه داشت زمينه چنين اتفاقي را   
فــراهــم کــرد. در آن هــنــگــام حــزب              
دمکرات کردسـتـان ايـران در هـمـان            
مرز نـيـروي مسـلـح داشـت و مـقـر                  
داشت. اما با اتکا به کمک اتـحـاديـه     
ميهني از مهلکه آن جـنـگ نـجـات           

 پيدا کرد.
در آن روزهــا کــه جــمــهــوري                 
ــارزانــي و               ــيــروهــاي ب اســالمــي و ن
طالباني در يک جبهه عليه نيـروهـاي   
ارتش عراق در تدارک حمله به حلبجه 
بودند. کومه له در چـنـيـن شـرايـطـي          
تصميم گرفت از مقر چناره که محـل  
استقرار کميته نـاحـيـه سـنـنـدج بـود            

» تـويلـه  » گردان شوان را به روسـتـاي    
درمرز ايران و عراق اعزام کند. دليـل   
هم اساسأ اين بود که حزب دمکـرات  
در نزديک مرز ايـران مسـتـقـر اسـت.          
کومه له نبايد دورتر از آنها به نسبـت  
مرز ايران باشد. بنابر اين يـک گـردان      
بايد در آن روستا مستقر ميشد. ايـن   
حس رقابت بـه ايـن مـورد مـحـدود              
نبود در همه دوران فعاليـت نـظـامـي       

 کومه له ميشد اين رقابت را ديد.
اما اين حـس رقـابـت نـاشـي از              
وجود يک سنت مشتـرک بـود کـه در          
هر دو حزب وجود داشـت. در تـمـام           
طول عمر کومه له اين سياست مـدام  
توليد و بازتوليد ميشد و متاسـفـانـه    
اين سنت همچنان ادامه دارد. به نظر 
من وجود يک سنت ناسيونـالـيـسـتـي      
قوي باعث شد که چنين تصميـمـاتـي    
اتخاذ شود. ناگفته نماند گرايشي در   
کومله بود که در اين راستا بدون شک 
و شــبــهــه چــنــيــن تصــمــيــمــاتــي را             
ميگرفت. نه تنها ايـن بـلـکـه اسـرار             
ميکردند که بايد شکل فعاليـت ايـن     
چنين باشد. بقيه رهبري کومه له هـم   
اگر همـگـي بـا ايـن گـرايـش تـوافـق                 
کامل نداشتند اما تالشي نميکردنـد  
که سياست ديگري به اجـرا گـذاشـتـه       
شود. به دليل آغشتگي کل کومه لـه   
بــه ايــن ســنــت و نــبــود يــک گــارد                 

ــحــکــم   ــقــابــل                م ــي در م ســيــاس
ناسيوناليسم کرد و سنتـهـاي آن، در       

ــواردي              ــن مــ ــيــ ــنــ ــش   چــ ــرايــ گــ
ناسيوناليستي مهر تاييد بقيه را هـم    

 ميگرفت.
 

با اين وجـود شـمـا بـر ايـن              رها: 
گــردان     فـاجـعـه       کـه     بـاور هسـتـيـد      

نـظـامـي        تـنـهـا يـک اشـتـبـاه             شوان
کـه      سياسـي   يک اشتباه  بلکه  نبود

نـاسـيـونـالسـتـي           ريشه در سنـتـهـاي   
 داشت درست برداشت کردم ؟

 
بله همـيـنـطـور     محمد آسنگران:  

هـم اگـر     »  نـظـامـي   « است. اشتـبـاه      
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 ۳ از صفحه 

ادامه سياست به شکل ديگـر اسـت.     
هنگامي مـعـنـي    »  اشتباه نظامي« 

ميدهد که برخالف سياست ناظـر بـر     
جنگ مشخص اتفاقي افتاده بـاشـد.   
اما اينجا در مورد گردان شـوان ايـن     

به دليل سياست نـاظـر بـر        » اشتباه« 
جــنــگ اتــفــاق افــتــاده اســت. امــا              
مشخصتر بگويم بحث اينجا کأل در   
مورد تئوري جنگ نيست. بـحـث بـر       
سر يک واقعه دردناک است که اکـنـون   
بايد براي هر کسي روشن باشد که آن   
اتفاق بدون پيشينه و خـارق السـاعـه        
نبود. نمونه هايي از اين نوع در ابعاد 
کوچکتر قبأل اتفاق افتاده بـود. امـا        
مـتــاسـفــانــه مــورد نـقــد جـدي قــرار             
نگرفت و سنت نـاسـيـونـالـيـسـتـي و             
محدودنگري رهبري کومله مـتـوجـه      
ابعاد و عمق آن اشتباهات نشد و بـه    
همين دليل نتـوانسـت جـلـو فـاجـعـه            

 گردان شوان را هم بگيرد.
عالوه بر اينکه فـرسـتـادن گـردان       
شوان به آن منطقه که در اسـاس يـک       
تصــمــيــم گــيــري غــلــط بــود حــتــي            
هنگاميکه گردان شوان در محاصـره  
نيروهاي دشمن قرار گرفت و جـنـگ       
در منطقه اتفاق افتاد، هم براي ما و   
هم براي حزب دمکرات يک وضعيـت  
مشابه ايجاد شد. اما آنها با اعتماد  
به اتحاديـه مـيـهـنـي و کـمـک آنـهـا                  
توانستند از آن منـطـقـه دور شـونـد.          
براي کومله اما مسئله طور ديـگـري     
بـود. رهـبـري کـوملــه هـم اتـحـاديــه                 
ميهني را دوسـت مـيـدانسـت و هـم            
اعتماد چنـدانـي بـه آن نـداشـت. بـه                
همين دليل ميخواست روي پاي خود 
مستقل عمل کند و گـردان شـوان را       
به مسيري بي بازگشت فرستاد. براي  
عقب نشيني اين گـردان از مـنـطـقـه          
ــنــگــي ايــران و عــراق کــوملــه                   ج
نميخواست از امـکـانـات اتـحـاديـه              

 ميهني استفاده کند.

به نظر من رهبري وقـت کـوملـه        
تـحـت       تصميم نـادرسـتـي گـرفـت و           

فشار سنتهاي ناسيونـالـيـسـتـي ايـن         
نيرو را به نزديک مرز فـرسـتـاد. امـا          
هنگام عقب نشـيـنـي ايـن سـيـاسـت            
مــاجــراجــويــانــه و رقــابــت بــا حــزب          
دمــکــرات بــه جــايــي رســيــد کــه از             
امکانات موجود اتحـاديـه مـيـهـنـي         
استفاده نکرد. ظاهرأ بحث ايـن بـود       
که دمکرات در اين حرکت با اتکا بـه  
اتحاديه ميهني فعاليتش را ميکند. 
کومله با وجود حفظ دوستي و روابط 
حسنه با اتحاديه ميهني مثل حـزب    
دمکرات تمامأ آن اعتماد کـامـل را     
به اتحـاديـه مـيـهـنـي نـداشـت. ايـن                 
تحليل از آنـجـا نـاشـي مـيـشـد کـه                   
اتحاديه ميهني و سپاه پـاسـداران در     
هم آميخـتـه و مشـتـرکـأ در جـبـهـه                 
مشــتــرک جــنــگ در مــقــابــل عــراق          
حضور داشتند. کومله از اين نـگـران     
بود که سپاه و عواملي در اتـحـاديـه        
ميهني به گـردان شـوان ضـربـه وارد           
کنند. به هميـن دلـيـل راه دومـي را             

 براي عقب نشيني برگزيد.
اين يک تناقض را نشـان مـيـداد        
که رفتن و مستـقـر شـدن در مـرز و             
رقابت با حزب دمکرات، درجه اي از 
اعتماد به اتحاديه ميهني را با خـود    
داشت اما هنگام عقب نشيني طـور    
ديگري عملکرد. اما کل اين پـروسـه      
در شرايط معيني اتـفـاق افـتـاد. در          
يک چـهـار چـوب فـکـري و سـنـت و                  
فضاي ناسيوناليستي کـه بـر احـزاب        
کرد حاکم بود بايـد آنـرا ديـد و نـقـد              

 کرد.
به هر حال اگر ايـن تـحـلـيـل کـه             
نبايد به اتحاديـه مـيـهـنـي اعـتـمـاد             
کرد، در آن فضاي جنگـي و در حـال         
عقب نشيني هم درسـت بـود از اول           
نبايد مقر گردان شوان در مرز ايران و 
عراق در ميان جبهـه جـنـگ درنـظـر          

گرفته ميـشـد. بـنـابـر ايـن اگـر ايـن                  
حرکت را بخواهيم اشـتـبـاه نـظـامـي           
صرف نامگذاري کـنـيـم بـايـد گـفـت            
اشتباه از قبل اتفاق افـتـاده بـود. در         
وسط راه و در حال عقب نشيـنـي هـر      
ريسکي ممکن بود. حتي اگر با يـک     
تصميم ديـگـري گـردان شـوان از آن               
فاجعه نجـات مـي يـافـت بـازهـم از               
نادرست بودن آن تصميم و تـاکـتـيـک       
(فرستادن گردان شوان به نزديک مـرز   

 ايران و عراق) چيزي کم نميکند.
بر اساس محاسبه غلط کسـانـي     
که اول اين تصميم را گرفتند و ادامـه  
اشتباه از جانب کساني که راه عـقـب     
نشيني را تعيين کردنـد در مـتـن آن          
اوضاع جنگـي و فضـا و سـنـتـهـاي               
ناسيوناليستي که هم در ميان احزاب 
منطقه و هـم در درون خـود کـوملـه             
عمل ميکرد چـنـيـن فـاجـعـه اي رخ             

 داد.
نــمــونــه هــايــي از ايــن نــوع                   
تصميمات را قبأل هـم ديـده بـوديـم.           
حرکت گردان اروميـه و درگـيـري بـا           
حزب دمکرات و تلفات و ضـربـه اي       
که اين گردان متحمل شد و تصـمـيـم      
به پاسخ نـظـامـي بـه تـعـرض حـزب                

هم نمـونـه   …  دمکرات در اورامان و
هايي ديگري از اين نوع تصمـيـمـات    
غلط بودند. ايـن نـمـونـه هـا بسـيـار               
بــيــشــتــر اســت. هــمــه آنــهــا از يــک               
محاسبه ناسيوناليستي و تـحـلـيـلـي        
محدودنگرانه، رنـج مـيـبـردنـد. ايـن            
سنتها اگر چه در کومله سـخـنـگـوي       
رسمي نداشت اما اين محـدودنـگـري    
و سنت ناسـيـونـالـيـسـتـي حـاکـم بـر               
فضاي احزاب کردستان ناشي ميشـد  
که متاسفانه کومله به دليـل سـابـقـه       
ــات                ــانـ ــريـ ــن جـ ــا ايـ ــي بـ ــخـ ــاريـ تـ
ناسيوناليـسـت کـرد، عـمـأل بـا ايـن                

 سنت آغشته شده بود.
در مقابل اما گرايش کمونيستي 
در همه عرصه هـا بـايـد بـا نـقـد آن                 
سنتها جلو مي آمد. نمونه ديـگـر از      
اين نوع تصميمات، پاسخ نظامي بـه  
جنگ حزب دمکرات عليه کومله در 
اورامان بود. در حالي کـه دمـکـرات       
آنجا سنتأ جايگاه و پـايـگـاه داشـت.       
ــگــامــي                 ــن ــط ه ــق ــم ف ــي ــن تصــم اي
ميتوانست اتفاق بيفتد که رقابتـهـاي   
کور سنتهاي ناسيوناليست تشخيص 
درست اين واقعيت را نـمـيـخـواسـت          
بپذيرد. در حالي که ما ميتوانستـيـم    
در مرکز ضعف حزب دمـکـرات کـه        
جنوب بود جواب به حمله نظاميشان 
را بدهيم. همچنانکه بعدأ و بـعـد از         
تلفات دور دوم در اورامان همين کـار  

را کـرديـم. رهـبـران کـوملـه مـدعـي                
بودند که دمکرات در اورامان به مـا    
ضربه زده اسـت و مـا هـم بـايـد در                  
همانجا به آنها ضربـه بـزنـيـم.!؟ ايـن            
تصميم در حالي گرفته ميشد که مـا    
ميدانستيم آنجا نيروي ما پشـتـوانـه      
محکمي ندارد. اين تصـمـيـم بـاعـث         
شد که ما بار اول بـا تـعـرض حـزب             
دمکرات دچار تلفات شده بوديم، بار 
دوم هم که ميخواستيم پاسخ قـلـدري     
حزب دمـکـرات را بـدهـيـم بـاز هـم                  
تلفاتي متحمل شديم. اين از قـدرت       
حزب دمکـرات نـبـود از تشـخـيـص             

 نادرست محل جنگ بود.
مبتکرين اين سياست بخشي از  

کــمــيــتــه مــرکــزي از جــملــه عــمــر               
ايلخانيزاده با کـمـک و دنـبـالـه روي              

بـودنـد. کسـانـي کـه آن                 افراد ديگر
هنگام فرماندهي نظامي را به عهـده  
داشتند عمأل مجري همين سـيـاسـت    
شدند. متاسفانه آن هـنـگـام رهـبـري         
سياسي کومله هم مهر تاييد بـر ايـن     

 سياست زد.
براي نـقـد ايـن سـيـاسـتـهـا نـقـد                 
ناسيوناليسم بايد بـا شـدت و عـمـق           

 ٦ بيشـتـري آغـاز مـيـشـد. کـنـگـره                   
کومله تعرض جديي به اين گرايش و   
سنت بود. اما براي نـمـونـه قـبـأل در           

ــگــره       ــن ــت              ٥ ک ــن ــد س ــق ــه ن ــومل ک
ناسيوناليستي به شکلي آشکارتـر از    
قبل آغاز شده بـود. امـا هـمـيـنـجـا               
يعني کنگره پنجم هم رهبري کـوملـه   
سنت و سياستهاي ناسيوناليستي را   
در درون کومله قبول نـداشـت. فـکـر          
ميکرد اين سـيـاسـتـهـا و سـنـتـهـاي              
ناسيوناليستي در خـارج از کـوملـه            
بايد نقد شوند زيرا مـعـتـقـد بـود کـه           
کومله سازماني کمونيستي اسـت و      
نميتواند گرايش ناسيونالـيـسـتـي در       
ــاشــد.                 ــه ب ــي داشــت ــان آن جــاي مــي
جمعبندي مباحث اين کنگره منبع و 
سندي گويا در اين راستا اسـت. ايـن      
ســنــد اگــر چــه آغــاز تــعــرضــي بــه               
ناسيوناليسم کرد است اما در عـيـن       
حــال نــويســنــده آن تــالش مــيــکــنــد          
ناسيوناليسم کرد و سنتهـاي آنـرا در       
خارج از صفوف کومله معرفي کنـد.  
زيرا قبول نداشت که در درون کـوملـه   

 هم اين سنت گرايش عمل ميکند.
عرق سازماني و مـحـدودنـگـري       

 ٥ در اين سند جـمـعـبـنـدي کـنـگـره               
کومله کامأل مشـهـود اسـت. آنـجـا             
جناح چپ رهبري کومله ميپذيرد کـه  
ناسيوناليسم کرد بايد نقد بشود امـا    
بقول آنها اين ناسيوناليسم در خـارج      
از صفوف کومله است و در جامعه و 

احزاب ديگر بايد نقد شود. نويسـنـده    
مقاومت ميکند و مدعي اسـت کـه       
اين سنت نه در درون کـوملـه کـه در          
بيرون آن است. سند جمعبندي کنگره  

کومله به قلم ر. ابراهـيـم عـلـيـزاده          ٥ 
نمونه بارز مقاومت جناح چپ کومله 
در مقابل گرايش مارکسيستي بـراي    
تعرض به راست ناسيوناليسـت درون    
کومله است. به همين دليل بعـدأ در     

کوملـه نـقـد جـدي و هـمـه                ٦ کنگره 
جانبه اين گرايش مطرح شد اما يـک    
معضل مهم در مقابل پيشروي عليه 
سنتهاي ناسيونـالـيـسـتـي نـه قـدرت            
خود ناسيوناليستها بلـکـه هـمـراهـي        
همين چپ با گرايش ناسيوناليـسـتـي    
در کومله بود. به همين دليل گرايـش  
چپ امروزي درون کومله همان سانتر 
ديروز است. متاسفانه اين گرايش در  
ــار                   ــنـ ــأل در کـ ــمـ ــي عـ ــعـ ــطـ ــقـ مـ
ناسيوناليستهاي کومله قرار گـرفـت.   
ادامه عمر ناسيوناليسم درون کوملـه  
و قدرت گيري آن در يک مـقـطـع اگـر         
بخشـأ بـه جـامـعـه و نـقـش احـزاب                   
منطقه بر ميگردد بخشأ هم حـاصـل   
ــرايـــش                   ــا گـ ــتـــر بـ ــانـ ــازش سـ سـ

 ناسيوناليستي درون کومله بود.
 

به يک گرايش ناسـيـو     شما  رها : 
ــد                ــي ــن ــي ک ــاره م ــي اش ــت ــالس و     ن

بــا ايــن       شــوان را      گــردان    فــاجــعــه
را     گـرايـش      تـداعـي و ايـن         گرايش

آيــا بــه نــظــر         مسـئــول مــي دانــيــد.      
ايـن      رهبري کو مه له  در دورن  شما

وجود   يا سنت ناسيونالستي  گرايش
يـا      عمل مـي کـرد      داشت و آگاهانه

و رهـبـري کـومـه         فقط يک سنت بود
 با خود حمل مي کرد؟  ناآگاهانه  له

 
بـبـيـنـيـد      محمد آسنـگـران :     

مسئوليت اين فاجعه را نمـيـتـوان بـه       
فرد يا ارگان و يا گرايش خاصي ربط 
داد. مسئوليت اين جنايت فـقـط بـه         
عهده جمهوري اسـالمـي اسـت. امـا          
وجود سنت ناسيوناليستي در کومله 
از جمله در رهبري کومله باعـث شـد     
که چنين سياستها و رقـابـتـهـايـي بـا         
حـزب دمـکـرات اتـفـاق بـيـفـتـد کــه                  
تبعاتي داشت. يکي هم اين بـود کـه        
تمام هويت خود را با فعاليت نظامي 
تعريف ميکرد. فعاليت نـظـامـي در       
شکل و سنت ناسيوناليـسـتـي تـنـهـا         
شناخت و تجربه اي دم دست بود کـه    

 کومله به آن چنگ ميزد.
آن هــنــگــام از لـحــاظ نــظــري و            
تئوريک کسي مدافع ناسـيـونـالـيـسـم       
نبود. فضاي راديکال و کمونـيـسـتـي      

 به ياد يک گردان ...

 

 ۵ صفحه                      
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اين مجال را بـه آنـهـا نـمـيـداد. امـا               
نيروي عادت و وجود سنتهاي چندين 
دهه گذشته که ناسيوناليستهاي کـرد  
آنرا بنيان نهاده بودند در همه سطـوح  
کومله قابل مشاهده بود. حتـي نـوع      
سازماندهي و اسم گذاريهاي ارگانهـا  
واحدهاي نظامي و القاب مـتـعـددي      
که آنجا رسم شده بـود و هـمـه آنـهـا              
طبيعي مينمود همگي از آن سـنـت       

 گرفته شده بودند.
ســنــت رهــبــري، نــوع زنــدگــي،          
مناسبات با مردم، لـبـاس و کـاله و          
جامانه و حتي مناسبـات رهـبـري و        
مسئولين با اعضا تشکيالت خود و 

هــمــگــي رنــگ و بــوي        …  مــردم و  
سنتهاي ديرينه ناسيواليسـتـي را بـر        
خود داشت. هنوز هم اين چنين است  
و اکنون شدت و غلـظـت تـاثـيـر ايـن           
سنتها در صف کومله پررنـگـتـر هـم       

 شده است.
اگر چه آن هنگـام هـيـچـکـدام از          
رهبران کومله نميتوانستند بپـذيـرنـد    
که گرايش ناسيوناليـسـتـي در صـف         
کــوملــه قــوي و جــاري اســت، امــا              

سال گذشته اين مسئلـه   ١٥ تحوالت 
را براي هر ناباوري قابل پذيرش کـرده  
است. زيرا کساني مـثـل مـهـتـدي و           
ايلخانيزاده آشکارا اعالم کـردنـد کـه        
خود را نه تنها ناسيوناليـسـت تـر از        
حــزب دمــکــرات مــيــدانــنــد بــلــکــه          
قومپرست و ضـد کـمـونـيـسـت هـم                 
هستند. آنهـا بـه مـدافـع راه و رسـم                 
قاضي مـحـمـد و شـيـخ مـحـمـود و                 

تبديل شدند. و فراتر از …. سمکو و
ايـن اکــنـون بــه عـنــوان يـک جــريــان               
فاالنژيست و قومپرست در کردستـان  
فعاليت ميکنند. لنين و مـارکـس و      
به اين اعـتـبـار کـاک فـواد و ديـگـر                  
کمونيستها در صف آنها بيگانه و بي 
احترام شـده انـد. قـاضـي مـحـمـد و                 
ديگر رهبران جنبش ناسيوناليـسـتـي    
سنبلهاي مهم و روزهاي تاريخي اين 
 جنبش روزهاي تاريخي آنها هستند.

حتي در صف کنـونـي کـوملـه و         
حزب کمونيست ايران دوباره گرايشي 
به رهبري ابراهيم وطندوست و ميـنـه   
حسامي سـر بـلـنـد کـرده اسـت، کـه                
دشمنيش با کمونيسم از مـهـتـدي و        
ايلخانيـزاده کـمـتـر نـيـسـت. اکـنـون                 
رهبران کومله نميتوانند مثـل نـيـمـه       

مــدعــي بــاشــنــد کــه         ٦٠ دوم دهــه     
ناسيوناليسم در بيرون کوملـه اسـت.     
زيرا خودشان منتـقـديـن درون صـف         
خــود را بــه نــاســيــونــالــيــســت بــودن          

منتسب کرده اند. ولـي اشـکـال ايـن          
است که بيش از يـک دهـه قـبـل ايـن            
حرفها و اين سياسـتـهـا بـراي بـخـش           
چپ رهبري کومله هم قـابـل پـذيـرش       
ــان               ــا زبـ نـــبـــود. مـــقـــاومـــت آنـــهـ
ناسيوناليستها عليـه کـمـونـيـسـم را           
دراز تر کرده بود. اما اکنـون هـم کـه         
اين گرايش مورد نقد قرار مـيـگـيـرد       
هنوز با لکنت زبـان در نـقـد کـلـيـت             
ناسيوناليسم حرف ميزنند. تـعـمـيـق        
نقد به اين جنبش ارتجاعي هنـوز در    

 صف آنها جا باز نکرده است.
 

در     جسـتـه و گـريـخـتـه            رها :   
پـخـش شـد کـه             زمان خبر هـاي     آن

ــه                    ــه لــ ــومــ ــت کــ ــري وقــ ــبــ رهــ
نظامي خود را بـه نـوار           کارشناسان

اعـزام    »تويلـه    »مرزي ايران و عراق 
ــا                       ــويــــ ــد و گــــ ــنــــ ــي کــــ مــــ

مــخــالــف      نــظــامــي     کــارشــنــاســان 
استقرار گردان شوان در آن مـنـطـقـه           
بوده اند. عليرغم اسرار کـارشـنـاسـان      

گويا رهبري وقت کومـه لـه        نظامي
گردان شوان را به نـوار مـرزي اعـزام          

ايـن خـبـر را            شـمـا      کرده است؟ آيـا 
چـنـيـن        تائيد مي کنيد يا در جريـان 

 ؟  خبري بودي
 

من آن هـنـگـام    :  محمد آسنگران
عضو کميته جنوب و عضو کـمـيـتـه       
ناحيه سنندج بودم. با دقت اين خـبـر    
ــم کــه                  ــدارم. امــا مــيــدان را بــيــاد ن
مالحظاتي بـود. کسـانـي مـوافـق و             
کساني مخـالـف بـودنـد. امـا آنـچـه               
اتفاق افتاد و اين گردان به نوار مرزي 
و ميان دو جبهه ايران و عـراق اعـزام     
ــا حــزب                 شــد اســاســأ در رقــابــت ب
دمکرات بود. و اين سياست کـامـأل      
ناسيوناليستي و بدون دورنما و بـدون  
تحليل درست از اوضاع بود. طـبـعـأ       
رهبري کومله اين تصميم را گـرفـت.     
با درکي روشنتر و با تحليلي دقيقتـر  
ميشد جلو اين فاجعه را گرفت. امـا     
متاسفانه مخالفتها زياد جـدي و بـا       
قدرت نـبـود. امـا واضـح اسـت کـه                  
ناسـيـونـالـيـسـتـهـايـي از نـوع عـمـر                   
ايلخانيزاده و همفکرانش بـيـشـتـريـن        
 نقش را در چنين تصميماتي داشتند.

 
 
از     شـمـا      صحبـتـهـاي     عليرغمرها: 

عملکرد و قدرت عملي سنت ناسـيـو   
ــان           ــي در آن زم ــالســت اعضــا و        ن

کادرهاي کومه له در رابطه با فاجعـه  
گردان شوان به کميـتـه رهـبـري وقـت          

ايـن      آيـا     اعتراض کردنـد.    کومه له
اسـت کـه در مـقـابـل                بدين مـعـنـا     

ــرايـــــــــــــــــــش و                      گـــــــــــــــــ
و     ســنــت    نــاســيــونــالســتــي     ســنــت

 داشت ؟  گرايشي ديگر وجود
 

اگر چه گـرايـش   محمد آسنگران :
و سنت ناسيوناليستي هيچ وقـت در    
کومله ريشه کن نشد اما سيـاسـت و     
گرايش کمونيستي هميشه در حـزب      
کمونيست ايران دست باال را داشـت.  
امــا مشــکــل وجــود ســنــت قــوي و            
عملکرد خودبخودي ناسيوناليسم در 
کومله بود. سنت ناسيوناليسـتـي در      
صف کومله هميشه در عـمـل نـقـش         
اصلي را ايفا ميکرد. ناسيونـالـيـسـم      
يا نقد نشده بود و يا اگر نقدهـاي هـم     
بيان شده بود بـا مـقـاومـت رهـبـران             
کومله روبرو شده بود و عمأل بـا سـد       
اين مقـاومـت بـرخـورد کـرده بـود و               
ــت                  ــن ــک س ــادن ي ــت ــا اف ــکــان ج ام
کمونيستي را مشکل کـرده بـود. از          
ابتداي تشکيل حزب کمونيست ايران 
اين کشمکش وجود داشت. و هـنـوز        
هم ما شاهد اثار اين کشـمـکـش در        
صف کومله هستيم. هـمـان کسـانـي        

تئوري نـقـد    ٦٠ که در نميمه دوم دهه 
نـاســيــونــالــيــســم را در حــرف قــبــول           
داشتند و ميگفتند در خارج کـوملـه     
و در ميان احزاب ناسيوناليستي ايـن  
جـنـبـش را بـايــد نـقــد کـرد و فـکــر                    
ــه از                ــوملـ ــف کـ ــد صـ ــردنـ ــکـ ــيـ مـ
ناسيوناليسم مبري است، اکنون خود 
ناچار شده اند با زبان روشنتري عليـه  

 ناسيوناليسم درون خود حرف بزنند.
 

 : تـاثـيـرات فـاجـعـه گـردان               رها
چـه بـازتـابـي           شودان در ميان مـردم 

 داشت ؟
مـردم بـه       :     محمد آسنگـران 

شدت نگران و ماتم زده شدند. گردان  
شوان جايگاه خاصي در ميـان مـردم     
کردستان بخصوص در مـيـان مـردم          
جنوب کردستان داشت. گردان شـوان     
به عنوان گرداني قدرتمـنـد، کـاردان،      
جسور، بافرماندهاني اليـق مـعـروف      
شده بود. ضـربـه خـوردن ايـن گـردان             
براي مدتي مردم را بـا سـرخـوردگـي         
ــخــصــوص آن زمــان                ــرو کــرد. ب روب
فعاليت نظامي و گـردانـهـايـي مـثـل         
گردان شوان جايگاه مهمي در مقابله 
با رژيم اسالمي داشت. جـنـبـشـهـاي       
اجتماعي از جمله جنبش کـارگـري و     
ديگر جنبشهاي انـقـالبـي در تـفـکـر           
حاکم بر کومله جايگاه بـرجسـتـه اي        
مثل فعاليـت نـظـامـي نـداشـت. بـه               

همين دليل اين ضربه به گردان شـوان  
ابعادي اجتماعي و درون تشکيـالتـي   
هم داشت. بالخره در جـريـان فـاجـعـه         
گردان شوان دهها کـمـونـيـسـت جـان           
باختند و تعدادي هم دستگير شدنـد.  
دستگير شدگان را نـاچـار کـردنـد از           
تلويزيون حرف بزنند و بعدن آنـهـا را       
اعــدام کــردنــد. هــمــه ايــن فــجــايــع              
تاثيرات معيني در جامعـه بـه جـاي        
گذاشت. اما جنبش انقـالبـي اي کـه         
ــوي و                   ــان ق ــچــن ــود آن ــان ب در جــري
اجتماعي بود که ايـن چـنـيـن ضـربـه           

 هاي را تحمل ميکرد. 
 

خـود را در          خـاطـرات  رها :      
بــراي      بــا گــردان شــوان             رابــطــه 

   کنيد؟  رها تعريف  خوانندگان
 

بـبـيـنـيـد مـن         محمد آسنگران : 
خاطرات چند سال فـعـالـيـت بـا ايـن           
گردان و محل فعاليت آن دارم واقـعـأ     
سخت اسـت کـه بـتـوانـم در چـنـيـن                   
مصاحبه اي آن خـاطـرات را بـازگـو             
کنم . امـا هـمـيـنـقـدر شـايـد بـراي                      
خوانندگان شما فعأل کافي باشـد کـه     
گردان شوان از جـمـعـي کـمـونـيـسـت           
کاردان، جسور و انـقـالبـي تشـکـيـل           
شده بود که خـود را بـخـشـي از يـک              
حزب کمونيستي ميدانستند. و براي  
رسـيـدن بـه اهـداف و آرزوهـاي ايــن                
حزب از هـيـچ فـداکـاري و تـالـشـي                  
فروگذار نـمـيـکـردنـد. ايـن گـردان و                 
مسئولين آن مـحـبـوب هـمـه مـردم               
کردستان بويژه منطقه جنوب بـودنـد.   
هر طرح پيچيده نـظـامـي را بـه ايـن            
گردان مـيـسـپـرديـم بـا درجـه اي از                  
اطمينان ميدانستيم کـه قـابـل اجـرا           
خواهد بود. فعاليـتـهـاي سـيـاسـي و            
تبليغي اين گردان چه در داخل شـهـر     
سنندج و چه در مـنـاطـق روسـتـايـي           

 بسيار برجسته و چشمگير بود.
در عين حال بايد يـادآوري کـنـم        
که مسئولين سياسي در ايـن گـردان       
تالش زيادي کـردنـد کـه در مـقـابـل             
روحيه نظاميگري مقاومت کـنـنـد و      
يک روحيه و سنت کمونيستي را جـا      
بيانـدازنـد. بـراي مـثـال تـعـدادي از                 
مسئـولـيـن نـظـامـي در ايـن گـردان                 
اهميت فعاليـت سـيـاسـي و پـرورش            
کادرهاي کـمـونـيـسـت را کـم رنـگ                
ميديدند و اساسأ فعـالـيـت نـظـامـي         
براي آنها برجسته بود. اين معضل به  
يک جدال مهم در اين گـردان تـبـديـل         
شده بود. متاسفانـه مـواردي اتـفـاق          
افتاده بود که کساني از مسـئـولـيـن         
سياسي اين گردان در مقابـل روحـيـه      

نظاميگري نتوانسته بودند راه درست 
مقابله کردن را انتخاب کنند و بـراي    
نشان دادن جسارت نظامي خـود بـي     
احتياطي را پيشه کـرده و مـا دچـار          
تلفاتي به همين دلـيـل شـده بـوديـم.            
مثأل مواردي مسـئـولـيـن سـيـاسـي            
گردان به ايـن مـوقـعـيـت رانـده شـده              
بودند که براي ثابت کـردن حـقـانـيـت        
ســيــاســتــشــان بــايــد قــبــأل جســارت         
نظاميشان را به اثبات ميـرسـانـدنـد.     
همين روحيه متاسفانـه عـزيـزانـي را         

 قرباني کرد.
اتفـاقـأ اولـيـن بـار کـه بـه مـن                    

ماموريت داده شد که در ايـن گـردان     
به عنوان مسئول سياسي آن فعاليـت  
کنم در تقابل با اين گرايـش بـود کـه        
مسئولين سياسي را با نظـامـيـگـري     
تحت فشار قـرار مـيـداد. مـيـتـوانـم               
بگويم به کمک رفقـاي روشـن بـيـن و           
خوش فکر اين گردان تا حدود زيـادي  
اين گرايش نظاميگري را مورد نـقـد     
قـرار داديـم و مـطـيـع سـيـاسـتـهــاي                  
کــمــونــيــســتــي کــرديــم. امــا روحــيــه         
نظاميگري در کل کومله يک معضل 
همه گـيـر بـود. مـقـابلـه بـا آن کـار                      
پيچيده اي بود. زيرا اوأل در فضـا و          
سنتي ناسيـونـالـيـسـتـي ايـن شـکـل              
مبارزه پا گرفته بود دومـأ فـعـالـيـت        
نظامي کار اصلي واحدهاي نـظـامـي    
بود. بنابر اين هم بايد با اين روحيه و  
سنت نظاميگري مبارزه ميکرديـم و    
هم بـايـد فـعـالـيـت نـظـامـي لـطـمـه                     
نميخورد. اين دو مـوضـوع در اکـثـر          
اوقات به عنوان آلترناتيـو هـمـديـگـر        
خودنمايي ميکردند. ظرافت خاصـي   
الزم بود که تلفيق ايـن دو را بـتـوان            

 عملي کرد.
همين اکنون هم اگر از فعالين آن 
دوره بپرسيـد کـه خـاطـرات خـود را              

درصـد     ٩٠ بازگو کنند شايد بيش از 
آنها فعاليتهاي نظامي در ذهـنـشـان      
برجسـتـه اسـت و از آن فـعـالـيـتـهـا                    
ميگـويـنـد. امـا هـمـيـن گـردان کـه                   
عمدتأ در اطراف سـنـنـدج فـعـالـيـت          
ميکرد، بارها تميـهـاي تـبـلـيـغـي و            
فعاليتهاي تشـکـيـالتـي را در شـهـر             
سنندج و روستاهاي اطراف سـازمـان   
داده و عملي کرده است. ولي فعاليت  
نظـامـي در ذهـن فـعـالـيـن آن دوره                  
جايگاه برجسته تري دارد. که بخـشـأ    
واقعي است و بـخـشـأ هـم نـاشـي از             
همان روحيـات نـظـامـيـگـري اسـت.            
راستش را بخواهيد مردم هم هـمـيـن      
توقع بـرايشـان ايـجـاد شـده بـود کـه                
واحــدهــاي نــظــامــي کــارشــان فــقــط        

 به ياد يک گردان ...

 ۶ صفحه              

 ۴ از صفحه 
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 عبدل گلپريان        

 
صادق الريجاني، ريـيـس قـوه        
قضاييه ايران، در مراسم تـحـلـيـف     

جهل و فسـاد"  " کارآموزان قضايي
را دو مشـــکـــل بـــزرگ قضـــات              
جمهوري اسالمي ايران ياد کـرد و    
گفت که قضات قوه قضاييـه بـايـد      
اطالعات حقوقي و قضايي خود را 
دائماً به روز کنند و نمي توانند به 
بهانه بي اطالعي از مواد قانـونـي   

 .از صــدور رأي خــودداري ورزنـد         
ريــيــس قــوه قضــايــيــه ســپــس از             

سخن گـفـت     "فساد"هواي نفساني 
و افزود : منصب هايي نظير شغل  
قضاوت بيـش از هـمـه فـرصـت و              
زمينه ظهور فساد يـا بـاصـطـالح         

"هـواي نـفــسـانــي" را فـراهــم مــي               
ســازنــد و گــفــت: تــالش نــخــســت            
قاضي بايد اجراي عـدالـت بـاشـد،       
صرف نظر از اينـکـه طـرف او چـه           
کسي است. او از قضات خـواسـت      
که از همان آغاز به افراد ثروتمـنـد   
اجازه ندهند که براي دادن رشوه به 
آنان نـزديـک بشـونـد و حـق طـرف               
ديگر به ويژه حـق فـقـرا را ضـايـع              

 .کنند
 

"جهـل و فسـاد، فسـاد هـواي              
از سـوي       " نفساني و رشـوه خـواري    

قضــات جــمــهــوري اســالمــي کــه           
صادق الريجاني آنرا فقط در حوزه 
امور قضايي اعـتـراف مـي کـنـد،          
ريشه در پايه ها و هويت بـنـيـادي      
جمـهـوري اسـالمـي دارد و نـظـام               
اسالمي آيت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر        
شده اساسا برهمين جهـل و فسـاد       
بنا شده است. اظهارات الريجانـي   
مبني بـر جـهـل و فسـاد و رشـوه                
خواري در دستگاه قضايي اش بـه      
اين خاطر است تا بلـکـه در مـقـام         
رئيس قوه قضاييه وانمود کند کـه    

اين قضات دست چندم در رده هاي 
پايين هستند که جهـل و فسـاد و         
رشوه خواري را همچون يک شبـکـه   
مافيايي کـل سـيـسـتـم حـکـومـت             
اسالمي به گند کشانيده اند.  امـا   
اعــتــرافــات الريــجــانــي را مــردم          
متنفر از اين هـيـوالي فـاسـد، بـا            
اعتراضات هر روزه خود به بانيـان  
و دست انـدرکـاران جـهـل و فسـاد            
تحميل کرده اند و ايشـان را وادار      
کرده است تا براي نجات حکومـت  
و دستگاه جهل و فسـاد سـيـسـتـم          
 قضايي اش  لب به سخن بگشايد.

 
جمهوري اسـالمـي از مـقـطـع            
ظهورش تا بـه امـروز بـا جـهـل و              
فساد، با دزدي و رشوه خواري و با 
گرفتن جان دهها هزار انسان سرپـا  
ايستاده است. مردم عاصي از اين  

سـال     ٣٥سيستم، مردم متنفر از     
فقر، فالکت، تباهي، زندان، اعدام 
و کشتار اما تا کـنـون در مـقـابـل          
جـهــالــت، فسـاد و جــنـايــات ايــن            
باندها زانو نزده اند. الريجاني هـا   
و ديگر سران ريـز و درشـت نـظـام           
اســالمــي هــر جــا و هــر زمــانــي              
احساس خطر کنـنـد لـب بـه بـيـان             

کثافت کاريهايشان مي گشـايـنـد.    
جامعه ملتهب، مردم تشنـه رفـاه،     
عدالت و آزادي، اين بساط و ايـن      
سيستم گنديده در فساد، جـهـل و       
جنايت را يکبار براي هميشه جارو 

خواهند کرد. صادق الريجاني اين  
 را بو کشيده است. 

 
 ٢٠١٤مارس  ١٧

 
 

 

 ۹۲ اسـفـنـد       ۲۷ امروز سه شنبه 
مــحــمــد جــواد الريــجــانــي  دريــک              
کنفرانس  مطبـوعـاتـي، از " عـفـو"             

 سکينه محمدي آشتياني خبر داد. 
اين اعـالم خـبـر پـيـروزي مـردم               
مترقي و آزاده و انسـان دوسـت در               
ايران و  سراسر جهان بر يک حکومـت  
فاشيست و ضد زن اسالمي و بر يـک    
وحشيگري قـرون وسـطـايـي بـه اسـم             

 سنگسار بود. 
الريجاني کتمان نکرد کـه چـهـار      
ماه تمام، اخبار مبـارزه مـردم دنـيـا         
عـلــيــه حــکــم ســنــگــســار ســکــيــنــه،         
اخباراعتراضات ميليونـي در صـدر       
اخبار جهان بود. او کتمان  نکرد  کـه    
آبروي نظام اشان را در دنـيـا بـرديـم.           
حکومت اسالمي ايران در مقابل اين 
جنبش زانو زد. اينرا همـه و هـمـيـن          

 جناب الريجاني هم بخوبي ميداند. 
اين خبر را بايد در دنيا جـار زد،    
اين خبر را بايد به گوش تمام کسانـي  
که براي نجات جـان سـکـيـنـه تـالش           
کــردنــد، رســانــد. بــه زنــان و مــردم                
برزيل، فرانسه، ايتاليا، انـگـلـسـتـان،      
آلمان و سوئد و دانمارک و کـانـادا و         
همه جاي دنيا بگوييد که شمـا مـهـر      
باطل بـر سـنـگـسـار اسـالمـي، ايـن               

وحشيگري قرون وسطايي زديد. شمـا   
با يک جنبش عظيم و مبـارزه عـلـيـه       
حکومـت اسـالمـي گـفـتـيـد کـه در                 
مقابل  حکم وحشيانـه سـنـگـسـار و          
ــاه              ــهــا کــوت زجــر کــش کــردن انســان
نخواهيد آمد. انسانيـت مـتـمـدن بـه           
رژيم اسالمي اعالم کرد که در مقابل 
سنگسار مي ايستد و اين رژيم را بـه  

 زانو در خواهد آورد. 
 

اکنون اين پيروزي انسـانـيـت بـر         
توحش اسـالمـي را بـايـد بـه گـوش                 
جهانيان رساند. ميلـيـونـهـا نـفـر کـه             
طومار لغو حکم سنگسار سکينه را   
امضا کردند، صدها شهر در دنيا کـه  
يکپارچه به پـا خـواسـتـه و گـفـتـنـد                 
نميگذاريم اين زن را سنگسار کنيـد،  
هنرمندان و فيلـمـسـازان و فـعـالـيـن            
دفاع از حقوق انساني و .... امـروز            
بخشـي از نـتـيـجـه مـبـارزاتشـان را                 
ميبينند که چگونه رژيم اسـالمـي را     
به عقب نشيني وادار کردند. اين خبر 
شکستي براي رژيم اسالمي و افتخار 
و پيروزي شعف انگيزي براي فعاليـن  
کمپـيـن نـجـات سـکـيـنـه مـحـمـدي                  

 آشتياني است.  
 

دوستان، زنان و مردان  
 آزاده!  

ايــن خــبــر پــيــروزي مــا اســت.            
حکومـت اسـالمـي ايـران هـر چـنـد                
بکشد و جنايت کند، هر چند دهنـهـا   
را بدوزد و به معترضين تجاوز کند و 
وقاحت را به حـد اعـال بـرسـانـد، در            
مقابل موج عظيـم مـيـلـيـونـهـا نـفـر              
مردم آزاده در ايران و در دنيا مجبـور  
ميشود زانو بزند، مجبورش ميکنيم 
زانو بزند! همچنانکه اکـنـون بـر سـر            
پرونده سکينه محمدي آشتياني او را 

 به زانو در آورديم.
در تـبـريـز خـبـر احـتـمـال آزادي                 
سکينه، وسيعا پخش شده است. مـا     
هنوز خبر دقيقي از اينکه رسـمـا آيـا      
به سـکـيـنـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي و                    
فرزندان او  خبر " عفو" و يا آزادي او     
را داده اند يا نه نداريم. کمـيـتـه بـيـن         
المللي عليه سنگسار اميـدوار اسـت     
که سکينه به زودي از زندان آزاد شود 

 و  فرزندانش را در آغوش بگيرد. 
 زنده باد انسانيت

 
 کميته بين المللي عليه سنگسار

برابر با  ۹۲ ٣ ۱ اسفند ماه  ۲۷ 
 ۲۰۱۴ مارس  ۱۸ 

 

 مهر شکست بر پيشاني حکومت سنگسار!
 جمهوري اسالمي در جدال بر سر پرونده سکينه محمدي آشتياني زانو زد!  

  صادق الريجاني اين را بو کشيده است

 

ــيــات نــظــامــي اســت. در             عــمــل
حاليکه قرار بـود ايـن واحـدهـاي         
مسلح يک حزب کمونـيـسـتـي بـه        
عــنــوان کــمــونــيــســت در مــحــل         
فعاليـت خـود فـقـط بـخـشـي از                
فعاليتشان فعاليت نظامي باشد. 

به هر حال امـيـدوارم در فـرصـت         
مناسبي بتوانم خـاطـرات کـامـل       
خودم را از گردان شوان بـنـويسـم.    
در عين حال دوستان ديـگـري کـه      
فرصت اين کار را دارند تـوصـيـه      
 ميکنم به اين کار مبادرت کنند.

 

 ۵ از صفحه  به ياد يک گردان ...
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کارگران فوالد زاگرس پس    
از دو روز تجمع در تهران به  

بخشي از مطالبات خود دست  
 يافتند

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران:         
بدنبال تجمع ديـروز کـارگـران فـوالد           
زاگــرس در مــقــابــل وزارت کــار و              
عليرغم تعهد کتبـي کـارفـرمـا بـراي          

مـاه دسـتـمـزد          ٨ مـاه از       ٤ پرداخت 
معوقه اين کارگران، از آنجا کـه آنـان     
هيچ اطميناني به تعهدات کـارفـرمـا      
نداشتند اعالم کردند تا زمـان واريـز       
مبلغ توافق شده به حسابهايشان، بـه    

کـار      تجمع خود در مـقـابـل وزارت         
ادامه خواهند. بر اساس اين تصمـيـم    
جمعـي، کـارگـران فـوالد زاگـرس از              
صبح امروز بار ديگر تجمـع خـود را       
در مـقـابـل وزارت کـار در خـيـابـان                
آزادي از سر گرفتند و از سـاعـت ده         
صبح اقدام به شعار دادن در مـقـابـل      
ايـــن وزارتـــخـــانـــه کـــردنـــد. بـــنـــا              

گزارشهاي رسيده به اتحاديـه آزاد      بر
بدنبال اين وضعيت و   کارگران ايران،

فشار مـداومـي کـه کـارگـران فـوالد             
زاگرس به مسئـولـيـن وزارت کـار و           

 ٣٠/١ کارفرما وارد کردند سـاعـت     
ظهر چهار ماه از دستمزد معوقه اين 
کارگران به حسابهايشان واريز شـد و      
آنان پس از چک کردن حسابهاي خـود  
به تجمع شان در مقـابـل وزارت کـار        
پايان دادند و عازم شـهـرسـتـان قـروه          
شــدنــد. کــارفــرمــاي فــوالد زاگــرس          
عليرغـم تـوافـق صـورت گـرفـتـه در                
استانداري کردسـتـان بـراي پـرداخـت          
معوقات کارگران، تالش کـرد بـا بـه        
گرو گرفتن معيشت اين کـارگـران در     
شب عـيـد آنـان را وادار بـه تسـويـه                 
حساب کامـل بـا کـارخـانـه و قـطـع                
رابطه کاري کند امـا بـا هـوشـيـاري            
نماينده هاي کارگران، کارفرما موفق 
به رسـيـدن بـه اهـداف خـود نشـد و                   
بدنبال آن بحث انحالل شـرکـت را بـه        
پيش کشيـد و صـبـح امـروز آگـهـي               
انــحــالل کــارخــانــه را در روزنــامــه             
اطالعات درج کرد تا بديـنـطـريـق بـا        
تقويت شائبه انحالل شرکت در ميـان  
کارگران، آنان را در روزهـاي پـايـانـي       
سال وادار به تسويه حساب کند. ايـن   
اقدام تـردسـتـانـه کـارفـرمـاي فـوالد               
زاگرس در شرايطي انجام شـده اسـت       

که وي بـه لـحـاظ قـانـونـي قـادر بـه                   
انحالل شـرکـت نـيـسـت و کـارگـران                
فوالد زاگـرس نـيـز اعـالم کـرده انـد               
متحدانه در برابر شگردها و دسيـسـه   
هاي کارفرمـا ايسـتـادگـي خـواهـنـد            
کرد. کارگران کارخانه فـوالد زاگـرس     
عالوه بر شـعـارهـايـي کـه ديـروز در               
مقابل وزارت کـار سـر دادنـد و در                
گزارش خبري اتحاديه آزاد کـارگـران       
ايران منعکس شد امروز شـعـارهـاي      
ديـگــري نــيــز ســر دادنــد: جــوابــتــون            

مـديـر     –همينه، کارگر بايـد بـمـيـره         
خيانت ميکند وزير حمايت ميـکـنـد    

وزير بي لياقت ننگت بـاد نـنـگـت        –
کار حقوق اعتراض حق مسلـم    –باد 

ماست. اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران         
 ١٣٩٢ اسفند ماه  ٢٦  –

 
در آستانه سال نو،تجمع  

کارگران فوالد زاگرس درمقابل  
  وزارت کار

اتـحـاديـه آزاد کـارگــران ايـران :              
کارگران فوالد زاگرس صـبـح امـروز        
ــمــع                   ــار تــج ــل وزارت ک ــقــاب در م
اعتراضي برپا کـردنـد طـبـق اخـبـار             

اتحاديه آزاد کارگران ايـران    رسيده به
کارگران فوالد زاگرس بـا وجـود راي         
هيئت تشخيص و حل اختـالف اداره    
کار قروه بيش از هشـت مـاه حـقـوق           
معوقه طلب دارند کـارگـران در يـک          
ماه گذشتـه بـا مـراجـعـه مـکـرر بـه                 
مراجع قانوني ،همانـنـد اداره کـار و          

و قولهاي مسـاعـد       قروه  فرمانداري
کارفرمـا در فـرمـانـداري قـروه ، تـا                 
کنون موفق نشدند مطالبات خود را   
ــه                ــد در روز گــذشــت ــن ــافــت کــن دري
نماينـدگـان کـارگـران فـوالد زاگـرس             
جهت پيگيري به وزارت کار در تهران 
مراجعه نـمـودنـد و کـارگـران وقـتـي                
ــه                  ــب بـ ــاسـ ــنـ ــواب مـ ــد جـ ــدنـ ديـ
نمـايـنـدگـانشـان نـداده انـد ، امـروز                 
تجمع اعتراضي خود را از سـاعـات       

اسـفـنـد       ٢٥ اوليه بامداد يکـشـنـبـه       
مقابل وزارت کار برپا نمودند در اين 
تجمع کارگران شـعـار مـيـدادنـد کـه             

وزيـر کـجـا          گرسنه ايم ، گرسنـه ايـم    
کي   –مدير ما خونخواره  و  نشسته 

 -و وزير بـي اقـتـدار      حامي اين کاره 
و .... اخبار تکميلي    استعفا استعفا 

بعدا ارسال خواهد شد. اتحاديـه آزاد     

 ٩٢ اسفند  ٢٥ کارگران ايران 
اعتصاب کارگران شهـرداري  
(شـرکـت     منطقه يک کرمانشاه
)چهـارمـيـن      پيمانکاري نوين

 روزراپشت سرگذاشت!
اسـفـنـد       ۲۰ اسفند: از تاريخ  ۲۴ 

کــارگــران شــهــرداري مــنــطــقــه يــک           
کرمانشاه(شرکت پيمانکاري نـويـن)   
دراعتصاب بسرمي برند و مـاشـيـن        

باغ نـي     هاي ويژه حمل زباله به محله
زباله هاي اين محله جمـع   نمي آيند و

ــن                  ــراســاس اي ــود. ب ــي ش ــم آوري ن
مــعــاون خــدمــات شــهــري         گــزارش،

شهرداري منطقه يک که محدوده بـاغ  
ــن                  ــربــخــش هــاي اي ــز از زي ــي ــي ن ن
شهرداريست، در اين مورد ، گـفـت:       
شرکت پيمانکاري به دلـيـل تـعـديـل          
نيرو، چند روزيست که زباله هاي اين 

 .محله را جمع آوري نکرده است
 

جاي کارگران و فعاالني که  
از منافع کارگران و همزنجيران  
خود دفاع مي کنند در زندان  

 نيست
بنا به گزارش رسـيـده در تـاريـخ           

آقايـان افشـيـن       ١٣٩٢ /    ١٢ /  ١٧ 
نديمي و مهرداد صـبـوري کـه بـراي           
کار و امرار معاش به کردستان عراق 
رفته و به هنگام بازگشت به مـنـظـور    

نـيـروهـاي        ديدار از خانـواده تـوسـط     
امنيتي در شـهـر بـانـه بـازداشـت و                 
محکوم به چندسال زندان شده بـودنـد   
در دادگاه تجديد نظر از اتـهـام زنـدان      
ــه                 ــت ــي ــم ــت در ک ــرعضــوي ــاط ــه خ ب
هماهنگي تبرئه شدند. اما متأسفانه 
همچنان به خاطـر بـرخـي اتـهـامـات           
ناروا آقاي افشين نديمي به يک سال و 
آقاي مهرداد صبـوري بـه شـش مـاه           
حبس تعـزيـري مـحـکـوم شـدنـد کـه               
مهرداد صـبـوري بـه دلـيـل ايـن کـه                
مدت محـکـومـيـت خـود را سـپـري              
کرده بود آزاد شده و افشـيـن نـديـمـي        
نيز از قرار معلوم بايـد بـاقـي مـانـده          
مدت محکوميت خود را در زنـدان        
سپري کند. کميته هماهنگي ضـمـن      
تــبــريــک بــه خــاطــر آزادي مــهــرداد            
صبـوري، ادامـه بـازداشـت و زنـدان              
افشين نديمي را مـحـکـوم نـمـوده و            
خواهان خاتمه بخشيدن به اين قبـيـل   
فشارها و تهديدات از جانب سرمايـه  
مــي بــاشــد. کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي           
همچنيـن خـواسـتـار آزادي فـوري و              
بدون قيد وشرط افشين نـديـمـي ايـن       
کارگر شريف و زحـمـتـکـش و هـمـه               
کارگران و فعاالن کارگري که جـرمـي   
جز دفاع از منافع کـارگـران و مـردم          
تحت ستم و استثمار در مـقـابلـه بـا           

قدرقدرتي سرمايه ندارند مي بـاشـد.   
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

/   ١٢ /    ٢٠    -تشکل هاي کارگري
 ٩٢ 

 
گفتگو  وبالگ کميته دفاع از  
فعالين کارگري دستگير شده  
مهاباد با مريم صفرياني همسر  

فعال کارگري دربند محمد  
 موالنايي

گفتگو ي وبالگ کميته دفـاع از      
فعالين کارگري دستگير شده مهابـاد  
با مـريـم صـفـريـانـي هـمـسـر فـعـال                    
کارگري دربند محمد مـوالنـايـي در        
ارتباط با وضعيت اين فعال کارگـري  
که توجه خوانـنـدگـان را بـدان جـلـب             

خـانـم صـفـريـانـي ابـتــدا             .مـيـنـمـايـم     
مــيــخــواهــم در ارتــبــاط بــا زنــدگــي          
شـخـصـي آقـاي مـحـمـد مـوالنـايــي                
توضيحاتي را بـفـرمـايـيـد؟ جـواب:             

سال سـن     ۷۶ محمد موالنايي حدود 
دارد که تمامي عمرش را در شـغـل         
کارگري بسر برده و در اين اواخـر کـه       
در شهرداري مهاباد مشـغـول بـکـار         
بود بدليل باال بـودن سـن کـه ديـگـر            

 ۱۱ توانايي کار را نداشت با سـابـقـه      
سال پرداخت حق بيمه بازنشسته شد. 
و هم اکنون مستمري بگيـر سـازمـان      
تامين اجتماعي هستيم. اما نه مثل 
تمام بازنشسته ها بلکه چون مـحـمـد    

سال سابقه حـق پـرداخـت بـيـمـه              ۱۱ 
داشـــت، نصـــف حـــقـــوق حـــداقـــل           
دستمزدرا دريافت مي کـنـيـم.يـعـنـي        

هـزار     ۳۰۴ ماهيانه مبلـغـي حـدود        
تومان دريافت ميکنيم . ايـن مـبـلـغ       
حتي نمي تواند هزينه نان روزانـه مـا     

نفر هستيم تامين کند و مـا از     ۵ که 
نظر مالي در سـخـت تـريـن شـرايـط             

خانم صفرياني همـسـر شـمـا        .هستيم
اکنون به چه اتهامـي در زنـدان بسـر          
ميبرند؟ جواب: من سالهاست که بـا   
محمد زندگي مي کنم و شـوهـر مـن      
يکي ازانسان هاي خوبي است کـه از    
محرومان جامعه دفاع مـي کـنـد و          
براي اين ايده خود در گذشته سـالـهـا      
در زندان بوده و در حال حـاضـرعضـو    
کميته هماهنگي مي باشد. مـحـمـد       
در مجمع عمومي کميته هماهنـگـي   
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کــارگــري در کــرج هــمــراه بــا ديــگــر            
اعضاي اين تشکل دستـگـيـر شـد و         
پس از بازگشت به مهاباد هـمـراه دو     
تـن ديـگـر از فـعـالـيـن کـارگـري بــه                    
اسامي يوسف آب خـرابـات و واحـد          
ســيــده از ســـوي مـــامــوران اداره                
اطالعات شهرستان مهاباد بازداشت 
شدند و حدود دو ماه در بازداشتـگـاه   

اين نهاد امنيتي بسر بـرد و بـعـد از          
اين مدت؛ فـعـالـيـتـهـاي کـارگـري و             
عضويت در کميته هماهنـگـي بـراي      
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري      
را به عنوان اتهام به وي تفهيم کرده و 
وي را بـه يـکـســال حـبـس تـعـزيــري                  
محکوم کردند. الزم به ذکر است کـه     
در کنار اين اتهامات، محـمـد را بـه        
اتهام تماس تلفني با دخترش کـه بـه       
طور قـانـونـي در کشـور عـراق بسـر               
مــيــبــرد و شــوهــر ايشــان در عــراق            
مشغول کار است و يکي از اعضـاي    
کميته هماهنگـي مـي بـاشـد، بـنـام             
ناصر کمانگر مورد مـحـاکـمـه قـرار          
گرفته و يکي از اتـهـامـات مـحـمـد             
تماس تلفني با دخترش مي باشد هر 
چند مدت يک بار با ايشان مثـل هـر     
پدر ديگري تماس گـرفـتـه و جـويـاي          

سـئـوال:    .حال داماد و دختـرش بـوده    
خانم صفريانـي ، يـعـنـي شـمـا مـي                
فرمايد که يکـي از اتـهـامـات آقـاي            
موالنايي تماس تلفـنـي بـا دخـتـرش          

بلي يکي از اتهامـات    است؟ جواب: 
شوهرم تماس تلفني با دختر خـودش    
است که دختر ما با پاسپورت هـمـراه   
شوهرش به عراق جهت کار رفتـنـد و     
هر چند ماه يک بار هم به ايـران مـي       
آيــنــد.امــا مســئــوالن قضــائــي مــي         
خواهند حتي جلو صله رحم انسان ها 
را هم بگيرند. آخر در کجاي دنـيـا و        
حتي در کـدام کشـور عـقـب افـتـاده               
جهان، شخص را به دليل اينکه دختر 
خود را دوست داشته باشد به عـنـوان   
مجرم به دادگاه مي برند و ايشـان را      
به اتهام تماس تـلـفـنـي بـا دخـتـرش              
محاکمه مي کـنـنـد. ايـن در حـالـي              

سال سـن دارد و       ۷۶ است که محمد 
حتي توان رفتن به باالي تخت زنـدان    
را ندارد. محمد حتـي تـوان نـظـافـت          
شخصي خود را ندارد و نـمـي تـوانـد         
لباس هاي خود را شستشو دهد. اگر  
واقعا" محمد مجرم است پس چرا آقا 
زاده ها کـه هـمـه آنـان در خـارج از                  
کشور زنـدگـي و يـا تـحـصـيـل مـي                 
کنند، پدران آنان را به جرم تمـاس بـا     
فرزندانشان بازداشت نمي کنند؟ پس 
ما نتيجه خواهيم گرفت که اين تنهـا  
ضديت با کارگر است که دامـاد مـن     
براي سير کردن شکم خود و خـانـواده     
در يک کشور ديگر مشـغـول بـه کـار         
کارگري است.من مطمئن هستـم کـه      
اگر داماد من در ايران کار پيدا مـي    
ــمــي                  ــه عــراق ن کــرد هــيــچ وقــت ب

سئوال: مريم صفرياني آيـا از        .رفت
وضعيت جسماني همسرتان در زندان 

 

 ۸ صفحه 

 ۱ از صفحه 
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خبر داريد؟ جواب: بله؛ طبـق آخـريـن       
تماسي که از زندان داشته محـمـد در     
وضعيت جسماني بسيار نابسامـانـي   
قرار دارد بطوريکه روده وي عـفـونـت      
کرده و چندين بار از مقامـات زنـدان     
خواسته شده تا محمد را پيش پزشک 
متخصص ببرند که تاکنون مقامـات  
زندان به اين درخـواسـت هـيـچ گـونـه           
جوابي نـداده انـد. هـمـچـنـيـن بـايـد                   
اضافه کنم که محمد قبال و بـدلـيـل        
بيماري هاي قلبي، کليه ها و آرتـروز    
تحـت نـظـر پـزشـک مـعـالـج بـوده و                    
چندين بار پرونده پزشـکـي وي را بـه          
مقامات قضايي در مهاباد تـحـويـل    
داده ايم اما متاسفانه اقدامي جـهـت   
ارجاع وي به پزشک متخصص انـجـام   
نشده است. اين در حـالـي اسـت کـه            
خودم هـم بـه دلـيـل سـکـتـه قـلـبـي                     
وضعيت سالمتيم آنچنان نيسـت کـه     
بتوانم پيگـيـر کـارهـاي هـمـسـرم در              

سئوال: خانم صـفـريـانـي         .زندان باشم
در حالي کـه مـحـمـد مـوالنـايـي در              
زندان هستند شما هزينه زندگيتان را 
از چه منـبـعـي تـامـيـن مـيـکـنـيـد؟                
جواب : تنها منبعي که با آن زندگـي   
ميگذرانيم همـان مـبـلـغ و بـخـور و               

هزار توماني هستش که  ۳۰۴ بميري 
به عنوان مستمري به محمد پرداخت 
ميکنند که از اين مبلغ ناچـيـز بـايـد       
هزينه هاي روزانه زندگي، هزينـه دوا    
و درمان خودم و البته بـايـد هـر مـاه         

هزارتومان را به حساب محمـد   ۱۵۰ 
در زندان و اريز کنم که اين مبلغ تنها 
هزينه يکي دو هفته محمد را تاميـن  
ميکند و از پرداخت هزينه داروهـاي    

سـئـوال: خـانـم         .وي ناتوان مـيـبـاشـم      
ــاي                 ــه آق ــي ک ــي از زمــان ــان ــري صــف
موالنايي در زندان هستند آيـا هـيـچ      
گونه کمکي از سوي دولـت بـه شـمـا         
شـده اسـت؟ جـواب: در جـواب ايـن                 
سئوال بايد بگويم که نه تـنـهـا هـيـچ          
کمکي به ما نکرده اند، بلکـه هـمـان      
گونه که قبال اشـاره کـردم حـتـي در             
ارتباط با مـعـالـجـه و مـرخصـي بـه              
همسرم هيچ همکاري با ما نـداشـتـه      
انـد و مــا چـنـد بـار بـه دادسـتـانــي                    
مراجعه کرديم. اما به ما هيچ گـونـه      
جوابي ندادند و حال وضعيت جسمي 
محمد خوب نيست و ما شبـانـه روز     
نگران وضـعـيـت جسـمـانـي مـحـمـد              
هستيم. اگر محمد از نظر جسـمـانـي     
وضعيت خوبي داشت ما هيـچ وقـت     
نگران نمي شديم و ما تجربه گذشـتـه   

سـئـوال: مـريـم صـفـريـانـي               .را داريم

عزيز ضمن آرزوي موفقيت براي شما 
و به امـيـد آزادي تـمـامـي فـعـالـيـن                
کارگري و زندانيان سـيـاسـي دربـنـد؛        
اگر در پايان سخني داريد بفرماييـد؟  
جــواب: مــمــنــون از شــمــا مــن هــم              
خواهـان آزادي تـمـامـي کـارگـران و               
فعالين کارگري دربند از جمله محمد 
موالنايي هستم و از تمامي کارگـران  
و فعالين کارگري و تشکالت مـدافـع   
حقوق کارگر ميخواهم تا نسـبـت بـه        
ايـن احـکـام نـا عـادالنـه کـه عـلـيـه                     
کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري صـادر            

سکوت نکنند و اعتراض خود   شده،
ــراز                    ــمــکــن اب ــه هــر شــکــل م را ب
دارند.اعتراض ما مي تواند جلو هـر     
گونه بازداشت کارگـران را در آيـنـده          

 بگيرد.
 

 ٢١ فهيمه کـريـمـي      خودکشي:  
ساله ساکن بـخـش شـاهـو از تـوابـع               
شهرستان روانسر، اقدام به خودسوزي 

فهيمه کريمي مادر  .کرد و جان سپرد
نوزاد سه ماهه  به دليـل اخـتـالفـات       
خانوادگي اقدام بـه خـودکشـي کـرده           

 .است
 

در شهرهاي مريوان،  
جوانرود و روستاي "ني" از  
توابع شهرستان مريوان، در  

بيست و ششمين سالگرد بمباران  
شيميايي حلبچە، چندين مراسم  

 .مختلف برگزار گرديد
بــيــســت و ســوم اســفــنــدمــاه در          
روستاي "نـي" از تـوابـع شـهـرسـتـان                  
مريوان و طي مراسمي ياد قربـانـيـان    
اين فـاجـعە گـرامـي داشـتە شـد و بە                 
همين مناسبت نمايشـگـاه عـکـسـي        
مرتبط بە اين روز در روسـتـاي "نـي"         

بە گفتە ساکنين روسـتـاي    .داير گرديد
ني، نيروهاي امنيتي در صدد آن بـر      
آمدەاند کە از بـرگـزاري ايـن مـراسـم              

 .ممانعت بە عمل آورند
مـاه،     شنبە بيست و دوم اسـفـنـد         

نور مـريـوان    دانشجويان دانشگاه پيام
ياد قربانيان ايـن فـاجـعە را گـرامـي              

در اين مـراسـم چـنـد مـقـالە            .داشتند
عـام حـلـبـچە قـرائـت              مرتبط با قـتـل  

 گرديد.   
در شهر جوانرود، مراسمي جهت 
گرامي داشتـن بـيـسـت و شـشـمـيـن               
سالروز قربانيان فـاجـعە حـلـبـچە، بـا             
حضــور تــعــداد چشــمــگــيــري از                 
شهروندان اين شهر و فعالين ادبـي و      
فرهنگـي شـهـرهـاي اطـراف بـرگـزار              

 .گرديد

 
گزارش: سومين شهر قرباني  

 هاي شيميايي در جهان   سالح
قربانيان بمباران شيميايـي شـهـر      

رغـم     نودشه در استان کرمانشاه علـي 
سـال از وقـوع فـاجـعـه،               ٢٦ گذشت   

همچنان از سوي نهادهاي حکومـتـي   
بـا     .انـد    توجهي و اهمال مـواجـه   با بي

وجود بمباران شيميايي نودشه در سه 
نوبت اما کمترين سخني از قربانـيـان   

آيد و    و عواقب بعد از آن به ميان مي
حتي بنياد شهيد و امـور ايـثـارگـران       
در پــاوه و کــرمــانشــاه از تشــکــيــل             

ي پزشـکـي بـراي مصـدومـيـن            پرونده
سال  ٢٦ طي  .ورزد حادثه امتناع مي

اخــيــر حــدود يــکــصــد نــفــر بــر اثــر              
استنشاق گـازهـاي خـردل و سـاريـن            

روز    .انـد    جان خـود را از دسـت داده          
در    ٦٦ بيست و شـشـم اسـفـنـدمـاه               

جريان بمباران شيميايي نودشه و در     
تن جـان خـود را از            ١٣ همان لحظه 

دست دادند که تنها دکـتـر عـمـومـي        
شهر به نام دکتر محمود کـريـمـي بـه         
علت انتقال مصـدومـيـن بـه مـراکـز             

اثـر   .درماني نوسود و پاوه جان سپرد
گاز خردل بر پوست!  طبق آمـارهـاي      

تن در نـودشـه    ٥٠٠ غيررسمي حدود 
هاي ناشـي از گـازهـاي         دچار بيماري

انـد کـه در هـيـچ            شيمايي قرار گرفته
نهاد حکومتي نام و نشانـي از آنـهـا        

ي فعـاالن مـدنـي       وجود ندارد به گفته
شهر نودشه، اکيپي از خـبـر نـگـاران         
خارجي و چندين اکيپ از خبرنگـاران  
داخلي در نودشه حضور يافتـنـد امـا      
به عـلـت هـمـزمـانـي ايـن واقـعـه بـا                   
تراژدي هولناک حلبچه در کُـردسـتـان    
عراق آنچنان که بـايـد و شـايـد، ايـن            

همچنين در  .واقعه بازتاب پيدا نکرد
سال اخير، حمالت شمـيـايـي     ٢٦ اين 

اي  به نودشه، هيچگونه بازتاب رسانه
نــداشــتــه و نــهــادهــاي امــنــيــتــي از           
برگزاري يادبود، هـمـايـش و مـراسـم          
ويژه در نـودشـه و ديـگـر شـهـرهـاي                  
کُردستـان ايـران مـمـانـعـت و حـتـي                 
تصاوير آن روز حادثه در هيچ جـايـي     

ي ضـد       ديده نشده و عمال اين فاجعـه 
در    .اند بشري را بايکوت خبري کرده

دو سال گذشته بـه هـمـت و کـوشـش            
نـگـاران و        فعاالن فرهنگي، روزنـامـه  

ــان             ــيـ ــانـ ــربـ ــاد قـ ــان، يـ ــويـ ــجـ دانشـ
باران نودشه گرامـي داشـتـه       شيميايي
اسفند نيز مراسمي در    ٢٦ شده و در 

نودشه به هـمـيـن مـنـاسـبـت بـرگـزار              
بـاران     قبل از شـيـمـيـايـي        .خواهد شد

شهر نودشـه، شـهـرهـاي سـردشـت و             
حلبچه از سوي حکومت بعـث عـراق     

بـمـبـاران       .بمباران شـيـمـايـي شـدنـد          
شيميايي نودشه در روزهاي بيست و   

و سوم و سيزدهم  ٦٦ ششم اسفندماه 
به وقوع پيوسـت کـه      ٦٧ ماه  فروردين

هــاي "فــالحــي" و           اعضــاي خــانــواده  
"يعقـوبـي" بـيـشـتـريـن قـربـانـيـان را                    

بـنـابـه آمـارهـاي          .دهند تشکيل مي
هزار غيرنظامي در  ٢ رسمي بيش از 

ايران طي سي سال اخير جان خـود را    
هـزار     ٣٠ انـد و حـدود            از دست داده

مصدوم شـيـمـيـايـي تـحـت پـوشـش                
درمــانــي ـــ مــراقــبــتــي هــيــچ نــهــاد           

جـمـعـيـت شـهـر            .حکومتي نيستـنـد  
هـزار نـفـر         ٤ نودشه در آنزمان حدود 

بوده و در هشت سـال جـنـگ ايـران ـ           
بـاران     عراق، بيش از دوهزار بار گلوله

و دوازده بار نيز بمباران هـوايـي شـده      
اسـامـي بـرخـي از قـربـانـيـان                  .است

سـرگُـل      :بمـبـاران شـيـمـايـي نـودشـه            
فالحي ــ دکـتـر مـحـمـود کـريـمـي ـ                  
ابوبکر فالحي ـ طاهر فالحي ـ مختار 
فالحي ـ محمدکـريـم فـالحـي ــ فـرج             
فالحي ـ فايق فالحي ـ ابوبکر يعقوبي 
ـ کمال يعقوبي ـ فاروق منور و جعـفـر   

 شوکتي(منبع سايت کردپا)
 

باب مدرسه در دو   ٩٠   
شهرستان استان کُردستان در  

 باشند   "شرايط تخريبي" مي
ي فرماندار  در حال حاظر به گفته

ي تخريـبـي در ايـن         مدرسه ٤٧ قروه، 
شهرستان وجود دارند که عدم تحـقـق   
ــرورش از               ــبــارات آمــوزش و پ اعــت

ترين داليل ايجاد چنين وضعيت  مهم
مــحــمــدرســول  .بــاشــد   و آمــاري مــي    

زاده در گفـتـگـو بـا ايسـنـا از              شيخي
سـاخـتـه در         ي پـيـش     مدرسه ٩ وجود 

آباد خـبـر داد و گـفـت:            بخش سريش
بخش آموزش و پـرورش شـهـرسـتـان          

تمـام مـواجـه       ي نيمه پروژه ١٨ قروه با 
همچنين از ديـوانـدره، ديـگـر            .است

شهرستان استـان کُـردسـتـان گـزارش          
مدرسه نياز بـه   ٤٠ رسد که حدود  مي

اين  .دارند تعمير، نوسازي و بهسازي
آمار از مدارس تخريبي ديـوانـدره را     
فرمـانـدار ايـن شـهـرسـتـان اعـالم و                 

را در راستاي  همزمان تجهيز مدارس
ارتـــقـــاي ســـطـــح عـــلـــمـــي دانـــش           

جمعيت ايـن دو     .ارزيابي کرد آموزان
هـزار نـفـر         ٢٢٠ شهرستان بـالـغ بـر          

  .باشد مي
 

اسـفـنـدمـاه،        ١٧ دستگيري:     
مأموران وزارت اطالعات در سنندج 
يک فعال حـقـوق زنـان بـه نـام مـريـم                
ناصـري را کە از اعضـاي "کـمـپـيـن                  

ســرپــرســت و       حــمــايــت از زنــان بــي        

ستمديده" بود، بازداشت و به مـکـان      
خانم مريـم   .نامعلومي منتقل کردند

مارس بازداشـت شـدە      ٨ ناصري روز 
بود اما تا زمان انتشار ايـن گـزارش       
از دليل اصـلـي بـازداشـت و مـحـل               
نگهداري وي اطالع دقيقي در دسـت    

ماه نيـز، يـکـي        اواخر بهمن .باشد نمي
ديگر از زنـان فـعـال عضـو کـمـپـيـن               
ــا احــمــدي                ــت ــام روزي ــامــبــردە بە ن ن

هـمـچــنـيـن در        .بـازداشـت شــدە بـود       
ي موج بـازداشـت هـا بـه ويـژه               ادامه

مدافـعـان حـقـوق زن، طـي روزهـاي               
اخير دو خواهر عضو کمپين حمايـت  

سرپرست و سـتـمـديـده بـه             از زنان بي
ويسـي     هـاي سـمـيـه و شـهـال اهللا               نام

توسط نهادهاي امنيتـي تـهـديـد بـه          
بازداشت شدند که اکـنـون خـبـري از           

 .سرنوشت آنان در دست نيست
 

مردم شهـر اشـنـويـه       اسفند:    22
به مناسبت چهارشنبه سوري در اکثر 

ها و محـالت شـهـر اقـدام بـه             خيابان
 .بـازي نـمـودنـد         برگزاري مراسم آتش

مردم شهر اشنويه در آستانه نـوروز و    
در دو چـــهـــارشـــنـــبـــه آخـــر ســـال              

کننـد و بـر        هايي را برگزار مي مراسم
همين اساس روز چهارشنبه گـذشـتـه      

 .انـد    بازي را برگزار کـرده    مراسم آتش
مردم در حالي به اسـتـقـبـال نـوروز و          
سال نو رفتند که پـيـشـتـر نـهـادهـاي          
امنيتي مردم را تهديد کرده بودند که 
از برگزاري مراسمـات ويـژه نـوروز و          

 .چهارشنبـه سـوري خـوداري کـنـنـد            
نيروهاي لباس شـخـصـي در مـحلـه            
سيدآباد اشنويـه اقـدام بـه خـامـوش            
نمودن آتش و تهديد شهـرونـدان کـرده      
بودند که شهرونـدان ايـن نـيـروهـا را            

باران و اجازه خـامـوش نـمـودن        سنگ
اداره   .آتش را به آنـهـا نـداده بـودنـد           

آتــش نشــانــي بــا فشــار نــهــادهــاي            
امنيتي مجبور به خـامـوش نـمـودن         

هاي مراسم در شهر اشنويه شـده   آتش
 .بود

 
نــوزدهــم اســفــنــدمــاه، مــحــمــد         
رحماني فـوتـبـالـيـسـت تـيـم بـعـثـت                  
کرمانشاه در مسير جـاده کـامـيـاران       

کرمـانشـاه بـر اثـر تصـادف جـان                 –
شـنـبـه       محمد رحماني روز يـک  .سپرد

بعد از بازي تيم بـعـثـت بـا بـاشـگـاه              
بــازرگــانــي شــيــراز جــهــت ديــدار بــا          
خانواده عازم زادگاهش در کاميـاران  

 ١٣ شود کـه روز بـعـد، سـاعـت               مي
ي کـامـيـاران بـه            بعدازظهر ،در جاده

باشـگـاه     .کند کرمانشاه تصادف مي
ذوب آهـن اصـفـهـان مـرگ مـحـمــد                

 نگاه هفته ...

 ۹ صفحه 

 ۷ از صفحه 
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 ۸ از صفحه 

 ۱ از صفحه  ۱۰ از صفحه 

 ٣ ۹ دستمزد پايه کارگران براي سـال      
گرفت يعني حداقل ده درصد کمتر از 
تورم اعـالم شـده تـوسـط جـمـهـوري                
اسالمي. دستمـزد کـارگـران بـا ايـن             

تومـان   ۹۰۰ هزار و  ۶۰۸ به  تصميم 
رسيد کـه يـک سـوم تـا يـک هشـتـم                    
آمارهاي خط فـقـري اسـت کـه خـود            
 کاربدستان حکومت اعالم کرده اند. 

 
بدينتـرتـيـب و بـا ايـن تصـمـيـم                 
قدرت خريد تمام کارگران و معـلـمـان    
و پرستاران و کارمنـدان زحـمـتـکـش        
ادارات يعني نزديک به هفتاد ميليون 
نفر که في الحال زير خط فقر زنـدگـي   
ــورم                    ــه ت ــه ب ــوج ــا ت ــد، ب ــن ــکــن ــي م
مهارنشدني باز هم کاهش مي يـابـد     
و زنــدگــي جــهــنــمــي مــردم بــاز هــم            
وحشتناک تر ميشود. تصميم امـروز     
جــمــهــوري اســالمــي يــعــنــي فــقــر و          
محروميت بيشتر ميليونها خـانـواده     
کارگر. يعني رشد باز هم بيشـتـر تـن       
فروشي و اعـتـيـاد، تـرک تـحـصـيـل                 
کودکان بيشتر، بي خانماني بيشـتـر،   
بيماري هاي بيشترو بزهکاري بيشتر 
و پر تر شـدن زنـدانـهـاي فـي الـحـال                
انباشته از مردم زحمتکـش اسـت. و        
اين تصميمي به تمام معني و از هـر      

 نظر جنايتکارانه است. 

ايــن تصــمــيــم را خــامــنــه اي و            
روحاني، وزراي امنيتي حـکـومـت و      
نمايندگان مجلس فـاسـد اسـالمـي،         
آيت اله هاي ميلياردر، دزدان تاميـن  
اجتماعي، آقازاده هـا، تـجـار گـردن           
کلفت و کارفرماهائي که همان حقوق 
چندرغاز کارگران را ماهها پـرداخـت   
نميکنند، بانکدارها و ديگر صاحبان 

عسـگـراوالدي هـا و        سرمايه ماننـد    
بابک زنجاني ها و پادوهاي حـقـيـر و      
کثيف شوراهاي اسالمي کار يـعـنـي      
همان ها که با چماقداران خـود خـانـه      
کارگر را از کـارگـران گـرفـتـنـد و بـه              
محل توطئه وزارت اطالعاتي هـا و      
اوباش ضدکارگر تبديل کردند و زبان 
فــعــال کــارگــري را بــريــدنــد، اتــخــاذ          
کردند. اين تصميم اقليت ميلياردر و  
دزد و مــفــتــخــور عــلــيــه اکــثــريــت             
زحمتکش و شريف جـامـعـه اسـت و         
بايد با اعتراض شديد ايـن اکـثـريـت         

 پاسخ بگيرد. 
 

سالي که گذشت سال اعتراضات 
مهمي براي افزايش دستمزد بـود. از     
کارگران مـعـدن چـادرمـلـو تـا پـلـي                 
اکريل اصفهان، پتروشيمي تـبـريـز و        
پارس جنوبي، از کارگران پتروشيمـي  
هاي ماهشهر کـه پـرچـم حـداقـل دو            

ميليون تـومـان را بـلـنـد کـردنـد تـا                 
کارگران شرکت واحـد و چـهـل هـزار             
کارگري که طومار افزايش دسـتـمـزد      
را امضـا کـردنـد و کـارگـران دهـهـا                
کارخانه ديگر بـه اشـکـال مـخـتـلـف            
عليه دستمزدهاي ناچيز بپاخاستند و 
اين ميتواند پشتوانه بسيار محکم و   
مهمي براي يک مبارزه قدرتـمـنـد در      

 سال جديد باشد. 
 

کارگران، معلمان و  
 پرستاران، مردم زحمتکش  

 
هرچه گسترده تر در مقـابـل ايـن      
تصميم جنايتکارانه بـايسـتـيـد و از           
زندگي خود در مقابل تصميم دزداني 
که زندگي شما را بـه جـهـنـم تـبـديـل            
کرده اند دفاع کنيـد. پـرچـم افـزايـش           
دستمزد مـتـنـاسـب بـا يـک زنـدگـي                 
انســانــي را مــتــحــدانــه بــه اهــتــزاز             
درآوريد. بايد با تمام قـوا بـه مـيـدان          
بيائيد و اوباش حاکم را از تصـمـيـم          
خود پشيمان کنيد. سال جديد را بايد 
به سال رودرروئي گسترده در سـراسـر     
کشور با حکومت اسالمي سـرمـايـه      
داران تبديل کنيم. تصـمـيـم دزدان و         
مفتخوران حاکم نـه فـقـط از جـانـب            
کارگران و حقوق بگيران زحـمـتـکـش       
بلکه از جانب هر کس که خـود را در      
صف مقابل حکومـت مـيـدانـد، هـر          
انسان شريفي و هر کس کوچـکـتـريـن     

آزادي و رفاهي مـيـخـواهـد بـايـد بـا            
مخالفت و اعـتـراض شـديـد پـاسـخ               

 بگيرد. 
 
 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،  ۱۹۹۲ اسفند  ٣ ۲ 
 ۲۰۱۴ مارس  ۱۴ 

 

 دزدان و ميلياردرها...

طبـق خـبـري کـه اتـحـاديـه آزاد                
کارگران ايران منتشر کـرده کـارگـران      
فوالد زاگرس بـا وجـود راي هـيـئـت            
تشخيص و حـل اخـتـالف اداره کـار           
قروه به نفع کارگران در معرض اخراج 
قرار گـرفـتـه و بـيـش از هشـت مـاه                  
حقوق معوقه طلـب دارنـد. کـارگـران          
فوالد زاگرس در يک سال گذشـتـه بـا      
ــاي                 ــه ــان ــه ارگ ــرر ب ــک ــه م ــع ــراج م
ــار و              ــد اداره کـ ــنـ ــمـــانـ دولـــتـــي،هـ

و وزارت کــار و           قــروه    فـرمــانـداري  
تجمعات مختلف در تهران و سننـدج  
و قــولــهــاي مســاعــد کــارفــرمــا در           
فرمانداري قـروه ، تـا کـنـون مـوفـق               
نشده اند مطالبات خـود را دريـافـت        
کنند. روز شنبه گذشته نـمـايـنـدگـان         
کارگران فوالد زاگرس جهت پيگيـري  
مطالباتشان يک بار ديگر از قـروه بـه     
تهران رفته و به وزارت کار در تـهـران     

 مراجعه نمودند. 
 

نفر از اين کارگران همزمان  ١٥٠ 
با تجمع اعتراضي خـود در مـقـابـل           
وزارت کار نمـايـنـدگـانشـان را بـراي           
پيگيري مطالبات خود به مذاکره بـا    
مقامات اين وزارت خـانـه و مـديـر             
عامل شرکت فرستادند. اما کارگران  
وقــتــي ديــدنــد جــواب مــنــاســب بــه           
نـمـايـنـدگـانشـان داده نشـد، تـجـمــع                
ــعــد، از                اعــتــراضــي خــود را روز ب

 ٢٥ ساعات اوليه بامداد يـکـشـنـبـه        
اسفند يک بار ديگر در مقابل وزارت   
کار بـرپـا نـمـودنـد. در ايـن تـجـمـع                     
کارگران شعار ميدادند: "گرسنه ايم ،   

ــم      ــه ايــ ــا            گــــرســــنــ وزيــــر کــــجــ
 –"مدير ما خـونـخـواره          و  نشسته"  

کي حامي ايـن کـاره" ،  "وزيـر بـي                   
 استعفا استعفا". -اقتدار

نمـايـنـدگـان کـارگـران، نـجـفـي،              
عزيزي، اميني، نوري و جعفر عظـيـم   
ــا شــرکــت،                 ــســه ايــي ب زاده در جــل
مالبيگي ، مديرعامـل و دو تـن از           

معـاونـيـن وزارت کـار بـه نـامـهـاي                 
منيري و ياوري حضور داشـتـنـد. در       
اين جلسه مالبيگي مدير اين شرکت 
با مطالبات کارگران مخالفت کرد و   
حاضر به پرداخت مطالبات کارگـران  
نشد. کارگران با شنيدن اين اخبار بـا   
عصبانيت هر چه بيشتري وزيرکـار و    
 مالبيگي را با سر دادن شـعـارهـاي،       

کو تدبير و کـو  –دولت تدبير و اميد " 
مالبيگي حيا کن ذوب آهن " اميد" ،  

مال بيگـي نـنـگـت بـاد          " رارها کن"،  
نوکـر    –وزير بي اقتدار " ننگت باد" ،  

مالبيگي خـونـخـواره      "سرمايه دار" ، 
گرسنـه ايـم     "   بيکاره" ،   کي حامي  –

وزير چرا نشسته" عظم خـود   –گرسنه 
را براي رسيدن به خـواسـتـه هـايشـان        

 نشان دادند.
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کــارگــري قــاطــعــيــت و ايســتــادگــي         
کارگران فوالد زاگرس را مي سـتـايـد    
و به آنان درود مي فرستد. خواست و    

مــطــالــبــه کــارگــران فــوالد زاگــرس،        
خواست مشترک همه کارگران اسـت.    
ما از هـمـه فـعـالـيـن و تشـکـلـهـاي                   
کارگري چه در سنندج و چه در تهـران  
يا هر جاي ديگري مي خـواهـيـم کـه         
وسيعا از اعـتـراض بـرحـق کـارگـران           
فوالد زاگرس حمايت کنند. تشکـيـل    
مجمع عمومي و تصميمات متحد و 
يکپارچه، حمايت گسترده کـارگـران،     
خانواده هايشان و مردم قـروه، تـداوم       
مبارزه و فريب وعـده هـاي تـوخـالـي          
مــقــامــات دولــتــي را نــخــوردن،                

فاکتورهاي مهمـي در عـقـب رانـدن           
حکومت اسالمي و کـارفـرمـايـان و           
مديران فوالد زاگرس و گـردن نـهـادن      
به مطالبات بحق کارگران اسـت. بـا        
حمايت گسترده از اعتراض کـارگـران   
فوالد زاگرس، مفتخوران اسالمي را   
وادار به پاسخگـويـي بـه مـطـالـبـات            

 کارگران فوالد کنيم. 
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ،   ٩٢ اسفند  ٢٥ 
 ٢٠١٤ مارس  ١٦ 

   تجمع اعتراضي کارگران فوالد زاگرس در مقابل وزارت کار

اش تسـلـيـت         رحماني را به خانواده
سـالـه      ٢٧ گفت.  محمد رحمـانـي     

همچنين عضـو بـاشـگـاه پـيـروزي           
ــي             ــود کــه قــهــرمــان کــامــيــاران ب

هاي اسـتـان کُـردسـتـان در             باشگاه
، قهرماني جـام    ٩٢ و  ٨٨ هاي  سال

، و همـراه  ٩١ حذفي استان در سال 

 ٣ باشگاه پيروزي در دو دوره ليگ 
ي ورزشــي      کشـور را در کـارنـامـه          

پيکر اين ورزشکار محبوب،  .دارد
در ميان حضور اقشـار مـخـتـلـف          
مردم کـامـيـاران و کـرمـانشـاه در             
محل زادگاهـش بـه خـاک سـپـرده            

 شد.

 نگاه هفته ...

 

 ادامه داشت
اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران           

 ٩٢ اسفند  ٢٥ 
در آســتــانــه ســال نــو،تــجــمــع         
کارگران فوالد زاگـرس درمـقـابـل         

  وزارت کار
کارگران فوالد زاگـرس صـبـح      
امروز در مقابل وزارت کار تجمـع  

 اعتراضي برپا کردند
اتحاديـه    طبق اخبار رسيده به

آزاد کارگران ايران کارگـران فـوالد     
ــت               ــئ ــا وجــود راي هــي زاگــرس ب
تشخيص و حل اختالف اداره کـار    
قروه بـيـش از هشـت مـاه حـقـوق               

 معوقه طلب دارند
کارگران در يک ماه گـذشـتـه        

با مراجعه مکرر به مراجع قانوني 
ــار و                    ــد اداره کــ ــنــ ــانــ ــمــ ،هــ

ــداري  ــرمــان ــروه    ف ــهــاي         ق ــول و ق
مساعد کارفرمـا در فـرمـانـداري         
قـروه ، تـا کــنـون مـوفـق نشـدنــد                 

 مطالبات خود را دريافت کنند
در روز گـذشـتـه نـمـايـنـدگـان             
کــارگــران فــوالد زاگــرس جــهــت           
پيگيري به وزارت کـار در تـهـران          
مراجعه نمودند و کـارگـران وقـتـي       
ديـــدنـــد جـــواب مـــنـــاســـب بـــه           
نمايندگانشان نـداده انـد ، امـروز          
تــجــمــع اعــتــراضــي خــود را از              

 ٢٥ ساعات اوليه بامداد يکشنبه 
اسفنـد مـقـابـل وزارت کـار بـرپـا                

 نمودند
در اين تجمع کـارگـران شـعـار       
ميدادند که گرسنه ايـم ، گـرسـنـه         

مدير ما  و  وزير کجا نشسته   ايم
کــي حــامــي ايــن         –خــونــخــواره    

اسـتـعـفـا        -و وزير بي اقتدار کاره 
 و .... استعفا 

اخبار تکمـيـلـي بـعـدا ارسـال           
 خواهد شد

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٢ اسفند  ٢٥  

 

 پيش به سوي تجمعات خياباني ...
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اسفند ماه حداقـل   ٢٣ روز جمعه 
مزد کارگران براي سال آينده به ميزان 

درصد افزايش پيدا  ٢٥  بسيار ناچيز 
کرد و وزير کار طي صحبتـهـائـي در      
جلسه شورايعالي کـار تصـويـب ايـن         
مـيــزان از حــداقــل مــزد را حــاصــل            
اجماع و راي مطلق اعضا و نـاظـران       
تشکلهاي به اصطالح کارگري خوانـد  
و پيروزمندانه تا آنجا که توانست بـه    
مدح بند و بست نماينده هـاي دسـت     
ساز کارگري و دولت و کـارفـرمـايـان       

 پرداخت.
تصويب چنين ميزاني از حـداقـل   
مزد در شرايطي صورت گرفته اسـت    
که عالوه بر خالي شدن هر روزه سفـره  
هاي ما کارگـران در طـول سـالـهـاي            
گذشته، همـيـن امـروز مـيـزان تـورم             

آب     درصد است و بهـاي  ٣٦   رسمي
درصـد افـزايـش         ٢٤ و برق به ميزان   

 ١٥ پيدا کرده است و قـرار اسـت از           
فــرورديــن مــاه ســال آيــنــده قــيــمــت            

درصـد   ٥٠ حاملهاي انرژي نزديک به 
افزايش پيدا کند که بي ترديد بـاعـث   
افــزايــش هــزيــنــه هــاي زنــدگــي تــا             
صدرصد خواهـد شـد. تـمـامـي ايـن              
واقعيات و تحميـل افـزايـش حـداقـل          

درصد، بيش  ٢٥ مزد به ميزان ناچيز 
از هر چيزي بـيـانـگـر ايـن اسـت کـه                
دولت تدبير و اميد نـه دولـتـي بـراي           

رفع مشکالت معيشتي ما کارگـران  
و مردم ايران، بلکه تدبـيـر و امـيـدي         
بــراي حــفــظ و تضــمــيــن ســودهــاي           
نجومي اقليت ناچيز سرمايه داران و   
دولـــت بـــه عـــنـــوان بـــزرگـــتـــريـــن             

 کارفرماست.
هـمــاهــنــگ کــنــنــدگــان طــومــار       
اعتراضي کارگران هم سال گذشته در 
بازجوئي مقامات امنيتي و هم طـي  
هفته هاي گذشتـه در جـلـسـه اي بـا              
شرکت مـعـاونـيـن وزارت کـار و در              
جلسه بزرگتري در نوزده اسـفـنـد مـاه       
که با شرکت نماينده هاي کارفرمايان 
و دولت برگزار شد ضمن صحبتـهـاي   
کارشناسي اعالم کرده بودند کـه مـا       
کــارگــران تــن بــه افــزايــش چــنــديــن            
درصدي حداقل مزد نخواهيـم داد و      
نسبت بـه تـبـعـات تصـويـب چـنـيـن                

 حداقل مزدي هشدار داده بودند.
اما با اينهمه و دو سال تالش ما 
کارگران حول طومار چهل هزار نفـري  
براي افزايش حداقل مزد، شورايعالي 
کار چشم در چشـم مـا کـارگـران بـا                

 ٢٥ تصويب افزايش بسـيـار نـاچـيـز            
درصــدي حــداقــل مــزد، دوشــادوش         
رئيس کانون کارفرمايـان ايـران قـرار        

به مـا کـارگـران        گرفت و همچون وي
اعالم کرد معيشت شما ربطي به مـا  
ندارد و برويد براي گذران زندگي تـان    

به هر درجه بردگي که الزم اسـت تـن       
 در دهيد.

اما ما کـارگـران مـطـابـق مـيـل            
دولت و کارفرمايان تن به هر بـردگـي   

نخواهيم داد، مـا مـبـشـر        و حقارتي 
زندگي و حـيـات در جـامـعـه بشـري             

و با مقاومت و اعـتـراضـات      هستيم
قدرتمندمان نشان خـواهـيـم داد کـه           
آوارگي و حقـارت شـايسـتـه کسـانـي           
است که زندگي ميـلـيـونـهـا خـانـواده          
کارگري را به روز سياه نشانده اند. بـر  
اين اسـاس، اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             
ايران همدوش با طـومـار اعـتـراضـي        
چــهــل هــزار نــفــري کــارگــران اعــالم           
ميدارد چنانچه به فوريت و حـداکـثـر      
تا آخر فروردين ماه سال آينده تجديـد  
نظري در حداقل مزد صورت نـگـيـرد    
و حداقل مزد بـر اسـاس اجـراي بـي             

قـانـون کـار         ٤١ چون و جـراي مـاده       
تــعــيــيــن نشــود اقــدام بــه فــراخــوان            
تجمعات خيابانـي کـارگـري خـواهـد          
کرد و بديهي است که تبعات امنيتي 
چنين رويکردي از سوي ما کـارگـران     
مستقيما بر عهده رئيس جمـهـور بـه      
عنوان رئيس دولـت و وزيـر کـار بـه               
عنوان رئيس شورايعالي کار خـواهـد   

 بود.
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

هماهنگ کنندگان طومار چهل  

 هزار نفري کارگران
 ١٣٩٢ اسفند ماه  ٢٣  

 
 

تجمع کارگران فوالد  
 زاگرس ادامه دارد

نفر از  ١٥٠ در پي تجمع بيش از 
کارگـران فـوالد زاگـرس در مـقـابـل               
وزارت کار و امور اجتماعي ،ساعت 

صبح نمايندگان کارگران آقـايـان      ١١ 
نجفي و عزيزي وا ميـنـي و نـوري و          

به جـلـسـه ايـي بـا             جعفر عظيم زاده 
حضور آقايان مالبيگي ،مدير عامل 
و دو تن از معاونـيـن وزارت کـار بـه           

دعـوت   نامهـاي مـنـيـري و يـاوري              
شدند تا پيـرامـون مشـکـالت پـيـش           
آورده شده از سوي مـديـريـت شـرکـت        

 وارد مذاکره شوند
طبق اخبار رسـيـده بـه اتـحـاديـه           
آزاد کـارگـران ايـران ايـن جـلـسـه تـا                 

بعدازظهر ادامـه داشـت      ٢,٥ ساعت 
و در اين حيـن کـارگـران در مـقـابـل             

 وزارت کار شعار ميدادند
اما پس از اتمام جلسه ي مذکور 
، نمايندگان به ميان کارگران آمدند و 
گـفــتـنــد کــه مــالبـيــگـي حـاضــر بــه              
پرداخت مطالبات کارگران نيـسـت و     
اين امر را مشروط به تسويـه کـامـل      
کارگران از فـوالد زاگـرس قـرار داده          

 است 
اما نمايندگان کارگران و جـعـفـر      
عظيم زاده در جلسه اصـرار نـمـودنـد       
که با وجود راي برگشت به کار هيئت 

تشخيص و هيئت حل اختـالف اداره    
کار قروه تسويه نخـواهـنـد کـرد ولـي          
اگرفوالد زاگرس در بـررسـي شـوراي        
عالي کار نيـاز بـه اصـالح سـاخـتـار             
داشته باشد حاضر خـواهـنـد شـد تـا          

درصد مطالبـات خـود را فـعـال            ٥٠ 
دريافت کنند تا بـه بـيـمـه بـيـکـاري              

 معرفي شوند
اما مـالبـيـگـي ،مـديـر عـامـل               
فــوالد زاگــرس ايــن پــيــشــنــهــاد را             
نپذيرفته و نمايـنـدگـان بـه اعـتـراض           
جلسه را تـرک نـمـودنـد و بـه تـجـمـع                 

 کنندگان پيوستند 
کارگران نيز با شنيدن اين اخـبـار   
به عصبانيت هر چه بيشتري وزيرکار 
و مالبيگي را بـاشـعـارهـايشـان زيـر           

 سوال بردند
شعارهاي داده شده از ايـن قـرار         

 است
کو تدبير و   –دولت تدبير و اميد 

 کو اميد
مالبيـگـي حـيـا کـن ذوب آهـن               

 رارها کن
 مال بيگي ننگت باد ننگت باد

نوکر سـرمـايـه        –وزير بي اقتدار 
 دار

کــي   –مــالبــيــگــي خــونــخــواره       
 بيکاره  حامي

وزيـر چـرا     –گرسنه ايـم گـرسـنـه         
 نشسته

اين تجمع تا تـنـظـيـم ايـن خـبـر              

 پيش به سوي تجمعات خياباني بر عليه مصوبه مزد شورايعالي کار
  دولت تدبير و اميد، ميليونها خانواده کارگري را به فقر مطلق محکوم کرد

 ۹۲ اسـفـنـد         ۲۵ روز يکـشـنـبـه       
مامورين نيروي انتـظـامـي پـاسـگـاه         
ژاالنه در نزديکي اورامـان از حـومـه        
مريوان به سمت يک خودرو تيراندازي 
کردند که راننده خودرو مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و جان باخت. امروز  
جسد اين جوان که عـمـر مـرادي نـام         
دارد و اهل روستاي دزلي است و در     
همان منطقه مشـغـول کـار و حـمـل            
کاال بود، بعد از کـالـبـد شـکـافـي و             
اعالم علت مـرگ، بـه خـانـواده اش             

 تحويل داده شد. 
 

جمـعـيـت زيـادي از دوسـتـان و               
اعضـاي خــانـواده و مـردم دزلـي از               
مقابل پزشکي قانوني شهر سـنـنـدج      
به سـمـت روسـتـاي دزلـي از تـوابـع                  

مريوان جنازه عمر مرادي را همراهي 
کردند. بعد از خاکسپاري ايـن جـوان        
کــه بــه دســت مــزدوران حــکــومــت            
اسالمي کشتـه شـده بـود، يـکـي از              
ــواده عــمــر در جــمــع               اعضــاي خــان
حــاضــريــن کــه صــدهــا نــفــر بــودنــد           
سخنراني کرد. صدها نفر مردمي که  
در اعتراض به ايـن جـنـايـت نـيـروي             
مسلح رژيـم اسـالمـي تـجـمـع کـرده              

 بودند دست به تحصن زدند.
بعد از سخنراني در حرکتي خود  

جوش مردم اقدام به تحصني نشستـه  
مريوان کردنـد   -در جاده اصلي دزلي

و بيش از يکساعت جاده را مسـدود    
کردند. خواست تـحـصـن کـنـنـدکـان             
محـاکـمـه آمـريـن و عـامـلـيـن ايـن                   
جنايت بود و خـواهـان جـوابـگـويـي             

فــرمــانــدار ســروآبــاد و مســئــولــيــن          
حکومت اسـالمـي بـودنـد و اصـرار              
داشتند تا خود فـرمـانـدار بـه مـيـان           
ــيــايــد، دســت از تــحــصــن               مــردم ن
برنخواهند داشت. اما در نهـايـت بـا       
قول و قرارهايي کـه اعضـاي شـوراي        
دزلي دادند و اعالم کـردنـد پـيـگـيـر           
قضيه قتل اين جـوان خـواهـنـد شـد،          

 مردم تحصن را پايان دادند. 
 

صف هاي طوالني ماشينـهـايـي    
کــه بــدلــيــل تــحــصــن امــکــان تــردد           
نداشتند، توجه ها را بخود جلب کرده 
بود.  اما سرنشينان اين ماشيـن هـا      
با متوجه شدن مـاجـرا بـا  خـانـواده            
جوان به قتل رسيده و همه حـاضـريـن    
در محل ابراز همدردي کـردنـد و بـه          
صف متحصنين پيوستـنـد. الزم بـه         
ذکر اسـت دريـکـسـال گـذشـتـه ايـن                 
پنجمين نفري است کـه از سـاکـنـيـن          

اين روستا توسط نـيـروهـاي مسـلـح          
رژيم اسالمي مورد تـيـرانـدازي قـرار       
گرفته و کشته شده است.تحصني کـه   
موجب مسدود شدن جـاده شـده بـود        
ساعت  چهار و نيم بعد از ظـهـرآغـاز    
شد و نزديک به يک ساعت و نيم طول 

 کشيد.
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگـري ايـران، ضـمـن تسـلـيـت بـه                 

خــانــواده عــمــر مــرادي ايــن عــمــل            
جنايتکارانه را محکوم ميکنـد و از      
هــمــگــان دعــوت مــيــکــنــد بــه ايــن           

 جنايات اعتراض کنند. 
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 

 ،   ۹۲ اسفند  ۲۷ 
 ۲۰۱۴ مارس  ۱۸ 

 

 

 صدها نفر در اعتراض به قتل يک جوان  
 در دزلي تحصن کرده و جاده را بستند!

 ۹ صفحه 


