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 نسان نودينيان            
 

کارگران در ايندوره بـيـش از هـر          
دوره اي در مصــاف اصــلــي نــبــرد              
طبقاتي با دولت و کل نظام جمهـوري  

اعتصابات و  .اسالمي قرار گرفته اند
اعتراضات کارگـري مـوردي نـبـوده،         
بلکه تداوم يافته و با طرح مطالـبـات   

مشخص از جمله افزايش دستمزدها، 
حقوق و مزاياي پرداخـت نشـده و در         
اعتراض به بيکارسازي هاي وسـيـع،     
انجام گرفته است. در يکسال گذشـتـه   
کشمکش کارگران، معـلـمـان و تـوده         
وســيــعــي از مــزدبــگــيــران افــزيــش            
چشـمـگـيــري داشـتــه اسـت. مسـالــه              
کارگران به مساله و گفتمان دولـت و      
مجلس و نـهـادهـاي ضـد کـارگـر از               
جمله خانـه کـارگـريـهـا و ارگـانـهـاي               
شوراي اسالمي تبديل شد. جمهـوري   
اسالمي با هزينه بااليي براي خـنـثـي    

مـطـالـبـات     ”  هضـم “ کردن و در واقع   
راديکال جنبش کارگري از جـملـه در       

 ۲ صفحه  
  ناسيوناليسم کرد، ناسيوناليسم اوکرايني

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۴ صفحه  

 ميزگرد ايسکرا با  
 محمد آسنگران، نسان نودينيان، ناصر اصغري و عبدل گلپريان

 در مورد روز جهاني کارگر

 ۹ صفحه    فاصله بردگي و آزادگيشعري از معلم زنداني رسول بداغي

 ۶ صفحه                

 

ايسکرا نشريه کميته کردستـان  
حزب کمونيست کـارگـري ايـران از          
اين شماره ميزگردي را در رابطه بـا    
روز جــهــانــي کــارگــر در دســتــور             
گذاشته است که در اين ميزگرد بـا    
صاحبنظران مسـايـل کـارگـري بـه            

گفتگو مي پردازد. اولين بخش اين 
ميزگرد را در اين شـمـاره ايسـکـرا         

 مالحظه مي کنيد.
 

  : عـزيـزان بـا تشـکـر از             ايسکرا
شرکت شمـا کـه در ايـن مـيـزگـرد               
شــرکــت کــرديــد. ســوال اول را از               
محمد آسنگران شروع مـي کـنـيـم.       
تقريبا يک ماه به روز جهاني کارگـر  
باقي مانده است. شـمـا شـرايـط و            

اوضاع کنوني امروز جامـعـه بـراي      
بــرگــزاري روز جــهــانــي کــارگــر در          
شهرهاي کردستان را چگونه تحليل 
مي کنيد، چـه فـاکـتـورهـايـي مـي            
تــوانــد در بــرگــزاري يــک اول مــه               
قدرتمند و باشکوه موثر باشد؟ آيـا    
اساسا امکان برآورده شـدن چـنـيـن         
توقعي متفاوت از سالهاي گذشـتـه   

 وجود دارد؟.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان      

شايد براي هر کسي ايـن سـوال     
مطرح باشد که ناسيونالـيـسـم کـرد       
چه ربطي به ناسيونـالـيـسـم از نـوع          
اوکرايني آن دارد و اصوال آيا وجهه 
تشابه و يا تمايزي مابين احـزاب و    
ــســت در             ــي ــال ــون ــاســي ــيــروهــاي ن ن
کردستان، اوکراين و يـا هـر نـقـطـه            
ديگر مي تواند وجود داشته باشـد؟  
در اين نوشته کوتاه تـا حـدودي بـه          

وجـه تشــابـه و تـمــايــزات و نــقــش              
نيروهاي ناسيونالـيـسـت قـومـي و          
علت وجودي آنها مـخـتـصـر اشـاره        

 ميکنم.
 

 مقدمه
امـــروز ديـــگـــر آرمـــانـــهـــاي         

ناسيوناليسم در اشکال کالسيک آن 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اخبار هفتگي از 

 رويدادهاي کردستان عراق
 تهيه و تنظيم: يدي محمودي  

yadi.mahmodi@gmail.com 
 

نا امني محيط کار در شهر  
سليمانيه، باز هم قرباني بر  

 جاي گذاشت!
مـاه مـارس        ۲۵ روز سه شنبـه    

يکي از کارگران ساخـتـمـانـي شـهـر         
سليمانيه عراق به اسم عبدالرحـمـان   

سـالـه در حـيـن کـار از                 ۲۳ عارف 
طبقه نهم ساختماني به پائـيـن مـي      
افتد و جانش را از دست مي دهـد،    
بنا به گـزارش روزنـامـه "هـاوالتـي"           
همشهري اين کارگر اهل کـردسـتـان    
سوريه بود که براي تـامـيـن زنـدگـي        

خود و خـانـواده اش بـه کـردسـتـان               
عراق آمده بود، همين گـزارش مـي       
افـزايــد کــه در هــمــيــن هـفــتــه ايــن              
سومين کارگري است که به دليل نـا  
امني محيط کار جانش را از دسـت  
مي دهد. طبق گزارش ديگري تنهـا   

صد و هفـت کـارگـر       ۲۰۱۳ در سال 
در منطقه اقليم کردستان بدلـيـل نـا      
امني مـحـيـط کـار جـانشـان را از               

مــورد آن      ۵۶ دســت داده انــد کــه          
مربوط به شـهـر سـلـيـمـانـيـه بـوده.              

 

 دردي جانگاه بنام  زندگي کولبران در    
 کردستان ايران!

افزايش نرخ برق و  
اعتراضات مردم شهرستان  

 سروآباد
در چند ماه گذشته نرخ بـرقـراري     
انشعابات برق از دويست هزارتـومـان   
بــه هشــتــصــدو پــنــچــاه هــزارتــومــان         
ــزايــش                 ــت. اف ــه اس ــت ــش داش افــزاي
چهارصد درصدي نـابـاورانـه و غـيـر            
منطقي است. در شرايطيکه جمعيـت   
شهـرسـتـان سـروآبـاد رو بـه افـزايـش                 
است، مسئولين جمهوري اسالمي از 
اين فرصت و نياز مبرم مردم بـه بـرق     
استفاده کرده و افـزايـش چـهـار صـد              
درصدي نرخ انشعابات برق را براي پر 

کردن خزانه  دزدي هـايشـان عـمـلـي            
کرده اتد. افرايش بـي رويـه نـرخ بـرق            
ــه گــيــري              بــازي اقــتــصــادي و گــردن
مــقــامــات جــمــهــوري اســالمــي در          
شــهــرســتــان ســروآبــاد اســت. مــردم           
معترض شهرسـتـان سـروآبـاد عـلـيـه            
افرايش خرخ برق در يک ماه گـذشـتـه      

 دست به اعتراض زده اند. 
 

انشعاب برق(امتيـاز بـرق) حـق          
بي چون و چراي مـردم اسـت. گـردنـه          
گيري و فـروش انشـعـاب بـرق دزدي             
اشکار و فساد مالي آشـکـاري اسـت        

 ۹ صفحه   آخرين اخبار کمپين نجات ريحانه

 ۷ صفحه              

 ۲ صفحه                     

 ۳ صفحه 

 امين کمانگر
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 ۱ از صفحه

يکسال گذشته در ارتباط با اعتراض 
به ميزان دستمزدها ارگـانـهـاي ضـد         

 کارگر را فعال نمود.
 

نقطه قوت برجسته اعـتـراضـات      
کارگري در اعتراض به دسـتـمـزدهـا،     
رد اين ميزان از حداقل دستمزدهـا و    
ــوق و                  ــق ــن ح ــت ــرف ــراي گ ــارزه ب مــب
دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده اسـت.             
مــوقــعــيــت کــنــونــي مــحــمــل يــک            
همبستگي سـراسـري بـراي بـرپـايـي             
مرسم هاي اول ماه مه است. زمـيـنـه    

هاي اين اتحاد و همبستگي بيش از   
هر دوره اي مهيا و قابل لمس اسـت.    
اعتراضات ده ها مرکز صنعتي براي 
افزايش دستمزدهـا، عـلـيـه اخـراج و            
بيکارسازي زمينه هاي مناسب ايـن    
اتحاد و همبستگـي را فـراهـم کـرده           

 است. 
بــدســت گــرفــتــن ايــن مــيــزان از          
ارتباطات سراسري و ايجاد گـفـتـمـان     
مناسـب در جـهـت هـمـاهـنـگـي در                 
شبکه هاي مرتبط بـراي تـدارک روز         
جهاني کارگر گام اول بايد باشد. . بـا    

ايجاد هماهنگي و تمرکز مـعـيـن بـه       
منظور ابراز وجود قدرتـمـنـد مـوانـع        
امنيتي نهادهـاي رژيـم اسـالمـي را           

 ميتوان خنثي کرد.
 

در چند سـال گـذشـتـه بـا وجـود               
محدود بودن  اعتراض کارگـري امـا     
فعالين و دست اندرکاران جنبـش اول    
مه مه توانستند در سـطـح مـعـيـنـي         
مراسم هاي مشـتـرکـي را بـرگـزار و            
قطعنامه هاي مشترکي را نيز صادر 

 نمايند. 
فشار پليس سياسي و امـنـيـتـي       
کردن فضاي سـيـاسـي بـا تـهـديـد و                

دسـتــگــيـري خــود فــاکــتـوري در راه            
محدوديتهاي اول ماه مه خواهد بود! 
امســال تــعــداد زيــادي از فــعــالــيــن           
کارگري دستگير و روانه زندان شدند، 
فشار امـنـيـتـي وتـهـديـد هـم وجـود                
داشت، بـا وجـود ايـن فشـارهـا امـا               
مـــوجـــي وســـيـــع از اعـــتـــراض و              
همبستگي در درون جامعه در دفـاع    
از کارگران دستگير شده هـم بـوجـود        
آمد، که ابعاد و ميزان حـمـايـتـهـا و          
اعــتـــراضـــات در مــحـــکـــومـــيـــت         
دستگيريها از دوره هـاي قـبـل هـم                
بــيــشــتــر بــود. کــارگــران و خــانــواده            
هايشان، مردم و جامعه آگـاهـانـه در      

مقابل فشار تهديد و امنيـتـي کـردن      
فضاي اعتراضي کارگران ايستـادنـد،   
وجود اين نقطه قوت و وجود فاکـتـور   
دخالت وسيع کارگران همراه خـانـواده   
هايشان در دفاع از کارگـران زنـدانـي      
زمينه مساعد و مثبتي اسـت بـراي       
هماهنگي هاي بيشتـر و مشـارکـت        

 مساعد براي تدارک اول مه. 
 

پيش شرط برگزاري اول مـاه مـه       
با شکوه در نـظـر گـرفـتـن شـرايـط و              
عوامل مساعد در عرصه نزديکي و   
برنامه مشترک بخشها و مـحـافـل و        

 خانواده هاي کارگري است.  

 براي تدارک ...

 ۱ از صفحه

ــران                 ــارگ ــر از ک ــف ــزاران ن ــروزه ه ام
کشـورهـاي ايـران، سـوريـه، تـرکـيــه،              
هند، بنگالدش، ايتوپي و کشورهاي 
عربي در کردستان عراق مشغـول بـه     
کار هستند و بخشي از اين کـارگـران   
جانباخته کارگران خـارجـي بـوده کـه         
متاسفانه از کمترين حقوق و مزايـاي  
محيط کار برخوردار نيستند و گـويـا   
تنها بر اثر فشار سنديکاي کـارگـران     
ساختماني، صاحبان کار ناچـار شـده     
اند در مقابل جان باختن هـر کـارگـر        
خارجي مبلغ ناچيـزي را بـه خـانـوده           

 کارگران جانباخته کمک کنند. 
 

حقوق کارمندان دولت در  
مناطق اقليم کردستان همچنان  

 با تاخير پرداخت مي شود!
 

اختالف و بحران حکومت اقلـيـم   
کردستان با دولت مـرکـزي عـراق بـر         
سر حقوق کارمندان دولت هـمـچـنـان     
ادامه دارد و حـقـوق هـزاران نـفـر از              
کارمندان دولت همچنـان بـا تـاخـيـر          

 پرداخت مي شود.
 

در اوائل سال جاري تا هم اکـنـون   
ــوق                ــرداخــت حــق ــت عــراق از پ دول
کارمندان دولت در مـنـاطـق تـحـت            
حاکميت احزاب ناسيوناليـسـت کـرد      
خود داري کرده و حکومت اقليـم هـم     
تحت فشار و اعـتـراضـات مـردم بـا            
تاخيري چند ماه بـخـشـي از حـقـوق            
کارمندان دولت را پرداخت کرده و در 
آخرين اظهار نظر رشيد طـاهـر وزيـر        
دارائي و اقتـصـاد حـکـومـت اقـلـيـم             

 ۳۰ اعالم کرده که آنها از يـکـشـنـبـه        
مــارس شــروع بــه پــرداخــت حــقــوق           
بازنشستگان و خانواده شهدا خواهند 

کرد و تازه بعد از آن شروع به پرداخت 
حقوق بقيه کارکنان دولـت خـواهـنـد         
کرد. چندي قبل هم مسعود بـارزانـي    
رئيس حکومت اقليم کردستان اعالم 
کرده بود که آنها تا پايان مـاه آپـريـل      
توانائي پرداخـت حـقـوق کـارمـنـدان           
ــفــظــي                  ــد.  جــنــگ ل دولــت را دارن
حکومت اقليم و دولت نوري مالکـي  
بر سر سهم بيشتـر از نـفـت، زنـدگـي            
دهها هزار نفر از مردم کـردسـتـان را        
که جز کارمندان دولت هستند را بـه      
مخاطره انداخته و بسيـاري از مـردم       
به حق خواهان پرداخت فوري و بدونـه  

 وقفه حقوقهاي خود هستند. 
 

دو زندان مخفي حزب    
 دمکرات کشف شد!

 
روزنامه کوردستـان پـوسـت روز        

مارس طي مطلبي اعـالم کـرده         ۲۷ 
که نيروهاي حزب دمکرات به رهبري 
مسعود بارزاني جدا از دهـهـا زنـدان      
علني که دارنـد، دو زنـدان مـخـفـي              
جداگانـه هـم يـکـي بـراي کـادرهـاي                
نــاراضــي ايــن حــزب و يــکــي بــراي            
مسولين آن وجود دارد. بـنـا بـر ايـن          
گزارش هر دو زندان در شهر مصـيـف   
قرار دارد و اولـي واقـع در طـبـقـات              
نهم، دوم و سوم هتل کاروخ اين شهـر  
قرار دارد. اين گزارش مي افزايد کـه     
هر يک از کادرهاي حـزب دمـکـرات        
که ممکن باشد سياستهاي حـزب را      
قبول نداشته باشد و يا عليه حزب در 
هر جائي سخني گفته باشد به دستور 
دفتر سياسي و رهبري حزب دستگير 
مي شوند و براي ماهـهـا آنـهـا را از           
مالقات و هر گونه ارتباط با دنيائـي  

 خارج محروم مي کنند. 

زنـدان دوم هــم در هــمــان شــهــر            
مصيف و در هتل ميدا قرار دارد کـه  
ايـن زنــدان هـم بـراي مســولـيـن رده                
باالئي حزب دمکرات مي بـاشـد کـه      
با سياستهاي رسمي حزب دمـکـرات   
مخالفت کنند. همـيـن گـزارش مـي          
آفزايد که عبدل مهيـمـن بـارزانـي از         
مسوليـن گـارد حـفـاظـتـي خـانـواده               
بــارزانــي جــز دســت انــدرکــاران ايــن          
زندانها مي باشد و او رسا مي توانـد  
هر کسي را زنداني کند و حتـي بـراي     
از بين بردن مخالفين و کسـانـي کـه          
ممکن است خطراتـي بـراي خـانـواده         

 بارزاني ايجاد کنند اقدام نمايد.
الزم به ذکر است کـه از بـدو بـه            
قــدرت رســيــدن احــزاب حــاکــم در              
کردستان عراق اذيت و آزار زنـدانـيـان    
و مخالفـيـن احـزاب حـاکـم و بـويـژه                
اتحاديه مهيني و حزب دمکرات در   
زنـدانـهـاي ايـن احـزاب بـه يـکـي از                   
مباحث مـيـان مـردم تـبـديـل شـده،              
بطوري که بسياري از مردم هم اکنون 
مـي گـويـنــد شـرايـط در زنـدانـهــاي                
احزاب ناسيوناليست بمراتب بدتـر از    
زندانهاي دوران حکومت بعث عـراق    

اسـت و در چـنـد سـال گـذشـتـه هــم                    
تعدادي از زندانيان در زندانهـاي ايـن     

 احزاب دست به خودکشي زده اند.  
 

جنگ و اختالف بر سر  
پستهاي دولتي، شش ماه بعد از  

انتخابات مانع تشکيل دولت  
 شده!

 
از انتخابات پارلماني کـردسـتـان    
عراق بيش از شش ماه مي گـذرد، و    
اين در حالي است که حزب دمکرات 
به رهبري بارزاني که بيشترين کرسي 

هاي پارلمان را بـه خـود اخـتـصـاص          
داده هنوز نتوانسته با هـيـچ کـدام از        
احزاب ديگر دولت را تشکيـل دهـد.     

مـارس    ۳۰ نشسـت روز يـکـشـنـبـه             
روسائي فراکسيونهـاي پـارلـمـان هـم          
عمال بدونه نتيجه بـه پـايـان رسـيـد.            
اختالف و جنگ قدرت بر سر تقسيـم  
وزرا و چگونگي اداره حکومت اقليـم  
و صد البته دزدي و چپاول بيشـتـر از     
جانب احزاب حـاکـم عـامـل اصـلـي             
تشکيل نشـدن دولـت در شـش مـاه             

 گذشته بوده . 

 اخبار هفتگي ...
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 ۱ از صفحه

موضوعيـت خـود را از دسـت داده              
است و با توجه به روند تاريخي و اوج 
ــبــارزات راديــکــال                و گســتــرش م
اجتـمـاعـي و عـرض انـدام جـنـبـش                 
کارگري، قوم پرستي جاي آنرا گرفـتـه   
است که تـنـهـا چشـم انـدازش امـيـد              
بستن به شکافهاي منطقه اي اسـت.    
نــقــد و بــررســي افــق، ســيــاســت و               
آرمــانــهــاي بــه تــاريــخ ســپــرده شــده           
ناسيونـالـيـسـم از هـر نـوع آن و در                   
شرايط امروز تحـوالت سـيـاسـي در         
دنيا، موضوعات مهمي هستند کـه    
الزم است اين ويروس خفته همچـنـان   
مـورد نـقـد قـرار بـگـيـرد. نـيـروهــا،                   
احزاب و جريانات بنام ناسيوناليست 
و قوم پرست چه در کـردسـتـان يـا در         
اوکراين و يـا درهـر جـاي ديـگـر کـه               
باشند، ناچارند براي سهم خـواهـي و       
رسيدن بقدرتي که شانس دست يـابـي   
به آنرا نداشته اند، افق و سياسـتـهـاي    
به بن بست رسيده خود را در ايـجـاد       
تفرقه در مـيـان مـردم مـنـتـسـب بـه               
مليتهـاي ديـگـر، نسـل کشـي و بـه                 
قهـقـرا بـردن کـل مـدنـيـت جـامـعـه                   
بنمايش بگذارند. ايـن وجـه اشـتـراک          
پديده ناسيوناليـسـم و قـوم پـرسـتـي             
است که بر بسـتـر اوضـاع و شـرايـط            
تــاريــخــي، ســيــاســي، اجــتــمــاعــي و        
اقتصـادي در هـر جـغـرافـيـايـي، در                
اشکال متناسب با آن منطقـه ظـاهـر      
مي شوند. اين يکي از شاخص تريـن   
وجــه اشــتــراک در مــيــان مــدلــهــاي            

 مختلف اين گرايش مخرب است.
 

 يک توضيح
در شماره قبلـي نشـريـه ايسـکـرا          

مطلبي تحـت عـنـوان "بـحـران            ۷۲۰ 
اوکراين يا جدال غـرب و روسـيـه" از           
محمد آسنگران بچاپ رسيده بود کـه  
وقايـع و رونـد اوضـاع سـيـاسـي در                 
اوکراين را که بر بستـر آن گـرايشـات        
مختلـف نـه بـر اسـاس بـن بسـت و                   
ــه داري، تــحــوالت             ــحــران ســرمــاي ب
سيـاسـي در جـهـان و تـاثـيـر آن بـر                     
تحرکات اعتراضي و انقـالبـي مـردم      
اوکراين بـلـکـه ايـن تـحـوالت را در                 
چهارچوب رقـابـت مـابـيـن غـرب و               
روسيه ارزيابي مي کرد. اين بـررسـي     
ــيــل از اوضــاع ســيــاســي،                ــحــل و ت
اقتصادي و اجتماعي از اوکـرايـن از       
نظر من تحليلي سطـحـي نـگـرانـه از          
روند اوضـاع در اوکـرايـن اسـت کـه                
شايد در جاي ديگري بشود مـفـصـل      

تـر در مـورد آن اظـهــار نـظــر کــرد.                 
همينقدر بگويم که رقابتهاي کـنـونـي    
جلو صحنه در اوضاع اوکراين مابين 
غرب و روسيه و نيروهايي که هر يـک  
در هر دو سوي اين دو جـبـهـه صـف           
کشيده اند نه علت اصلي تحـوالت و    
وقايع اوکراين بلکـه مـعـلـول اوضـاع          
جهاني، در بن بسـت و بـحـران قـرار             
گرفتن سرمايه داري مدل واحد غرب 
و روسيه و عدم پذيرش اين اوضاع در 
پايين از جانب مـردم اسـت. ايـنـکـه             
نــيــروهــا و جــريــانــات فــاشــيــســت،          
راسيست و ناسيوناليست در اوضـاع    
و شرايط امروز اوکرايـن مـثـل قـارچ         
سر برآورده و ميداندار شده اند، نـه از    
سر رقابتهاي غرب و روسـيـه بـلـکـه            
ناشي از عدم وجود نيـرو و جـريـانـي         
چپ، راديکال، اجتماعي، کارگـري و    
کمونيستي است کـه ايـن نـيـروهـا و            
ديگر جريانات مخـرب بـحـال مـردم         
حضور بهم رسانيده انـد کـه در رونـد          
اوضاع و در سطح ديگري بـا پـديـدار      
شدن رقابت مابين مدلهـاي غـرب و       
روسيه، اين نيـروهـا مـيـدان را بـراي            
 عربده کشي هاي خود مهيا ديده اند. 

 
حرکت اوليـه مـردم در اوکـرايـن           
عليه وضع موجـود و عـلـيـه هـر دو              
مدل حاکم چـه طـرفـدار غـرب و چـه              
طرفدار روسيه در اوکراين بود کـه از      
قبل هر دوي اين مدلها امتحان خـود  
ــوي                     ــد. از سـ ــودنـ را پـــس داده بـ
ديـگــرشـروع هــيـچ انـقــالب و هــيــچ             
حرکت متحول کننده اي را نمي تـوان  
با نتايج آن توضيـح داد. اگـر امـروز           
اين نيـروهـا صـحـنـه گـردان اوضـاع              
سياسي اوکراين شده انـد هـيـچ چـيـز          
حقانيت حرکت مردم بـراي تـحـول و          
دست زدن به انقالب را نمي تواند زير 
سوال ببرد. شکست هيچ انقـالبـي را      
هم از سر نتايج آن نمي توان ارزيـابـي   
کرد. مثال بقدرت رسيدن خمـيـنـي و       
جمهوري اسالمي را انسانهاي دخيل 
در آن انقـالب و هـيـچ تـاريـخ نـگـار                

 ۵۷ منصفي به پاي رد و نفي انقالب 
نمي نويسد. همانگـونـه کـه انـقـالب           

بطور مـادي و واقـعـي مـحـق و               ۵۷ 
مشروع بود، حرکت انقالبي مردم در   
اوکراين، مصر و تونس هـم مـحـق و        
مشروع بود. بخاطر اينکه مردم براي  
دست يابي بـه يـک زنـدگـي بـهـتـر و                
شايسته انسان امـروز بـه خـيـابـانـهـا            
آمدند. اما در مراحل بعـدي اگـر در        

جمهوري اسالمـي انـقـالب       ۵۷ ايران 
مردم را با کمک دول غربي قاپيد و يا 
در مصر و تـونـس تـالش کـردنـد بـا             
کنار زدن مبارک و بن علي سيستم را 
دست نخورده سر جاي خود نگه دارند 
و يا در اوکـرايـن غـرب و روسـيـه و                
ــســت، و               ــاشــي ــات ف ــان ــگــر جــري دي
ناسيوناليست قومي بازيگـر مـيـدان      
شده اند، ذره اي از حقـانـيـت حـرکـت        
اوليه مردم براي دگرگوني در اوضـاع    
اقتصادي، سياسي و اجتماعـي شـان     
نمي کاهد. استارت شروع آنـچـه کـه         
در اوکرايـن زده شـد بـراي پـس زدن               
فســاد و ســيــســتــم حــاکــم بــر مــردم            
اوکراين و عليه وضع موجود بـود نـه     
رقابت مابين غرب و روسيه. رقـابـت    
غرب و روسيه در سطوح بعدي اسـت    
که وارد پـروسـه ايـن تـحـوالت مـي                 
شود. در حال حاضر با تقسيم بـنـدي      
جغرافيايي اوکراين مـابـيـن غـرب و         
روسيه آنچه که روشن و مسـلـم اسـت      
اين کشاکش ادامه خواهد داشت. بـا    
اين توضيح کوتاه و مختـصـر بـرمـي       
گردم به نقش و جايگاه ناسيوناليـسـم   
و مدلهاي مختلف آن در کردستـان و    
اوکراين و وجه تشابهات و تـمـايـزات      

 آنان در دوره کنوني.
 

 پروسه تاريخي
مـرکـزي      -حکـومـتـهـاي مـلـي           

فعلي در يک دوره تاريخي معين و بر 
بستر اوضاع و احوال شرايط جـهـانـي    
و منطقه اي اين اقبال را يافـتـنـد کـه       
قــدرت و حــکــومــت را در دســت                 
بگيرند. براي احيا و رونق نظـامـهـاي     
سرمايه داري که مـخـتـص بـه دوران         
مبارزات ضد استعماري در اشـکـال       
کالسـيـک اوايـل قـرن بـيـسـتـم بـود،                  
کشورهاي بنام استعـمـارگـر هـر يـک          
مناطقي از جهان را تـحـت سـيـطـره            
خود داشتند و اين بخت و قـرعـه بـه          
نام نيروهاي ناسيوناليست و ملي کـه  
منافـع اقـتـصـادي خـودي و طـبـقـه                 
معيني را نمايندگي مـي کـردنـد در        
آمد. روند تاريخي تحوالت سياسـي،   
اقتصادي و اجتماعي اين ضرورت را 
ايــجــاب مــي کــرد کــه نــيــروهــا و                
جريانات ملي و محلـي بـراي کسـب        
استقالل از دول استعمارگر دولـتـهـاي    
خودي تشکيل دهند و وظيفه غـارت  
"ســرمــايــه هــاي مــلــي" تــوســط                   
استعمارگران را اينبار خود بر عـهـده     
بگيرند. بعنوان يک ضرورت تاريخـي   
در آن دوران در اکثر قريـب بـه اتـفـاق         
اين مناطـق در دنـيـا سـاخـتـارهـاي              
محلي و منطقه اي شکـل گـرفـتـنـد.        

اين روند تنها به قد و قواره اين تاريخ 
معين دوخته شده بـود و در جـريـان            
پروسه سريع تحوالت جهاني، اوضاع 
اقتصادي، سياسي، رشد و گسـتـرش     
مبـارزه طـبـقـاتـي و اجـتـمـاعـي در                  
جوامع مختلف، امـروز ديـگـر بـراي         
ناسيونالـيـسـم بـخـت بـرگشـتـه دوره               
حاضراين آرزو به تاريخ پيوسته اسـت  
مگر ايـنـکـه در مـواردي تـحـوالت               
سياسي معيني و بر بستر شـرايـطـي      
مشخص سبب شود که اين نـيـرو يـا        
نيروهايي از اين جريـانـات بـر بسـتـر          
معـادالت، رقـابـتـهـا و شـکـافـهـاي                
منطقـه اي بـقـدرت پـرتـاپ شـونـد.                
حاکـمـيـت احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت                
عشيره اي در کردستان عراق يکي از   
اين نمونه ها است. بانـدهـا و دسـتـه          
جاتي کـه امـروز در اوکـرايـن نـقـش               
آفريني مي کنند نيز نمونه ديگري از 
اين سناريو هستند که سر سوزني بـه    
ــهــاي مــدرن و                 ــع و خــواســت ــاف مــن
متمدنانه مردم و اعتراضاتشان بـراي  
يک زنـدگـي شـايسـتـه انسـان امـروز              

 ربطي ندارد. 
 

شيفت ناسيوناليسم به قوم  
 پرستي

شايد اين سوال مطـرح شـود کـه        
اگر اين روند تـاريـخـا دورانـش بسـر            
رسيده است پس چـرا هـنـوز احـزاب،         
نيروها و جريانـات نـاسـيـونـالـيـسـت           
همچنان داعيه حکومت يـا داشـتـن        
مناطقي در حيطه نفوذ خود را دارند 
و بـرايـش مـي جـنـگـنـد؟. يـکـي از                   
عـــــوامـــــل اصـــــلـــــي تـــــحـــــرک            
امروزناسيونـالـيـسـم در شـکـل قـوم              
پرستي آن بر مي گردد به سيـاسـت و     
عملکرد حکومتهاي مرکزي در قبال 
مردم منتسب به مليتهاي ديـگـر در     
سراسر کشور. کردستان ايران يکي از  
اين نمونه ها است. ايـن سـيـاسـتـهـا            
تاريخا با تبعيض، ستـم و نـابـرابـري         
عليه ساکنين مردم آن کشـور کـه بـه        
مليتهاي مختلفي منتسب شـده انـد     
همراه بوده است. ناسيونالـيـسـم کـرد        
امروز با شعار استقالل و آزادي نـمـي   
تواند قـد عـلـم کـنـد و بـنـوبـه خـود                    
کشـوري را خـارج از قـدرت و اراده                
حکومت مرکزي طلـب و يـا ايـجـاد           
نـمـايـد. امـا بـر بسـتـر تـبـعـيـض و                       
نابرابريهايي که حکـومـت در مـرکـز         
اعمال مي کند ناسيوناليسم قومي و 
ديگر جريانات مرتجع خود را تغـذيـه   
مي کنند. ستم دسـتـگـاه حـکـومـت            
مرکزي بهانه خوبي براي بقا و تغـذيـه   
چنين جرياني است که در شـرايـط و         

اوضــاع امــروز اقــال ســهــم خــود را             
بگـيـرد. ايـن سـهـم خـواهـي يـعـنـي                    
داشتن شرايط و موقعيتي مسـتـقـل      
از دولت مرکزي و بنا بـه امـکـان در        
اشـکــال، مســتـقــل تــر، يــا فــدرال و             
خودمختار و غيره . هـمـانـطـور کـه             
باالتر اشاره شد در کردستان عراق بـر  
بستر جنگ خليج و حـملـه نـظـامـي            
آمريکا به عراق در مقطع فـروپـاشـي      
بلوک شرق و در معادالت منطقه اي، 
اين قرعه بنام ناسيوناليـسـم کـرد در        
کردستان عراق در آمد و در شـکـل و     
شمايل امروز دارد حکومت مي کند 
و احزاب و نيروهاي تشکـيـل دهـنـده       
حکومت محلي در آنجا اکنون ديگـر  
احساس مي کـنـنـد سـري در مـيـان             
سرها دارند. با اين تفاوت که ستـم و     
نابرابري اعمال شده پيـشـيـن تـوسـط        
حکـومـت بـعـث صـدام حسـيـن جـا                 
عوض کرده و امروز ايـن وظـيـفـه در         
هــمــه ابــعــاد زنــدگــي مــردم تــوســط          
حکومت اقليم کردسـتـان نسـبـت بـه          
مردم کردستـان عـراق  دارد اعـمـال             

 مي شود.
 

پرتاب قوم پرستان به هرم  
 قدرت

در اوکراين و بربستر آنچه کـه در    
مقدمه اين نوشته اشاره شد با تـوجـه   
بــه اوضــاع بــحــران زاي اقــتــصــادي           
مـعـادالت جـهـانـي و مـنـطـقـه اي،                  
تاريخچه، سـاخـتـار و مـتـعـاقـب آن              
کشاکشهاي غرب و روسيه و بسياري 
ــا                  ــاال و ب ــه هــاي ديــگــراز ب ــف مــول
مهندسي افکـار از سـوي روسـيـه و             
بنام "راي گيري از مردم" محدوده اي      
با اعالم استقالل از اوکـرايـن يـعـنـي          
کريمه ايجاد شد. اين اتفاق نه ربـطـي    
به مبارزات ضـد اسـتـعـمـاري بـراي             
کشوري مستقل در تاريخ دهـه هـاي       
گذشته دارد و نه ربطي به خـواسـت و     
آرزوهاي مردم اوکراين که براي  يـک      
زندگي بهتر دست به حرکتي انقـالبـي   
زدنــد دارد. ايــنــجــا هــم نــيــروهــاي             
ناسيوناليست، و حتـي راسـيـسـت و         
فاشيست که بند نـافشـان بـه افـق و             
آرمانهاي ناسيونالـيـسـت اوکـرايـنـي         
وصل است و از يک آبشـخـور تـغـذيـه        
مي کنند، فرصت را غنيمت شـمـرده   
و در عــدم حضــور نــيــرويــي چــپ،               
کمونـيـسـت و کـارگـري کـه بـتـوانـد                  
خواست و آرزوهـاي کـارگـران و کـل             
جامـعـه را نـمـايـنـدگـي کـنـد فـعـال                    
ميداندار شده اند. روند اين دسـت از      
اتفاقات چه در کـردسـتـان عـراق در             
بيش از بيست سال قبل تا به امـروز،  

 ناسيوناليسم کرد...

 ۴ صفحه            
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بـراي هـر اقـدام        محمد آسنگران:   

مبارزاتي از جمله اول مه تشـخـيـص      
تعادل قواي طبقاتي مولـفـه مـهـمـي        
ــري اســت.                 ــارگ ــال ک ــع ــر ف ــراي ه ب
تشخيص درسـت تـعـادل قـوا کـمـک             
ميکنـد کـه نـوع و شـکـل و ابـعـاد                    
حرکت خود را تعيين کنيم. تحليل و    
ارزيابي درست از او ضاع سياسـي و    
ــر در               ــاضـ ــاي حـ ــروهـ ــيـ ــادل نـ ــعـ تـ

کمک ميکند که هم دشمن و    صحنه 
تاکتيکهايش را بشناسيم و هم اتخاذ 
تاکتيک مناسب را در دسـتـور قـرار          
بدهيم. اگر اين فاکتورها مهـم اسـت      
که هست، پس بايد بدانيم جـمـهـوري      
اسالمي و نـيـروهـاي سـرکـوبـگـرش              
امروز در مقايسه بـا سـالـهـاي قـبـل           
شکننده تر است و به هميـن اعـتـبـار       
جنبش کارگري ميتواند بـا اعـتـمـاد         
بنفس بيشـتـري دسـت بـه اقـدامـات             
کارسازي بزند. با اين مقـدمـه اجـازه       
بدهيد وارد بـررسـي ايـن فـاکـتـورهـا            

 بشويم. 
 

واقعيـت ايـن اسـت کـه بـعـد از                 
و    ۸۸ سرکوب حرکت توده اي سـال        

کـهـريـزکـي کــردن آن، هـزاران فـعــال               
سياسي و اجتماعي و کارگري نـاچـار   
به ترک ايران شدند و يـا احـتـيـاط و             
گوشه گيـري را در پـيـش گـرفـتـنـد.                
جنبشهاي اجتمـاعـي جـوانـان، زنـان          
دفاع از حقوق کودکان و اعتـراضـات   
توده اي تا حدود زيادي دچار رکود و   
سکون شدند. تشکلها و ان. جي. او.      
ها يکي بعد از ديگري منـحـل و يـا        
تعطيل شدند و يـا بـه دلـيـل فضـاي            
امنيتي و سرکوب، بسياري از آنـهـا       
از دايره فعاليتي که ميکردند خارج و 
دچار رکود شدند. بسياري از رهبـران   

اين جنبش  و چهره هاي شناخته شده 
ها احتياط و کنار ايستادن را پـيـشـه    
کردند. طيف وسيعي از روشنـفـکـران     
و هنرمندان معترض ناچار شدند يک 
قدم عـقـب نشـسـتـه و نـوع و روش                   

 فعاليتشان را تغيير بدهند. و....
 

همزمان با اين تحوالت جـنـبـش      
کارگري هم ضرباتي مـتـحـمـل شـد،          
تعداد قابل توجهي از فعالينش هنوز 
در زندان هستند و تـعـداد زيـادي از          

آنها درگير پرونـده سـازيـهـاي وزارت         
اطــالعــات هســتــنــد. تــعــداد قــابــل          
توجهي از فعـالـيـن ايـن جـنـبـش در              
مراکز کارگري دسـتـگـيـر و زنـدانـي             
شدند و... اما با اين حال اين جنبـش   
از چنان کيفيت و کميـتـي بـرخـوردار       
بود که در دل همين فضاي امـنـيـتـي     
هم قدم به قدم جلو آمده است. در دل    
اين فضا تنها جنبـشـي کـه آرام امـا           
محکم راه خود را ادامه داد جـنـبـش      
کــارگــري بــود. ابــعــاد اعــتــراض و              
مبارزات خود را از لـحـاظ کـمـي و             
کيفي ارتقا داد. همين حرکـت ادامـه      
دار و اميدوار کننده بـاعـث شـد کـه           
ديگر جنبشهاي اجتماعي هم بعد از   
چند سال بتوانند دوباره کـمـر راسـت        
کنند و حرکت خود را آگاهانه تر و بـا  
تجـربـه بـيـشـتـري تـجـديـد سـازمـان                  
ــحــوالت               ــار ايــن ت ــنــد.در کــن ــمــاي ن
اجتماعي، بحران سيـاسـي و تـورم و          
ــهــوري              ــتــصــادي در جــم ــحــران اق ب
اســالمــي در ســال آخــر حــکــومــت            

کل سيستم اقتصادي را  احمدي نژاد 
 با خطر فروپاشي مواجه کرده بود. 

 
جنبشهاي اعتراضي قدم به قـدم    
خود را باز سازي کردند. تاثيرات اين  
تحول و ابعاد اعتراض و نـارضـايـتـي     
جنبشهاي اجتماعي و در راس آنـهـا       
جنبش کارگري بـعـد از سـرکـوبـهـاي           

توانستند چنـان فضـايـي را         ۸۸ سال 
ايجاد کنند که جمهوري اسـالمـي و       
بويژه جناح حاکـم آن نـاچـار شـد کـه              

 تاکتيکش را تغيير بدهد. 
 
اگـر خـامـنـه اي و              ۹۲ در سال  

وزارت اطـالعـات بـه کسـي مـانـنـد              
روحاني رضايت دادند و نتـوانسـتـنـد     
کانديد مورد نظر خود (جليلي) را از 
صندوق بـيـرون بـيـاورنـد، بـه دلـيـل                 
قدرت جناح رفسنجاني و يا حمـايـت   
دوم خرداديهـا و اصـالح طـلـبـان از              
روحاني نبود. بلکه تـرس و نـگـرانـي          
جــمــهــوري اســالمــي از شــورشــهــاي        
خياباني و جنبشهايي اجتماعي و در 
راس آنها جنبش کارگري بود که کـل    
رژيم و سيستـم حـاکـم را بـه چـالـش               
ميطـلـبـيـد. ايـن جـدال دائـمـي امـا                   
آشکار و پـنـهـان بـا رژيـم اسـالمـي                  
تعادل قوايي جديدي را فـراهـم کـرده        
بود. در دل چنين تعادل قـواي عـقـب       
نشيني جناح سپاه و خامنه اي به يک 
اجبار تبديل شده بود. اما اين عـقـب    

نشيني نبايد طوري مهندسي ميشـد  
که به معني شـکـسـت قـطـعـي آنـهـا             

 ترجمه شود. 
 

بنابر اين از نظر سپاه و خـامـنـه        
اي اين عقب نشيني که گوشـه اي از      
آن "سياست و طرح حل مسئله هسته  
اي و مذاکره با آمريکا" بود، بايد بـه     
يک امر مهم و اسـتـراتـژيـک خـدمـت           
ميکرد. آن طرح استراتژيک رژيـم هـم     
اين بود کـه بـراي مـقـابلـه بـا خـطـر                   
اساسي يعني جنبش کارگري و ديگر 
جنبشهاي اجـتـمـاعـي الزم بـود کـه             
جناح رقيب خود را کـنـتـرل شـده بـه            
بازي بگيرند. به دنبال ايـن تـحـوالت       
جناح حاکم رژيم بـه کسـي رضـايـت           
دادند که نه مستقيم ازجـنـاح رقـيـب       
باشد و نه ميتوانست فرد شـاخـص و     
مورد نظر خامنه اي و سـپـاه بـاشـد.         
ايــن ســيــاســت در واقــع يــک عــقــب            
نشيني نيم کالج بود کـه يـک آخـونـد         
شياد و امنيتي به اسم روحاني را بـه    
راس قـوه مـجـريـه رانـد. امـا مـردم                 
معترض متوجه شدند که ميـتـوانـنـد     
کل اين دستگاه جنايت را بـه عـقـب        

 نشيني وادار کنند. 
 

بنابر اين با يک مشاهده اي ساده 
هر کسي متوجه اين حقيقت ميشـود  
که از دو سال قبل تا کـنـون جـنـبـش          
کارگري با اعتراضات و اعتـصـابـات    
خود قدم به قدم جلو آمده است. يکي  
از نمودهاي ديـگـر ايـن پـيـشـروي و             
تعادل قواي جديد، طومار چهل هـزار  
امضا و اقدامات بـعـدي آن بـود کـه           
جنبش کارگـري تـوانسـت قـدمـهـاي           
مــهــمــي را بــه جــلــو بــردارد. طــرح              
خواست دو ميليون حداقل دسـتـمـزد      
از جانب جنبش کارگري ايران فاکتور 
مهم ديگري بود که امروز صداي اين 
طبقه را رساتر از هميشه کرده اسـت.  
اين جنبش تعادل قوا را تـغـيـيـر داده       
ــر                 ــگ ــت دي ــي ــال ــع ــدان ف ــي اســت. م
جنبشهاي اجتماعي را بيش از پيـش  
فراهم کرده است. زندانيـان سـيـاسـي        
امروز بيش از هر دوره اي صـدايشـان   
به گوش جـامـعـه جـهـانـي مـيـرسـد.              
روشنفکران و هنرمندان و تمام اقشار 
ناراضي در متن چنين تحول و تعادل 
قوايي امروز ميتوانند صـدايشـان را     
رسـاتـر از پـيـش بـه گـوش جـامـعـه                    
برسانند. اين فاکتورها از يک طرف و  
افشاي دزديـهـاي مـيـلـيـاردي سـران            
حکومت از طرف ديگر کل جمهـوري  
اسالمي را بيش از پيش بي اعتبار و 

  ميزگرد ايسکرا ...

چه در يـوگـوسـالوي و امـروز در           
اوکراين يا هر جاي ديگر دنيا کـه    
به سوي قدرت پـرتـاب شـده انـد،         
وظايف مـهـم و خـطـيـري را در                 
مقابل احزاب و نيـروهـاي چـپ و        
کمونيست در کردستان ايران قـرار  
مي دهد. اگر قرار بـاشـد چـپ و           
کمونيسم از اين رويدادها درسـي    
بگيرد اين است که نبايد بـگـذارد   
در اوضاع و تحوالت پيش رو در   
ــوقــوع            ايــران ايــن ســنــاريــوهــا ب

 بپيوندد. 
 

 کردستان ايران
شـرايــط و اوضـاع ســيــاســي         
ــه               ــران بــا تــوجــه ب کــردســتــان اي
تقالهاي ناسيوناليسم کـرد بـراي       
سهم خواهي از قدرت و به گـفـتـه      
رهبران حزب دمکرات کـردسـتـان    
که براي داشتن خاک و مـرز و در      
صورتيکه حاکيت چند روستا در   
اخــتــيــارشــان قــرار داده شــود و           
ــدام و              ــجــازات اع ــد م حــاضــرن
ديکتاتـوري را هـم عـلـيـه مـردم               
کردسـتـان ايـران اعـمـال کـنـنـد،               
بسيار متفاوت تـر از شـرايـط و            
اوضاع اکراين و کردستان عراق و 

 مناطق ديگر است. 
ــان ايــران              ــت ــردس ــپ در ک چ
پيشينه  قوي دارد. ايـن چـپ در          

جـريـان      ۵۷ مقطع قيام و انقالب   
مذهبي و ارتجاعي مکتب قـرآن    
ــرد. چـــپ و                     ــوراخ کـ را در سـ
کمونيسم در کردستان تاريخـا در    
مقابل حزب دمکرات کـردسـتـان      
ايران وزنه قابل مالحظه اي بـوده      
است. کومه له و حزب کمونيست  
ايران در آن ايام بعنوان سخنگو و   
نماينده چپ و آزاديخـواهـي قـادر      
شــد عــرصــه را هــم بــر ارتــجــاع            
مذهبي محلي مکتب قرآن و هـم  
بر حزب ناسيوناليست کرد يعنـي  
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران          

تنگ کند، در آن دوران اولي را از 
ميدان بدر و بشـدت حـاشـيـه اي           
کرد و دومي را زمين گـيـر و در         
جريان يک جنگ تحميـل شـده از       
سوي حزب دمکرات ايـن جـريـان      
را از نــظـر نـظــامـي و ســيـاســي               
شکست دهد و ماهيتش را بـراي    
مــردم کــردســتــان بــرمــال ســازد.        
امروز اما بمراتب چپ اجتمـاعـي   
و کمونيسم در کردستان قـوي تـر       
از گذشته حضـور دارد. از سـوي          
ديـگـر بـدلـيـل رشـد و گسـتــرش                
مبارزات کارگري و فضاي چپ و   
راديکالي که در جامعه کردستـان  
عليه ارتجاع و عليه افکار عـقـب   
مانده نيروهاي ناسيونـالـيـسـت و       
قومي وجود دارد، آينده تحـوالت  
کردستان ايران به راحـتـي مـيـدان       
مانور جريانات نـاسـيـونـالـيـسـت        
قومي نخواهد بـود. قـطـعـا ايـن             
احزاب و نيـروهـا تـالش خـود را           
براي رسيدن به افق و آرمانهاي به 
بن بست رسيده و دسـت نـيـافـتـه          
شان خواهند کرد. از هـم اکـنـون           
رسما اعـالم کـرده انـد کـه بـراي                
داشتن خاک و مرز خواهان اعمال 
ديکتاتوري و بـرقـراري مـجـازات       
اعــدام هســتــنــد امــا چــپ و                  
کمونيسم اجـتـمـاعـي، نـيـروهـاي          
کمونيست و حـزبـي چـون حـزب              
کمونيسـت کـارگـري در صـحـنـه             
تحوالت آينـده سـيـاسـي ايـران و            
کردستان حضور دارند و نه تـنـهـا    
اجــازه نــخــواهــنــد داد کــه ايــن             
جريانـات جـامـعـه را بـا تـفـرقـه                 
قومي بخون بـکـشـنـد بـلـکـه بـا               
تقويت و گسترش مبارزات چـپ،  
کارگـري و راديـکـال اجـتـمـاعـي              
مزاحمتها و سنـگ انـدازي هـاي        
ــانــات و احــزاب قــومــي و              جــري
ناسيوناليسـت را تـرد و هـر چـه               
 بيشتر حاشيه اي تر خواهند کرد. 

   ۲۰۱۴ آوريل  ۱ 

 ناسيوناليسم کرد...
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نامشروع کرده اسـت. در دل چـنـيـن            
تعادل قوايي امسال به استـقـبـال اول      

 مه ميرويم.
 
با اين حال جمهوري اسالمي بـا     

درصـــد دســـتـــمـــزد         ۲۵ افـــزايـــش    
ميخواهد زندگي چند برابر زيـر خـط     
فـقــر را بـه جــامــعــه کــارگــري ايــران              
تحميل کند. خود رژيـم اعـالم کـرده           
است که نرخ تورم چهل درصد اسـت.    
با در نظر گرفتن همه اين فـاکـتـورهـا     
اول مـــه امســال مـــيــتـــوانـــد روز               
زورآزمايي مهم و تعييـن کـنـنـده اي         
براي جنبش کارگري بـاشـد. جـنـبـش         
کــارگــري نــمــيــتــوانــد و نــبــايــد ايــن           

  زورگويي آشکار را بپذيرد.
 

بنـظـر شـمـا تشـکـلـهـاي             ايسکرا:  
کارگري موجود در عرصه مـبـارزات   
و اعتراضات کارگري چه نقشي را در 
مورد روز جهاني کارگر مي تـوانـنـد      
از خود بنمايش بگـذارنـد و جـنـبـش          
کارگري از اين تشکـلـهـا و فـعـالـيـن            
 کارگري چه انتظاري خواهند داشت؟

 
 
 
 
 
 
 
 

براي جواب روشـن  نسان نودينيان:  
به اين سوال و دخـالـت جـنـبـشـهـاي              
اجتماعـي بـه  روز جـهـانـي کـارگـر                  
ــر                 ــارگ ــي ک ــان ــردازم. روز جــه ــپ مــي
اعتراض و کيفرخـواسـت کـارگـران و         
مزدبگيران جامعه به نظـام سـرمـايـه       
داري و استثمار و نابرابري طـبـقـاتـي     
است. اين روز اعتصاب يک مرکز يـا   
کارخانه مـعـيـن نـيـسـت. مـارش و                 
اعتراض توده ميليوني کارگران است 
که آرمان و آرزو و خـواسـتـهـاي ايـن            
طبقه و کارکنان جامعه  و مـردم  را      
نمايندگي ميـکـنـد. در مـاه مـارس             

) بخشهاي وسيعي از  ۲۰۱۴ امسال( 
کارگران و کارکنـان بـخـش خـدمـات          
عمومي در آلمان وارد اعـتـصـابـات         
مــداومــي شــدنــد. ايــن اعــتــصــاب            
بزرگترين اعتصابات اين چـنـد سـال        

» وردي« گــذشــتــه بــود. اتــحــاديــه           
بزرگترين اتحاديه کارگران خدمات و   
حمل و نقل سازمانده و حمايت کننده 
اين اعتصابات بود. بخشهاي ديـگـر      
از تشکلهاي کارگري و احزاب نيز بـا    
اين اعتصاب همراه شـدنـد. اول مـاه         
مه به نظر من در اين قالب و اين نوع 

حمايتها قابل تعريف است. در ايـران     
مراسم و مارش اول ماه مـه سـنـتـي         

به صـحـنـه     ۵۷ آشنا است. با انقالب  
سياسي ـ اجتماعي جامعه وارد شـد.  
و بعنـوان روز اعـالم کـيـفـرخـواسـت              
کارگران و کارکنان جامعه شـنـاخـتـه       
شده است. و همزمان روز جهانـي زن     
و روز جــهــانــي کــودک نــيــز بــه ايــن              

 مراسمها افزوده شد. 
 

اين سه جنـبـش و فـعـالـيـن ايـن              
جنبشها با تجاربي که ما در شهـرهـا   
در ايران و شهرهاي کـردسـتـان داريـم       
دائما در ارتباط نزديک و تنگاتنـگـي   
با هم بوده و بر روند باال بردن کيفيت 
مراسمها در روز جهاني کـارگـر، روز     
جهاني زن(هشت مارس) و فستيوال   
کودکان تاثير گذاشتـه انـد. ايـن هـم            
سرنوشتي محصول دوره اي معين از 
تحوالت سياسي ـ طبفاتـي در ايـران       
است. محصول انـقـالب و اعـتـراض          
کارگران و کـارکـنـان جـامـعـه اسـت.            
تجارب شخصي من و چيزي که مـن    
حداقل در چند سال گـذشـتـه ديـده ام         
اين را ثابت کرده که اعتراض کـارگـر     
در بهبود زندگي، حرمـت و کـرامـت        
انساني ساير اقشار اجتماعي تـاثـيـر      
گذار و تعيين کـنـنـده اسـت. طـبـقـه               
ــران ســيــاســي اســت.               کــارگــر در اي
خودآگاهي او و آشنايي اش به منافع 
سياسي، مطالبات و هم سـرنـوشـتـي     
اش با جنبشهاي اجتمـاعـي حـاصـل       
ايــن وضــعــيــت اســت.  حــمــايــت و              
همبستگي با مرزبندي ايدئلوژيـک و    
سـازمــانـي قـابــل تــعـريــف نــيـســت.            
ــران تــحــت              اعــتــراض کــارگــر در اي
حاکميت جمهوري اسالمي مـرزهـاي   
اين نوع "سکت" سازمـانـي را درهـم          
شکسته است. ما هم اکنون تـعـدادي    
از سخنگويان و فعاليـن کـارگـري را        
داريم که در جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي           
زنـــان و کـــودکـــان، مـــعـــلـــمـــان و              
دانشجويان، و در جنبشهاي توده اي   
شخصيتهاي شناخته شده، با اتوريته 
و قابل اتکايي هستند. مرزي بعنوان  
 "تقدس" کارگر نزد اينها وجود ندارد.  

 
در فـرهـنـگ و ادبـيـات            ايسکرا:  

جريانات و نيروهاي سياسي بنام چپ 
اينگونه القا شده است که روز جهاني 
کارگر گويا ويژه طبقه کارگر اسـت و      
آنگونه که بايد و شايد نقش آنچنانـي  
را براي تشکلها و فعالين جنبشـهـاي   
اجتماعي در اين رابطه قايل نيستند. 

ــبــشــهــاي                ــا جــن ــا ايــن حســاب آي ب
اجتماعي ديگر و فعالين اين عـرصـه   
ها نبايد در اين روز در کنار کارگـران  
باشنـد؟ پـاسـخ شـمـا بـه ايـن گـونـه                    

 مواضع چيست؟
 
 
 
 
 
 
 

ايـن "كـج فـهـمـي"            :ناصر اصغري
ناشي از دركي از "مبارزه طـبـقـاتـي"      
است كه من به آن كاريكاتور مـبـارزه   
طبـقـاتـي مـي گـويـم. در ايـن درك                   
كـارگــر صــنـفــي اســت مــثـل ديـگــر             
صنوف كه روزي بـه نـام آنـهـا جشـن            
گرفته مي شود، حق و حقوقي دارنـد    
كــه مــال صــنــف خــودشــان اســت.             

هـاي     مشكل شـان ربـطـي بـه بـخـش            
ديگر جامعه ندارد و مشكل ديگـران  
هم به آنهـا بـي ربـط اسـت. در ايـن                 
تصوير از "مبارزه طبقاتي" كـارگـر و       
سرمايه دار در كارخانه هاي بـزرگ و    
سر به فلك كشيده با هـم روبـرو مـي          
شوند و بـر سـر دسـتـمـزد، تشـكـل،                
ايمني محيط كار و امثالهم مـبـارزه   
مي كنند. در ايـن تصـويـر رايـج در              
بين اين "چپ"، اپيدمـي اعـتـيـاد در           
جــامــعــه مســئلــه كــارگــر نــيــســت!           
بيحـقـوقـي زن، تـحـمـيـق مـذهـبـي،                 
راسيسم عليه كارگران و پنـاهـنـدگـان     
افغانستاني، تبعيض آشكار، قانوني 
و عـــلـــنـــي دولـــتـــي بـــر عـــلـــيـــه                
همجنسگرايان، اقليتهاي مذهـبـي و     
قومي، مثله شدن كودكان در عراق و 

 فلسطين مسئله اش نيست.
 

گفتم كـه ايـن كـاريـكـاتـوري از                
مبارزه طبقاتي بيـش نـيـسـت؛ بـراي          
اينكه عـكـس سـه كـلـمـه "كـارگـر"،                  
"سرمايه دار" و "مبارزه" را كنـار هـم         
مي كشد و بطور سوبژكتيو (ذهنـي)  
هم مبـارزه كـارگـر بـا سـرمـايـه دار                
همـيـن اسـت. امـا بـطـور آبـژكـتـيـو                    
(عيني) چنين نيست! سرمايه دار با  
هزار و يك رشته بعـضـا نـامـرئـي بـر           
كارگر و جامعه حكومت مي كند. با 
كليسا و مسـاجـدش، بـا مـدارس و             
دانشـــگـــاهـــهـــايـــش، بـــا راديـــو و           
تلويزيونش و غيره. كارگر با سرمايـه   
دار هم در همـان هـزار و يـك رشـتـه              
درگير مبارزه اسـت. در بسـيـاري از           
مواقع حتي از اين جـنـگ و مـبـارزه         
اطالع دقيقي هـم نـدارد. وقـتـي كـه             
خبر دروغي از مثال بي بي سي مـي    
شنود و بعـد از دو فـحـش و نـاسـزا                

كانال تلويزيونش را عوض مي كنـد،  
اين يك نوع اعتراض است. كـارگـري      
كه نمي گذارد همسر رفيـقـش از بـي        
داروئي جان بدهد، با فقر درگير است 
و در نتيجه با جامعه سـرمـايـه داري      
مي جنگد. كارگري كه در اعـتـراض      
مـعــتــادان شــركــت مــي كــنــد، بــنــد           
اسارتبار جامعه را به چالش كشـيـده     
است. كارگري كه بر عليـه خـفـقـان و         
سانسور، بر عليه حجـاب اجـبـاري و        
سربازگيري اجباري و غيره مقـاومـت   
و مبارزه مي كند قوانيـن اسـارتـبـار       
جامعه طبقاتي را به چـالـش كشـيـده       

 است. 
 

مي خواهم بـگـويـم كـه مـبـارزه             
كارگر با سرمايه دار روزانـه اسـت و         
خودش را در تبعيضهاي رايـج در آن      
مملكت، در جنگ و گريز بـر عـلـيـه         
بيحقوق كردن بيشتر و بيشتر زنان در 
جــامــعــه، در اعــتــراض روزمــره بــه           
تحميق مذهبي، در سـالح اعـدام و           
ــا آن، در ســانســور و                 ــفــت ب مــخــال
مميزي، در جـنـگ و گـريـز بـر سـر                   
قوانين حاكم در جامعه و غيره نشـان  
مي دهد. اگر بـا مـبـارزه مـتـحـدانـه            
فشار بـر زن كـمـتـر بشـود، زنـدگـي                  
كارگر قابل تحملتر مـي گـردد. اگـر           
تحميق مذهبي كمتر بشود، زنـدگـي     
كارگر بهتر مي شود. اگر تبعيض از    
جــامــعــه رخــت بــر بــنــدد، كــارگــران          
متحدتر مي شـونـد و زنـدگـي شـان              
قابل تحملتر مي شود. و برعكس آن   
هم درست است. اگر كارگر با مبارزه  
اش افزايش دستمزدي به كـارفـرمـا و      
دولت كارفرماها تحميـل كـنـد، كـل         
جامعه نفع مي برد. اگـر بـا مـبـارزه          
اش سياست بـيـكـارسـازي را عـقـب             

 بزند، كل جامع منتفع مي شود. 
 

حال برگرديم به سئوال شـمـا، بـه        
نظر من با توضيحاتي كـه بـاال داده         
شد، هم فعالين كارگري و هم فعاليـن  
عــرصــه هــاي ديــگــر جــنــبــشــهــاي            
اعتراضي در جامعه، دوش بـه دوش    
هم اول ماه مه را جشن مـي گـيـرنـد.       
طبقه كارگر، بعنوان يـك طـبـقـه، در         
روز اول ماه مه بعنوان رهبر جامعه و 
مطالبه كننده مطالبات كل جـامـعـه    
جــلــوي كــل صــف مــعــتــرض در آن            
جامعه جلو مي آيد و در اين مـبـارزه   
كل فعالين عرصه هاي ديگر مبـارزه  
و جنبشهاي اعتراضـي ديـگـر را بـا           
خودشان دارند. همچنانكه در جشـن     

مـارس، روز       ٨ آدم برفي ها، در روز   
جهاني زن و غيره، فعـالـيـن جـنـبـش         

كارگري دوش بدوش فعالين جـنـبـش    
زنان، فعالين حـقـوق كـودك و غـيـره            
هستند و متحدانه و دوش بدوش هـم  
عليه وضعيت موجود اعتـراض مـي     

 كنند.
 

اما خورشـيـد زنـدگـي آن "چـپ"             
مورد اشاره شما در دنياي سـيـاسـت      
دارد غروب مي كنـد. ايـن "چـپ" و             
اين نوع "مبارزه طبقاتي" مورد نـظـر     
آن، "چپ" مائوئيست و استالـيـنـي و      
كال چپ پوپوليست است كه در ايـران  
متعلق به نسل گذشـتـه اسـت. نسـل          
جوان چـنـيـن تـلـقـي و تصـويـري از                   
مبارزه طبقاتي نـدارد. در آيـنـده نـه            
چندان دور بازماندگان اين تـلـقـي از        
"مبارزه طبقاتي" بازنشسته خواهـنـد     
شد و ديگر من و شما هـم دربـاره آن       

 وقت تلف نخواهيم گفت.
 

    : شـمـا مـوانـع جـدي و             ايسکرا
اساسي براي برگزاري ايـن روز را در        
چه چيزي توضيح مي دهيد و از هـم      
اکنون چه اقداماتي را مي توان بـراي    
برطرف کردن اين مـوانـع در دسـتـور         
گذاشت که روز جهاني کارگر آنگـونـه   

 که شايسته است برگذار شود؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنـظـر مـن اولـيـن            عبدل گلپريان: 
مانع ضديت حکومت و نهـادهـايـش    
در کردستان و در سـراسـر ايـران در              
مقابل روز جهاني کارگـر اسـت. هـر         
سال مـا شـاهـد قـلـدرمـنـشـي دم و                   
دستگـاه رژيـم در بـر خـورد بـه روز                  
جهاني کارگر و ديـگـر مـراسـمـهـا و             
مناسبتهاي ديگر بوده ايـم. امـا در          
مقابل اين سد و مـانـع، فـعـالـيـن و               
تشکلهاي کارگري تمام تالش خود را 
بکار گرفته اند که روز جهاني کـارگـر   
و پرچـم خـواسـت و مـطـالـبـات کـل                 
جامعه را بلند کنند. براي بلند کـردن   
صداي حق خواهي خود و هـم طـبـقـه       
هايشان از سوي نـهـادهـاي سـرکـوب        
رژيم مورد اذيت و آزار هم قرار گرفته 
اند. عليرغم اينها من فکر مـيـکـنـم        
ــود                 ــوف خ ــي در صــف ــع ــوان ــر م اگ
کارگران، تشکلها و فعالين کـارگـري     
يا فعـالـيـن عـرصـه هـاي مـخـتـلـف                 
اجتماعي براي حمايت از روز جهانـي  
کارگر وجود داشته باشد اين است که 

 ميزگرد ايسکرا ...

 ۶ صفحه              
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 امين کمانگر         
 

نيازمنديهاي انسانها هر روز در   
حال پيشرفت و ترقي اسـت. هـر روز          
اخبار جديدي از پيشرفتـهـاي بشـر و        
دستيابي او به تکنـولـوژيـهـاي نـويـن         
مي شنـويـم هـر روز از اخـتـراعـات               
جديدي جهت افـزايـش و راحـتـي  و             
آرامش و آسايش انسـانـهـا صـحـبـت         
مي شود!؟ در واقع ما بـايـد از پـدر           
بزرگها يا  اجدادمان بسيار راحت تـر  
زندگي کـنـيـم. بشـر قـرن بـيـسـت و                  
يکمي وقتي که به   تکنولوژي امروز  
نگاه مي کند گاهي آه مي کشـد کـه       
بيچاره اجداد ما با چه سـخـتـيـهـايـي       
دست و پـنـجـه نـرم کـرده انـد و چـه                    
زندگي سختي داشته انـد. امـا  آيـا             
واقعا ايـن چـنـيـن اسـت يـا زنـدگـي                 
امروزي توام با فـقـر و فـالکـت و در             
ماندگي براي ميليونها انسـان بسـي       
پيچيده تر و سخـت تـر شـده اسـت؟.            
در يک کـالم زنـدگـي بـراي اکـثـريـت              
قريب به اتفاق ساکـنـان  کـره زمـيـن             
فقط طالتم و تالشي و حشتناک بـيـن   
مرگ و زندگي است.  آيا اين انسانها 
پيشرفتي را در اعماق قلب خود حس 
مي کنند. جز جنگ اعصاب و غم و  
غصه وفقر و بـيـمـاريـهـاي جـديـد و                

استرس بي انتـهـا؟. نسـلـهـاي آيـنـده             
زمانيکه  تصاويـروحشـتـنـاک مـا را          
ببيننـد  بـمـا چـنـيـن مـي گـويـنـد،                      
بيچاره گان عـجـب زنـدگـي سـخـتـي            

 داشته اند.
امروزه براي مـيـلـيـونـهـا انسـان           

زندگي و زنده ماندن عبارت اسـت از    
خوردن، آشاميدن، و توليد مثل آنهـم  
در جدالي وحشتناک و بي انـتـهـا کـه       
معني همه اينها در واژه اي بـه نـام             

 زندگي جاي داده مي شود.
 

نــگــاهــي بــه زنــدگــي اســفــنــاک          
کولبران درکردستان ايران مـهـريسـت      
بـر ايــن مــدعــا کــه تــکــنــولــوژي در             

 خدمت کيست؟
 

هر روزه خبر تازه اي دريافت مي 
کنيم. او تازه مدرسه اش تـمـام شـده         
بود. اوپسر بزرگ خانواده بود. او تازه 
سربازيش تمام شده بود هـمـراه  پـدر          
بزرگ و مادربزرگش زندگي مي کرد. 
او تازه ازدواج کرده و هنوز يک ماه از 
عروسيش نگذشته بـود. او پـنـج تـا              
بچه کوچک دارد. او سـر پـرسـت يـک          

و انـدي        ۶۰ نفره است. او     ۹ خانواده 
ســال بــيــشــتــر      ۱۴ ســال داشــت. او        

نداشت از فقر و بـيـکـاري خـانـواده،            
مجبور شد  مدرسه را رها کند. اهل  
فالن روستا و فالن شهر. او... و. او            
هاي ديگر که تنها نـان آور خـانـواده          
هستند راه پر مخاطره کولبري را  بـه     
سوي مرز عراق پيش گرفتـنـد. آنـهـا         

 ديگر، هيچگاه باز نگشتند. 
 

در دل کوههاي جنگلي مـرزهـاي   
ايران و عراق مبارزه اي همه جانبـه و    
بي امان براي زندگي و زنده ماندن در 
جريان است. لشکري از انسـانـهـا در        
سنين مختلف در جـاده هـا و کـوره            
راههاي حيوان رو و هراس انگـيـز در     
رفت و آمدند  و از هيچگونه  امنيت 
جاني و مالي اي بر خوردار نيستنـد.  
در سرماي سرد زمستان و در گرماي 
وحشت انگـيـز تـابسـتـان زيـر سـايـه                
تـرس از جـان، در مـنـاطــق صـعــب                
العبور بايد گذر کرد . بايد کار کرد و  
کار کرد تا زنده ماند. بايد قوي بـود،   
قـدرت داشـت و بـار سـنــگــيـنــي را                
برداشت و حمل کـرد تـا در مـقـابـل              
پــولــي بــراي نــان کــودک چشــم بــراه             
دريافت شود. مسافت چندين و چنـد   
ساعت نيست، شبها و روزهـاي پـي         
در پي در مرزهاي اين دو کشـور کـه       
به دور و نـزديـک بـودن  شـهـرهـا و                     
روستاهاي کردستان ايـران بسـتـگـي         
دارد. بايد مدتـهـا کـار کـرد تـا اگـر                
کساني  آينده اي برايشان باقي بمانـد  
بـتــوانــنــد بــا قــرض کــردن پــولــي از             
ديگران چهار پايي را بخرند( اسب يا  
قطر) تا  درآمد داشتـه بـاشـنـد. هـر            
چند اين چهارپان هم بارها و بارها از 
طرف مأموران مرزي به رگبار بسـتـه   
شده اند و هـر بـار تـعـدادي از آنـهـا                 

 راکشته اند.
 

اکثريت کارگران کولـبـر را افـراد        
فقيري تشکيل مي دهند که فـقـط و     
فقـط جـهـت امـرار مـعـاش خـود و                  
خانواده هايشان به اين کار خـطـرنـاک    

روي آورده اند و هر ساله صدها نفر از 
آنان جان خود را در اين راه از دسـت        
مي دهند از جـملـه عـده اي تـوسـط            
انفجار مين، عده اي توسط سـرمـاي   
سرد زمستان، عده اي توسـط ريـزش     
بهمن  واکـثـريـت بـدسـت مـامـوران                
نيروي انتظامي نـظـام ضـد انسـانـي            

 اسالمي ايران کشته مي شوند.
 

ــي مــردم را                ــدگ ــوه زن ــن شــي اي
ــان را از درون،                  ــخــصــوص جــوان ب
دگرگون مي سازد و به آنهـا آمـوزش     
ميدهد که  چگـونـه بـيـزاري خـود را            
نسبت به حاکمان اسالمي و نـمـايـنـد     

 گان خدا بر روي زمين نشان دهند.
باني و باعث بيکاري و مـرگ و        
فــقــر وفــالکــت ايــن مــردم  هــمــيــن             
حکومت غير انساني اسالمي ايـران    
است. تا اين حکومت وجود دارد فقر  
و نداري بي آينـدگـي، کشـتـار و بـي            
امنيتي از هر لحاظ نـه تـنـهـا بـراي            
کولبران و مردم کردستان بلکـه بـراي     

 همه مردم ايران وجود دارد.  
 

 ۲۰۱۴ مارس  ۲۹ 
 
 

 دردي جانگاه بنام  زندگي کولبران در    
 کردستان ايران!

بايـد خـود را از دايـره  و مـحـدوده                    
تشکل خود، گرايش سياسي و فکري 
خود، و هر آنچه که تشکلها و فعالين 
کارگري را در چـهـرچـوب فـکـري و                 
نظري دست و بـالشـان را مـي بـنـدد            

 خارج سازند. 
 

به باور من اگر تشکلها و فعالين 
کـارگــري مــراســمــهــاي روز جــهــانــي         
کارگر را بـدور از هـرگـونـه تـعـصـب              
فکري، تشکلي و يا کارخانه اي نگـاه  
کنـنـد و بـا انـعـطـاف بـر سـر طـرح                      
مطالبات و خواستها و همچنـيـن بـر      
سر چگونـگـي بـرگـزاري آن از زاويـه              
منافع جنبش کـارگـري در ايـن روز            

نگاه کنند، ترديدي نبايد داشـت کـه       
مي توان حـتـي مـوانـع ايـجـاد شـده              
توسط رژيم و نهادهايش را نيز در هم 
شکست و اول مه قدرتمند، تـوده اي      
و اجتماعي بـزرگـي را بـرگـزار کـرد.            
ــيــن و تشــکــلــهــاي کــارگــري              فــعــال
همانگونه که براي جمع آوري امضاي 
طومار چـهـل هـزار نـفـري کـارگـران                
ظــاهــر مــي شــونــد، بــمــراتــب بــراي           
برگزاري روز جهاني کارگـر نـيـز مـي         
توانند در اين اشـل و قـدرتـمـنـد تـر               
ظاهر شوند. براي برگزاري يک اول مه 
قدرتمند در نظر گرفتن منافع جنبش 
ــعــمــوم از ســوي               کــارگــري عــلــي ال
تشکلها و فعالين کـارگـري فـاکـتـور          

مــهــمــي در عــرض انــدام جــنــبــش             
 کارگري عليه وضع موجود است. 

در پاسخ به بخش دوم سوال بايـد  
بگويم که تشکلها و فعالين کـارگـري   
و همچنين فعالين راديـکـال عـرصـه         
هاي مختلف اجتماعي نظير فعاليـن  
عرصه جنبش برابري طلبانـه زنـان و       
مردان، جوانان، دانشجويان و غـيـره       
که اين روز را روز خود مي دانند مي 
توانند از هم اکنون تالش کـنـنـد کـه         
يک فضاي عمـومـي از روز جـهـانـي            
کارگر وخواستها و مطالباتش را در     
سطح جامعه و در ميان مردم ايـجـاد   

 کنند.  
 

از بحث و گفتگو در جـمـعـهـا و         
محافل مختلف گرفته تا ارتـبـاط و       
ــر                    ــراي ام ــم ب ــا ه ــگــي ب ــن ــاه ــم ه

سازمـانـدهـي، تـا طـرح خـواسـت و                
مطالبات در بيانيه و قطعنـامـه هـا،      
پر کردن سـطـح شـهـر و مـحـالت و                 
مراکز و محلهـاي کـار و زنـدگـي از             
شـعـار و هـر آنـچـه کـه بـه ايـن روز                       
مــربــوط اســت، از آن دســتــه از                    
اقداماتي است که مـي تـوان انـجـام           

 داد. 
 

از تالش چندين تشکل کـارگـري     
و حمايت تشکلها و فعالـيـن عـرصـه       
هاي مختلف اجتماعـي بـراي فشـار        
آوردن به نهـادهـاي رژيـم مـبـنـي بـر              
اينکه نبايـد مـانـع از بـرگـزاري روز              
جهاني کارگر شـونـد تـا بـکـارگـيـري            
ابتکارات ديگر همچون برگزاري ايـن    
مراسمها در سـالـنـهـا و بـا شـرکـت                
صدها و هزاران نفر در مراکز شهرهـا  

آن دست از اقداماتي است که از هـم      
اکنون مي توان در دستور گذاشـت و    
برايش کار کرد. تالش بـراي شـرکـت         
دادن توده هرچه وسيعي از کـارگـران،   
خانواده هاي کارگري و مـردم يـکـي          
ديگر از اقدامات فعالين براي شرکت 
دادن سازماندهـي شـده در ايـن روز            
است. شـرايـط و اوضـاع امـروز در                
شهرهاي کردستان و در سراسر کشور 
و فضاي اعتراضي مـردم نسـبـت بـه         
فـقـر و فــالکـت مـوجـود نسـبـت بــه                  
گذشته بمراتب بيشتر است. اين فضا  
و اين موقعيت را بايد شناخت و روز   
جهاني کارگر را تـعـرضـي تـر از هـر            
دوره اي عليه فقر و فالکـت تـحـمـيـل        

 شده توسط حکومت برگزار کرد. 
 

 ۵ از صفحه ميزگرد ايسکرا ...
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که در نظام دزد و جنايتکار جمهوري 
 اسالمي در جريان است. 

 
ما مردم شهرسـتـان سـروآبـاد را         
فراميخوانيم به اعتراضات عـادالنـه     
خود ادامه دهند. و افزايش چهارصد  

 درصدي انشعاب برق را نپذيرند. 
 

تــجـــمـــع تـــوده اي و اشـــغـــال              
موسـسـات و اداره بـرق شـهـرسـتـان                
سروآباد تا رسيدن بـه نـرخ مـنـاسـب            

هــزارتــومــان خــواســت     ٢٠٠ قــبــلــي    
محوري اين اعتراضات است. جواب  
دزدي و فساد مـالـي و افـرايـش بـي            
رويه نرخ برق و نرخ انشـعـاب بـرق را        
بايد با اعتراضات کـوبـنـده و مـداوم         

 داد.   
درصدي نرخ   ٤٠٠ افزايش 

برقراي انشعاب برق در  
شهرستان سروآباد و روستاهاي  

تابعه آن سبب افزايش  
اعتراضات گسترده مردم اين  

 شهرستان شده است.
 
 
قيمت برقراري انشعابات برق در  

ماههاي گذشـتـه در شـهـر سـروآبـاد             
هزار تومان بود.  دولـت  ايـن           ٢٠٠ 

هزار تومان افزايـش   ٨٥٠ مبلغ را به 
داد و بــديــن تــرتــيــب مشــکــلــي بــر            
مشکالت ديگـر مـردم افـزوده شـد.           
همچنين قيمت برقـراري انشـعـابـات       
ــن               ــي اي ــرق در مــنــاطــق روســتــاي ب

 ٣٥٠ هزار تومان به  ٧٥ شهرستان از 
هزار تومان افزايـش يـافـت و سـبـب            
گسترش موج اعتراضـات سـاکـنـيـن        
روستاهاي تابعه اين شهرسـتـان شـده      

درصـد     ٩٧ است. هم اکنون بيش از      
جــمــعــيــت شــهــرســتــان ســروآبــاد در         
مناطق روستايي سـاکـن هسـتـنـد و          
روز به روز نيز بر تعداد خانـوارهـا در     
اين روستاها افزوده مي شود و خريـد  
امتـيـاز بـرق بـراي خـانـه هـاي تـازه                   
ساخت با هزينه اي چنـد بـرابـر غـيـر          

 منطقي به نظر مي آيد.
 

  کارگران
پنج ماه حقوق معوقه در واحد  
تعمير وماشين االت اداره کل  

 راه وترابري سنندج
 

نــفــر از      ۱۵ بـه گــزارش رســيـده         
تعميرکاران اداره کل راه وترابري شهر 
سنـنـدج کـه مـکـانـيـک،بـاتـري سـاز                 

ماه است  ۵ وآهنگر مي باشند حدود 
که حقوق خود را دريافت نکرده اند و   
همچنيـن ايـن اداره از دادن عـيـدي               
وپاداش وديگر مزايا به آنان نـيـز سـر      
باز مي زند که همگي آنان بـه مـدت       
يـک هـفـتـه اسـت کـه دسـت از کــار                    
کشيده وهم اکنون در اعتصاب به سر 

کميـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              .مي برند
-کمک به ايجاد تشکل هاي کارگـري 

 ۱۳۹۲ اسفند  ۲۴ 
 

تاکيد بر ضرورت ايجاد  
وحدت در ميان فعاالن وتشکل  

 هاي واقعي کارگري
 

جلسه مشترک عده اي از فعـاالن  
کارگري از شهرهاي مختلف در ايـام    
عيد در شهر سقز تشـکـيـل شـد. در            
ايــن جــلــســه بــر ضــرورت گســتــرش           

فعاليت هاي کارگري در   وهماهنگي
سراسر کشور تاکيد گـرديـد ونـظـرات       
مختـلـف در جـهـت ايـجـاد تشـکـل                 
سـراســري مــورد بــحـث قـرارگــرفــت.          

که حاکميـت    تاکيد همگان بر آن بود
سر مايه داراي باهمه جناح هاي خود 
درجــهــت جــلــوگــيــري از گســتــرش            
فعاليـت هـاي کـارگـران هـمـاهـنـگ               
ومتحدانه عمل ميکنند. اين جـنـاج      
هاي متحد در هماهنگي بايکـديـگـر    
در سرکوب کارگران و تضييع حـقـوق     
آنـان تـالش مـيـکــنـنـد. هـمــچـنـيــن                 
اقدامات اخير دولت از قبيل تعـيـيـن    
حد اقل دسـتـمـزد مصـوب شـو راي            
عالي کار و تاکيد بر تداوم سـيـاسـت      
حذف يارانه ها توهمات مـوجـود در       

سازشکار کارگري   بين برخي محافل
تـدبـيـر و اعـتـدال و              نسبت به دولت

ــه.                 ــتـ ــکـــار ســـاخـ ــد!!! را آشـ امـــيـ
بـيـش از هـر زمـان احسـاس                اکنون

ميشـود کـه فـعـاالن وتشـکـل هـاي                
واقــعــي کــارگــري، در يــک بــرنــامــه            
هماهنگ به تـدويـن سـازو کـارهـاي            
مناسب براي دفاع از کـارگـران اقـدام      
نمايند .(منبع:سايت کانون مدافعان   

 حقوق کارگر)
 

اجراي قانون مشاغل سخت  

و زيان آور در خصوص  
 »شاطر«کارگران 

 
عضو هيات »  عبداهللا بلواسي«

مديره انجمن صنفي کـارگـران خـبـاز       
مريوان و سروآبـاد خـواسـتـار اجـراي          
قانون مشاغل سخت و زيـان آور در        

شد؛ در  »  شاطر« خصوص کارگران 
حرفه مشغول به کارند.  ۴ هر نانوايي 

ــر «  ــاطـ ــي        »  شـ ــان مـ ــه نـ ــزد،     کـ پـ
که نان را از تنور بـيـرون     » پيشکار«

که خـمـيـر را        »  خميرگير« آورد،  مي
که خمير را   »  وابر« گيرد و  چونه مي
کند. از اين بين، شاطر که به  پهن مي

صورت دائـمـي در مـعـرض حـرارت            
تنور قرار دارد بايـد مشـمـول قـانـون          
مشــاغــل ســخــت و زيــان آور قــرار             

هـاي   وي ادامه داد: البته حرفه   .گيرد
پيشکاري، خميرگـيـري و وابـري هـم           

هاي خاص خودشان را دارند و  سختي
بايد مشمول قانون مشاغل سخـت و    
زيان آور قرار بگيرند امـا شـاطـر در          
اولويـت قـرار دارد. حـرارت دائـمـي               
تنور منجـر بـه سـردرد، چشـم درد،             

 ۴ شود.  هر  سينوزيت و... شاطر مي
 ۱۵ کارگر نانوايـي روزانـه بـيـش از             

ايستند که احتمـال   ساعت روي پا مي
هـايـي نـظـيـر ديسـک کـمـر،                  بيمـاري 

ديسک گردن، آرتروز و واريـس پـا را         
کنـد. هـمـچـنـيـن           ها تقويت مي در آن

گرد و غبار آرد که در فضاي نانوايـي  
شود براي ريه کـارگـران بـه         پخش مي

بلواسي در پـايـان       .شدت مضر است
بــا بــيــان ايــنــکــه شــاطــر نــانــوايــي             

ها مشـمـول قـانـون مشـاغـل            سنگک
شونـد   سخت و زيان آور محسوب مي

از عدم اجراي اين قانون در خصـوص    
.کارگران خباز مريواني انـتـقـاد کـرد      

 (منبع ايلنا) 
 

کميته   ١١ اطالعيه شماره 
دفاع از کارگران دستگير شده  

محمد موالنايي در   –مهاباد 
 بيمارستان مهاباد بستري شد

 
 

فـرورديـن سـال         ٦ روز چهارشنبه 
کـارگـري       ، محمد موالنـايـي  ١٣٩٣ 
روز بـه       ٥ کـه بـراي مـدت              زنـدانـي  

مرخصي آمده بود، در بـيـمـارسـتـان          
امام خميني مهاباد با تجويز دکترها 
براي معالجه آرتروز ، فشار خون بـاال  

مـحـمـد     .و عفونت ريه ها بستري شد
سال سن دارد و به جرم  ٧٦ موالنايي 

هـاي کـارگـري، دسـتـگـيـر و               فعاليت
کـمـيـتـه دفـاع از             .زنداني شده اسـت 

کارگران دستـگـيـر شـده بـار ديـگـر،              

ساله کـه بـه        ٧٦ بازداشت اين کارگر 
جرم دفاع از طبقـه کـارگـر بـه زنـدان            
مــحــکــوم شــده اســت، را مــحــکــوم           

کـنـيـم       م�کند و همچنين اعالم مي
که مسئـولـيـت امـنـيـت جـانـي ايـن                
کارگر زنداني بر عهده قـوه قضـائـيـه         

کــمــيــتــه دفــاع از کــارگــران             .اســت
 دستگير شده مهاباد

 
 
 
 

کميته   ١٠ اطالعيه شماره 
دفاع از کارگران دستگير شده  

اطالعيه کارگران   –مهاباد 
دستگير شده مهاباد پيرامون  
تعيين دستمزد کارگران در  

 آستانه سال نو
 

دستمزدهاي به مراتب زيـر خـط       
فقر، عـيـدي شـوراي عـالـي کـار بـه                

 کارگران
 

ماه آخر هر سال، شـوراي عـالـي        
است از نـمـايـنـدگـان           کار که مرکب 

دولت به عـنـوان کـارفـرمـاي بـزرگ،           
نــمــايــنــدگــان کــارفــرمــايــان بــخــش         

هـاي     خصوصي و نـمـايـنـده تشـکـل            
دولتي در مـحـيـط کـار، بـراي تـوده             
کــارگــر حــداقــل دســتــمــزد تــعــيــيــن          

هاي  کنند. امسال نيز به روال سال  مي
قبل دستمزد چند برابر زير خـط فـقـر      

کـارگـر   را به کارگران تحميل کردنـد.     
نـــيـــروي کـــارش را در بـــازار بـــه                 

ساند تـا در     ر دار به فروش مي سرمايه
مقابل بـراي امـرار مـعـاش خـود و                

اش مزد دريافت کـنـد. او بـا          خانواده
دستمزدي که از اين طريـق بـه دسـت        

ي خـوراک، پـوشـاک،           آورد، هزينه مي
مسکن، تحـصـيـل فـرزنـدان و... را               

ي    پردازد تا بـتـوانـد بـراي ادامـه            مي
حيات و فروش دوباره نيروي کـار بـه       
صاحب سرمايه، تجديد قوا کند. بـه     
دليل وجود نابرابري و تضاد طبقاتـي  
در مناسـبـات اجـتـمـاعـي کـنـونـي،              
تعيين دستمزد نيز واقعي نـيـسـت و        

بـخـشـي از حـاصـل              کارگران فـقـط    
کـنـنـد و         دسترنج خود را دريافت مي

داران    بخش ديگـر از آن را سـرمـايـه            
کـنـنـد. امـا آنـچـه کـه                  تصاحب مـي 

امروز به يک معـضـل اسـاسـي بـراي          
طبقه کارگر در ايران تـبـديـل شـده و           
ــا ايــن مشــکــل              کــارگــران زيــادي ب

انـد، پـرداخـت نشـدن هـمــان               مـواجـه  
دستمزدها و مزاياي ناچيز و زير خط 

هـاي اخـيـر عـدم            است. در سـال   فقر 
کــارگــران تــوســط        پــرداخــت حــقــوق    

روز گسـتـرش        داران، روز بـه        سرمايـه 

يافـتـه و بـه امـري رايـج و مـتـداول                    
تبديل شده است. اين روند باعث شده 

هـاي مـخـتـلـفـي از طـبـقـه                 که بخش
کارگر، همواره با اين معـضـل دسـت      

هاي مختلف  به گريبان باشند و از راه
براي گرفتن مطالبات خود، دست بـه  
مبارزه بزنند. کارگراني که با مشکل 

انـد از راه         هاي معوقـه مـواجـه      حقوق
هاي مختلـف ، از جـملـه تـجـمـع ،                 
تحصن ، راهپيمايي و اعـتـصـاب و          
اشکال ديگر اعتراض و مبارزه ، بـه      

بــاري کــه صــاحــبــان          شــرايــط اســف   
ــه بــراي آنــان رقــم زده            ــد،    ســرمــاي ان

داران    کـنـنـد. سـرمـايـه            اعتراض مـي 
هاي کارگري  همواره در برابر اعتراض

براي گرفتن مطـالـبـات مـعـوقـه، بـه            
ــه   ــان ــه ــود و                  ب ــه رک ــمل ــي از ج ــاي ه

ورشکستگي، کمبود منابع و امـثـال   
گويي به کـارگـران طـفـره          آن، از پاسخ

روهــاي    مــي رونــد و آنــهــا را بــه راه             
هـا و ديــگـر نــهـادهــاي             خـانــه    وزارت

دهند. امسال نيز با   دولتي ارجاع مي
برجسته کردن اين موضوع کـه گـويـا      
افـزايــش دسـتــمــزد کــارگــران بــاعــث         
ازدياد تورم خواهد شد، بار ديگر فقر 

خـواهـد بـر         و فالکت بيشتري را مـي   
هـاي     جامعه تحميل کـنـنـد. تشـکـل        

دولتي در محيط کار کـه ظـاهـرا بـه         
زنـنـد.      نفع طبـقـه کـارگـر چـانـه مـي             

روندي که در مـوارد مـتـعـدد ، بـي                
حاصل بودن خود را به اثبات رسانـده  

اي جز کشمکش هـا و چـانـه         و نتيجه
زنــي هــاي بــيــهــوده بــا بــورکــراســي           

ي اداري ، فايده ديگـري بـراي      پيچيده
کارگران در بـر نـداشـتـه اسـت. امـا                  
واقعيت اين است کـه هـيـچ دلـيـل و            

اي بـراي کـارگـران پـذيـرفـتـنـي                  بهانه
نيست و آنهـا بـا مشـاهـدات روزانـه            

اند که از    خود متوجه اين مسئله شده
حــاصـــل زحـــمـــت آنـــهـــاســـت کـــه           

تر مي شـونـد    داران فربه و فربه سرمايه
و بسياري از مـعـادالت اقـتـصـادي            
سرمايه و سود و زيـان نـاشـي از آن،          
هيچ ربطي به آن ها ندارد. کارگـرانـي    

هاي متـوالـي حـقـوق خـود را             که ماه
کـنـنـد ، حـق دارنـد از                 دريافت نمـي 

داران بپرسنـد کـه آيـا آن هـا              سرمايه
تـوانــنــد حــتـي يــک روز چـنــيــن               مـي 

شرايطي را تحمل کنند؟ واقعيت ايـن  
است که با وجود بـحـران اقـتـصـادي          
موجود، طيف وسيـعـي از کـارگـران         
اخراج شده و به ارتش بيکاران ملحـق  

اند، تعداد کودکان کار بـه شـدت      شده
افزايش يافته، رواج فقر و تن فـروشـي   

کـنـد و طـيــف           کـمـاکــان بـيــداد مـي        

 ۸ صفحه                      
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 ۷ از صفحه

وسيعي از کارگران و فعالين کارگـري  
هاي واهي دستگير و زندان  را به بهانه

اند. ما ضمن تـبـريـک سـال نـو،            کرده
کـنـيـم کـه کـارگـران بـراي                 اعالم مي

رسيدن به مطالبات و پرداخت حقـوق  
خود، به اتحاد و همبستگي بيشتـري  
نياز دارند. کارگران مـراکـز تـولـيـدي         
بــايــد تــالش کــنــنــد تــا بــا ايــجــاد               

هــاي مســتــقــل کــارگــري و            تشــکــل
ــت از     ــاي ــمــامــي          حــم ــگــر، ت هــم دي

هاي معوقه خود را طلب کنـنـد    حقوق
و نسبت به دستمزد ناچيز تعيين شده 
از طرف شوراي عالي کـار اعـتـراض      

 کنند.
کميته دفاع از کارگران دستگـيـر   

 شده مهاباد
 

ديدار جمعي از فعالين  
کارگري و اعضاي کميته  

هماهنگي با فعال کارگري  
 محمد موالنايي  

چندي پـيـش در آسـتـانـه  سـال                 
ــيــن کــارگــري             نــو،جــمــعــي از فــعــال
واعضاي کميته  هـمـاهـنـگـي بـراي             
کمک به ايجادتشکـل هـاي کـارگـري         
شهرهاي سـنـنـدج وکـامـيـاران بـراي            
ديدار واعالم حمايـت خـود از فـعـال           
کارگري وعضو کميته  هـمـاهـنـگـي          
"محمد موالنايي" به منزل ايشان در     
شهر مهاباد رفته وبا نامبرده که براي 
درمان بيماري آرتـروز در مـرخصـي          
استعالجي به سر مـي بـرد مـالقـات         

سـالـه      ٧٦ محمد موالنـايـي     کردند.  
،عضو کميته  هماهنـگـي اسـت کـه         
تنها به جرم دفاع از حـقـوق خـويـش           
وساير کارگران وزحمتکشـان مـانـنـد       
خود از طرف دستگاه قضـايـي شـهـر       

سـال حـبـس         ١ مهـابـاد بـه تـحـمـل             
تعزيري محکوم شده و روانه ي زنـدان  

بعلت  ٩٢ اسفند  ٢٧ شد که در تاريخ 
ــار از                    ــج بســي ــت ســن و رن ــول ــه ک

بـيـمـاري       -بيماريهاي متعدد آرتـروز   
درمـان    قلبي وناراحتي کليه و جهـت 

روز به وي مـرخصـي داده      ٥ به مدت 
ــا مــحــمــد              ــان ب ــدگ ــن ــدارکــن شــد.دي
موالنايي حمايت همه جـانـبـه  خـود         
وبه خصوص کميته ي هماهنـگـي را     
از نامبرده وساير فـعـالـيـن کـارگـري           
واعضاي دربند کميته ي هماهـنـگـي    
که متحمل حبس هسـتـنـد را اعـالم         
داشته وخواهان آزادي بي قيد وشـرط  
نامبردگان در اسرع وقت مي بـاشـد.     
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

 تشکل هاي کارگري
 ۱۳۹۳ فروردين  ۵ 

 
احضار عباس هاشمي،فعال  

 کارگري  
 

 ۲۸     بنابر خبر رسيده در تـاريـخ    
عبـاس هـاشـمـي         ۱۳۹۲ اسفند ماه 

عضــو کــمــيــتــه        فــعــال کــارگــري و     
بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                 هماهنـگـي  

ــري          ــارگ ــاي ک ــه اداره        تشــکــل ه ب
شهر اشنويه احضـار شـد.       اطالعات

ــي           ــم ــاش ــاس ه ــب ــه     ع  ۴ مــدت     ب
مورد بـازجـويـي قـرار        و نيم  ساعت 
مـامـوريـن     و در ايـن مـدت            گرفته 

ايشان را تحت فشار قـرارداده بـودنـد      
که از کميته هماهنگي استعفـا دهـد     

ــدان      در غــيــر ايــن صــورت             ــه زن ب
اداره  تقاضاي   . خواهد يافت  انتقال

اطالعات اشنويه از فـعـال کـارگـري           
با مخالفت شديد از     عباس هاشمي

طرف اين فعال کـارگـري روبـرو شـده           
بود که نهايـتـا آن اداره مـجـبـور بـه               

ما اعضاي کميتـه   آزادي ايشان شد.  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

احضــار و       تشــکــل هــاي کــارگــري      
و ديـگـر      عـبـاس هـاشـمـي           تهديـد    

فعالين کارگري را بـه هـر شـکـلـي و            
تحت هر عنواني محکوم مي کنـيـم.   
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

فــرورديــن    ٥   تشــکــل هــاي کــارگــري    
 ۱۳۹۳ 

 
جانباختن کارگر ساختماتي  

 به دليل نا امني محيط کار
 

 ۴/۱/۹۳ ظــهــر روزدوشــنــبــه       
کارگري با نام " مسلم سـاعـدي " از           

روســتــاي دويســه از تــوابــع           اهــالــي
سنندج که در ساختمانـي در شـهـرک        
دگايران روبروي بيمـارسـتـان تـوحـيـد         
سنندج مشغول بکار بود حـيـن کـار        
دچار حـادثـه شـد وجـان خـود را از                  

ايـن کـارگـر کـه بـوسـيلـه               دست داد.   
باالبر مشـغـول جـابـجـايـي مصـالـح             
ساختماني به داخل طبقات ساختمان 
بود به علت ازجاکنده شدن دسـتـگـاه      
باالبر ودرنتيجه سقوط آن از طـبـقـه           
هفتم ساختمان وافتادن دستگاه برسر 
وبدنش دچار حادثه شده ودر دم جـان    

امنيت   خودرااز دست مي دهد.نبود 
در محيط کـار ونـاچـيـزبـودن سـطـح              
ايمني وسايل وابزار کار،روزانه باعث 
جانباختن هزاران کارگر مانند مسلـم  
ساعدي است که کارفرمايان به دليـل  
زياده خواهي و سود بيشتر کـمـتـريـن     

اعضاي   توجه را به اين امر دارند ما

کميته هماهنگي نيز جان باختن ايـن  
کــار گــر را بــه دوســتــان و اعضــاي              
خـانـواده ايـن عـزيـز از دسـت رفـتــه                  
تسليت عرض مي نمـايـيـم. کـمـيـتـه           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

فـرورديــن     ٦ تشـکـل هـاي کــارگـري           
 ۱۳۹۳ 

  
 

مزدکارگران نانوايي به  
شرط افزايش قيمت نان زياد  

 شود مي
فــرورديــن ايــلــنــا،بــا   ٦ بــه گــزارش  

توجه به بخشنامه شوراي عالـي کـار     
قـانــون کــار، دســتـمــزد          ۴۱ و مـاده      

کارگران بـايـد هـر سـالـه در ابـتـداي                
فروردين ماه افزايش پيـدا کـنـد ولـي         
افزايش مزد کارگران خباز (نانوا) به   

شود کـه   افزايش قيمت نان منوط مي
ــت      ــه اس ــادالن ــاع ــن         .ن ــاس اي ــراس ب

تر از سـه مـاهـه اول             گزارش،نان زود
شود و افزايش قـيـمـت       سال گران نمي

معـمـوال بـه شـهـريـور مـاه مـوکـول                  
شود. با اين حال مـابـه الـتـفـاوت          مي

مـاهـه بـه کـارگـران             ۶     ايـن تـاخـيـر      
 .شود پرداخت نمي

 
 

گزارشي در مورد وضعيت  
کارگران سد بنيدر منطقه    

 مريوان
کــارگــران ســد بــنــيــدر واقــع در           
شهرستان مريوان به دليل سياستهاي 
سرمايه محـور کـارفـرمـايـانشـان در           
شرايط سـخـتـي بـه سـر مـي بـرنـد.                   
مجموع کارگران مشغول بـه کـار در       
قسمتهاي مختلف پروژه ي ايـن سـد       

نــفــر مــي رســد کــه داراي            ٤٨٠ بـه    
ــاي       ــراردادهـ ــا         ١ قـ ــه      ٥ تـ ــالـ سـ

مـاه اسـت        ٤ هستند.کارگران مدت    
که حقوق وعيدي دريافت نـکـرده انـد      

 ٧ وجداي از اين حقوق معوقه،مـدت    
سال است که حق سنوات نيز بـه آنـان     
پرداخت نشده است. کارفرمايان سـد     
جداي از عدم پرداخت ماه ها حقوق و 
سـال هـا حـق سـنـوات ،بـه ايـن هــا                    

کفايت نکـرده واقـدام بـه اخـراج             نيز
نفر ازکارگـران در     ٣٦٠ موقت تعداد 

بـا نـام        ٩٢ ماه هاي بهمن واسـفـنـد        
توجيهي "مرخصي با پرداخت نصـف   
حقوق " کردند که قرار بوده تـا اوايـل        

طول بکشد  ٩٣ سال جديد يعني سال 
وکارگران بعداز تعـطـيـالت عـيـد بـه           
سرکارشان برگردند اما در طـول ايـن       
دو ماه مرخصي اجباري هـيـچـگـونـه      
حقوق وعيدي بـه کـارگـران پـرداخـت          
نشده است. کميته هماهـنـگـي بـراي        

-کمک به ايجاد تشکل هاي کارگـري 
 ١٣٩٣ فروردين  ٣ 

  
  زندان و دستگيري

ــال            ــعــ ــار(فــ ــتــ ــرســ ــردار پــ ســ
دانشجويي) از سوي نيروهاي سـتـاد      

ي اطـالعـات شـهـرسـتـان          خبري اداره
 سـردار پـرسـتـار         .سقز بازداشـت شـد    

اواسط تيرماه سال گذشته بـه دنـبـال        
انتـقـاد از سـعـيـد جـلـيـلـي، نـامـزد                    

از دانشـگـاه      ٩٢ انتخابات خردادماه 
آزاد اسالمي تهران ــ واحـد عـلـوم و             
تحقيقات اخراج و از تحصيل محروم 

ماه در سـقـز        نهم فروردينو  .شده بود
بــازداشــت گــرديــده از وضــعــيــت و            
ســرنــوشــت ســردار پــرســتــار اطــالع          

 .باشد دقيقي در دسترس نمي
 

بـه گـزارش "هـرانـا"          مهابـاد:     
دســتــگــاه قضــايــي رژيــم "ســامــرنــد          
فرهمندي" يکي از اهـالـي روسـتـاي            

 ١٠ "ايندرقاش" از توابع مهاباد را به  
يـک مـنـبـع        .سال زندان محکوم نمود

مطلع اتهامات سامرند فرهمندي را   
امنيتي و سياسي عنوان کـرده اسـت     
ــات اتــهــامــات و                   ــي از جــزئــي ول
مستندات دادگاه براي محـکـومـيـت     
وي اطالع بيشتري در دست نـيـسـت.    

سـالـه قـبـال نـيـز بـه                 ٢٣ اين جـوان      
دفعات توسط نيروهاي امنيتي رژيـم  

 .احضار و بازداشت شده بود
 

 
مرگ ناشي از مصرف الکل  

 آلوده
فـرورديـن مـاه "           ١٠ يکـشـنـبـه       

شاهو فتحي" بر اثر مصرف مشروب  
 .آلــوده جــان خــود را از دســت داد               

سـال سـن      ٣٠ شاهو فتحي که حدودا 
و داراي زن و فـرزنـد بـعـلـت مصـرف           
مشروبات آلوده جان باخت. قابل ذکر 
است که تاکنون دهها تن در شهرهاي 
مختلف ايران بر اثر مشروبات آلـوده    

 .جان باخته يا ناقص العضو شده اند
 

 خودکشي
فروردين:  "شرمـيـن قـدرتـي"          ٧  

ساکن روستاي "گوالنه" از توابع شهـر    
 .ديواندره اقـدام بـه خـودسـوزي کـرد             

ساله و صاحب فرزند که  ٢٥ شرمين  
گفته مي شود بـه دلـيـل اخـتـالفـات           
خانوادگي دسـت بـه خـودسـوزي زده           
بود، قبل از انتقال به بيمارستان شهر 
ديواندره بر اثر شدت جراحات نـاشـي   
از سوختگي متاسفانه جان خود را از 

 .دست داد
 

در هفته گذشته قلـب سـه     

عزيز(حميرا نجيبي، طلعت  مادر 
حنيفه پور و فاطمه بوستان چي) 
در شهرهاي سنندج و سقز  از     

 تپش ايستاد.
 

رفيق تـوفـيـق  پـيـرخضـري  در                 
يـادي  ارتباط با مادرش نوشته است: 

از مادر عزيزم حميرا نجـيـبـي (دايـه        
حميرا) روز شنبه نهم فـرورديـن مـاه         
قلب سرشار از اميد و آرزو به رهائـي  
انسان از نظام ضد انسانـي سـرمـايـه       

سالگي در يکـي از     ۸۰ مادر در سن 
بيمارستانهاي شهر سنندج از تـپـش       
ايستاد. خبر فوت دايه حمـيـرا مـايـه       
تاثر و اندوه فـراوانـي بـراي بسـتـگـان           
ودوستدارانش گرديد.. دايه حميرا از     
زمره آن دسته از مادران فـدار کـار و       
مبارز شهر سنندج بود که شجاعتش 
ورد زبــانــهــا بــود. او ســمــبــل زنــي               
عدالتخواه و برابري طلـب بـود. دايـه         
انساني دلسوز و تکـيـه گـاه جـوانـان          
انـقــالبـي و کــمـونــيـســت بــود، دايــه             

دفــاع از ارزشــهــا و آرمــانــهــاي             در
کمونيستي هيچ ابائي نـداشـت و در         
مقابل مرتجعين مـحـکـم و اسـتـوار          
مي ايستاد. منزلش مکـانـي گـرم و         
امن براي جوانان راديکال و انـقـالبـي    
بود. دايه حميرا بدليل نزديکـيـش بـا       
شخصيتهاي مبارز و قديمي سننـدج  
و مـريـوان، شـخـصـيـتـهـائـي امـثـال                
رفقاي جانباخته ايوب نبوي و حسين 
ــيــن دهــهــا              ــيــرخضــري و هــمــچــن پ
شخصيت ديگر که خوشـبـخـتـانـه در        
قيد حيات مي باشنـد و هـمـچـنـيـن           
بـعـنـوان مـادر پـيـشـمـرگ (تـوفـيـق                   
پيرخضري ) و روابط بسيـار گـرم بـا         
خانواده جانباختگان و مبـارزيـن. بـه       
شخصيتي انقالبي، آگـاه و امـيـدوار        
براي رهائي انسان از قيد نـظـام ضـد        
بشري سرمايه تبديل شـده بـود . از            
تهران و کـرمـانشـاه و کـامـيـاران و                 
سننـدج ,سـقـز و مـريـوان و بـوکـان                    
و..... با شخـصـيـتـهـاي سـيـاسـي و                  
خــوشــنــام روابــط داشــت، مــنــزلــش         
مکاني امن و گـرم بـراي پـذيـراي از           
انسانهاي شريف و آزادي خواه بـود .      
دايــه حــمــيــرا بــه مســافــرت عــالقــه          
فراواني داشـت آنـهـم بـراي ديـدار و                
روابط با انسانهاي شـريـف و مـبـارز         
بود . تالشهاي روز مره دايه حميرا و    
دفــاع ســر ســخــت او از آرمــانــهــاي            
کمونيـسـتـي در زنـدگـي فـرزنـدان و                
اطرافيانش و بخش زيادي از جـوانـان   
شهر و روستاهاي سنندج و مريوان و   
کامياران تاثيرات مـثـبـتـي بـدنـبـال            
داشت. دايـه حـمـيـرا بـارهـا تـوسـط                

 نگاه هفته...

 ۹ صفحه                      
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 ۸ از صفحه

                      
 فاصله بردگي و آزادگي         

 دلم گروگان کودکي است 
 بس بي گناه 

 مادري بي کس و کار 
 از اين پس، تنها 

انديشمندي، سـر بـه دار اسـت،             
 سحر 

 کجاست روياهاي کودک او؟ 
 ميان همهمه کودکان شهربازي؟ 

يا غوغـاي مـهـمـانـيـهـاي هـزار             
 فاميل؟ 

در گهوراه خوشبختـي هـاي بـاد        
 آورده يا

 مست خنده قلقلک هاي پدر؟  
++++ 

 نه ، نه ، هيچکدام 
 پشت ديوار پيچ در پيچ زندان ، 
 در خياالت وهم آلود سياست ، 

 زندان و مرگ و شکيبايي،
 در پاي ديوار چشم انتظاري 
 درتماشاي اينهمه سنگدلي 

 در روياي واپسين بوسه هاي پدر 
به دنبال مـعـنـاي اشـک پـنـهـان              

 مادر 
+++++ 

 سراغ خدا را از که بايد گرفت؟ 

 گلوله هاي سربي؟ 
 چوبه هاي دار؟ 

 يا ديوارهاي هزار پستوي زندان؟ 
 گلبانگ مسجدهاي شهر؟  

 البالي کتاب هوسناک قانون ، 
يا مردمان سـر در گـريـبـان بـي              

 درد؟ 
++++ 

 کدام اسباب بازي ؟ 
 کدامين بوسه ها؟ 
 کدامين خاطرات؟ 

 تلخي حکم بيدادگران را 
 از خاطرش خواهد زدود؟ 

+++ 
 پدر آنجاست هنوز ! 

 پايش چرا يک وجبي، 
 با زمين فاصله دارد؟ 
 مادرش با گريه گفت! 

اين است فاصله بردگي و آزادگي 
 ، 

 رسول بداغي ، زندان رجايي شهر 
اين شعر بسيار زيبـا را وسـيـعـا         
پخش کنيد . رسول بداغي را بعـد از     
سي سال سابقه کار بعنـوان دبـيـر در        

دستگير و  ۸۸ اسالم شهر بعد از سال 
قاضي صلواتي او را به اتهام تـبـلـيـغ     
عليه نظام به شش سال حبس و پـنـج     
سال محروميت  از فـعـالـيـت هـاي              
اجتماعي محکوم کرد. رسول بداغي  
در زندان بارها اعتصاب غذا کـرده و    
به اين حـکـم بـيـشـرمـانـه حـکـومـت               
اســالمــي اعــتــراض کــرده اســت. او           

 هيچگاه مرخصي نرفته است. 
 

بازتکثير از کميته  مبارزه  
 براي آزادي زندانيان سياسي  

 فاصله بردگي و آزادگي
  شعري از معلم زنداني رسول بداغي

دستگاه هاي سرکوبـگـر رژيـم مـورد         
اذيت و آزار قرار گرفت. همـزمـان دو      
فرزند، داماد و يکـي از نـوه هـايـش           
توسط اطالعات سپاه پاسدارن روانـه  
زندان شدند. و خودش نيز ناچـار شـد      
که مدتي مخفيانه زندگي کنـد. ايـن      
در شرايطي بود که فرزند بزگترش هم 
در صفوف پيشمرگان کومله فعاليـت  
مي کرد. خودش بارها ايـن دوران را       
به عنوان يـکـي از سـخـتـريـن دوران             
زندگيش ياد مي کرد. امـا تـمـامـي          

اين فشارها نتوانست ذره اي از ايمان 
راسخ او به رهائي انسـان از شـرايـط          
موجود بکـاهـد. دايـه حـمـيـرا بـراي               
ديدار و پيوند عاطفي با فرزنـدش در    
صفوف پيشمرگان کومله در مناطـق  
کوهستاني کردستان ايران و منـاطـق   
مرزي کردستان عراق مدام در آمد و   
رفت بود. در همين رابطه نيز بـاجـمـع     
زيادي ازپيشمرگان کومه له آشـنـا و       
دوست شده بود. دايه بـراي ديـدار بـا         
فرزند وهمسر فرزندش و نـوه هـايـش        

د و   ئ وديگر بستگانش در کشـور سـو    
نروژ و فنالند به اروپا سفر کـرد و در      

اين رابـطـه نـيـز بـا جـمـع زيـادي از                     
شخصيتهاي سياسي که يرا ي ديـدار    
پيش او مي رفتند دوست و صميمـي  
شد .مادري جذاب و دوسـتـداشـتـنـي       
بود براي بر قراري روابط هنـر خـاص     
خودش را داشـت، خـيـلـي زود جـاي            
خودش را در ميـان آشـنـايـان جـديـد           
بعنوان دوست و يار صـمـيـمـي پـيـدا         
مي کرد . يـاد و راه پـر افـتـخـارش                 

 گرامي باد
 

ســعــيــد ويســي در ارتــبــاط بــا            
نـوشـتـه    فاطمه بوستان چي      مادرش 

است: ديـروز قـلـب مـادر عـزيـزم از                
طپش باز ايستاد ، بـعـد از سـکـتـه              

روز    ٣٥ مغزي وقلبي ، و نزديـک بـه       
دست و پـنـجـه نـرم کـردن بـا مـرگ                  
،متاسفانه توان مقاومتش تمـام شـد     
و ما را در سوگ و ماتم گذاشت ، از   
زماني که بياد دارم مـادر عـزيـزم را        
مشغول کار و زحمت در خـانـه ديـدم        

فرزندش را بـزرگ   ۸ به نحو احسن  او
کرد ، او نه تنها يک مـادر دلسـوز و         
مهربان بود بلکه يک معلم فرزانه بود 
، هميشه به ما ياد ميداد که از هيـچ  
مشــکــلــي نــهــراســيــم ، مــهــربــانــي           

،دلســوزي،راســتــگــويــي و کــمــک بــه        
ديگران را از وي آموختيم .بـه شـدت      
از ظلم کردن به ديگران بيـزار بـود. و        
سنگ صـبـور هـمـه بـود و لـيـسـت                   
بزرگي از خوبيها را مـيـشـود رديـف         
کرد.يادش براي هميشه در قـلـبـمـان          

 .خواهد بود
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کــارگــري بــه خــانــواده گــرامــي ايــن           
عــزيــزان تســلــيــت مــيــگــويــد. يــاد            

 عزيزشان گرامي است. 
 

 نگاه هفته...           

هماهنگ کنندگان صـفـحـه مـن       
ريحانه جباري هستم، ميخواهنـد بـا     

نفر در امضا  ۱۰۰۰۰۰ فردي که نفر 
طومار است، تماس گـرفـتـه و بـا او           
مصاحبه کـنـنـد و بـگـويـنـد کـه در                 
جنبش عليه اعدام ريـحـانـه جـبـاري          
جايگاه ويـژه اي دارد و اسـمـش در                
تاريخ مبارزه علـيـه اعـدام در ايـران           

 ثبت خواهد شد. 
 

از ايران خبر ميرسد که تقالها و   
گفتگوها با خانواده مقـتـول نـتـيـجـه         
بـخـش نـبـوده و ظـاهـرا جـالل پســر                  
مرتضي سربندي روز شنبه اين هفتـه  
ميخواهد از اجراي احـکـام خـواهـان         
اجـراي فـوري حـکـم اعــدام ريـحـانــه               

 بشود.
  

طبق اخباري که مـا بـه دسـت آورده            
ايـم، آمــلـي الريــجـانــي رئـيــس قــوه             
قضاييه حـکـومـت اسـالمـي کـه در             
جريان کمپيـن نـجـات ريـحـانـه قـرار              

گرفته و مجموعه اعـتـراضـات بـيـن          
المللي به گوش او هم رسيده، کماکان 
ميکويد حکم را لغو نميکنيم و تنهـا  
راه نجات ريحانه راضي شدن خانواده 
مقتول است. در اوضاع کنوني فـعـال    
اين سياست حکومت اسالمي ايـران    
است به همراه تهديد خانواده ريـحـانـه    
واعمال فشار به کسـانـي کـه از ايـن             
کمـپـيـن حـمـايـت مـيـکـنـنـد، رژيـم                   
اسالمي جا خـالـي داده و بـه مـردم               
آدرس اشتباهي ميدهد و همـه را بـه       
دعا و نيايـش دعـوت مـيـکـنـد. در              
حاليکه همان حکومتي که ريحانه را 
دستگير و پرونده سازي کرده و او را       
شکنجه کرده تا اقـرار بـگـيـرد و بـه              
اعدام محکوم کرده، همان حکـومـت   
بايد حکم را لغو کند. اين حـکـومـت     
فقط زير فشار خرد کننده ، حـکـم را       
لغو ميکند، پس به اعتراضات بـايـد   
شدت و حدت بيشتري بخشيد . ايـن     

 تنها راه نجات ريحانه است. 

 آخرين اخبار کمپين نجات ريحانه
 امضاهاي طومار دفاع از ريحانه از مرز صد هزار امضا گذشت

  ريحانه را بايد نجات دهيم!
 

 ۱۰ صفحه                      
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تنها راه نجات ريحانه از نظر مـا  
شدت بـخـشـيـدن بـه اعـتـراضـات و                 
دعوت از همه هنرمندان در جـهـان،       
همه مخالفين اعدام و همه مدافعيـن  
حقوق زنان در سراسر جهان اسـت کـه     
بهر طريق ممـکـن از ريـحـانـه دفـاع             
کنند. . ما بايد دولتـهـا و اتـحـاديـه            
اروپا را تحت فشار بـگـذاريـم کـه از           
جـمــهــوري اسـالمــي ايــران و آمــلــي           
الريجاني بخواهند فورا حکـم اعـدام     
را ملغي کند. اين ميـسـر نـمـيـشـود          
مگر با شدت بخشيدن به اعتراضات 
بين المللي. بايد دولـت آلـمـان و يـا              
سوئد و يا هلند و يا کاتـريـن اشـتـون       
رسما اعالم کـنـنـد در صـورت عـدم            
لــغــو حــکــم اعــدام ريــحــانــه روابــط           
خودشان با جمهوري اسالمي ايران را 
مورد بازبيني قرار خواهند داد. بايـد   
سفراي حکومت اسالمي فـراخـوانـده      
 شوند و رسما به آنها اعتراض بشود. 

 
کمپين نجات ريحانه با قـدرت تـمـام      
تا اعالم لـغـو حـکـم اعـدام ريـحـانـه               
ادامه خواهد يافت. اين يک کـمـپـيـن      
در نجات جان ريحانه، يـک کـمـپـيـن          
عليه اعدامها در ايران و يک کمـپـيـن    
در دفاع از حرمت و حـقـوق انسـانـي         

 زنان است.
  

 به کمپين نجات ريحانه بپيونديد!  
 

هفته همبستگي با ريحانه جـبـاري ،     
 هفته تالش براي لغو حکم اعدام

 
سالـه اي     ۲۶ ريحانه جباري زن جوان 

اســت کــه در خــطــر اعــدام هســت.              
ريحانه به اتهام قـتـل فـردي بـه اسـم              
مرتضي دستگير و هفت سـال اسـت       

 که در زندان است. 
 

ريحانه طراح دکـوراسـيـون بـود.         

مرتضي زمانـيـکـه ريـحـانـه در يـک              
کافي شاپ مشغول مکالمه تـلـفـنـي       
بود، تصادفا اين مکالمه را شنيده و   
از شغل ريحانه خبردار ميشود. او از  

خواهد که براي انجام کـار     ريحانه مي
دکوراسيون به دفترش مراجعه کـنـد.     
چندي بعد آنها با هم قرار ميگـذارنـد   
که براي نشان دادن محل و صـحـبـت    

دفـتـر کـار            کردن در مورد کار راهي
 شوند.   مرتضي

 
پس از اولين مـالقـات، ريـحـانـه        
سوار ماشين مرتضي براي رفـتـن بـه      
  محل کار او جهت انجام کار ميشود 
در مسير رفتن به سوي مـحـل کـار،        
مرتضـي در مـقـابـل يـک داروخـانـه                

ايستد و اجناسي را از داروخـانـه         مي
مجددا سوار   ميخرد. سپس مرتضي 

اتومبيل شده و همراه ريحانه به سوي 
کننـد. پـس       حرکت مي  دفتر مرتضي

از اينکه به محل ميرسنـد، ريـحـانـه       
متوجه ميشود که آنـجـا مـحـل کـار          
نيست بلکه يک خانه متـروکـه اسـت.      
مرتضي دو ليوان شـربـت روي مـيـز           
گذاشته و فـورا در را مـي بـنـدد و                   
دستش را دور کمر ريحانه گـره زده و      
به او مـيـگـويـد راه فـرار نـداري! در                
درگيري ريـحـانـه بـا مـرتضـي و در                 
جريان دفاع از خود، ريحانه با چـاقـو     
به کتف مرتضي ضربه اي زده و فـرار  
مـيــکــنــد . مــرتضــي گــويــا در اثــر              

 خونريزي فوت ميکند.  
 

آزمايشات نشان داده که آبميـوه روي    
ميز حاوي داروي بيهوشي بوده است. 
ريحانه را دستـگـيـر کـرده و بـعـد از               
شکنجه از او اقرار ميگيرند که قـتـل   
برنامه ريزي شده بود و حـتـي گـفـتـه          
ميشود به او گفته اند قتـل سـيـاسـي       
بوده است.مرتضي يکي از همکـاران   

 قبلي وزارت اطالعات بوده است. 

 
ريحانه را به اعدام محکوم کـرده    
اند و اکنون با تائيد اين حکم و ابالغ 
آن به اجراي احکام مـمـکـنـسـت هـر           

 لحظه ريحانه را اعدام کنند.
 
مـا بــا اعـالم کـمــپـيـن نـجــات                

ريحانه از همگان خواهـانـيـم کـه هـر          
کس هر امکاني دارد بکار گـيـرد تـا      

 ريحانه را نجات دهيم.
 

اگر امکان تماس با رسانه هـا را    
داريد به همه اين خبر را بدهيد ، اگـر  
امکان تماس با دولتها و نـهـادهـاي        
حقوق بشري را داريد، با آنها تـمـاس     
بگيريد، اگـر امـکـان سـازمـان دادن            
ميتينگ و يا ارسال نامه اعتـراضـي   
را داريـد ايـن اقـدامـات را فـورا در                

 دستور بگذاريد.
  

مارس تا شنـبـه    ۲۱ ما از فردا شنبه 
مارس را هفته هـمـبـسـتـگـي بـا           ۲۸ 

ــم.               ــيـ ــنـ ــکـ ــيـ ــالم مـ ــه اعـ ــانـ ــحـ  ريـ
مــارس در شــهــرهــاي          ۲۸ شــنــبــه    

مختلف دنيا ميتينگ و اعتراضاتي 
 عليه حکم اعدام او برپا خواهيم کرد. 

 
کمک کـنـيـد جـان ايـن زن جـوان را                   

 نجات دهيم.
 

در قدم اول اين طومار اعـتـراضـي را      
 امضا کنيد: 

 نازنين افشين جم 
 شادي پاوه

 شبنم اسداللهي 
 مينا احدي 

 
 ۲۰۱۴ مارس  ۲۱ 

 تماس:
 

ham se da @gm ai l . co m 
minnaahadi@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 آخرين اخبار کمپين نجات ريحانه... ۹ از صفحه


