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 جنگ و نبرد طبقاتي در ايران
  تحت حاکميت  فاشيسم اسالمي قطبي تر شده است 

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان           
 

ارديبهشت بـا تـحـرک قـابـل           ١١ 
مشاهده کارگران و مردم، با بـرپـايـي      
تظاهرات ميليتانـت در سـنـنـدج بـا            
شرکت فعالين کارگري و جـوانـان در       
دفــاع از "نــان، مســکــن، آزادي" بــا              

شـعـار "آزادي کـارگـران زنــدانـي" بــا                
قــطــعــنــامــه هــاي راديــکــال و ضــد            
ســرمــايــه داري و در دفــاع از حــق                
معيشت و تامين زنـدگـي انسـان در          
شهرهاي کردستان در سنندج، سـقـز،     
پاوه، بانه، مريوان و سـروآبـاد بـرگـزار       
شــد. در ايــن روز فضــاي شــهــرهــا                
متفـاوت بـود. نـيـروهـاي جـمـهـوري                
اسالمي با اقدامات پليسي ـ امنيتي 
با تهديد و دستـگـيـري تـعـداد قـابـل            
توجهي از فعالين کارگر و مردم شهـر  
از چند روز قبل از يازده ارديـبـهـشـت     
عمال در حال آماده باش اعالم نشـده    

 چه گذشت؟ ۸۹ ارديبهشت  ۲۳ در
 بياد فرزاد کمانگر و يارانش  

 

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

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۲ صفحه  

ترکيه با قلبش آمده است، که از ريحانه دفاع کند!                   

 بياد رفيق ديرينه ام سعيد مرادي/رحيم يزدانپرست

 ۴ صفحه  
 ۸ صفحه  

 عبدل گلپريان

 مراسمهاي روز کارگر
 

برگزاري راهپيمايي روز  
   جهاني کارگر در سنندج

 
يـازدهــم ارديــبــهــشــت مــاه راس        

کــارگــران و فــعــالــيــن          ١٩ ســاعــت    
کارگري با راهپيمايي در طول خيابان 
گلشن اين شهر، مراسم روز جـهـانـي        
کارگر را گـرامـي داشـتـنـد. در ايـن                
مراسم حاضرين با برافراشتن پالکارد 
و سر دادن شعارهايي از قبيـل "نـان،      
مسکن، آزادي" و "کارگر زنداني آزاد     
بايد گردد" و.... مسير خيابان گلشن      
را از جلوي دبستان استقالل به سـمـت   

  .چهارراه گلشن راهپيمايي کردند
 

 
 

برگزاري مراسم روز جهاني  
 کارگر در شهر بانه

روز پنج شنبه يازدهم ارديبهشت 
مراسم روز جهاني کـارگـر بـا حضـور         
شماري از زنان و مردان برابري طـلـب      
در شهر بانه برگزار گرديد .در ابتدا از  
طرف مجري برنامـه خـيـر مـقـدم بـه             
حضار گفته شد و سپـس سـرود انـتـر         
ناسيونال سرود هـمـبـسـتـگـي طـبـقـه            
کارگر خوانده شد و سپس يک دقـيـقـه    
سکوت براي احترام به هـمـه کسـانـي       
که در راه ازادي و بـرابـري انسـانـهـا                
فداکاري کرده و جان باخته اند اعـالم    
گرديد . بـا قـطـعـه شـعـري سـکـوت                  

تاريخچه اول ماه مي از  .شکسته شد
طرف يکي از حضار قرائت گـرديـد و     
بعد از ان يکي از شرکت کنندگان بـه    

 
 
 
 
 
 

اخبار هفتگي از رويدادهاي  
 کردستان عراق

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

 
نا امني محيط کار در  
کردستان عراق هر روزه  

قربانيان بيشتري بر جاي مي  
 ! گذارد

بر اساس خبرهاي منتشر شـده  
در طول کمتر از دو هـفـتـه چـهـار              
کارگر در نقاط مختلف کـردسـتـان    
در حين کار جـانشـان را از دسـت            
داده اند. از اواسط آپريل تـا اوائـل      
مه ماه مه اين کارگران قربـانـي نـا      
ــد.               امــنــي مــحــيــط کــار شــده ان
کارگري هفده سـالـه در پـروژه آب            
شهر حلبچه به داخل آب مي افـتـد   
و جانش را از دست مي دهد، شب 

چهارده آپريل کارگر ديـگـري اهـل        
در يـکـي از          ۲۳ کردسـتـان ايـران        

روستاهاي منطقه سوران به دلـيـل     
برق گرفتي جانش را از دسـت مـي     

آپريل کارگر ديگـري   ۲۴ دهد، روز 
سـالـه      ۲۵ به اسم کيوان علي جالل 

متري به پائين پرتاب  ۵ از ديواري 
مي شود و جانش را از دسـت مـي     

آپريل کارگر ديگـري   ۲۶ دهد، روز 
در نزديکيهاي شهر اربيل به داخـل  
دستگاه سنگ شکن مـي افـتـد و          
جانش را از دست مـي دهـد. ايـن           
حواث تنها گوشه کـوچـکـي از نـا           
امــنــي مــحــيــط کــاري اســت کــه           
بورژوازي کرد،  بـراي چـپـاول هـر             
روزه بيشتر بـه کـارگـران تـحـمـيـل              
کرده اند، چرا کـه قـطـعـا بسـيـاري           
ديگر ازحوادث نا امـنـي مـحـيـط          
کار هيچگاه ثبت نمـي شـود و بـه          
روزناه ها و ميديـا راه پـيـدا نـمـي            
کنند، اما همين آمار هم نشـان از    
بي حـقـوقـي کـارگـران و مـردمـي              
دارند که ناچارند براي لقمه ناني بـه  

کارهاي سخت و نا امن تن دهند و 
متاسفانـه تـعـداد زيـادي از آنـهـا               
ساالنـه جـاشـان را از دسـت مـي                
دهند. طبق آمارهاي رسمي تـنـهـا     

صد و هفت کـارگـر    ۲۰۱۳ در سال 
  جانشان را از دست دادند.

 
بعد از انتخابات شهرداريها  

در اقليم کردستان، جنگ  
احزاب ناسيوناليست باال گرفته  

 است !
 

بعد از دور جديد انتـخـابـات و      
در طول تبليغات انتخـابـاتـي، سـه       
حـــزب مـــدعـــي قـــدرت، حـــزب           
دمکرات کردستان، جنبش گـوران    
و اتحاديه مـهـيـنـي بـر سـر سـهـم                 
خواهي بيشـتـر تـبـلـيـغـات عـلـيـه               
همديگر را به اوج خـود رسـانـدنـد،       
بطوري که اتحاديه مهيني و حـزب  
دمکرات رسـمـا عـلـيـه هـمـديـگـر              
اطالعيه صادر کردند و همديگر را 
به خصمانه بودن تـبـلـيـغـات خـود           

 

 ۵ صفحه                

 ۲ صفحه  

 ۳ صفحه 
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 ۱ از صفحه

بــود. تــحــرک امــنــيــتــي ـــ پــلــيــســي            
نهادهاي جاسوسي و اطالعات رژيـم     
فضاي غيرعادي شهر را بيشتر کـرده  
بود. جمهوري اسالمي تـحـت تـاثـيـر         
تنگناهاي دروني و ترس از اقدامـات  
توده اي و تجمع توده اي کـارگـران و         
مردم شهرها در روز يازده ارديبهشت 
دست به اين نوع اقدامات امنيـتـي ـ     
پليسي زد. و بار ديگر در شـهـرهـاي       
کردسـتـان بـه اقـدامـات نـظـامـي و                 
پليسي متوسل شد. براي رژيمـي کـه      
بيش از سه دهه است با زور اسلحه و   
ميليتاريزم نظامي با دسـتـگـيـري و         
فشــار مــداوم بــه مــردم و فــعــالــيــن            
کارگري، فعالين و مدافعـيـن حـقـوق       
زنــان و کــودکــان "مــحــبــوبــيــتــي" و             
"جاپايي" پيدا نـکـرده و از هـر نـوع                 

تحرک و جنب و جوش مردم به هراس 
ميفتد قطعا روز جـهـانـي کـارگـر در          
شهرهاي کردستان و بويژه در سننـدج  
و سفـز هـراس بـرانـگـيـز اسـت.  در                   
شــهــرهــاي کــردســتــان بــرگــزاري روز        
کــارگــر ســنــتــي جــا افــتــاده اســت.            
کارگران در حمايت مردم شهـرهـا در     
روز کارگر  تجمع و مارش و جشن را 
برگزار کرده اند. اما فضاي سـيـاسـي     
امسال تحت تاثير عوامل ابژکتيـو و    
زنده اي رو در رويي کارگران در طـول    
يکسال گذشته و اعتـراضـات مـداوم      
براي افزايش دستمـزدهـا و حـقـوق و           
مزاياي پرداخت نشده و براي تـامـيـن    
دارو و امکانات پزشـکـي و تـامـيـن          
بيمه هاي اجتماعي برچسته تـر بـود.     
و در صــف مــقــابــل ايــن تــخــاصــم              

طبقاتي دولـت و کـارفـرمـاهـا قـرار               
گرفته اند کـه بـا سـيـاسـتـهـاي ضـد                 
کــارگــر و ضــد انســانــي تــحــت انــم             

بـه مـنـظـور       »  هدفمندي يارانه هـا   «
قطع "يارانه"ها و با اجراي بيـشـتـريـن       
بيکارسـازي هـا بـا افـزايـش گـرانـي                
سرسام آور با افزايش قـيـمـت دارو و          
امکانـات پـزشـکـي و هـزيـنـه هـاي                 
بيمارستـان و مـداوا، و بـا مصـوبـه                
حـــداقـــل دســـتـــمـــزدهـــا(بـــيـــش از         
ششصدهزارتومان) چهار بـرابـر زيـر         
خط فقر رياضت کشي اقـتـصـادي را      
به جامعه تحميل کرده اند. تـخـاصـم       
طبقاتي و بدرجه زيادي آمادگي و در 
صـحـنـه فــعـال مـبــارزه و اعـتــراض               
گارگران و اعتراض کارگري عـوامـل     
و فاکتورهـاي زنـده ايـن دوره و روز              
کارگر هستند. سد کردن و اقـدامـات    
پيشگيرانه براي ممانعت و جلوگيـري  

از تجمعات کـارگـران بـويـژه در روز             
ــراي              ــاعــي ب کــارگــر ســيــاســتــي دف
جلوگيري از تجمعات تـوده اي بـود.         
عـمــق ايــن تــخــاصـم و دســتــگــيــري            
فعالـيـن کـارگـري و نـظـامـي کـردن                 
شهرها از تهران تا سنندج و اصفهـان  
و اهواز سد کردن حرکت و تظـاهـرات   
توده اي بود که کارگران و مردم  براي 
رسيدن به آن دنبال فرصت مـنـاسـبـي     
هستنند.  جمهوري اسالمي ميـدانـد    
با هر اقدام تجمعي بـا بـاز شـدن هـر           
روزنه اي از دستيابي کارگران و تـوده    
مــيــلــيــونــي کــارکــنــان جــامــعــه بــه           
تجمعات هزاران نفري کنترل شـهـر و       
اعتراضات برايش ساده نيسـت. اگـر      
جمهوري اسالمي بر دريايي از نفـرت  
و نارضايتي مردم تاکنون روبرو بـوده  
امروز اين نفرت و نارضايـتـي تـحـت       
تاثير تخـاصـم طـبـقـاتـي دو طـبـقـه                

اصلي جامعه طبقه کارگر در حمايت 
و همگام با اکثريت ميليوني مردم و   
طبقه بورژواري و دولـت بـا نـهـاد و               
ماشين سرکوب رو در روي هـم قـرار       
گرفته اند. اين جنگ و نبرد طبقـاتـي   
در ايران تحـت حـاکـمـيـت اسـتـبـداد             
فاشيسـم اسـالمـي قـطـبـي تـر شـده                 
است. جنبش کارگري و سخنگويان و 
فعالين کارگري در محـک رهـبـري و        
هدايت اين چنگ طبقاتي قرار گرفته 
اند. وظايف بسـيـار مـهـم از جـملـه                
تالش براي تشکل و سازمان کارگري 
و همبستگي دروني کارگران و ادامـه  
اصلي ترين مطالبات و خـواسـتـهـاي     
دوره گذشـتـه افـزايـش دسـتـمـزدهـا،             
تامين معيشت خانواده هاي کارگري 
سد کردن رياضت کشي اقتـصـادي و     
ممانعت از حذف يارانه هـا خصـلـت        

 اعتراضات ايندوره است.  

 جنگ و نبرد طبقاتي ...

 ۱ از صفحه

متهم کردند. از طرف ديگر اخـتـالف    
ميان اتحـاديـه مـيـهـنـي و جـنـبـش                
گوران در شـهـر سـلـيـمـانـيـه بـر سـر                   
انتخاب شهردار براي اين شـهـر بـاال        
گرفته و جالب است که هر دو طـرف      
اکنون بـه جـريـانـات اسـالمـي بـراي              
ميانجگيري متوسل شـده انـد و در           
اين رابطه صـالح الـديـن بـهـاديـن از             
ــه               ــحــادي ــجــع ات ــان مــرت ســران جــري
اسالميها با هر دو رهـبـري گـوران و        
اتحاديه ميهني مالقات کرده اسـت.    
الزم به ذکر است کـه در انـتـخـابـات            
اخير جنـبـش گـوران کـه بـيـشـتـريـن                
کرسيهـاي انـتـخـابـاتـي را در شـهـر                 
سليمانيه کسب کرده نـمـايـنـده خـود          
هفال ابوبکر را براي شـهـر دار شـهـر           
کانديد کرده که اتحاديه مهـيـنـي وي      
را به بعثي بودن متـهـم کـرده و مـال           
بختيار سخنگوي اتحاديـه مـهـيـنـي        

اعالم کرده آنها نخواهد گـذاشـت کـه      
او شهردار اين شهر شـود. بـهـر حـال            
جنگ و جدل اين احزاب همچنـانـکـه    

سال گذشته نشان داده انـد بـر       ۲۳ در 
سر چپاول بيشتر است و هيـچ ربـطـي      
که منفعت اکثريت مـردم کـردسـتـان       

 ندارد. 
 
شرکت و   ۶۲ در سال جاري 

صاحب کار به دادگاه کشانده  
 شده اند!

 
آســو نــجــيــب وزيــر کــار اقــلــيــم           

آپـريـل در در يـک            ۲۷ کردستان روز   
کنفرانس خبري اعالم کرده که، تنـهـا   

شرکت و صـاحـب         ۶۲ در سال جاري 
کار بخاطر زير پـا گـذاشـتـن حـقـوق             
کارگران به دادگاه کشانـده شـده انـد.        
ــان عــراق از                ــردســت ــران در ک ــارگ ک
تشکلهاي مسـتـقـل خـود بـرخـوردار           

نيستند و به هميـن خـاطـر سـرمـايـه           
داران و صاحبان کار کـارگـران را بـه          
شديترين شيوه استثمار مـي کـنـنـد.       
آقاي وزير کار در اين کنفرانس خبري 
بالخره اعالم کرده کـه پـيـش نـويـس            
قانون کار براي کارگران در راه اسـت،    
که البته با توجـه بـه سـابـقـه احـزاب             
ناسيوناليسـت در بـي حـقـوق کـردن              
کارگران مي توان پي بـرد کـه قـانـون         
کارشان هم که کارگران کـوچـکـتـريـن        
نقشي در تدوين آن ندارند نمي تـوانـد   
قانوني به نفع کارگران بـاشـد، بـلـکـه        
بيشتر قانـونـي اسـت بـراي قـانـونـي              
 کردن استثمار وحشيانه تر کارگران. 

 
حکم دستگيري چند تن از  
مسولين امنيتي شهر سليمانيه  

 صادر شد!
 

بر اساس خبرهاي منـتـشـر شـده       
بعد از دستگيري و شـکـنـجـه کـردن            
شش تن از اعضاي جنبش گوران کـه    

چهار تن آنـهـا روز چـهـارم مـي آزاد              
شدند، يـکـي از وکـالي آنـهـا اعـالم               
کرده که عليه چنـد تـن از مسـولـيـن            
امنيتي شهر به دادگاه شکايت کـرده    
و حکم بازداشت آنها را گرفته اسـت.    
آالن عمر وکـيـل دسـتـگـيـر شـدگـان               
ــت                ــي ــن ــه مســول ام ــرد ک اعــالم ک
( آسايش)  شهر سليمانيـه و مسـول       
تــرور و خــرابــکــاري ايــن شــهــر جــز             
متهمين به شکنـجـه و آذيـت و آزار            
شهر وندان هستند و حکـم بـازداشـت      

 آنها صادر شده.  
 

به دستور مسعود بارزاني  
زنداني تحويل رژيم   ۱۶۰ 

 اسالمي داده مي شود!
 

ــر               ــي س ــن ــم حســي ــد عــظــي ســي
کنسولگـري حـکـومـت جـنـايـتـکـار               
اسالمي در شهر اربيل اعالم کرده که 

 ۱۶۰ به دسـتـور مسـعـود بـارزانـي               
زنداني ايراني که اکثرا در رابـطـه بـا          

پخش و فروش مواد مخدر در اقـلـيـم    
کردستان دستگيري و زنداني شده اند 
را تحويل مـقـامـات رژيـم اسـالمـي           
خواهند شد تا بقيه حکم خـود را در        
زندانهاي رژيم اسـالمـي بـگـذرانـنـد.         
نماينده رژيم اسالمي و يا حـکـومـت      
اقليم کردستان هيچ اشاره اي آيـا در      
ميان اين زندانيان، زندانـي سـيـاسـي       
هم وجود دارده اشاره اي نشده اسـت،    
ــا تــوجــه بــه ســابــقــه احــزاب                امــا ب
ناسيوناليست کـرد در هـمـکـاري بـا            
دولتهاي ارتجاعي منطقه قطعا ايـن    
خطر وجـود دارد کـه در مـيـان ايـن                
زندانيان تعدادي هم زنداني سـيـاسـي    
وجود داشته باشد و مسعود بـارزانـي   
بخواهد براي خوشخدمـتـي بـه رژيـم         
جنايته پيشه اسالمي آنها را تحـويـل   
دهد و در اين بـاره بـايـد بـيـشـتـريـن               
اطالع رساني را کرد و حتي در همين 
سطح هـم ايـن مـعـاملـه کـثـيـف را                   

 محكوم کرده. 
 

 

 اخبار هفتگي ...
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 عبدل گلپريان       
 

 سال ارديبهشت ١٩ روز يکشنبه 
جمهوري اسـالمـي دسـت بـه          ١٣٨٩ 

جنايت وحشيانه اي زد و پنج نـفـر از     
زندانيان سيـاسـي، فـرزاد کـمـانـگـر،            
شيرين علم هولي، مهدي حسينيـان،  
فرهاد وکيلـي و عـلـي حـيـدريـان را               

براي جمـهـوري اسـالمـي       اعدام کرد.  
کشتار و اعدام ابـزار و تـيـغـي بـوده              
است که جنايتکاران اسالمـي حـاکـم      

سال است عـلـيـه       ٣٥ بر جامعه ايران 
مردم به کـار گـرفـتـه انـد. تـا کـنـون                  
هزاران نفر از عزيزانمان را به جرم حق 
طلبي به جوخه اعدام سـپـرده انـد تـا         
بسـاط ايـن حـکــومـت مـنــحـوس و               
متحجر، تا بساط استثمار و دزدي و 

 سرکوبشان را حفظ کنند. 
 

بعد از اعدام اين عزيزان تـوسـط     
 ١٩ جالدان حکومت اسالمي در روز 

ارديبهشت ماه، مـوجـي از خشـم و            
انزجار عميق در ميان مـردم شـهـر و        
ــتــاهــاي کــردســتــان و مــردم                 روس
شرافتمند داخل و خارج کشور عـلـيـه    
حاکمـان اسـالمـي نـمـايـان تـر شـد.                 
متعاقب اين آدم کشي سيستمـاتـيـک    
و در اعتراض به اين جنايـت، کـومـه      
لــه (ســازمــان کــردســتــان حــزب                 
کمونيست ايران) مردم کـردسـتـان را       
ــومــي در روز                 ــصــاب عــم ــه اعــت ب

 ٨٩ ارديــبــهــشــت      ٢٣ پــنــجــشــنــبــه    
فراخواند. حزب کمونيـسـت کـارگـري       
ايران از اين فراخوان پشتيباني کرد و 
همه مردم کردستان را بـه اعـتـصـاب       
عمومي در روز پـنـجـشـنـبـه دعـوت          
کرد. احزاب و سازمانهـاي سـيـاسـي        
مختلف نيز به اين حرکت پيوسـتـه و     
ــراي                   ــراخــوان ب ــن ف ــز از اي ــي ــان ن آن
اعتصاب عمومي حـمـايـت کـردنـد.          
هــمــه مــردم کــردســتــان، کــارگــران،          
دانشجويان، معلمان، دانش آموزان و 
مغازه داران و کارمندان در اعتـراض  
بــه جــنــايــت وحشــيــانــه رژيــم و در              
بزرگداشت ياد اين عزيزان مـتـحـد و        

يکپارچـه مـراکـز کـار و تـحـصـيـل،                 
کارخانه ها، کـارگـاهـهـا، مـدارس و          
دانشگاهها، ادارات و مغازه ها را در 

 ٢٣ اين روز تـعـطـيـل کـردنـد و روز               
ارديبهشت شـهـرهـاي کـردسـتـان در           
پــاســخ بــه ايــن فــراخــوانــهــا در يــک             
اعتصـاب عـمـومـي سـراسـري بسـر              
برد.اين اعتـصـاب عـمـومـي جـواب            
محکمي به جانيان اسالمي حاکم بـر  
ايران بود. اعتصاب عـمـومـي مـردم        
شــهــرهــاي کــردســتــان کــاربــدســتــان        
ونيروهاي رژيم را کـامـال بـه هـراس           
انداخت و از ايـنـکـه مـبـادا کـنـتـرل               
اوضاع از دستشان خارج شود نگـران  
و وحشت زده نظاره گر اوضاع شدنـد.  
سنندج، مهـابـاد، کـامـيـاران، پـاوه،           
نوسود، بوکان، ديـوانـدره، دهـگـالن،       
سقز، بانه، ربط، سردشت، پيرانشهر، 
نقده، و اشـنـويـه و ديـگـر شـهـرهـاي               
کـردســتـان بـه اعـتــصـاب عـمــومــي             

 .پيوستند
 

 ٢٣ از صــبــح روز پــنــجــشــنــبــه          
بازارها تعطيـل شـد.      ٨٩ ارديبهشت 

مـردم سـنــنـدج سـرخ خشـمــگـيــن و               
منزجر از جـمـهـوري اسـالمـي و از                
اينکه متحدانه عليه ايـن حـکـومـت         
ايستاده و تـو دهـنـي مـحـکـمـي بـه               
جنايتکـاران اسـالمـي زده بـودنـدد،            
خـوشــحــال بــودنــد. در ســطــح شــهــر            
سنندج ماشينها بـه نشـانـه پـيـروزي          
چراغها را روشن مي کردند و بـه هـم     

تـعـدادي از جـوانـهـاي           .بوق ميزنـنـد  
شهر از ماشين ها سرخـود را بـيـرون        
مي آوردند و براي مردم دست تـکـان     
ميدادند و عليه حـکـومـت اسـالمـي        
شعار سر مي دادنـد. در سـنـنـدج و              
سقز مزدوران حکومتي با قـيـچـي و        
اره آهن بر، قفـل مـغـازه هـا را مـي              
شکستند و کسبه را تحت فشار مـي    
گــذاشــتــنــد تــا بــر ســر کــارهــايشــان          
برگردند. مردم وقعي بـه ايـن رفـتـار            
جنايتکاران نمي نهـادنـد و سـر کـار           
حاضر نمي شدند. بازار شهر سنـنـدج    
کامال تعطـيـل شـد بـود. مـامـوران              
اماکن به زور ميخواستـنـد مـردم را        
وادار کنند مغازه ها را بـاز کـنـنـد،           
مردم مقاومت مـي کـردنـد و بـازار             
يکپارچه تعطيل شده بود. پاساژهـاي   
شهر سنندج بسته شـدنـد. مـامـوران        
رژيم نگهبانهاي پـاسـاژهـا را تـحـت          
فشار مي گذاشتند تا کـار را ادامـه         
دهند. خيابان ششم بـهـمـن، مـيـدان           

آزادي و مــيــدان انــقــالب، خــيــابــان           
سيروس، نمکي همه يکپارچه تعطيل 
شده بود. دانشگـاه آزاد، مـغـازه هـا            
همگي بسته و تمام شـهـر يـکـپـارچـه         

 تعطيل شد.
 

در کــامــيــاران از ســاعــات اول           
صبح ابتدا  برخي مدارس باز بـودنـد     
اما بتدريج همه به خانـه هـا رفـتـه و           
مدارس تعطيل شد. در پيرانشهـر بـا      
توجه به اينکه از سه روز قبلتـر از آن      
اعتصاب آغاز شده بود امـا در روز        

کامال تعطيل شد. در بانه مـردم      ٢٣ 
به اعتصاب عمومي پيوستند و شهر 
تقريبا يکپارچه تـعـطـيـل و مـدارس            

در دهگالن تعـدادي   .زيادي بسته شد
از جوانان و مردم شهر به خيابـانـهـاي    
شهر ريـخـتـه بـودنـد و بـه اعـتـراض                 
خيابـانـي روي آوردنـد. مـزدوران بـا               
تيراندازي قصد ايجاد فضاي رعب و   
وحشت داشتند کـه چـنـديـن سـاعـت           
تـقـابــل مــردم بـا مـزدوران رژيـم در                

 دهگالن ادامه داشت.
 

اطراف خانه فـرزاد کـمـانـگـر بـه           
محاصره نيروهاي انتظامي در آمـده    
بود. سرکوبگران رژيم اسالمي مـانـع    
حضور و ورود جوانان به خـانـه فـرزاد      
کمانگر مي شدند و مردمي که بـراي  
گراميداشت ياد ايـن عـزيـز و اعـالم           
هبستگي و تسليت مي خواستند بـه    
آنجا بروند  آنان را کنترل مي کـردنـد     
يا بايد از سد نيروهاي مسـلـح رژيـم        
عبور مي کردند.  جاده هـاي اصـلـي       
ورود و خـروج بـه کـامـيـاران شـديـدا              
نظامي شده بود و ماشينهاي نظامي 
در اين جاده ها با گشت و بازرسي به 

 .حــال آمــاده بــاش درآمــده بــودنــد           
نيروهاي گـارد ويـژه در روسـتـاهـاي              
اطراف کامياران و در شهر کاميـاران  
به حرکت در آمده بودند، اطراف خانه 
فرزاد در حـال گشـت بـوده و تـذکـر                  
ميدادند که مردم دور شـونـد. مـردم         
خانواده فرزاد را تـنـهـا نـگـذاشـتـنـد.           
يکي از نيروهاي گارد ويژه به جوانـان  
گفته بود نگران نباشيد و کارخودتـان  
را بکنيد. فـرمـانـدهـان و نـيـروهـاي               
حکومت نگران از دست رفتن کنتـرل  
بر اوضاع بودند و حتي خود نيروهاي 
انتظامي گفتـه بـودنـد مـيـخـواهـنـد             
مديريت کنند و در حقيقت اين رفتار 
ضعف و زبوني اين نيـروهـا را نشـان        

  .مي داد
 

بدنبال ضـرب و شـتـم يـک مـرد              
مسن در محله شوشمي در شهرستان 

نوسود ، درگـيـري گسـتـرده اي بـيـن             
مردم و مزدوران حـکـومـتـي بـوجـود         
آمد که اين درگيـري و اعـتـراض دو          

در نـوسـود نـيـز        .ساعت ادامه داشت
مردم به اعتصاب عمومي پـيـوسـتـه       
بودند. از آنجا کـه تـرخـيـص گـمـرگ            
مرزي فقط در روزهـاي پـنـجـشـنـبـه            
صــورت مــي گــرفــت، کســبــه بــازار          
مـرزي فــقـط ده دقــيـقــه اجــنـاس را               
تحويل گرفتند و سپس کرکـره هـا را       
در حمايـت از اعـتـصـاب عـمـومـي              
پاييـن کشـيـدنـد. نـيـروهـاي مـزدور                
حکومتي به مردم يورش برده بـودنـد     
و پس از ضرب و شتم يـک پـيـرمـرد،       
درگيري شديدي بين مردم و مزدوران 
آغاز مي شود. در نـوسـود جـنـگ و          
گريز با مزدوران ساعتها ادامه پـيـدا     

 .مي کند
 

مزدوران ميخواستند مدارس را   
به زور باز کنند. سرکـوبـگـران تـالش        
مي کردند محصلين را با تهـديـد بـه      
اخراج و کم کردن نمره ها بـه مـدارس     
بکشانند. مـعـلـمـان را تـهـديـد مـي               
کردنـد کـه بـايـد سـرکـار بـرونـد. در                    
محالت مختلف شهر مريوان و سقـز  
نيز چنـديـن نـفـر را بـازداشـت کـرده                
بــودنــد. در ســطــح هــمــه شــهــرهــاي            
کردستان ماموران انتظامي و لـبـاس   
شـخـصـي هـا در حـال رفـت و آمـد                    
بودند. مردم به شکل تمسخر آميـزي   
از آنها سوال مـي کـردنـد: چـه خـبـر                
اسـت امــروز؟ مــزدوران پـاســخ مــي           

 !!دادند امروز پنجشنبه است
 

سرکوبگران اسـالمـي بـا ايـجـاد          
فضاي نظامي و با حکومت نظـامـي   
اعالم نشده تمام تالش خود را بـکـار     
گرفتـنـد کـه جـلـو حـرکـت مـردم را                    
ــدنــد.                  ــان ــام م ــاک ــا ن ــد ام ــرن ــي ــگ ب
جنايتکاران اسـالمـي کـه تشـبـثـات           

ارديبهشت يـعـنـي     ٢٢ خود را از روز 
يک روز قبل از اعـتـصـاب عـمـومـي         
شروع کرده بودند اما نتوانسـتـنـد بـا       
ايجاد رعب و وحشـت و يـا مـانـور               
دادن مانـع پـيـوسـتـن مـردم بـه ايـن                 

 حرکت شوند.
 

در افغانسـتـان و هـمـچـنـيـن در              
کشورهاي اروپايي و ديگر کشـورهـا     
عليه جنايت حکومت اسالمي و در     
حمايت از اعتصاب عـمـومـي مـردم       
شهرهـاي کـردسـتـان، آکسـيـونـهـا و               
تظاهراتهاي وسيعي در مقابل دفـاتـر   
ترور و جاسوسي رژيم اسالمـي و در      
ميادين و خيـابـانـهـاي ايـن شـهـرهـا             
برگزار شـد و ايـن عـمـل وحشـيـانـه                  
حاکمان اسالمي را بشدت مـحـکـوم      

 کردند.
 

بدين ترتيـب فـراخـوان احـزاب و           
سازمانهاي سياسي و پاسخ متحدانه 
و يکدست مردم شهرهاي کـردسـتـان      
به شرکت در اعتصاب عمـومـي روز     

عليه تـوحـش    ١٣٨٩ ارديبهشت  ٢٣ 

 چه گذشت؟ ۸۹ ارديبهشت  ۲۳ در
 بياد فرزاد کمانگر و يارانش  

 

 ۴ صفحه  
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 ۳ از صفحه

اسـالمــي، جــواب مــحـکــم و دنــدان           
شکني به قاتالن اسالمـي حـاکـم بـر         
ايران بـود. مـردم کـردسـتـان بـا ايـن                 
اعــتــصــاب پــيــروزمــنــد بــرگ زريــن         
ديگري از اعـتـراض عـمـومـي خـود             
عــلــيــه حــکــومــت قــتــل و جــنــايــت           
اسالمي را بر تاريخ مبـارزاتـي خـود      

 حک کردند.
 

ارديبهشت هـر سـال يـادآور         ٢٣ 
همبستگي و اتحاد مردم آزاديـخـواه     
شــهــرهــاي کــردســتــان و انســانــهــاي         
شرافتمندي است که در همه جا عليه 
اعدام اين عـزيـزان و از ايـن حـرکـت              

تاريخي و اين اعتصـاب پـيـروزمـنـد        
حمايت کردند. در چهارمين سال يـاد   
اين عزيزان، فرزاد کمانـگـر، شـيـريـن        
علم هولي، مهدي حسينيان، فـرهـاد     
وکيلي و علـي حـيـدريـان، بـه ديـدار             
خانواده هايشـان بـرويـم، آنـان را در             
آغوش محبتهاي بي پايان خود قـرار    
دهــيــم. در ايــن ديــدارهــا اتــحــاد و              
هــمــبــســتــگــي خــود عــلــيــه تــوحــش        
اسالمي و عليه قتل عمد دولـتـي را       
تقويت کنيم. حکومت اسالمي بـدون  
برقرار کردن بساط اعدام و قتل عمـد  

قادر به سرپا  حتي يک روز دولتي اش
مــانـــدن نـــخـــواهــد بـــود. ظـــهـــور             

دايناسورهاي اسالمي طي حاکميـت  
ننگنشان از ابتدا تا به امـروز چـيـزي      
جز، اعدام، زندان، شکنجه، تـجـاوز،     
فقر، فالکـت و در يـک کـالم ايـجـاد                
جهنمي به تـمـام مـعـنـا بـراي مـردم              

 نبوده است.
 

بعد از گذشت چهار سال از اعدام 
اين عزيزان اکنون جنبش عليه اعـدام  
و عليه قتل عمد دولتي، قدرتمند تـر  
از هر زماني در مقابل اين جـنـايـات    
دارد بــه پــيــش مــي رود. در اوايــل               

مــحــســن اژه اي         ٩٣ ارديــبــهــشــت    
سخنگوي قوه قضـائـيـه  حـکـومـت             
آدمکـش اسـالمـي در يـک نشـسـت               
خبري اعالم کرده بـود کـه تـنـهـا در              

مــورد از      ٣٥٨ يــکــســال گــذشــتــه        
انصراف از قصاص از سوي خـانـواده     
هاي مقتولين روي داده است. هميـن   
آمار بخوبي نشان مـي دهـد کـه نـه             
تنها مردم بلکه حتي خانـواده هـايـي      
کــه عــزيــزان خــود را در يــک نــزاع                
نـاخـواسـتـه بـر بسـتـر شـرايـطـي کـه                    
حاکمان اسالمي براي جوانان فـراهـم     
کرده اند و عضوي از خـانـواده را از           
دست داده اند، با گـذشـت از اجـراي          
قصاص و حتي نپذيرفتن ديه، قـانـون   
قصاص و قتل عمـد دولـتـي را پـس           
مي زنند. اين يک نه بزرگ بـه اعـدام        
در ايران اسـت. ايـنـهـا نـمـونـه هـاي                  
درخشاني از عميق ترين احساسات و 
عواطف انساني خانواده هايـي اسـت     

که عزيزي را از دسـت داده انـد امـا            
حاضر نيستنـد خـانـواده ديـگـري را            

 داغدار کنند.  
هر سال ياد عزيزان اعدام شده در 

، ضـمـن گـرامـي         ٨٩ ارديبهشت  ٢٣ 
داشت ياد اين عزيزان جنبـش عـلـيـه       
اعدام را تقويت کنيم و با ايستادن در 
برابر اين جنايات، مـاشـيـن کشـتـار          
 .حکومت اسالمي را متوقف کـنـيـم     

ياد عزيزان، فرزاد کمانـگـر، شـيـريـن        
علم هولي، مهدي حسينيان، فـرهـاد     

 وکيلي و علي حيدريان گرامي باد.
 

   ٩٣ ارديبهشت ١٦ 
 ٢٠١٤ مه  ٦ 

 بياد فرزاد کمانگر ...

رسانه هايي در ترکيه  
نوشتند، تصميم دادگاه در  

ايران، شوک جهاني را بدنبال  
 داشت!

 
تظاهرات در مقابل کنسولگري  
جمهوري اسالمي ايران در استانبول 

 در دفاع از ريحانه
 

مـاه مـه بـه فـراخـوان دو               ۵ روز 
حزب( دمکرات خـلـق) و( کـنـگـره               
دمکراتيک خلق) و همـچـنـيـن نـهـاد          
شــوراي زنــان تــجــمــعــي در مــقــابــل          
کنسولگري جـمـهـوري اسـالمـي در            
استانبول تشـکـيـل شـد. تـظـاهـرات             

کنندگان خواهـان لـغـو فـوري حـکـم             
 اعدام ريحانه شدند. 

 
خبر محکوميت يک زن جوان بـه    
اعدام که در جريان دفاع از خـود يـک     
ضربه به يک مـرد زده ، وسـيـعـا در               
رسانه هاي تـرکـيـه مـنـعـکـس شـد.               
روزنامه حريت و رسانه هـاي خـبـري        

 متعدد در اين مورد  نوشتند : 
ســالــه بــه اســم         ۲۶ يــک دخــتــر      

ريحانه جباري يـک کـارمـنـد قـبـلـي              
وزارت اطالعات را ظـاهـرا بـه قـتـل          

مرتضي  ۲۰۰۷ رسانده است در سال 
عبداللهي سربندي سعي کرده به ايـن    

دختر تجاوز کند ، اين دختر مـدعـي     
است که در جريان دفاع از خـود يـک         

 ضربه به او زده است. 
 

اين دختر جوان هفت سـال قـبـل        
سال داشت، بدليل انجام  ۱۹ که فقط 

کار بعد از چند بار تماس تلـفـنـي بـا       
مقتول قرار گذاشته و ظاهرا رهسپـار  

 محل کاراو شده است 
 

در آنجـا او مـورد تـعـرض قـرار              
ميگيرد و خود ميگـويـد در جـريـان         
دفاع از خـود فـقـط يـک ضـربـه زده                 
است. جبـاري را در زنـدان اويـن در               
انفرادي برده و به او اجازه نداده اند بـا  
خــانــواده اش تــمــاس بــگــيــرد او از             
مالقات با وکيل محروم بوده است .   
بعدها او وکيـل داشـتـه و وکـالي او             
مدعي هستند که در محل جـنـايـت      
اسنادي وجود داشته که دادگاه بـه آن    
توجه نـکـرده اسـت. اخـيـرا از سـوي                
وکالي او اعالم شد که حکـم قـطـعـي       

شده و ممکـنـسـت هـر لـحـظـه اجـرا               
 شود. 
 
 

دادگاه عالي حکومـت اسـالمـي      
اعالم کـرده بـود کـه هـمـه راهـهـاي                  
قانوني طي شده و اين دختر جوان بـا    
طــنــاب دار اعــدام مــيــشــود. خــبــر            
احتمال اجراي حـکـم اعـدام ريـحـانـه           
وسيعا در دنيا پخـش شـد و ايـنـکـه            
دادگاه به اسناد و مدارک بي توجـهـي   
کرده وسيعا در هـمـه جـا مـنـعـکـس            
شد. سازمانهاي مدافع حقوق انسان،  
مخالفين اعدام و سـازمـان مـلـل بـه          
اين حکم اعتراض کرد. محکومـيـت    
به اعدام يک دختر جوان که در جريـان  
دفاع از حود ضربه اي به يک مرد زده 

 در دنيا با شوک فراوان روبرو شد.
 

کمپين نجات ريحانه ، يـکـي از       
بزرگترين و موثرترين کمپيـن هـا در       
افشـا ســيـســتــم قضــاوت جـمــهــوري          
اســالمــي و بــراي دفــاع از جــان و                

حيثيت محکومين به اعدام در ايـران  
 است.   

 
هــزار نــفـر طـومــار       ۱۶۹ اکـنـون     

اعـتــراض بــه حــکـم اعــدام ريــحــانــه            
جباري را امضا کـرده انـد، ايـن يـک           
مــوفــقــيــت بســيــار بــزرگ اســت. از           
سراسر جـهـان هـزاران نـفـر بـه يـاري                

 ريحانه شتافته اند. 
 

در آلمان گروه هاي مدافع حـقـوق   
انساني در اين کشور فراخوان يک روز 

مـاه مـه        ۱۰ دفاع از ريحانه داده و       
شـنـبــه هـفــتـه آيــنـده قــرار اسـت در                 
شهرهاي مختلف آلمان با ابتـکـارات   

 مختلف به ياري ريحانه بشتابند. 
 

ما از همگان دعوت ميکنيم که 
به اين کمپين بزرگ پيوسته و کـمـک       

 کنند جان ريحانه را نجات دهيم. 
 

 کمپين نجات ريحانه جباري 
   ۲۰۱۴ ماه مه  ۷ 

 ترکيه با قلبش آمده است، که از ريحانه دفاع کند!
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سخنراني در مورد روز جهاني کارگـر  
پرداخت. وي با اشاره به جهاني بـودن   
سرمايـه و سـرمـايـه داري ، طـبـقـه                  
کارگر را نيز جهاني مـعـرفـي کـرد و         
پيروزي نهايـي را در اتـحـاد طـبـقـه               
کارگر در سطح وسيع جـهـانـي اشـاره       
نمود وي تعيين دستمزد چـنـد بـرابـر         
زير خط فقر را فاجعه بار خوانـدنـد و     
عــدم دخــالــت نــمــايــنــدگــان واقــعــي         
کارگران در تعيين حد اقل دستـمـزدو   
حضور تنها نماينده کارفرما در ايـن      
تصميم گيري را عامل ناديده گرفتـن  
حقوق واقعي کارگران خـوانـدنـد. وي         
همچنين بر تشـکـل يـابـي کـارگـران             
تاکيد کرده و و پيروزي اين طـبـقـه را      
در گــرو داشــتــن تشــکــل مســتــقــل           

در پايان قطعـنـامـه     .کارگري خواندند
پانزده ماده اي را يـکـي از شـرکـت               
کنندگان به حضار ارائه نـمـود و هـر          
بــنــد از ان مــورد تشــويــق شــرکــت              
کنندگان قرار ميگرفت . با شيريـنـي    
و چاي و ميوه از حاضريـن پـذيـرايـي       

 شد
.   

بـرگـزاري اول مـاه مــه در پــاوه:              
بـا      فعالين کارگري شـهـرسـتـان پـاوه       

پخش شيريني در ميان کارگران سـد    
داريــان و قــرنــي اول مــاه مــه (روز               
جهاني کارگر) را گـرامـي داشـتـنـد.         
ــري                 ــارگ ــن ک ــي ــال ــع ــت ف ــرک ــن ح اي

 .استقبال گرم کارگران روبـرو شـد      با
همچنين در سطح شهر پاوه، نودشه و 
نوسود از کارگران نانواها، شـهـرداري   
و اداره برق با پخش شيريني استقبال 
گرديد. همچنين کارگران سد داريـان     
و اداره برق با نصب پالکارد اول مـاه      

    .مه، از اين روز استقبال کردند
 

جلوگيري از برگزاري  
در سنديکاي   مراسم اول ماه مه

 کارگران خباز سنندج
 
عصر روز پنجشنبه جمع کثيري  

از کارگران خباز سنندج با حضور در   
سنديکاي اين صنف قصـد بـرگـزاري      
مراسم مستقل روز جهاني کـارگـر را     
داشتند که نيروهاي امنيتي و لـبـاس   
شخصي با حمله بـه ايـن مـراسـم از             
برگزاري آن ممانعت به عمل آوردند و 
اقدام به تـهـديـد و ارعـاب کـارگـران               

نمودند. آنان از کارگران خواستند تـا     
محل سنديکا را ترک کـنـنـد امـا بـا          
مــقــاومــت کــارگــران روبــرو شــدنــد.         
کارگران ضمـنـا اعـالم نـمـودنـد اگـر              
"يداهللا صمدي" را از بـازداشـت آزاد           
نکنند در مقابل فرمانداري دست بـه  
تجمع خواهند زد. الزم به ذکـر اسـت      
که عصر روز پنجشنبه يداهللا صمـدي  
دبـيــر ســنــديــکــاي خــبــازان بــه اداره           
اطالعات نيروي انتظامي احضـار و      

در بازداشت به سر مي  ٢٠ تا ساعت 
 برد. 
  

کـارگـران فـوالد      فوالد گيالن:     
گيالن در شهر صـنـعـتـي رشـت روز            
پنجشنبه اول ماه مه را تعطيل کـرده    
و بر سر کار نرفتند. زيرا اين کارگران  
ميگويند اين روز بايد تعطيل رسمي 

 اعالم شود.
 

برگزاري جشن روز کارگر  
 در کارخانه زمزم کرمانشاه

 
ارديبهشت جـمـع      ١١ پنج شنبه  

کثيري از کارگران کـارخـانـه نـوشـابـه         
سازي زمزم کرمانشاه بـا حضـور در         
محوطـه ايـن شـرکـت، روز جـهـانـي                
کـارگــر را جشـن گـرفــتـنــد. در ايــن                
مــراســم کــارگــران ضــمــن تــبــريــک و          
ــاره                ــگــر، در ب ــکــدي ــه ي ــاش ب شــادب
تــاريــخــچــه اول مــاه مــه، اتــحــاد و             
همبستگي و اهميت اين روز در بيان 
مطالبات و خـواسـتـه هـاي شـان؛ و              
اعتراض به شرايط موجود بـا دسـت       
از کار کشيدن کارگران در تمام نقـاط  
دنيا و شرکت در تظاهرات خيابـانـي،   

مراسـم اول مـاه مـه           .صحبت کردند
کارگران شرکت زمـزم کـرمـانشـاه بـا          
پذيرائي و صرف شيريـنـي و شـور و          

(منابـع؛    .شادي حاضرين پايان يافت
اتحاديه آزاد  کارگران ايران. کـمـيـتـه       
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 هاي کارگري) تشکل
 

قطعنامه کارگران شهر سقز  
برابر   ٢٠١٤ به تاريخ اول ماه مه 

 ١٣٩٣ ارديبهشت  ١١ با 
امسال در حالي به پـيـشـواز اول        
ماه مه روز جهاني کارگر مـي رويـم،     
که سرمايه داري جهاني بيش ازپيـش  

دربحران فرو رفته است. ديگـر دوران     
رونق سـرمـايـه سـپـري شـده اسـت و                
سرمايه بحران زا با بـحـرانـي دائـمـي        
دست به گريبان است. سرمـايـه بـراي      
ســرپــا نــگــه داشــتــن تــولــيــد ارزش            
اضافي، بيش ازپيش به ستون و پايـه  
اصلي خويش يعنـي بـه نـيـروي کـار            
هجـوم مـي بـرد، سـطـح مـعـيـشـت                  
کارگران را پايين مـي آورد وآنـان را           
دسته دسته اخراج مي کـنـد. سـلـطـه         
رفرميسم بر جنبش کارگري و نـبـود       
تشکل هاي کارگري نـيـز زمـيـنـه را            
براي اين يورش سرمايه به اردوي کار 
تسهيل کـرده اسـت. امـا در ايـران،                
وضع از اين به مراتب اسفـنـاک تـر و        
فاجعه بارتراست، زيرا سرمايه داري، 
با اتکا به اهرم هاي مختلف از جملـه  
فشار بر فعاالن کـارگـري و کـارگـران         
آگاه، تحميل بي حقوقي کامل برتمام 
ــن                ــت ــگــه داش ــن ن ــي ــاي ــران، پ ــارگ ک
دستمزدها و بـيـکـارسـازي عـظـيـم،              
فشار مضاعفي به کارگران تـحـمـيـل     
مي کنند. کارگران به واسطه پـايـيـن       

بـه      بودن دستمزد وسطـح مـعـيـشـت       
اضافه کاري و در بسيـاري از مـوارد       
به مشاغل دوم و سوم تن مي دهنـد.  
در اين ميان سرمايه داران در مقابـل  
مطالبه امنيت شغلي، کارگران را بي 
وقفه مورد حمله قرار مي دهـنـد. بـا       
توجه به وضعيت کنوني کـارگـران در     
ايران، ما شعار محوري مـراسـم اول       
ماه مه امسال را به جهت اهميـت آن    

«  براي زندگي و معيـشـت کـارگـران      
ــش              ــزاي ــراي اف ــراســري ب ــارزه س مــب

قـرار  »  دستمزد، اخراج و بيکارسازي
داده ايـم. مـا مـعـتـقـديـم حـملـه بــه                     
کارگران و دسـتـگـيـري آنـان بـه جـرم              
مــطــالــبــات خــود تــوســط عــوامــل          
سرمايه به هم طبقه اي هايمان آخرين 
بار نبوده و نخواهد بود. درعين حال، 
ما کارگران دريافته ايم که مقابلـه بـا     
يورش سرمايه تنها و تنها در سـايـه       
ــدهــي ســراســري کــارگــران           ســازمــان
امکانپذير است. مـا مـعـتـقـديـم در            
نــبــود ايــن ســازمــانــدهــي اســت کــه          
سرمايه همواره و بـي امـان ضـربـات         
وحشيانه خود را بر پيکر طبقه کارگر 
فــرود مــي آورد. افــزون بــرايــن، مــا             
درعين آن که خود را متعـهـد ومـلـزم       
مي دانيم که درصف مـقـدم مـبـارزه         
براي خواست ها ومطالـبـات روزمـره      
کارگران قرارگيريم، براين بـاوريـم کـه      
رهايي نهايي طـبـقـه کـارگـر ازسـيـه              
روزي ونکبتي که نظام سرمايـه داري    
به طبقه کارگر تحميل کرده اسـت در    
گــرو مــبــارزه بــراي لــغــو کــارمــزدي          

   است.
 

بــا تــوجــه بــه مــوارد فــوق مــا               
کارگران خـواسـتـه هـا و مـطـالـبـات               
خويش را بـه شـرح زيـر اعـالم مـي                  

 :کنيم
ـ اول ماه مه روز جهاني کارگر، ١ 

کارگران همراه بـا خـانـواده هـايشـان            
بتوانند بدون نياز بـه کسـب مـجـوز،         
بدون کنترل ومزاحمت پليس اين روز   
را براسـاس سـنـت هـاي جـهـانـي آن                

 .برگزار کنند
 
ـ بحران سرمايه داري به يـکـي   ٢  

از حادترين مراحل خود رسيده است، 
کارخانه هاي دولـتـي يـکـي پـس از              
ديگري به بخش خصوصـي فـروخـتـه       
مي شود و کارگران را دسـتـه دسـتـه         
تحت عنوان بازخريد و يا با اسـتـنـاد      

قـانـون کـاردر         ٢١ به بند ح از مـاده    
واقع اخراج مي کنند، بـه طـوري کـه        
اکنون اخراج و بيـکـاري بـه عـامـلـي           
خانمان سوز بـراي زنـدگـي کـارگـران            
تبديل شده است. ما کارگـران را فـرا       
مي خوانيم کـه فـريـب وجـوهـي کـه               
تحت عنوان حـق سـنـوات داده مـي           
شــود را نــخــورنــد و بــا مــقــاومــت              
متحدانه در بـرابـر اخـراج خـواسـتـار             
اشــتــغــال دائــم و امــنــيــت شــغــلــي             

     .شوند
 
ـ ما کارگران خواهان لغو فوري ٣ 

کليه قوانين و مصوبات ضد کارگري 
موجود از جمله قراردادهـاي مـوقـت      
کــار، قــرارداد يــک ســويــه، قــرارداد           
ــوســط                 ــا ت ــن روزه ــه اي ــاري ک ــب اج

   .شرکتهاي پيمانکارمنعقد مي گردد
 
ـــ در نــبــود تشــکــلــهــاي خــود          ٤ 

ساخته کارگري دسـتـمـزد بـر اسـاس            
واقعيت هـاي مـوجـود يـک زنـدگـي               

تــعــيــيــن نــمــي شــود، مــا         امــروزي   
خواهان تعيين دستمزد بر مبناي يک 
زندگي امروزي برابر با تورم مـوجـود     
و لغو بخشنامه شوراي عالي کار در   
مــورد حــداقــل دســتــمــزد تــعــيــيــن           

  .هستيم ١٣٩٣ سال  شده 
 
ـ حقوق معوقه کـارگـران بـايـد       ٥  

يکجا وفوري هـمـراه بـا خسـارت آن             
پـرداخــت گــردد. دولـت و مــجــريــان            
قـانـون حـق نــدارنـد حــقـوق مــعـوقــه               
کارگران را به اقساط تبـديـل کـنـنـد.        
ما خواستار بـازداشـت کـارفـرمـايـان         
خاطي تا وصول حقوق هاي مـعـوقـه      

     .کارگران هستيم
 
ما کارگران خواهـان کـاهـش       ـ ٦ 

سـاعـات کــار بـراي تــامـيـن اوقــات              
ــعــطــيــل             فــراغــت درقــالــب دوروز ت

   .متوالي درهفته هستيم
 
ـ بيمه بيکاري از دستـاوردهـاي   ٧ 

مبارزات پـيـشـيـن کـارگـران جـهـان                
است. ما خواهان برخورد مناسب بـا   
شأن و منزلت انساني با بـيـکـاران و        
بيمه بيکاري مکفي و مـتـنـاسـب بـا        
سطح زندگي امروزي به کـلـيـه افـراد         
بيکار از جمله زنان و مردان تا زمـان    
ارائه کـار مـنـاسـب از سـوي دولـت                 
هستيـم و صـنـدوق بـيـمـه بـيـکـاري                  
موظف است به کارگرانـي کـه بـيـمـه          
بيکاري دريافت مي کـنـنـد، عـيـدي          

 .پرداخت نمايد
 
ــ کــارگــران بــيــکــار در بــي            ٨     ـ

حقوقـي مـطـلـق بـه سـر مـي بـرنـد،                    
بسياري از آنان در معرض فـروپـاشـي    
خانواده هايشان قـرار دارنـد، بـارهـا           
شاهد کشته شدن فـرزنـدان بـه دسـت         
کارگران بيکار بوده ايم، بارها شـاهـد   
فحشا و تن فروشي زنان و دختران از   
بين همين کارگران بيکـار بـوده ايـم،        
در نبود کار، کارگران بـيـکـار مـورد         
انواع سـوء اسـتـفـاده هـا قـرار مـي                  
گيرند. آنان بـه حـمـايـت هـم طـبـقـه                  
ايهاي شاغل شـان نـيـاز دارنـد. مـا               
کـارگـران شـاغــل را بـه حـمــايـت از                 
همکاران بيکارشان فرا مي خوانـيـم.   
ما خواهان ممنوعيـت اخـراج هـا و          
بازگشت فوري کارگران بيکار بر سـر    

  .کارشان هستيم
 
ـ کارگران بازنشسته به لـحـاظ     ٩  

سطح زندگي و معيشت در وضعـيـت   
مشتقت بار و رقت انـگـيـزي بـه سـر            
مي برند. زندگي کارگران بازنشسـتـه    
به هيچ وجه در شـأن زنـدگـي انسـان           
امروزي نيست. ما خـواهـان تـأمـيـن         
زندگي کارگران بازنشسته و خـانـواده   
هــايشــان هســتــيــم. بــه طــوري کــه              
کارگران بازنشستـه بـه واسـطـه نـازل            
بودن سطح معيشت بـعـد از عـمـري           
کــار مــجــبــور بــه اشــتــغــال مــجــدد           

  .نباشند
 
ـ کـودکـان در کـارگـاه هـاي              ١٠  

نمور و زيرزميني ودرخيـابـان هـا بـه         
عنوان ارزان تـريـن کـارگـران بـه کـار             
گرفته مي شوند، دولت موظف است 
تا به خانواده هـاي کـه نـان آور آنـان             
کــودکــان هســتــنــد حــقــوق و مــزايــا          
شايسته يک زندگي امروزي فـارغ از      
تعلقات خانوادگي پرداخت نـمـايـد و      
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کودکان بايد با هزينه دولت مشـغـول   
  .به تحصيل شوند

 
ـ زنان کارگر در مـقـايسـه بـا       ١١  

مردان از حقـوق و مـزايـا و فـرصـت              
هاي شغلي کمتري برخـوردارنـد. مـا       
خــواهــان رفــع تــبــعــيــض از زنــان و             
برخورداري آنان از دستمزد و مزايـاي  
برابـر در ازاي کـار بـرابـر بـا مـردان                   
وهمچـنـيـن خـواهـان لـغـو آپـارتـايـد                 
جنسي وبرابري کامل حقوق زنـان بـا       
مردان درتمام عـرصـه هـاي زنـدگـي            
اجتماعي هسـتـيـم. زن، هـمـسـر يـا               
مادر بودن نبايد مانع اشـتـغـال و يـا         
ارتقاي شغلـي زنـان بـاشـد. شـرايـط              
کاري زنان بايد به گونه اي بـاشـد کـه      
امکان تلفيق مسئوليت مـراقـبـت از      
فرزندان را با کار در بـيـرون از خـانـه           
فـراهـم کـنـد. مـا خــواهـان قــوانـيــن                 
حمايتي براي اشتغال و نيز امنيـت و    
ارتقاي شغلي زنان در محيـط کـار و       

   .تمام عرصه هاي زندگي هستيم
 

ـ مبارزات متحدانه معلـمـان   ١٢ 
اخيراً شکل گسترده و نويني به خـود    
گرفته است. ما معتقـديـم مـعـلـمـان          
فقط در سايه ايجاد تشکل هاي خود 
ســاخــتــه ســراســري مــي تــوانــنــد بــه          

 خواسته هاي خويش دست يابند.
 
صــدورحــکــم شــالق از          –  ١٣  

طرف قوه قضائيه بـراي يـک مـعـلـم،          
صدور حکم شالق براي يـک جـامـعـه       
است، ما کـارگـران ضـمـن مـحـکـوم            
کردن اين جنايت، هـيـچ وقـت آن را            

 .فراموش نخواهيم کرد
 
ـ کارگران در سراسـر جـهـان،      ١٤  

بــدون تــبــعــيــض و بــرتــري نــژادي و             
هرگونه حس ناسيوناليستي حق کـار    
و زندگي دارند. ما خـواهـان تـأمـيـن         
حقوق سياسي، فرهنگي، اجتـمـاعـي    
و اقــتــصــادي کــارگــران مــهــاجــر در          

  .سراسر جهان مي باشيم
 
ـ ما کارگران خـواهـان آزادي     ١٥  

ايجاد تشکل هـاي کـارگـري، آزادي          
اعتصاب، تجمع و راه پيمايي، آزادي 
بــي قــيــد و شــرط ســيــاســي، آزادي            
مطبوعات و آزادي کـلـيـه زنـدانـيـان           

   .سياسي و کارگران زنداني هستيم
 

ــه             ١٦  ــ مــا کــارگــران، حــملــه ب ـ
زنــدانــيــان ســيــاســي کــه هــر               بــنــد
يک بار توسـط نـيـروهـاي        هفته   چند

امنيتي صورت مي گيرد بخـصـوص   

زندان اوين را محکوم مـي     ٣٥٠ بند 
کنيم و خـواسـتـار مـحـاکـمـه کـلـيـه                   

  .مسئولين مربوطه هستيم
 
جنگ کـه شـامـل پـديـده            ـ ١٧  

هايي چون ترور، قتل عـام و کشـتـار        
است، ابزار سرمايه داري جهاني براي 
تجـديـد تـقـسـيـم جـهـان و يـکـي از                     
اهرمهاي فشـار دولـت هـاي قـدرت             
مند سرمايه داري عليه مردم تـحـت     
ستم است. ما کارگـران ضـمـن ابـراز          
همدردي با ملت هاي جـنـگ زده در       
منطقـه از جـملـه سـوريـه هـر گـونـه                   

   . را محکوم مي کنيم جنگ 
 

مبارزه طبقه کارگـر عـلـيـه        ـ ١٨ 
سرمـايـه داري مـبـارزه اي جـهـانـي                
است. ما کارگران ضمن حـمـايـت از         
مـــبـــارزات کـــارگـــران کشـــورهـــاي        
مختـلـف، کـارگـران جـهـان را بـراي                
ايجاد انترناسيونال کارگري فـرا مـي     

  .خوانيم
 

بند  ١٨ اين قطعنامه با يک مقدمه و 
ــخ        ــاري ــا حضــور       ٦/٢/٩٣ در ت ب

جمعي از کارگران شهر سقز تدويـن و    
ما تدوين کنندگان اين   .مصوب شد

قطعنامه، از تمـام کـارگـران سـقـز و            
حــومــه از جــملــه کــارگــران شــهــرک            
صـــنـــعـــتـــي قـــهـــرآبـــاد، کـــارگـــران        
بــيــمــارســتــان، کــارگــران شــهــرداري،      
کارگران خباز، کارگران سـطـح شـهـر         
مـي خــواهـيــم کــه در مـراســم هــاي              
دولتي شرکت نکنند و به هـر شـکـل        
ممکن مراسم روز جهانـي کـارگـر را        
برگزار کنند و از اين قـطـعـنـامـه کـه           
خواست و مـطـالـبـات مـا کـارگـران              

 .است استفاده کنند
 

اول ماه مه آغاز رزمي ماندگار  
بر همه کارگران و توده زحمت  

 کش گرامي باد!
 

در اين روز بـه يـاد         :  علي نجاتي
ماندني کارگران در کشور امريکا در 

به بيعدالتي هـايـي کـه در            اعتراض
حق آنان شده بود به خيابانها آمـده و      
خواهان کـمـتـر شـدن سـاعـات کـار،              
افزايش دست مزدها و ديگر خواسته 
هاي خود شـدنـد کـه در نـهـايـت بـه                
شماري از خواسته هاي خود رسيدنـد  
و البته براي رسيدن به همين خواستـه  
هاي حـداقـلـي هـزيـنـه هـاي زيـادي                 

همه ما به خوبي مي  .پرداخت کردند
دانــيــم کــه مــبــازه بــا بــيــعــدالــتــي              
وهمچنين دنياي نابرابر سرمايه داري 

هزينه خاص خودش را هم بـه هـمـراه        
دارد. مـي خـواهـم بـه شـمـا رفـقـاي                  
گرامي ام بـگـويـم کـه مـن خـود بـه                  
عنوان نماينده ي کـارگـران نـيـشـکـر           
هفت تپه به همراه ديگر همکارانم در   
سنديکاي نيشکر با داشـتـن سـوابـق         
کار بيش از بيست سال از کار بيکـار  
و همچنين به زندان محکوم شـديـم و     
مــحــکــومــيــت مــا فــقــط بــه دلــيــل           
اعتراض به نابرابري هـاي حـاکـم بـر           

 .جامعه کارگريمان بود
 

من به عنوان يـک کـارگـر و يـک           
رفيق الزم مي دانم که مواردي را بـه      
دوستان فعال کارگري گوشزد کنم. به  
همه شمايي که مدعي برداشته شـدن    
بيعدالـتـي هـاي کـه بـه هـمـه مـردم                   
زحمـت کـش و بـه خصـوص طـبـقـه                  
کارگر روا داشته مي شود هستـيـد و     
شما را به اتحاد عمل رفيقانه دعـوت  
مي کنم. هم طبقه اي هاي من شـمـا     
مي بايستي که با صحبت و بحـث و    
با آگاه کردن ديگر کارگران در محيط 
هاي کار آنان را به بي عدالتي هـايـي   
که بر همه ما مي رود آگاه سـازيـد و       
با تقويت کار جمعي اين واقـعـيـت را      
به ديگرهمکارانمان نشان دهيم. چـرا   
که در نبود يک حـرکـت مـتـحـدانـه و           
عدم فشار طبقاتي سرمايه داران نـه      
تنها حقي به ما نمي دهند بلکه ستم 
هاي جديتري بر ما اعمال مي کنند. 
در آخر اميد دارم که دوسـتـان فـعـال         
کارگري در نهادهاي مختلف حداقـل  
به يک اتحاد عمـل در دادن بـيـانـيـه            

 .هاي مشترک برسند
 

به اميد روزي که اول مـاه مـه را       
عـلـي      .در سراسر جهان جشن بگيريم

نجاتي عضو هيعت مديره سنديکاي 
 گارگران کشت وصنعت هفت تپه

 
بار ديگر جهان سرمايه  

 داري به خود لرزيد
 

روز اول ماه مه امسـال کـارگـران      
در بخش هاي گسـتـرده اي از چـهـار           
گوشه جهان، از آفريقا تـا آسـيـا و از          
اروپا تا آمريکا به خيابان ها آمدند و 
اتحاد و همبستگي بين المللي خـود    
را به نمايش گذاشتند. در حالي زنـان   
و مردان کارگر در بنگالدش بر عليـه  
مناسبات نابرابر فرياد مي کشيـدنـد   
که خيابان هاي آتن، پاريس و صدهـا  
شهر ديگر در جهان مملو از جمعيتي 
بود که بيرق هاي سرخ برابري طـلـبـي    
را با خود حمل مي کردند. در ميدان  
تقسيم آنکارا و خيـابـان هـاي کـيـف          

پايتخت اوکرايين و بسياري شهرهاي 
ديگر نيـروهـاي پـلـيـس دولـت هـاي              
سرمايه داري بـه کـارگـران حـملـه ور            
شده و کارگران را مجروح و بازداشـت  

ــران               کــردنــد.  از ســوي ديــگــر در اي
نيروهاي امنيتي و انتظامي از هفتـه  
ها قـبـل از روز جـهـانـي کـارگـر بـا                   
ــد و               ــدي ــه ــررر، ت ــک ــاي م احضــاره
بازداشت فعالين کارگري و همچنيـن  
تشديد فضاي امنيتـي در بـرخـي از          
شهرها، به استقبال اين روز رفـتـنـد.        

ارديـبـشـت       ۱۱ اما روز پنج شـنـبـه        
کارگران و زحمتکشان بـه هـر طـريـق         
مــمــکــن، روز اول مــه، ايــن نــمــاد              
همبستگي طبقاتي کارگران را پـاس    
داشتند و علي رغم فضاي پليسـي و    
امنيتي، در حـد تـوان و مـقـدورات               
مراسـم ايـن روز را بـرگـزار کـردنـد.                 
کارگران سنديـکـاي واحـد تـهـران بـه             
ميان هـمـکـاران خـود رفـتـنـد، امـا                 
پليس حاکميت سرمايـه داري حـتـي        
تحمل ديدن شيريـنـي روز کـارگـر را           
نداشت و به ضرب و شتم کـارگـران و     
دستگيري آنها پرداخت. اين در حالي 
بود که تجمع کنـنـده گـان در وزارت          
کار سرکوب و تعدادي نيز بـازداشـت     
شـدنــد. در ايــن روز هــمــچــنــيــن در              
شهرهاي مختلف از جمله شـهـرهـاي      
سنندج، بانه، پـاوه، رشـت، تـهـران و           

مـراسـم هـايـي در ارتـبـاط بـا                  کرج
گرامي داشت روز جهاني کارگر بر پا 
گرديد. از سوي ديگر مراسم اول مـاه   

در حــالــي بــه شــکــلــي            ۲۰۱۴ مــه   
گسـتـرده و بـاشــکـوه در کشـورهــاي              
مختلف جهان برگزار شد که صدها و 
هزاران رسانه که در مـجـمـوع تـحـت          
چهارچوب و سـلـطـه ي مـنـاسـبـات                
سرمايه داري در جهان فعالـيـت مـي      
کنند، همه ي سعي و تـالش خـود را       
به عمل مي آورند تا کـارگـران را بـه          
خاطر تعلقات ملي، نـژادي، زبـانـي،      
مذهبي و . . . به گروه هاي مختلـف     
تقسيم نموده تا آن جا که امکان دارد 
از اتحاد و همبستگي آن ها ممانعت 
به عمل آورند. اما برگزاري تظاهرات  
ها و مراسم هاي روز جهانـي کـارگـر      
بار ديگر زنان و مردان کـارگـر را بـا          
مليـت هـا، بـاورهـا و اعـتـقـادهـاي                 
مختلف در کنار يکديگر قرار داد و     
اعالم نمود که مناسـبـات تـبـعـيـض         
آميز و ناعادالنه کـنـونـي در جـهـان            
سرمايه داري، شايسته انسان متمدن 
امروزي نيست. کميتـه هـمـاهـنـگـي          
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگري ضمن تبريک به همه شـرکـت     
کننده گان در مراسم هاي روز جهاني 

کارگر، بـار ديـگـر هـمـه کـارگـران و                
تشکل هاي مستقـل کـارگـري را بـه           
اتحاد حول مـطـالـبـات کـارگـران در             
همه عرصه، فرا مي خواند. هم چنين 
ما از همه کـارگـران و تشـکـل هـاي            
کــارگــري کــه در روز اول مــاه مــه،               
همبستگي بين الـمـلـلـي خـود را بـا             
طبـقـه کـارگـر ايـران اعـالم کـردنـد،                 

 سپاس گذاري مي کنيم. 
 ۲۰۱۴ گرامي باد اول ماه مه 

زنده باد اتحاد و همبستگي 
 کارگري  

کميته هماهنگي براي کمک به  
 ايجاد تشکل هاي کارگري

 ۱۳۹۳ ارديبهشت ۱۳   
  

 
تجمع کارگران خباز سنندج  
 در اعتراض به عدم افزايش مزد

 
 ۲۰۰ ارديــبــهــشــت: بــيــش از         ٩ 

ارديـبـهـشـت) در           ۸ کارگـر خـبـاز (        
ــداري ســنــنــدج در             ــل فــرمــان مــقــاب
اعتراض به افزايش نيافتن مـزدشـان     
براي سومين سـال مـتـوالـي تـجـمـع              

فرماندار و رئـيـس اداره کـار           .کردند
سنندج در جمـع کـارگـران مـعـتـرض           
حاضر شدند،  امـا تـوضـيـحـاتشـان             
براي کارگران معترض قـانـع کـنـنـده          

 .نبود
 

قطعنامه کارگران خبازيهاي  
معيشت  :سنندج و مريوان

کارگران به ورطه سراشيبي  
 افتاده است

 
ارديبهشت:  کـارگـران ايـران           ١١ 

در شرايطي اول ماه مه (روز جهـانـي    
دارنـد کـه       کارگر) را گـرامـي مـي          

تبعات نـاشـي از بـحـران اقـتـصـادي              
کشور ما را دربر گرفتـه بـطـوري کـه         
معيشت کارگران به ورطه سراشيـبـي   

دسـتـمـزدهـاي چـنـديـن           .افتاده اسـت 
هـاي   برابر زير خط فقر، اخـراج سـازي    

گسـتــرده، عـدم پــرداخـت بــه مــوقــع            
حداقل دستمزدهاي بخور و نـمـيـر و          
تحميل قرادادهاي مـوقـت و سـفـيـد          
امضاء که هر روز بر عمق و دامنه آن 

شــود، عــواقــب        نــيــز افــزوده مــي         
اجتماعي ناشـي از ايـن مـعـضـالت            
براي کارگران غير قابل جبران خواهد 

ــود ــا              .ب ــي هــمــراه ب ــدگــي انســان زن
ــم                ــداردهــاي روز حــق مســل ــان اســت
کارگران است. و براي احقاق آن تالش 

کنيم. کارگران  خواستـار عـدم         مي
افزايش قيمت نـان شـدنـد و مـنـوط              

هـايشـان در      کردن افـزايـش دسـتـمـزد       

 نگاه هفته...

 ۷ صفحه              
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 ۶ از صفحه 

انصـافـي    قبال افزايش نرخ نـان را بـي      
آشکار در حق هـزاران کـارگـر خـبـاز            
دانسته و مصرانـه خـواهـان افـزايـش          
فوري دستـمـزدهـاي خـود بـر اسـاس             
نـيـازهـاي واقـعـي زنــدگـي کـارگــران              

کارگران خبازيهـاي سـنـنـدج        .اند شده
در بخش ديگري از ايـن قـطـعـنـامـه           
جلسـات سـه جـانـبـه بـراي تـعـيـيـن                   
ــي              ــســات ــمــزد کــارگــران را جــل دســت
فرمايشي توصيف کـرده و خـواهـان          
ــر و                   ــارگ ــه (ک ــب ــان ــســات دو ج جــل

هـا   کارفرما) براي تـعـيـيـن دسـتـمـزد         
کارگران همچنين با تاکيد بر  .اند شده

پرداخت فوري دستمزدهاي مـعـوقـه،      
خواستار توقف اخراج و بيکار سـازي  

کــارگــران خــبــاز      .انــد کــارگــران شــده   
سنندجي با اشاره به قانـون مشـاغـل      
سخت و زيان آور، به لـزوم اجـراي آن         
براي کليه کارگران شاغل در خـبـازي    

ها تاکيد کرده و کارگران خـبـاز را         
ــاي                  ــزاي ــاده از م ــف ــت ــر اس مــحــق ب
ــيــش از مــوعــد               ــگــي پ ــازنشــســت ب

کــارگــران در ادامــه           .انــد  دانســتــه 
هـاي   شان، بـرپـايـي تشـکـل          قطعنامه

مستقل کارگري، اعتراض، تجـمـع و     
آزادي بيان را حق مسلم خود عـنـوان     
کرده و خواستار به رسميت شـنـاخـتـه     

 .انـد  شدن اجتـمـاعـات کـارگـري شـده          
همچنين کارگـران خـبـاز بـر بـرابـري             
حــقــوق زنــان و مــردان در تــمــامــي             
ــمــاعــي و                ــدگــي اجــت ــات زن ــون شــئ
اقتصادي تاکـيـد کـرده و خـواسـتـار             
محو کليه قوانين تبعيض آميز عليـه  

 اند.  کارگران زن شده
  

پيام سه فعال کارگري دربند  
 به مناسبت اول ماه مه

 
"محمد موالنايي، واحد سيـده و     
يــوســف آب خــرابــات"، ســه فــعــال              
کارگري محبوس در زنـدان مـرکـزي          
مهاباد بـه مـنـاسـبـت اول مـاه مـه                  
پيامي منتشر نمودند. در بخشـي از     
اين پيام چنيـن تصـريـح شـده اسـت:            

امروز در شرايطي بـه پـيـشـواز اول         «
ماه مه روز جهاني کارگـر مـي رويـم        
کــه نــظــام ســرمــايــه داري ايــران بــا             
استثمار بيشتر کارگران مـي خـواهـد      
سياست نئوليبرالي خود را بـر بسـتـر      
سرکوب بيشتر جنبش طبقه کارگر و   
نرمش در مقابل دولت هاي سرمـايـه   
داري دنبال کند. ما کارگران ايران در  
مـقــابــل ايــن بــي حــقــوقــي ســکــوت           
نخواهيم کرد و به هر شکـل مـمـکـن       
ــان                ــه اذه ــراض خــودمــان را ب اعــت

 »عمومي مي رسانيم.
 

احضار فعالين کارگري سقز در  
 آستانه اول ماه مه

 
ــده روز                 ــيــ ــزارش رســ ــه گــ بــ

، تـعـداي     ١٣٩٣ ماه     ارديبهشت١٠ 
از فعالـيـن کـارگـري در شـهـر سـقـز                 

به فرمانـداري    توسط ادراه اطالعات
احضار شدند. بنا به اين گزارش اداره  
اطالعات سقز طي تماس تلفـنـي در     

ارديبهشت ماه ، بـا حسـيـن       ٩ تاريخ 
مرادي، جميل راست خديـو، رحـمـان      
کاردار، جالل حسيني، عمر شاکـري،  
شمس اله محمد پور و محمد عبـدي  
پور، آنان را تهديد کردند کـه در روز        
جهاني کارگر نبايد هـيـچ مـراسـمـي          
داشته باشند در غير ايـنـصـورت بـه         
شديدتريـن شـکـل مـمـکـن بـا انـهـا                  
برخورد خواهـد شـد. در ادامـه ايـن              

ارديبهشت مـاه   ١٠ تهديد ها در روز 
اداره اطالعات طي تماس تلفـنـي از     
فعالين کارگري، محمـدعـبـدي پـور،       
جــالل حســيــنــي و حســيــن مــرادي            
خواستنـد کـه در فـرمـانـداري سـقـز                
حضور يابند تا در رابطه بـا اول مـاه         
مه گفتگو داشته باشند. نامبـردگـان    

ظهر به  ١٢ در روز چهارشنبه ساعت 
فرمانداري سقز مراجعه مـي کـنـنـد.       
در اين جلسه فرماندار و رئيـس اداره    
اطالعات سقز حضور داشتند و طبق 
روال معمول با تهديد و ايجاد فضـاي  
رعب و وحشت فعالين کارگري را از     
برگـزاري روز جـهـانـي کـارگـر مـنـع                 

 ٢ کردند و همچنين در ايـن جـلـسـه           
ســاعــتــه فــرمــانــدار و رئــيــس اداره           
اطالعات از فعالين کارگري خواستـه  
بود تا در مراسم دولتي شرکت کنـنـد   
که با واکنش فعالين کارگري مـواجـه   
شده و محمد عبدي پور به آنها اعالم 
مي نمايد که روز جهاني کـارگـر روز       
طبقه کارگر بر علـيـه سـرمـايـه داري          
است و ما حق داريم مراسم مستـقـل   
خود را داشـتـه بـاشـم . در نـهـايـت                   
فعالين کـارگـري حـاضـر در جـلـسـه              
مجددا مورد تهديد قرار مي گيرند و 
مسئولين به آنان اعالم مي کنند کـه  
برگزاري هر گـونـه مـراسـمـي بـه جـز              
مراسم دولتي،چه در داخل شهر و چـه  
بيرون از شهر شديدا سرکوب خـواهـد   
شد و عواقب آن بعهده شما سـه نـفـر        

کميته ي هماهنگي براي  .خواهد بود
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري 

 
 

تهديد افشين نديمي و مهرداد 
صبوري در آستانه روز جهاني 

 !کارگر
صبـح   ۹ به گزارش رسيده ساعت 

ــبــه         ــبــهــشــت اداره        ۹ ســه شــن اردي
اطالعات کامياران طي تـمـاسـي بـا       
افشين نديمي وي را تهـديـد کـرد کـه         
در صورتي که در هـر مـراسـمـي بـه              
مناسبت اول ماه مه شرکت کـنـد بـا        
وي به بدترين شکل ممـکـن بـرخـورد       
خواهد شد و نـيـز هـر مـراسـم و يـا                   
گلگشتي در شهر بـرگـزار شـود او و          

بـايـد تـاوان آن را              مهرداد صـبـوري  
کميته هماهنگي براي کـمـک      .بدهند

به ايجاد تشکل هاي کارگري ضـمـن     
محکوم کردن اين گـونـه بـرخـورد بـا          

و شــرکــت در          کــارگــران، بــرگــزاري   
مراسم روز جـهـانـي کـارگـر بـه طـور              
مستقل توسط کارگران را جزء حقوق 

  .اوليه آنان مي داند
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه        

 ايجاد تشکل هاي کارگري
 ٩٣ ارديبهشت ١٠  

 
دستگيري عمر سليماتي  

 فعال کارگري  
بـــر اســـاس گـــزارش رســـيـــده،           

صـبـح، عـمـر          ۸ روزدوشنبه ساعـت    
سليماني فعال کـارگـري در يـکـي از           

شهر بانه دستگير و بـه        خيابان هاي
انـتـقـال داده شـده          مکان نامعلـومـي  

است که تا ارسال اين خـبـر خـانـواده         
نامبرده هـيـچ اطـالعـي ازوضـعـيـت            

کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي             . ندارند او
کمک به ايجاد تشکل هاي کـارگـري،   
ضمنمحکوم کـردن ايـن عـمـل غـيـر             
قانوني و ضدکارگري، دستگيري ايـن  
فعال کارگري را قوياً محکوم نموده و 
خواهان آزادي فوري و بـدون قـيـد و            
شرط او و ديگر کـارگـران و فـعـاالن           
کارگري دستگير شده و زنـدانـي مـي      

. کميته هماهنگي براي کمک به  باشد
 هاي کارگري ايجاد تشکل

 
 مرگ هاي مشکوک و    

 طناب آبي رنگ
 

 ٣٠ آويز شده يک جـوان    جسد حلق
پـور در     ساله به نام سـامـان ابـراهـيـم         

 .ي گلشن شهر مريوان پيدا شـد  محله
باشد کـه     وي از اهالي شهر بوکان مي

شـامـگـاه     .در مريوان سکونت داشت
همان روز نيز يک سرباز اهل مـريـوان   
ــه                  ــمــيــان اقــدام ب ــام کــاوه کــري بــه ن
خودکُشي کرد، کـه بـه بـيـمـارسـتـان              
 .بوعلي ايـن شـهـر انـتـقـال دادە شـد               

مـاه يـک      همچنين روز نهم ارديبهشت
سرباز اهـل کـرمـان بـه نـام مـحـمـد                 

حسين، کە در پادگان نظـامـي ارتـش      
در شهر مريوان سرباز بـود، اقـدام بە         

طــي بــيــســت روز        .خــودکشــي کــرد   
شـهـرونـد ديـگـر           ٤ گذشته، اجسـاد      

هاي عـبـداهللا واحـدي        مريواني به نام
اهللا  (سرباز ارتش)، دانا خونکه، فتـح   

خيالدوز و بـهـروز بـرومـنـدي کـه بـا                
آويـز کـردن      طناب و از طـريـق حـلـق            

 .خودکُشي کرده بودند پيدا شده بـود   
هـايـي تـوسـط        هر چند چـنـيـن مـرگ      

نهادهاي ذيربط حکومتي به عـنـوان     
شـود امـا ايـنـکـه           خودکُشي ياد مـي 

ــامــي افــراد مــورد اشــاره بــا                   ــم ت
آويـز   رنگ و به صورت حلـق  آبي طناب

شده پيدا شده، نـگـرانـي و تشـويـش            
ساکنين شهرستان مـريـوان را درپـي        

رغــم نــگــرانــي    "عــلــي    .داشــتــه اســت  
فزاينده و جو ترس و رعـب در شـهـر          

ي انـتـظـامـي        مريوان ولـي فـرمـانـده        
شرمـانـه آن را خـودکُشـي            مريوان بي

خـبـرگـزاري     ."کـنـد   عادي تلـقـي مـي     
ي  دولتي ايـرنـا بـه نـقـل از فـرمـانـده                

انتظـامـي مـريـوان اعـالم کـرد: "بـا                  
تــحــقــيــقــات قضــايــي و پــزشــکــي            
مشخص شده که مـرگ آنـان صـرفـا           
صرفا مسايل خانوادگي و شـخـصـي      

در مـقـابـل ايـن ادعـاي             ."بوده است
ي مـريـوان      اهللا پرويزي، نماينـده  حجت

روز اخـيـر        ٤٠ در مجلس گفت: "در     
تن از شهروندان مـريـوانـي       ١٠ حدود 

انـد کـه در بـرخـي از              خودکشي کـرده 
محافل از آن به عنوان قتل نـام بـرده       

شود و اين مساله باعث نـگـرانـي     مي
مســووالن امــنــيــتــي و       مــردم شــده     

سياسـي اسـتـان بـايسـتـي داليـل را                
هــمــچــنــيــن   ."ســازي کــنــنــد    شــفــاف
ي قــتـل ايـن افـراد از ســوي               شـايـعــه  

هاي تندور اسالمي و بـانـدهـاي         گروه
تبهکار نظير "هيوا تـاب" در مـيـان            

(مــنــبــع   .مــردم مــريــوان وجــود دارد      
 سايت کردپا)

 
 ناامني جاني ـ خودکشي

 
: ميالد عبدي  يازدهم ارديبهشت

دانشــجــو فــرزنــد ابــوبــکــر در شــهــر           
 .کرمانشاه، خود را بـه آتـش کشـيـد        

ميالد قبل از اقدام به خـودسـوزي از     
طريق تـمـاس تـلـفـنـي چـنـد نـفـر از                   

اش را از ايـن اقـدام      دوستان و خانواده
مــيــالد عــبــدي     .مــطــلــع کــرده بــود      
ــرم        رشــتــه عــمــران        ٤ دانشــجــوي ت

دانشــگــاه آزاد کــرمــانشــاه بــوده کــه          
تاکنون دليل خودسوزي براي خانواده 

وي  .و نزديکانش معلوم نشـده اسـت      
از اهالي بخش نوسود در شـهـرسـتـان     

 .پاوه است
 
ارديبهـشـت: شـهـر جـوانـرود؛             ٨ 

شليـر ويسـي فـرزنـد بـهـلـول بـر اثـر                    
ــر اثــر               ــوري)، ب ــودس ــودکُشــي(خ خ
مشکالت مـالـي  جـان خـود را از                 

 .دست داد
 

محيط ريست آتش سوزي  
 جنگلها

 
: کـوه بـمـو          چهاردهم ارديبهشـت 

سـوزي شــده و تــا کـنــون             دچـار آتــش   
ساکنين اين منطقه نتوانسته اند ايـن  

سوزي را کنترل و از گستـرش آن     آتش
سـوزي از     اين آتـش    .جلوگيري نمايند

محلي به نام "پشت برجـک بـاويسـي"       
سـوزي کـنـتـرل        آغاز و  اگر ايـن آتـش    

نگردد، منطقه باويسي در نـزديـکـي      
 .کوه بمو را هم دربر خـواهـد گـرفـت        

کوه بمو بخشي از رشته کـوه زاگـرس     
در    ١٨٤٢ باشد کـه بـا ارتـفـاع              مي

 .ذهاب واقع شده است سرپل
 

حکم بازداشت موقت  
جعفرعظيم زاده وجميل  

 محمدي صادرشد
 
پـنـج روز از           پس از گـذشـت         

دستگيري شبانه جـعـفـرعـظـيـم زاده           
وجميل مـحـمـدي از اعضـاي هـيـت             
مديره اتحاديه آزادکـارگـران ايـران و          
ازهــمــاهــنــگ کــنــنــدگــان طــومــار          

هزارنفري کارگران، کـه    ٤٠ اعتراضي 
ــداد                 ــامـــ ــک بـــ ــت يـــ ــاعـــ درســـ

ــت،        ١٠/٢/١٣٩٣  ــرف صــورت گ
وعــلــبــرغــم آزاد شــدن کــارگـــران                
دستگيرشده دراعتراضات روزجهاني 
کارگر، متاسفانه مسئولين قضـائـي     
از آزادکردن اين دونفر امتناع کرده و   

دادگــاه انــقــالب       ٦ تــوســط شــعــبــه      
مســتــقــر در اويــن حــکــم بــازداشــت          

 موقت براي انها صادرشده است.
اتحاديه آزادکارگران ايران ضمن  

ــازداشــت             ــردن ادامــه ب مــحــکــوم ک
 -جعفرعظيم زاده وجميل مـحـمـدي      

که جرمي جز طـرح مـطـالـبـات حـق           
طلبانه کارگران وتالش براي رسـانـدن   

مسئولين در روزجهاني مآنها بگوش 
مصــرانــه خــواســتــار      -کـارگــرنــدارنـد  

ازادي فوري و بـي قـيـدوشـرط آنـهـا               
ميباشد. بديهي است که مسئولـيـت    
هرگونه عواقب ادامه ايـن بـازداشـت      
بعهده سئولين مرتبط در قوه قضائيه 

 است.
 اتحاديه آزادکارگران ايران

 ١٤/٢/٩٣ 

 نگاه هفته...
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در    ١٣١٤ سعيد مرادي در سـال   
روساي مـوالن آبـاد در خـانـواده اي               
فقير چشم به جهان گشود. از هـمـان        
دوران کودکي ماننـد بـقـيـه کـودکـان           
روستا با کـار و زحـمـت و مشـقـات              
زندگي آشنا شد. و در سنين کـودکـي    
همـراه پـدرش بـراي تـامـيـن زنـگـي                 
فقيـرانـه خـانـواده اش مشـغـول کـار                
 .سخت و طاقت فرسا در مزرعـه شـد    

بدليل نبود مدرسه در روستاهـاي آن    
دوران، سعيد هم مانند بقيه مردم ده   
بيسواد بود. انساني شوخ و بذله گـو،   
انساندوست بود و هميشه رابطه گـرم    
با مردم داشت و همه جا کنـار مـردم     
بود و به همبن خاطر جايگاه و احترام 
خــاصــي در مــيــان مــردم روســتــا و            
منطقه داشت. در هرجمعي کـه قـرار      
ميگرفت زود با آنها دوست ميشد و   
بخاطر هـمـان بـذـلـه گـويـي و شـوخ                 
طبعي اش باعث خنده و شادي جـمـع   
 .ميشد و زود در دل آنها جا ميگرفت

و تشـکـيـل جـريـانـات          ٥٧ با انقالب 
سياسي در ايران و کردسـتـان سـعـيـد        
هـم بــه بــه گـرايــش چــپ روي آورد.               
بعدها با کومه له آشنا شد و بـعـد از     
مدتي رسما کـار تشـکـيـالتـي را بـا             
کومـه لـه شـروع کـرد و بـه تـبـلـيـغ                      
سياست و اهداف کومه له پرداخت و   
در پخش نشريات و اطـالعـيـه هـاي         
تشکـيـالت بـا شـور وشـوق شـرکـت                
ميکرد. فعاليت مشترک با سعيد که  
از ما بزرگتر بود خيلي جذاب بـود و      
ــه مــا                 شــور و اشــتــيــاق خــاصــي ب

 .ميبخشيد
 

در آن دوران شــوراهــا در هــمــه جــا              
تشکيل ميشد. در روسـتـاي مـوالن         
آباد هم شورائي تشکيل شد و سعيـد  
براي دوره طوالني و تـا اشـغـال ايـن             
روستا توسـط نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر             
جهوري اسـالمـي عضـو شـوراي ده             
بود. يادم هست در جريان انتخـابـات    
براي نمايندگان شورا که در مسـجـد       
ده برگزار ميشد، سعيد هـمـيـشـه بـا          

 .راي باالئي انتخاب ميشد
 

سعيد با وجود اينکـه سـواد نـداشـت         
اما کمونيسم را با گوشـت و پـوسـت        
درک کرده بود و از تبعيض و نابرابري 
و سيستم سرمايه داري متنفر بـود و    
بــراي تــبــيــلــيــغ ايــده و آرمــانــهــاي             

 .انسانيش با جان و دل مـيـکـوشـيـد       
سعيد هميشـه در کـنـار کـارگـران و              
مردم زحمتکش در مقابل زور گويـي  
اربابان و مالکين منطقه و يار و ياور 
مردم زحمتکش روستاهاي مـنـطـقـه       

 .بود
 

ســعــيــد تــنــهــا از طــرف جــمــهــوري           
اسالمي تحت فشـار نـبـود و حـزب             
دمکرات هم که هميشـه در ده مـقـر          
داشت، تحت فشارش مي گذاشـت و    
به بهانه هاي مختلف او را دستـگـيـر    
ميکرد که دست از فعالـيـت بـردارد.      
اما سعيد همچنان با شور و اشتـيـاق   
بکار خود ادامه ميداد و بـه قـلـدري          
هـاي حـزب دمـکـرات وقــعـي نـمــي               

 .گذاشت
 

سعيد همراه بـا تـعـدادي         ٦٧ در سال 
ديگر از مردم ده از طـرف نـيـروهـاي         
امنيتي حکومت اسالمي دستگير و 
روانه زندان شهر سقز شـد. در زنـدان          
تحت شکنجه و اذيـت و آزار شـديـد          

نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر و             .قرار گرفت
سپاه پاسداران شهر سقز ميخواستنـد  
بــه ايــن شــيــوه ســعــيــد را وادار بــه               

همکاري بـا ايـن دسـتـگـاه مـخـوف                
جنايت بکنند، که سعيد قاطعانه در   
مقابل شکنجه گران ايستاد و حاضـر  
به همکاري با آنها نشد. اطالعات و    
سپاه پاسداران شهر سقز گفته بـودنـد     
اگر ميخواهي آزادت کنيم بايد بـروي  
يکي از افراد سرشناس کومـه لـه در       
ــي                 ــنــ ــرور کــ ــه را تــ ــقــ ــطــ ــنــ  .مــ

جمهوري اسالمي بـعـد از چـنـد روز           
شکنجه و اذيت و آزار افراد دستگيـر  
شده، تعدادي از جمله سعيد را بـراي      
ايجاد ترس و وحشت در بـيـن مـردم،      
به روستا آورد که سخنراني کرده و از   
فعاليت خود اظهار نـدامـت کـنـنـد.          
اما سعيد در مسـجـد و در حضـور              
مردم با جسارت اين نقشه را هـم بـر       
مال کرد و گفت به من فشار مياورند 
تا با آنها همکاري کـنـم و از جـملـه             

از افراد شناخته شده کومـه لـه       يکي
را ترور کنم. من اينجا اعالم ميکنـم   
که بهيچ عنوان حاضر به چنين کـاري  
نيستم. عليرغـم شـکـنـجـه و تـحـت               
فشــار گــذاشــتــن ســعــيــد از طــرف             
نيروهاي امنيتي و اطالعاتـي رژيـم،     
سعيد سر تسليم فرود نـيـاورد. رژيـم         
بـاالجـبــار بــعـد از مــدتـي از زنــدان               

 .آزادش کرد
 

يکي از هـم بـنـدان سـعـيـد تـعـريـف                  
ميکرد که در زندان هم با روحيه بـاال  
و با همان بذله گوئي و شوخ طبـعـي،   
فضاي زندان را به محلي شاد و قابـل  
تحمل تر براي زندانيان تـبـديـل کـرده       

 .بود
 

ارديبهـشـت    ١١ سعيد متاسفانه روز 
و بعد از چندين سال دسـت و پـنـجـه         
نرم کردن بـا بـيـمـاري آلـزايـمـر بـراي               

  .هميشه از بين ما رفت
 

  .ياد و خاطره عزيزش گرامي باد
 رحيم يزدانپرست

 
 ۲۰۱۴ دوم مه 
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