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 نسان نودينيان         
 

مورد اول، در چهارمين سالـگـرد   
اعدام  فعالين سياسي فرزاد کمانگر، 
فرهاد وکيلي، شيـريـن عـلـم هـولـي،           
علي حيدريان و مهدي اسالميـان در    

هـاي     تعدادي از خـانـواده     زندان اوين،

آنها در سنندج دور هم جمع شده و بـر  
يـاد و     مزار و سنگ مزاري نـمـاديـن،   

 .خاطره فرزندانشان را گرامي داشتند
فـرهـاد         اين مراسم با حضور خانـواده 

شدگان در کـنـار      وکيلي و ديگر اعدام
ايـن   .آرامگاه پدر فرهاد برگزار گرديد

پـنــچ فــعــال ســيــاسـي ســحـرگــاه روز            
، ٨٩ ماه  شنبه، نوزدهم ارديبهشت يک

 .در زندان اوين به دار آويـخـتـه شـدنـد       
سال از اعـدام ايـن        ٤ عليرغم گذشت 

فعاالن سياسي، مقامات امـنـيـتـي ـ       
قضايـي از اعـالم مـکـان دفـن ايـن                 

کنند و پيـگـيـري     زندانيان امتناع مي

  تغيير سياست پ.ک.ک و پژاک موفقيت يا شکست

 

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

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه   عبدل گلپريان/ مردم اين فرصت را به رژيم اسالمي نخواهند داد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهيه و تنظيم: يدي محمودي  
Yadi.mahmodi@gma

il.com 
 

پيشنهاد جديد حزب  
دمکرات بارزاني به اتحاديه  

ميهني براي توافق بر سر  
 تشکيل دولت!

 
يکي از اعضاي دفتر سيـاسـي   
اتحاديه ميهني که نخواسته اسـت    
نامش فاش شود، اعـالم کـرده کـه        
در آخرين پيشنهاد حزب دمکـرات  
براي تشکيل دولت، گفتـه انـد کـه        
دستگاه امنيت( ئاسـايـش) را بـه          
وزارت تـغــيـيـر دهـنــد و تــحـويــل              
اتحاديه ميـهـنـي داده شـود. ايـن             
عضو رهـبـري اتـحـاديـه مـيـهـنـي              
اعالم کرده که آنـهـا هـنـوز جـواب          
پيشنهاد حزب دمکـرات را نـداده       
اند. الزم به ذکـر اسـت کـه اخـيـرا               
تـوافــقـاتــي بــيـن حـزب دمـکــرات            
کردستان عراق به رهبري مسـعـود     
بارزاني، جنبش گـوران، اتـحـاديـه         
اسالمي و جمعيت اسالمي امضـا  

شده است و ظاهرا اتحاديه ميهني 
تنها حزب در قدرت بود که انـگـار     
سرش بي کاله مانده است. اتحاديه 
ميهني پيشتر اعالم کرده بـود کـه       
اگر يکي از وزارتهاي امنيتي را به 
آنـهـا نـدهـنـد در تشـکـيـل دولــت                 

ــرد.               ــد ک ــن ــخــواه ــن  شــرکــت ن اي
پيشنهاد حزب دمکرات از ايـنـجـا    
ناشي مي شود که قبال دو وزارت     

و وزارت       ديگر، وزارت پيشمـرگـه  
داخــلــي بــيــن حــزب دمــکــرات و           
جنبش گوران تقسيم شده بـود. در       

سال گذشته حزب دمـکـرات و      ۲۳ 
اتحاديه ميهني هر يک در حـيـطـه        
مناطق تحت نفوذ خود ارگـانـهـاي    
امــنــيــتــي را درســت کــرده انــد و            
هيچکدام به آساني نمـي خـواهـنـد       
آنرا از دست بدهنـد، چـرا کـه ايـن           
ارگانها در سرکوب و تحت تـقـيـب      
قرار دادن مـخـالـفـيـن خـود نـقـش             
بسزائي داشته اند. اکنون بسـيـاري    
از مردم آنها را با نيروهاي سرکوب 
دوران حکومت بعث مقايسـه مـي     

 کنند.  
استعفاي اعضاي کنگره  

 پزشکان سليمانيه
اعضاي تدارک کنگره پزشکـان  
در شهر سليمانيه استعفـا دادنـد و       
اعالم کردند که اتحاديـه مـيـهـنـي        
مانع پروسه انتخابات آنـهـا اسـت.      

پزشکان در اطالعيه اي بـه تـاريـخ        
دوازدهم مه تحت عـنـوان:" جـهـت         
 اطالع پزشـکـان و عـمـوم مـردم"،            

اعضاي تدارک کـنـگـره      نوشتند که 
پـزشــکـان کـه پـنــج نــفـر هسـتــنــد               
استعفاي خود را اعـالم مـيـدارنـد.       
در اين اطالعيه آمده اسـت کـه: "          
متاسفانه اتحاديه ميهنـي بـا ايـن        
بهانه که لـيـسـت پـزشـکـان اربـيـل             
ــوانــنــد              نــاروشــن اســت و نــمــي ت
ــراي پــروســه              هــمــکــاري الزم را ب
انتخابات انجام دهند، خواهـان بـه     
تعويق انداختن انتخابات هستـنـد.   
ايــن در حــالــي اســت کــه رئــيــس             
پزشکان اربيل از طـرفـداران خـود          

ايـن   اتحاديه ميهني مـي بـاشـد.         
مانع تراشي در حالـي انـجـام مـي         
شود که آنها تعهد داده بودند که به 
پروسه انتخابات و تشکيل اتحاديه 
پزشکان کمک کنند هـمـچـنـيـن در        
اين اطالعيه آمده است که: " قـبـال    
نيز دو بار اتحاديه مهيني با مانـع  
تراشي بر پروسه انتخابات اتحاديـه  
پزشکان را به تعويق انداخته بودنـد  
و به همين خـاطـر اعضـاي تـدارک         
کـنــگــره هــم اکـنــون چــاره اي جــز              
استعفا ندارند و اتحاديه ميهني را 
مســبــب جــلــوگــيــري از تشــکــيــل        

 

 محمد آسنگران     

ــغــيــيــر             در چــنــدســال اخــيــر ت
ســيــاســتــهــاي پ.ک.ک و پــژاک از             
گمانه زني فراتر رفته و بـه مـواضـع      
رسمي  و مصوب آنها تبـديـل شـده      
است. اين تغييرات در سـيـاسـت و         
رويکرد پ.ک.ک و بخش ايـرانـي آن       
پژاک چرخشي در سياست پـايـه اي       
آنها را نشان ميدهد. اين تـحـوالت     
الزم است مورد بحث و بررسي قرار 

گيرد زيرا تغيير سياستهاي پايه اي 
آنها تنها ناشي از مـوقـعـيـت ايـن            
سازمان نيست. تحوالت سـيـاسـي       
در پ.ک.ک گوشـه اي از تـحـوالت           
جنبش ناسيوناليسم کـرد بـه طـور          

 کلي در منطقه است. 
 
 

 !تسليت! به ياد نقره کمانگر
 
با کمال تأسـف و تـأثـر فـراوان،            

روز پنجشـنـبـه گـذشـتـه خـانـم نـقـره                 
کمانگر به علت سرطان ريه در شـهـر       
کامياران جان خود را از دسـت داد ،      
جا دارد که من اينجا، به ايـن گـفـتـه         
بسيار زيباي خـانـم کـمـانـگـر اشـاره              

خـبـرمـرگ        اوهـنـگـامـي کـه         نمايم. 
پسرش را مي شـنـود، ايـن جـملـه را            
بارها تکرار مي کند: (مزي گـيـان ،       
روـلـه، تـو بــخـاطـر آزادي کـوژيــاي)               
مظفر جان، فرزندم، تو بخاطـر آزادي    
کشــــتــــه شــــدي. ايــــن گــــفــــتــــه               

اسـت، در زمـانـي کـه،            مادرشريـفـي  
خبرکشته شدن جگر گوشه اش را مي 

مظفر کمانگرانساني جسور و    .شنود
انقالبي در صفوف پيشمرگـان کـومـه      

. در     ١٣٦٣       . ســـال    ٦ .  ٢ در     لـــه

وباوجاني کرمانشاه در   منطقه ثالث
در گيري با نـيـروهـاي ضـد انسـانـي             
جــمــهــوري اســالمــي ايــران و در راه            
آزادي و برابري انسانها جان خود را از 
دســت داد. مــن از صــمــيــم قــلــب                 
درگذشت اين مادر عزيز و فداکـار را    
به مردم شهـر کـامـيـاران و خـانـواده             
هاي کمانگر بخـصـوص بـه فـرزنـدان          

شاه محمد، حبيب، فريـده و      عزيزش
يـادش   .محمـد تسـلـيـت مـي گـويـم             

مـاه  .گرامي باد. محمدامين کمانگـر  
 ٢٠١٤ مه 

 
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران  
به خانواده و فرزندان خانم نقره 
 کمانگر صميمانه تسليت ميگويد!  

   

 ۴ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۳ صفحه  
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 ۱ از صفحه

پـاسـخـي نـهـادهـاي            ها با بـي  خانواده
گراميداشت  .دولتي مواجه شده است

فعال سياسي در شهر سنندج ٥ اعدام 
پاسخ راديـکـال و انـقـالبـي شـرکـت                 
کنندگان  بـه نـهـادهـاي امـنـيـتـي ـ                 
پليسي جمهوري فاشـيـسـم اسـالمـي        
است. برگزاري اين مـراسـم نـاکـامـي         
نهادهاي سرکوبگر جمهوري اسالمي 
در اعمال فضـاي سـکـوت و فضـاي           
ترس در شهرهاي کردستان و سننـدج  

ارديـبـهـشـت سـالـروز          ٢٣ است. روز  
اعتصاب عمومي و پيروزمند مـردم    

شهرهاي کردستان در مـحـکـومـيـت        
 فعال سياسي است.٥ اعدام 
  

يــکــي از کــودکــان       مــورد دوم،      
ي احسـاسـي"      سرطاني در يک "دکلمه 

آرزوهايش را اين چنين بـيـان نـمـود:         
شـــنـــيـــدن حـــرف تـــرخـــيـــصـــي در           

هاي مامانـم،   بيمارستان، نديدن گريه
تـالش پــدرم را بــراي خـريــد داروهــا             

سـومـيـن     .نبينم و ديگه موهام نريـزه 
جشن تولد كودكان مبتال به سـرطـان   

 .در استان کُردستان بود
 

مراسم با حضـور کـودکـانـي کـه          
اکثرا کالهي برسرشـان بـود و بـديـن           

مــوي خــود را         وســيلــه ســرهــاي بــي     
پوشـانـده بـودنـد و نـيـز هـنـرمـنـدان                   

  هاي عروسکي در بـرنـامـه        شخصيت
 .کودک شبکه اسـتـانـي، بـرگـزار شـد          

يکي از بـرگـزارکـنـنـدگـان مـراسـم و               
عضو انجمن خيريه حمايت از بيمارن 
مبتال به سرطان از تشـکـيـل پـرونـده        

کودک سرطاني خبر داد و    ١٥٨ براي 
اندازي  که انجمن راه ٨٥ گفت: از سال 
کـودک مـبـتـال بـه             ٣٠ شد تـاکـنـون      

 .انـد  سرطان جان خود را از دست داده
ثريا لطيفي در گفتگو با خـبـرگـزاري      

درصـد     ۶۰ مهر اعالم کرد: حـداقـل      
هاي درمان، ايـاب و ذهـاب و          هزينه

هاي کودکان، توسط ايـن     ديگر هزينه
هـمـچـنـيـن         .شود انجمن پرداخت مي

هتل شادي سنندج به صورت رايگان 
سالن اجتماعات را در اختيار انجمن 
خيريه حمايت از بيـمـارن مـبـتـال بـه           

ــرار داد        ــزارش      .ســرطــان ق ــق گ ــب ط
هاي دولـتـي، در حـال حـاضـر               رسانه

اي بـراي       هيـچ مـرکـز درمـانـي ويـژه            
کودکان سرطاني در سـنـنـدج وجـود           
ندارد و حتي در تـأمـيـن اعـتـبـارات         

 اند.  الزم با مشکل جدي مواجه
 

در شهرهاي کردستـان اقـدامـات      
ابتکاري از جمله فستيوال کودکـان و    
ايــن مــورد اخــيــر جشــن کــودکــان              
سرطاني و ده ها مورد ديگر سـنـتـي      
پايدار و توده اي است. اين ابتکارات  
انسـانـي در ايـجــاد روحـيــه اتـحــاد،              
همبستگي انساني و فضاي اعتراض 
خياباني بسيار موثـر هسـتـنـد. ايـن           
اقدامات ابتکاري را بـايـد گسـتـرش         
داد. ايجاد اين اقدامات و بـرگـزاري        
فستيوالهاي خياباني به روابط گرم و   
انساني مردم و جامعه کمک خـواهـد     

 کرد.  
 

 دو ابتکار مهم ...

 ۱ از صفحه

اتحاديه پزشکان کردستان مي دانند. 
سـال   ۲۳ الزم به ذکر است که در طي 

حاکميت احزاب ناسيوناليـسـت کـرد      
در کردستان عـراق، ايـنـهـا بـارهـا و             
بارها با تهديـد، فشـار، زنـدان و در            
مواردي ترور و حمله نـظـامـي مـانـع        
شکل گيري هر نوع تشکل مستقل و 

بوده اند، اين در حالي اسـت     مترقي 
که خود اتـحـاديـه مـهـيـنـي و حـزب               
دمکرات هر يک دسـت بـه تشـکـيـل          
انــواع و اقصــام تشــکــلــهــاي زرد و             

ــه                  ــد و ســاالن ــدار خــود زده ان طــرف
ميليونها دالر صـرف تشـکـل هـاي             

 زرد و کاغذي خود مي کنند. 
 

به مناسبت چهارمين سالگرد  
ترور روزنامه نگار سردشت  

عثمان در شهر اربيل مراسمي  
 برپا شد!

ــه ســال                 ــجــم م ــن  ۲۰۱۰ در پ
سردشت عـثـمـان روزنـامـه نـگـار و                
دانشجوي دانشـگـاه صـالح الـديـن،            

توسط عده اي مسلح در مقابل درب 
اين دانشگاه ربوده مي شود و چنـدي  
بعد جنازه او در نـزديـکـيـهـاي شـهـر            

 موصل پيدا مي شود.
 

ــت و در                  ــبـ ــاسـ ــنـ ــن مـ ــه ايـ بـ
محکوميت عامالن اين آدم ربائي و   
ــن                ــنــجــم مــه در ســال تــررور، روز پ
ميدياي شهر اربيل مراسمـي بـرگـزار      
شد. در اين مراسم ابتـدا نـمـايشـگـاه         
عکسي از عکسهاي سردشت عثمان 
نمايش داده شد و سپس فيلم مستند 
کوتاهي از زندگي، ربـودن و کشـتـن          
سردشت عثمان به نـمـايـش گـذاشـتـه         

شد. در بخش ديگري از ايـن مـراسـم       
پيام خانواده  سه روزنامه نگـار تـرور     
شده سردشت عثمان، سوراني مـامـه     
حه مه و کاوه گرمياني خوانده شد که 
در آن بشــدت از حــکــومــت اقــلــيــم             
کردستان و سيستم قضاي آن انـتـقـاد    
شده بود و اعالم کردند که حـکـومـت    
اقليم کردستان باني و بـاعـث ربـوده          
شدن، تـرور و هـمـچـنـيـن پـيـگـيـري                 
نکردن پرونده روزنامـه نـگـاران تـرور         
شده هستند. در آخـريـن بـخـش ايـن             
مراسم دومين جايزه نـهـاد سـردشـت       
عثمان به خانواده دو روزنـامـه نـگـار       
ترور شده ديگر سوراني مامه حمـه و    

کاوه گرمياني اهدا شد. الزم بـه يـاد        
آوريست که چهار سال پيش و بعـد از    
ربودن و کشـتـن سـردشـت عـثـمـان،              
بسياري بر اين باور بودند که عـامـل     
اين ترور نيروهاي حزب دمکـرات بـه     
رهبري مسعود بارزاني هستند، چـرا    
که سردشت عـثـمـان در بسـيـاري از            
نوشته هاي خود به انتقاد از بـارزانـي   
و خانواده اش پرداخته بـود و بـر سـر          
اين مسله بارها مـورد تـهـديـد قـرار            

 گرفته بود.*
 

 اخبار هفتگي ...

 
 
 
 
 
 
  

 عبدل گلپريان            
 

شـنـبـه،       حسن روحانـي، روز يـک      
ــبــهــشــت، اظــهــار داشــت            ۲۱  اردي
پـذيـرد و        اي را نـمـي     آپارتايد هسته« 

 رود". زير بار آن نمي
حســن روحــانــي، مــنــظــورش از        
آپارتايد هسته اي دست يابي تمـام و    
کمال به سالحـهـاي کشـتـار جـمـعـي            
نظير ديگر کشورهايي است کـه ايـن       
ــد.                  ــار دارن ــي ــت ــا را در اخ ــه ســالح
بکارگيري عبارت فناوري هسـتـه اي     
يا انرژي هسته اي فقط يـک تـعـارف        
معتدالنه از نـوع شـعـارهـاي حسـن              
روحاني است تا با بکار بردن اين واژه 
ها نشان دهد که از آن استفاده "بشـر     
دوستانه" مي شود. در حال حاضر در 

ايران مردم از همين ادعاهاي "صـلـح    
آميز و بشر دوستـانـه" هـم نـه تـنـهـا               
محروم هستند بلکه به ابـزاري مـرگ     

 آفرين برايشان تبديل شده است.
 

جــمــهــوري اســالمــي از بــدو               
ظهورش تا به امروز با و بدون داشتن 
سالح هسته اي عـمـال نـه تـنـهـا در               
ايـران کـه آنـرا بـه قـتـلـگــاهـي بــراي                   
شهروندان تبديل کرده است بلـکـه در     
هر نقطه اي از جهـان نـيـز بـا اجـراي            
طرح ، بمب گذاري، تروريسم دولتـي،  

ايجاد نا امني در هر گوشه و کـنـاري   
نظـيـر، سـوريـه، عـراق، فـلـسـطـيـن،                 
لبنان، کشورهاي حوزه خليـج، بـمـب      
گــذاري در بســيــاري از کشــورهــاي           
غربي و استـفـاده از انـواع روشـهـاي            
کشتار جمعي، بيش از سه دهه اسـت  
که بمعناي واقعي کلمه جنايت علـيـه   
بشريت را بصورت سازمانيافته دارد 
پراتيک مي کند تا بتواند از ايـن راه        
به رفع آپارتايد هستـه اي اش دسـت         

 يابد. 
 

تاريخا مردم در مناطق مختلف 
دنـيـا بـه انـدازه کـافــي "مــزه" "بشــر                   

دوستانه" از سالحـهـاي هسـتـه اي و            
با اسامـي   از سوي کشورها اتمي  که

عــامــه پســنــد، انــرژي هســتــه اي و            
فناوري هسته اي از آن ياد مي شـود    
را چشيده اند. بـراي حسـن روحـانـي            
رفع آپارتايد هسته اي تـالـشـي بـراي       
خروج رژيم اسالمي از بـحـران غـيـر           
قابل عـالج سـيـاسـي، اقـتـصـادي و              
اجتماعي اش با آرزوي دست يـافـتـن      
به سالح کشتار جمعي در خدمت بـه    
بقاي نظام است. در انقالب آتي ايران  
براي سرنگوني کل اين نـظـام، مـردم        
ايــن فــرصــت را بــه رژيــم اســالمــي             

 نخواهند داد.*

  مردم اين فرصت را به رژيم اسالمي نخواهند داد
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 ۱ از صفحه

اخيرا پ.ک.ک و به دنـبـال آن از           
زبان پژاک  هم اعـالم شـده اسـت کـه           
دوران جنگ مسلحانه پايان يافـتـه و     
دوران مـذاکـرده و مصـالـحـه اسـت.             
کنگره ملي کرد هم قرار بـود هـمـيـن       
سياست را رسميـت بـدهـد. پ.ک.ک           
اعالم کرده است که دوران مليگرايـي  
هم تمام شده است. سياست استـقـالل    
کردستان و کردستان متحد و دولـت      
کرد و .... هم تماما کـنـار گـذاشـتـه           
شده است. بارزاني در کردستان عراق  
هم رسما اعالم کرده اسـت کـه طـرح          
فدرالـيـسـم شـکـسـت خـورده اسـت.               
اکنون پ.ک.ک و پـژاک رسـمـا اعـالم           
کرده اند که هيچ شـکـل حـکـومـتـي           
مستقل از دولتهاي سرکوبگـر مـردم     
کردستان را تعقيب نميکننـد. گـفـتـه        
اند در ترکيه، سـوريـه و ايـران مـردم           
ــمــان                 ــا ه ــد ب ــاضــرن ــان ح ــت ــردس ک
حکومتهاي موجود کنار بـيـايـنـد و         

 وارد مذاکره و معامله بشوند. 
 

کاري که پ.ک.ک در ترکـيـه آنـرا        
آغاز کرده است تالش ميکـنـد پـژاک      
هم در کردستان ايران آنرا عملي کند. 
اما متوجه نيستند که نه پ.ک.ک در   
کردستان ايران آن نقش را مـيـتـوانـد         
ايفا کند و نه پژاک اعتبار اجتـمـاعـي    
قابل توجهي در کردستان ايـران دارد    
که با اعالم آمادگي براي مـداکـره بـا      
جمهوري اسالمي کسـي او را جـدي         

 قلمداد کند. 
 

در اين مطلب سعي ميکنم بـراي  
آشنايي خوانـنـدگـانـي کـه فـرسـت و              
امکان اينرا نداشته اند سـيـاسـتـهـاي      
اين سازمان را تعقيب کنند اشاره اي 
مختصر به پـيـشـيـنـه و گـذشـتـه آن                 

 داشته باشم. 
 

ــران                ــارگــ پ.ک.ک (حــــزب کــ
کردستان)اسم حزبي اسـت کـه قـبـال          
کارگر برايش مهم بـوده اسـت. القـل         
در حرف آنـقـدر مـهـم بـوده کـه اسـم                
خودش را اين چـنـيـن تـعـيـيـن کـرده             
است. پ.ک.ک ابـتـدا بـا رويـکـردي                  
شبهه چپ و تـاکـيـد بـر اسـم کـارگـر              
سياستهاي بشدت ناسيوناليسـتـي و     
ميليتانت را در پـيـش گـرفـت. ايـن               
حزب با اتکا به  جنگ مسـلـحـانـه و       
"قاطعيت در مـبـارزه" بـا حـکـومـت             
ترکيه چپ کردستان ترکيه را مقـهـور   
خود کرد. در ادامه اين سيـاسـت هـر       

فرد و سازمان غير مطيع را از سر راه 
خود برداشت و باعث شد کـه فضـاي     
يکه تازي در ميدان سياست را بـراي    

 خود فراهم کند و کرد. 
 

ســبــک و ســيــاســت پ.ک.ک در            
مقابل مخالفـيـن خـود درکـردسـتـان           
ترکيه افراطي تر و بـيـرحـمـانـه تـر از           
سبک و سيـاسـت حـزب بـارزانـي در            
مقابل مخالفينش در کردستان عراق 

 ٣٥ بوده است. چـنـانـچـه در تـاريـخ              
ساله اين حزب در کـردسـتـان تـرکـيـه         
هيچ حزب و سازمان مخالفي امکان 
و توان اينرا پيدا نکرده است که بـدون  

 مزاحمت پ.ک.ک فعاليت کند.  
 

پ.ک.ک بـا اتــکــا بــر ســيــاســت             
استقالل کـردسـتـان و ايـنـکـه چـهـار               
بخش کردستان بايد يک دولت بـاشـد     
و... بقيه مخالفين را به سازش کار و 
تفرقه اندازي متهم ميکرد. در همـان   
حال يکي از افتخارات پ.ک.ک ايـن        
ــگــر احــزاب                ــرخــالف دي ــه ب ــود ک ب
ناسـيـونـالـيـسـت کـرد کـه هـر کـدام                   
سرشان به يک دولت وصل بـود آنـهـا        
ادعا ميکردند مسـتـقـل هسـتـنـد و           
روي پاي خود ايستاده و از دولـتـهـاي    
 دشمن "کرد" کمک دريافت نميکنند. 

 
اما طولي نکشيد که اوجـالن در    
دمشق مسستقر شـد و بـا يـکـي از             
دولتهاي سرکوبگر مردم کردستان در 
سوريه پيمان دوستي بست. خـانـواده      
اسد البته به دليل رقابت منـطـقـه اي      
بــا تــرکــيــه امــکــانــاتــي در اخــتــيــار          
پ.ک.ک قرار دادند. در هـمـان زمـان         
همپيماني دولت سوريه و جـمـهـوري        
اسالمـي بـاعـث شـد کـه جـمـهـوري                 
اسالمي هم امـکـانـاتـي در اخـتـيـار            
پ.ک.ک قــرار بــدهــد. چــنــانــچــه در              
رضـايـيـه و ديـگــر شـهـرهـاي غــرب                
کشور، جمهوري اسالمي امکـانـاتـي    
در اختيار پ.ک.ک قرار داد. قرار گـاه   
رمضان ارگاني بود که سـيـاسـتـهـاي        
جمهوري اسالمي را در قبال پ.ک.ک  
تنظيم و هدايت ميکرد. اين سياست  
جمهوري اسالمي هـم در رقـابـت بـا           
ترکيه و هم به دليل تضعيـف احـزاب     
اپوزيسيون در کردستان ايران بـاعـث     
شد چندسالي پ.ک.ک با دست باز در 
مـيــان مــردم کــردســتـان بــه تــبــلــيــغ            
ســيــاســتــهــاي خــود و نــقــد احــزاب            
اپوزيسيون کردستـان ايـران مشـغـول         

 باشد.
 

ميالدي پيمان  ٩٠ در اواخر دهه 
نامه مشترک ايران، عراق، سـوريـه و       
تــرکــيــه بــاعــث شــد کــه جــمــهــوري            
اسالمي و دولت سوريه پشـتـيـبـانـي        
خود از پ.ک.ک را قطع کنند. يـکـي        
از نتـايـج آن سـيـاسـت ايـن بـود کـه                   
اوجالن را از دمشـق اخـراج کـردنـد.           
جــمــهــوري اســالمــي هــم مــقــرات و          
پايگاه هاي پشت جبهـه پ.ک.ک در        
غرب کشور را ممنوع کرد و پ.ک.ک 
ناچار شد به قنديل نقل مکان کنـد و    
سرنوشت اوجالن هم اين شـد کـه در         
يک برنامه حساب شد دستگير و تـا      
کنون هـم در زنـدان امـرالـي بـه سـر                 

 ميبرد. 
 

پ.ک.ک اين سياست را خـيـانـت        
به خود و نـقـض پـيـمـان دوسـتـي از                
جانب اين دولتها قلـمـداد کـرد و بـه           
تدارک انتقـام جـويـي پـرداخـت. امـا              
انتقام جويي او تنها هنگامي معنـي  
عملي پيدا نمود که آمريکا به عـراق    
و افــغــانســتــان لشــکــر کشــي کــرد.           
پ.ک.ک که تا اين مقطع خود را يـک      
سازمـان ضـد آمـريـکـايـي مـعـرفـي                
ميکرد تحت تاثير سياستهـاي بـوش     
کـه سـوريـه و ايـران و عـراق را ســه                    
محور شر اعالم کرده بود فـرصـت را     
غنيمت شمرد و به فکر سازمان دادن 
نيروهايي افتاد که بتوانند نـيـروهـاي    
خيري باشند که آمريکا بـراي ضـربـه      
زدن به نيروهاي شر از آنهـا اسـتـفـاده       

 کند.  
در چــنــيــن شــرايــطــي بــود کــه             
پ.ک.ک بالفاصله سازمانهايي را در   
کردستان سوريه و کردستان ايران علم 
کرد. در واقع افراد و اعضـا خـود را          
در سازمانهايي تحت عنـوان احـزاب     
کردستان سوريـه و کـردسـتـان ايـران            
اعالم کرد. پژاک يکي از محصـوالت   

يعني يک  ٢٠٠٤ اين معادله در سال 
سال بعد از اشـغـال عـراق و حضـور             
پررنگ نيروهاي نظامي آمـريـکـا در      
منطقه بود. هدف اولـيـه پ.ک.ک از          
درست کردن پژاک اين بود که در قـدم    
اول آمادگي خود را به آمريکـا نشـان     
بدهد که ميتواند براي ضربه زدن بـه      
جمهوري اسالمي روي آنـهـا حسـاب        
باز کند. همچنانکه در اشغـال عـراق      
از نــيــروهــا و امــکــانــات پــارتــي و             
اتحاديه ميهني در کـردسـتـان عـراق       

 استفاده کرده بود.
 
هدف ديگر پ.ک.ک اين بود کـه     

اگر آمريـکـا از ايـن نـيـرو اسـتـفـاده                 
نکرد، القل با اين اهرم فشار بـتـوانـد    
جمهوري اسالمي را ناچار کند که بـا  

 پ.ک.ک کنار بيايد. 
 

اما با تـوجـه بـه رونـد تـحـوالت             
منطقـه هـيـچ کـدام از ايـن دو شـق                   
عملي نشد. بنابر اين جنگ پ.ک.ک      
و جمهوري اسالمي به نقطه اي رسيد 
که ترکيه و جمهوري اسالمي تصميـم  
گرفتند کوههاي قنديل را از حضـور      
پ.ک.ک پاک کننـد. از آغـاز اجـراي             
اين طرح چند ماهي نگذشته بود کـه    
بحران سوريه آغاز شـد و تـرکـيـه در             
مقابل دوست ديرين و تنها همپيمـان  
جمهوري اسالمي يعني سوريـه قـرار     

 گرفت. 
 

جمهوري اسـالمـي حـفـظ بشـار          
اسد در قـدرت را بـه دوسـتـيـش بـا                 
ترکيه ترجيح داد. زيرا رژيـم اسـد در        
سوريه هم رابطه ديرينه بـا جـمـهـوري       
اسالمي داشت و رابطه گرم آنـهـا بـه        
دوران جنگ ايران و عراق برميگشت 
و هــم دروازه مــهــمــي کــه اســد و                  
جمهوري اسالمي با حزباهللا و حماس 
داشتند بعدي استراتژيک براي هـر دو    

 در منطقه داشت. 
 

فاکتورهاي فوق بـاعـث شـد کـه           
جمهوري اسالمي براي حفظ اسـد در    
قدرت از اهرم پ.ک.ک عـلـيـه دولـت           
تــرکــيــه اســتــفــاده کــنــد. در چــنــيــن            
شرايطي بـود کـه قـاسـم سـلـيـمـانـي                  
فرمانده سپاه قدس از طريق کردستان 

عراق با پ.ک.ک ارتبـاط مـيـگـيـرد.          
جمهوري اسالمي تالش کـرد جـنـگ      
پ.ک.ک يا همان پژاک را تمام کنـد و      
آنها را در مقابل ترکيه بـکـار گـيـرد.       
چناچه گفته ميشود قاسم سلـيـمـانـي     
راسا با پ.ک.ک توافق کرد که جنـگ    
در مرزهاي ايـران را تـمـام کـنـنـد و               
حمله به پژاک متوقف بشود. در ازاي    
اين توافق قرار بود پ.ک.ک با قـدرت    
بيشتـري عـلـيـه دولـت تـرکـيـه وارد                 
جنگ جدي تري بشـود و جـمـهـوري           
اســالمــي هــم در ايــن راســتــا غــيــر            

 مستقيم پ.ک.ک را کمک کند. 
 

در نتيجه و براي خنثي کردن اين 
ــهــوري اســالمــي و               ــاســت جــم ســي
ــق                 ــري ــم از ط ــان ه پ.ک.ک، اردوغ
مقامات ميت ترکيه وارد مذاکره بـا    
پ.ک.ک شد. در اين پـروسـه نـهـايـتـا            
اوجالن تصميم آخر را گرفت و طـبـق       
ميل دولت ترکيه يکطرفه آتـش بـس        
رااعالم کرد و قول داد کـه نـيـروهـاي       
مسلح پ.ک.ک از قنديل به کردستان   
عراق بروند و در آنـجـا خـلـع سـالح                

 بشوند. 
 

در ادامــه ايــن پــروســه بــود کــه            
اوضاع سوريه وارد مرحلـه حسـاسـي      
شد و ماندن اسد غير ممکن به نـظـر     
ميرسيد. در چنيـن شـرايـطـي بـا پـا              
درميانـي جـمـهـوري اسـالمـي اسـد               
کردستان سوريه را تحويل سازمـانـي   
داد که پ.ک.ک قبال آنرا در کردستان   

 سوريه درست کرده بود. 
 ادامه دارد

 تغيير سياست پ.ک.ک ...
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 مرگ کارگر مهاجر  
 

بـنـا بـه گـزارش         ارديبهشت:   ١٧ 
رسيده کارگري به نام يـونـس احـمـدي       

ساله داراي يک فرزنـد از اهـالـي         ٢٦ 
روستاي پنيران از توابع کامياران کـه  
براي کار به سليمانيه ي عـراق رفـتـه        
بود در حين کار دچار برق گـرفـتـگـي     
شد و متاسفانه جان خود را از دسـت    

کميته هماهنگي براي کمـک بـه       داد. 
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري ضـمـن            
ابراز همدردي با خانـواده و دوسـتـان        
اين کارگر زحمتکش خود را در غـم        
از دست دادن عزيزشـان شـريـک مـي         
داند و اين گونه حوادث دلـخـراش را       
ناشي از نبود امـکـانـات ايـمـنـي در           
محل کار و سود خواهي کارفرمايـان  
مي داند. کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي             

 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
 

 کارگر کولبر مرگ
 

ارديبهشت : صـالح ويسـي           ١٧ 
فرزند عزيز ويسي ساکن شـهـرسـتـان       

» بـزمـيـرابـاد    « جوانرود  در روستاي 
مـورد  »  ثالث باباجـانـي  « شهرستان 

شليک مستقيم گلوله قـرار گـرفـت و          
صالح ويسـي  هـنـگـام         «  .کشته شد

گـازوئـيـل       حـمـل     کشته شدن درحـال   
اش بـوده       براي امرار معاش خـانـواده    

 »  .است
 

 تعطيلي شرکت  
 »  پرستوي بهاران«

 
زن کـارگـر و يـک             ١٢ ديواندره:    

استاد کار مرد با تـعـطـيـلـي شـرکـت          
 اخـراج شـدنـد.      »  پرستـوي بـهـاران     « 

دليل تعطيلي اين شرکت عدم تامين 
مالي عنوان شده و عليرغم شکـايـت   
کارگران از کارفرما اما تاکنون حق و 
حقوق مـعـوقـه آنـان پـرداخـت نشـده              

 .است
 

 بيکاري دهها کارگر
 در مهاباد  

 
به دليل تعطيلي کارخانه واکسـن  
سازي "تب بـرفـکـي" در شـهـرسـتـان                

کـارگـر از        ١٢٠ "مهاباد"، نزديک به    
بزرگترين کـارخـانـه       .کار بيکار شدند

واکسن سازي تب برفکي حيوانـي در    

خاورميانه و سومين کارخانه جـهـان     
در نوع خود در حالـي تـعـطـيـل مـي           
شود که بيکاري دهها کارگر را نيز به 

 همراه مي آورد.
 

تجمع اعتراضي دانشجويان  
 دانشگاه رازي کرمانشاه

 
ارديــبــهــشــت، جــمــعــي از           ١٥ 

دانشجويان دانشگاه رازي کرمـانشـاه   
در اعتراض به پايين بـودن کـيـفـيـت          
ــل ســلــف ســرويــس و                ــاب غــذا، مــق
ساختمان مرکزي اين دانشگاه تجمـع  

دانشجويان معترض خواستـار  .کردند
پاسخگويي مسئولين دانشگاه رازي   
کــرمــانشــاه در خصــوص کــمــيــت و          
کيفيت غذاهاي سلـف سـرويـس ايـن         

 دانشگاه شدند.
 

 خودکشي
 

سالـه  سـاکـن        ٣٥ هاجر مجيدي 
آويـزنـمـودن       شهر بوکان  از طريق حلق

 .دار اقدام به خودکشي کـرد  با طناب 
هاجر داراي دو فرزند و ساکن مـحلـه     

" بــوده    ٣ مـيـرآبــاد، کــوچـه "زاگـرس            
 .است

 
 اعدام

 
در محوطه زنـدان کـارون اهـواز          
علي اسماعيلي فرزند محـمـد اعـدام      

ساله، متأهـل   ٥٣ اين زنداني  .گرديد
وي    .و از اهالي شهـر مـهـابـاد اسـت         

توسط دادگـاه انـقـالب بـه "خـريـد و                
فروش مواد مخدر" مـتـهـم و حـکـم             
اعدام او از سوي رييس قوه قضـايـيـه    
ــواده                   ــان ــه خ ــذ و جســدش ب ــي ــف ــن ت

همـزمـان    .اسماعيلي تحويل داده شد
با اعدام عـلـي اسـمـاعـيـلـي، هشـت             
زنداني ديگر نيز به اتهام قاچاق مواد 

 .مخدر به دار آويخته شدند
 

 تراژدي انساني سوء تغذيه    
 

مشاور شرکت صنايع شير ايران: 
هر سه روز يک بار به دلـيـل بـيـمـاري        

نـفـر مـعـادل          ٢٣٠ پوکي استـخـوان     
تلفات زلزله "ارسباران" جـان خـود را        

تـوان بـا        دهـنـد کـه مـي         از دست مي
افزايش سرانه مصرف شير به مـيـزان   

ــا                    ــره ــي ــن مــرگ و م ــادي از اي زي
طـبـق آخـريـن آمـار             .جلوگيري کرد

بانک مـرکـزي در دو سـال نـخـسـت                  
هـا   اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه
 ١٨ مصرف مواد غـذايـي  مـعـادل           

درصد کاهش يافـت. در بـيـن مـواد            
غذايي بيشترين کاهـش مصـرف بـا        

درصد مربوط به شير و لبنـيـات    ٤٢ 
بوده که در واقع اين يک کاهش نبـوده  

طــبــق   .بــلــکــه ســقــوط بــوده اســت         
اکـنـون      آمارهاي رسمي بهداشتي هـم   

 ١٥٠ کم بـه طـور مـيـانـگـيـن                 دست
ميليون دندان پوسيده در دهان مـردم  

 ايران وجود دارد.
 

بيانيه کارگران سنندج و  
کرمانشاه درمورد ادامه  

بازداشت جميل محمدي و جعفر  
 عظيم زاده

 
از دوسال قبل ما ارديبهشت: ١٧ 

کارگران در سراسر ايران با جمع آوري   
امضــا در اعـــتـــراض بـــه ســـطـــح              
دستمزدها خواهان افزايش مزد شديم 
و تا به امروز که چهل هزار امضا بـه    
وزارت کار تحويل داده ايم و چـنـديـن    
بار نيز در محل مجلس و وزارت کار 
تجمع کرده ايم مصرانـه بـر خـواسـت         

قـانـون      ٤١ خود مبني براجراي ماده 
کار براي تعيين مزد هستيم. در ايـن     
راستا تعداد شش نفـر از کـارگـران و          
دوســتــان مــا بــعــنــوان هــمــاهــنــگ           
کـنـنـدگـان ايـن طـومـار اعـتـراضــي                
خواست و مطالبه چهل هـزار کـارگـر      
امضا کننده و به طبع آن ميـلـيـونـهـا      
کــارگــر خــواهــان افــزايــش مــزد را             
نمايندگي کرده اند. اکنون دو نـفـر از      
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضي 
در بازداشت به سر مـيـبـرنـد. جـعـفـر           
عظيم زاده و جميل محمدي از شـب      
دهم ارديبهشت ماه در منزل خـويـش   
دسـتــگــيـر شــده و تــاکـنــون نـيــز در               
بازداشت وزارت اطالعات هسـتـنـد.    
اين دوستان هـيـچ جـرمـي مـرتـکـب            
نشده اند بجز اينکه از حق و مطالـبـه   
ما براي افزايش مزد در صف اول اين 

مسـئـولـيـن       اعتراض قرار داشته اند. 
قضايي بـجـاي رسـيـدگـي بـه قـانـون               
شکني هاي دولت در وزارت کـار در      

قـانـون کـار         ٤١ زير پا گذاشتن ماده 
که عمـال مـيـلـيـونـهـا نـفـر خـانـواده                  
ــده،               ــه فــالکــت کشــان کــارگــري را ب
کارگران را بـخـاطـر حـق خـواهـي و                 
پيگيري مـطـالـبـاتشـان بـازداشـت و            
زنداني ميکند و اين نـمـونـه آشـکـار          
ضديت با کارگران است. ما کارگـران   
امضا کننـده طـومـار در شـهـرهـاي             

سنندج و کرمانشاه ضـمـن مـحـکـوم        
نمودن دستگيري و ادامـه بـازداشـت        
دوستانمان اخطار ميدهيم که هـزاران  
کارگر امضا کننده طومار اعتراضي 
براي افزايش دستـمـزد از ايـن عـمـل            
غــيــر انســانــي وزارت اطــالعــات و          
سيستم قضايـي خشـمـگـيـن بـوده و             
خواستار آزادي فوري و بـدون قـيـد و        
شرط اين دوستان مي باشيم و اعـالم  
مـيـکـنـيـم چـنـانـچـه ايـن دو تـن از                      
هماهنگ کنـنـدگـان طـومـار هـرچـه            
سريعتر آزاد نـگـردنـد خـود را بـراي              
ابـراز اعــتــراض مــحــق مــيــدانــيــم و           
عواقب ناشي از ادامه بازداشـت ايـن     
کارگران مستقيما متوجه مسئولـيـن   
قضايي و اطالعاتي اسـت. کـارگـران       
امضا کننده طـومـار اعـتـراضـي در          
ســنــنــدج و کــرمــانشــاه. جــمــعــي از           
کــارگــران اخــراجــي نســاجــي هــاي            
کردستان، نساجي شـاهـو . نسـاجـي          

 پرريس
 

عوامفريبي کارفرماي  
 شرکت سقزسازي ون کردستان

 
بـنـا بـه گـزارش         ارديبهشت:    ١٧ 

رسيده کارفرماي شرکت سقـز سـازي     
ون کردستان در يک حـرکـت مـزورانـه       
وعوامفريبانه در روز جهاني کارگر و   
براي جلوگيري از تعطيلي کار در اين 
روز توسط کارگران و برگزاري مراسـم  
مستقل، کارگران را بـراي يـک وعـده        
غذا به هـتـل شـادي شـهـر سـنـنـدج                 
دعوت نموده و در حين صـرف نـهـار      
مراسم به اصطالح روز جهاني کارگـر  
را به راه انداخته است. در حـالـي کـه         
کارگران تحت اين شرايط موفق نشده 
اند که مطالبات خود را در ايـن روز        

الزم به ذکـر اسـت کـه         .مطرح نمايند
کارگران در ايـن شـرکـت در شـرايـط            
سخت و زيان آوري مشـغـول بـه کـار           
هستند و اکثرا دچار ديسک کمـرشـده   
واز ناراحتيهاي تنفسي و عـروقـي و         

کـارفـرمـاي        پوستي رنج مـي بـرنـد.      
ــا                  ــران را ب ــارگ ــور ک ــذک ــت م شــرک

ســه مــاهــه        قــراردادهــاي يــک الــي      
استخدام مي کنـد کـه راه هـر گـونـه              
اعتراضي را بر کارگران بسته است و   
هر ساله تعداد زيادي از کـارگـران را       
به بهانه هاي مختلف از کار اخراج و   

کميتـه هـمـاهـنـگـي          .بيکار مي کند
ضمن محکوم کردن اين حرکات ضـد  
کارگري اعالم مي دارد که ايـنـگـونـه     
عوامفريبي ها نمي تواند کارگران را   
از پيگيري خواسته ها و مـطـالـبـات       
 .خود منـحـرف و مـنـصـرف نـمـايـد              

کميته ي هماهنگـي بـراي کـمـک بـه            
 ايجاد تشکل هاي کارگري

 
محمود صالحي:اول ماه مه  
 در شهر سفز چگونه برگزار شد.

 
بيش از يک قرن از انـتـخـاب اول        
ماه مه به عنوان روز جهاني کـارگـر،     

گـذرد.   توسط بين الملل کارگران مي 
در اين روز، طبقه کارگر جـهـانـي بـه         

هاي مـخـتـلـف و در شـرايـط                شکل 
اجتماعي و سياسي متـفـاوت، ابـراز      
وجود نموده و مـطـالـبـات طـبـقـاتـي           
خود را در جامعه طرح و نظام نابرابـر  

داري را بـه چـالـش کشـيـده                 سرمايـه 
اي    است. اگـر چـه ايـن طـبـقـه، دوره               

را »  جـنــبـش هشـت ســاعـت کـار           « 
سازماندهي کرد و زماني برعليه فقر 

هاي ادواري    و بيکاري ناشي از بحران
داري به پا خاسـتـه و      سيستم سرمايه 

» صـلـح  « اي ديگر، با شعار  در دوره 
در مقابل جنگ امپرياليـسـتـي مـي       

را بـراي اداره      »  شـوراهـا  « ايستد و      
کنـد؛ امـا در        امور کشور ايجاد مي 

ها و اوضاع سـيـاسـي       تمام اين دوران
متفاوت، اول ماه مه يک روز مـعـيـن    

ها و نقد و    تاريخي براي بيان خواسته
ــيــدن                   ــه کش ــم ــاک ــح ــه م ــا و ب افش

داري و حکومت هاي حـامـي    سرمايه
 سرمايه بوده است. 

 
کارگـران ايـران نـيـز در چـنـديـن                

گــذشــتــه، بــه هــر شــکــلــي کــه               دهــه
اند اول مـاه مـه را گـرامـي                توانسته

داشــتــه و در ايــن روز مــطــالــبــات              
هايشان،  طبقاتي خود را در قطعنامه

هـاي اول       اند. از همان سـال   طرح کرده
قــرن بــيــســتــم و بــازگشــت کــارگــران          
مهاجر ايـرانـي از آسـيـاي مـيـانـه و                

ــه            ــه، و ورود انـــديشـ ــيـ ــاي     روسـ هـ
سوسياليستي و راديـکـال کـارگـري،         
فکر برپايي روز جهاني کارگر را نـيـز     

هاي  با خود آوردند. به تدريج در سال  
متوالي و بـا تـوجـه بـه تـوازن قـوا،                   
کارگران در ايـن روز اقـدام بـه بـيـان                

کردنـد. چـه آن         هاي خود مي  خواسته
 ٢٠ هــنــگــام کــه کــارگــران در دهــه            

هاي قدرتمند خـود   خورشيدي تشکل 
را ايــجــاد کــردنــد و چــه در فــرداي               

که طـبـقـه کـارگـر در آن             ٥٧ انقالب 
نقـش مـهـمـي ايـفـا کـرد، بـرگـزاري                  
مراسم اول ماه مه جز جدايي نـاپـذيـر    
حرکت اجتـمـاعـي ايـن طـبـقـه بـوده               

  .است
 
 

 ۱ از صفحه 
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طبقه کارگر در کـردسـتـان ايـران         
نيز، در سه دهه گذشته از نظر کمي و 
کيفي و آگـاهـي طـبـقـاتـي، رشـد و                  

گيري داشته است. اين  پيشرفت چشم 
امر سبب شد که اول ماه مه، به يکي 

هاي مهم مبارزات کارگري در  از رکن
اين منطقه تبديل شـود. کـارگـران و           
فعالين کارگري شهـرهـاي کـردسـتـان        
براي برگزاري اين مراسـم، مـتـحـمـل        

اند. احضـار،    هاي فراواني شده  هزينه 
بازداشت، محاکمه، شـالق، زنـدان و       
حتي اعدام بـراي افـرادي، هـم چـون             

، جز الينفـک و    » جمال چراغ ويسي« 
مبارزه طبقاتي کـارگـران در        کارنامه

با توجه بـه ايـن        .کردستان بوده است
شرايط، کارگران سـقـز نـيـز در سـال              

هـاي فـراوانـي بـراي          هاي اخير تالش  
انــد.    بــرگــزاري اول مــاه مــه کــرده              

کارگران هر سال از ماه هـا قـبـل، بـه         
استقبال اين روز رفته و جنب و جوش 

آيـد     ها به وجود مي    زيادي در بين آن
کنند تا اين مراسم ها را  و سعي مي 

هـاي     همراه با ديگر اقشـار و صـنـف       
تـر     کارگر و زحمتکش هرچه با شکـوه 

برگزار کنند. بر اين اساس، از اوايـل       
فروردين تا آخر ارديبهشت، کـارگـران   

نظر نـيـروهـاي     و فعالين کارگري تحت
امنيتي قرار مي گيرند و با ارعاب و 
تهديد مواجه مي شوند که اقـدام بـه       

 برگزاري روز جهاني کارگر نکنند. 
 

مقامات امنيـتـي و قضـايـي و           
اداره تعاون کار و رفـاه اجـتـمـاعـي و          
تشکل هـاي ثـبـت شـده و عـوامـل                  

ها، همواره تالش مي کنند کـه در     آن
بــرابــر حــرکــت راديــکــال و انــقــالبــي          
کارگران، مانع ايجاد کنند اين تالش 

 ١٣٦٠ هاي ضد کارگري بعد از سال 
شدت گرفته و تا امروز هم با اشـکـال   
مختلف ادامـه داشـتـه و دارد. امـا              
کارگران راديکال و انقالبي شهر سقز، 
هيچ وقت در مقابل آن همه سـرکـوب   
و فشاري کـه از سـوي کـارفـرمـايـان             
کارگر نما و حـامـيـان آنـان صـورت              
گرفته، عقب ننشسته و هـر سـال بـا          
برپايي مراسم هاي روز جهاني کارگر 

 .اين روز را گرامي داشته و مي دارند
اول ماه مه امسال مصـادف بـود بـا        
دهـمـيـن سـالـگـرد حـملـه نـيـروهـاي                  
امنـيـتـي و انـتـظـامـي بـه صـفـوف                   

کـه   ١٣٨٣ کارگران شهر سقز در سال 
در آن سال، ده ها نفر کارگر به اتـهـام     
برگزاري مراسم روز جهاني کارگر در   

 .خيابان دستگير و روانه زندان شدند

کارگران شـهـر سـقـز امسـال هـم             
عزم خود را جزم کردند که با اتکا بـه    
نيروي خود کـارگـران، مـراسـم را در           
ميدان جمهوري (هلو) برگزار کنـنـد.   

مـراسـم اول مـاه           ١٣٨٣ اگر در سال 
مه را در پارک کودک به ياد و خـاطـره   
اولين تظاهرات کارگران شهر سقز که 
توسط سنديکاي کـارگـران خـبـاز در         

سازماندهـي شـده بـود،         ١٣٥٨ سال 
  .تعيين کردند

 
امسال کـارگـران سـقـز تصـمـيـم              
گرفتند که محل مراسم روز جـهـانـي      
کارگر را در پرجمعـيـت تـريـن نـقـاط           

 .شهر سقز (ميدان هلو) تعيين کنند
کارگران شهر سقز چند هفته مانده بـه  
اول ماه مه در چـنـد نشـسـت کـه در            
رابطه با اول ماه مـه بـرگـزار کـردنـد.          
مصوب کردند که مراسم روز جهانـي  
کارگر را در ميدان هلـو بـرگـزار مـي         

 .کنند، حتي اگر همگي کشته شونـد 
اين تصـمـيـم بـه تصـويـب اکـثـريـت                  
کارگران رسيد، امـا در مـقـابـل ايـن            
تصميم يک عده از کارگران پيشنـهـاد   
دادند تا درخـواسـت مـجـوز کـنـنـد.            
پيشنهاد آن دسته از کارگران به آراي   
جمعي گذاشته شد. امـا پـيـشـنـهـاد            
فـوق راي نـيـاورد و قـرار شـد بـدون                   
اينکه درخواست مـجـوز کـنـنـد، در            
ميدان هلو مراسم روز خود را برگـزار  

 ٦٣ هر چند در قانون کار ماده  .کنند
آمده اسـت کـه روز جـهـانـي کـارگـر                
تعطيل رسمي است و کـارگـران مـي        
توانند روز خود را برگزار کننـد. امـا      
در شهر سقز اين مسئوالن حکومتـي  
هستنـد کـه بـا مـجـوز مـراسـم روز                  
جهاني کارگر را برگـزار مـي کـنـنـد.          
حــتــي امســال اجــازه نــدادنــد تــا آن            

  .مراسم هاي دولتي هم برگزار شود
 

بر اساس اين تصمـيـمـات، چـنـد        
روز مانده به اول ماه مه کارگران سقز 

 ١٨ اقدام به تدويـن يـک قـطـعـنـامـه              
ماده اي کردنـد و در آن قـطـعـنـامـه               
اکثريت خواست و مطالبات خـود را      
رو به جامـعـه سـرمـايـه داري اعـالم             

يکي ديگر از فـعـالـيـت          (١ کردند. ( 
کارگران سقز در آن آيام ايـن بـود کـه          
براي کارگران شهر اس ام اس ارسـال        
کنند. بنا به گفـتـه کـارگـران در ايـن             
روز، هزاران اس ام اس براي کـارگـران   
و فعاالن کارگري ارسال شـد بـود کـه        
در آن اس ام اس هـا از کـارگـران و                
خانواده آنان دعوت به عمل آمده بود 

تا در تجمعي که بـه مـنـاسـبـت روز            
بعدازظهر  ٧ جهاني کارگر در ساعت 

در  ١١/٢/٩٣ روز پنج شنبه مورخ 
ميدان هلو برگزار مي گردد، شـرکـت   

  .کنند
 

کارگران بـعـد از مصـوب شـدن             
قــطــعــنــامــه مــوافــقــت کــردنــد کــه            

ماده اي را در جامعه و  ١٨ قطعنامه 
دنياي مجازي انتشار علني دهنـد و    
مصوب شد که در چند روز مانده بـه    
اول ماه مه هيچ کس بـه تـلـفـن هـاي          
ناشناس جواب ندهـد و اگـر احضـار          
هم شدند کسي جواب مثبت نـدهـد.     
ماموران امنيتي و لبـاس شـخـصـي       
که هويت آنان براي هـيـچ شـهـرونـدي        
مشخص نيست به تکاپو افـتـادنـد و      
 .به تعقيب و کنترل کارگران پرداختند

شـب روز       ١٢ منزل ما، از سـاعـت         
ــبــه مــورخ          ــارشــن  ١٠/٢/٩٣ چــه

توسط نيروهاي لباس شخصي تحـت  
کنترل قرار گرفت و هـرگـونـه ورود و          

اول ماه مـه     .خروج را زيرنظر داشتند
صبح، از خواب  ٧ فرا رسيد و ساعت 

بيدار شدم و طبـق سـنـت سـال هـاي            
گذشته به کارگاه شيريني پزي کـه در    
محله ما قرار دارد، مراجعه کـردم و      
چند کيلو شريني براي چـنـد کـارگـاه         
ــاز                ــه شــهــن ــع در مــحل ــازي واق خــب
خريداري کردم و به منزل برگشتم. در  
طول راه نيـروهـاي امـنـيـتـي مـن را              
همراهي مي کردند، به شکلي که هـر  

 .رهگذري را به واکنش وا مي داشت
 
صــبــح، ســيــدعــلــي       ٩ ســاعــت    

حسيني بـه مـنـزل مـا آمـد. مـن و                  
نجيبه (شـريـک زنـدگـي ام) هـم در                  
تدارک آن بوديم کـه بـه مـغـازه هـاي              
خبازي جهت شاد بـاش بـه کـارگـران         
مراجعه کنيم. ما از درب مـنـزل کـه         
خارج شديم چند نفر لباس شـخـصـي      
که مي دانستند ما بـه کـارگـاه هـاي         
خبازي مراجعه مي کنيم، قبل از مـا  
خودشان را به آن کارگاه ها رسانـده و    
به کارگران هشدار مي دادنـد کـه بـا          
محمود صالحي و چند نفر هـمـراه او     
صحبت نکنند و شيريني و گل را از     

ما بدون تـوجـه بـه       .ان تحويل نگيرند
تعقيب و کنـتـرل از سـوي نـيـروهـاي             
لباس شخـصـي کـار خـود را انـجـام               
داديــم؛ کــارگــران بــه گــرمــي از مــا             
استقبال کردند و اظهار نـمـودنـد کـه         
بايد مراسم روز کارگر را به هر شکـل  

 ٥ ســاعــت    .مــمــکــن بــرگــزار کــنــيــم     
بعدازظهر، شهر سقز مثل يک بشـکـه   
باروت شده بود که هر لحظه انـتـظـار      

مـردم شـهـر، از         .انفجار آن مي رفـت 
تجمع اين همه نـيـروي انـتـظـامـي و             
لباس شـخـصـي در مـيـاديـن شـهـر                 
تعجب مي کردند و هر کسي در ايـن    

  .مورد براي خود تحليلي مي کرد
 

نــيــروهــاي انــتــظــامــي و لــبــاس        
شخصي که تا دنـدان مسـلـح بـودنـد          
کليه خيابان ها و چـهـارراه هـا را بـه           
کنترل خود درآورده بودند. به شکـلـي    
که به مردم و کـارگـران هشـدار مـي           
دادند که اگر اقدام به برگزاري مراسـم  
اول ماه مه کنيد، مـورد حـملـه قـرار         

شخص خـودم وقـتـي         .خواهيد گرفت
آن آرايش نظامي نيروهاي امنيتـي و    
انتظامي را ديدم يـک لـحـظـه خـيـال             
کردم که به فلسطين آمدم و نيـروهـاي   
اسرائيلي در مـقـابـل مـردم مـحـروم             

هـرچـه    .فلسطين صف آرايي کرده اند
غــروب نــزديــک مــي        ٧ بــه ســاعــت     

شديم، کارگران تنها يا با خـانـواده و       
يا در جمع هاي چند نفـره بـه مـيـدان         
جمهوري (هلو) وارد مي شـدنـد. آن          
ها بـه مـحـض ورود بـه مـيـدان، بـا                  
ديواري از نيروي انـتـظـامـي مـواجـه           

 .مي شدند که تا دندان مسلح بودنـد 
ما هم خانوادگي ساعت شش و سـي    
دقيقه بعدازظهراز منزل خارج شـديـم   
و راهي ميدان هلو شديم. نيـروهـايـي     
که منزل ما را تحت نظر داشتـنـد بـه      
دنبال ما راه افتادند. آن هـا مـرتـبـا"         
تماس مي گرفـتـنـد و بـه مـقـامـات              
باالتر خود پيغام مي داند که کـبـوتـر    

هنگامـي کـه مـا         ...از آشيانه پريد و
به ميدان امام (برگـاراژ) رسـيـدم بـا           
نيروهاي نظامي زيادي مواجه شديم. 
هر چند ما به طرف ميدان جمـهـوري   
نزديک تر مي شديم تجمـع نـيـروهـاي       
امــنــيــتــي هــم زيــادتــر مــي شــدنــد.          
کارگراني که به همراه خـانـواده هـاي        
خود وارد ميدان مي شدند در گـوشـه   
اي از ميدان منتظر مي مـانـدنـد تـا         

  .همه جمع شوند
 

ما به مـيـدان هـلـو رسـيـديـم بـه               
ــه مــيــدان،                مــحــض رســيــدن مــا ب
نيروهاي امنيتي که تازه به شهر سقز 
آمده بودند و ما را نمي شناختند، از 
ــومــي مــي              ــيــروهــاي امــنــيــتــي ب ن
خواستند که ما را به آن هـا مـعـرفـي       
کنند. نـيـروهـاي بـومـي کـه اهـل و                 
ساکن سقز هستند با چشمان از حدقه 
در رفته ما را به نيـروهـاي تـازه وارد        
معرفي مي کرند و آنان هم با اسلحـه  
و باتوم هاي خـود، کـه بـه کـمـرشـان             

 .بسته بودند ما را تهديد مي کردنـد 

از ســوي ديــگــر، کــارگــرانــي کــه در            
ميدان حضور داشتند بدون اعتنا بـه    
نيروهاي انتظامي و لباس شـخـصـي      
به هم ديگر تبريک مي گـفـتـنـد و بـا          
خنده و شوخي با همـديـگـر گـفـتـگـو          
مي کردند. به اين ترتيب، در مـيـدان    
جمهوري (هلو) سـقـز، دو نـيـرو در               
مقابل همديگـر ايسـتـاده و هـرکـدام            
منتظر يک جرقه بودند: از يـک سـو،          
مشتي نـيـروي انـتـظـامـي و لـبـاس               
شخصي که با تمام تجهيزات نظامي 
و آدم کشي ايسـتـاده بـودنـد کـه هـر               
لحظه آماده دستور فـرمـانـدهـانشـان        
بودند تا به سوي ما کارگران شـلـيـک      
کنند؛ و در سوي ديگر، صـدهـا نـفـر         
کارگر و خانواده آن ها و مـحـرومـان        
جامعه، محکـم و اسـتـوار ايسـتـاده            
بودند که جز شيريني و شکالت هيـچ  
گونه امکاناتي براي مـقـابلـه بـا ايـن          
نيروي عظيم تا دندان مسـلـح کـه در        
مقابل آنان صف آرايي کرده بودند در 

 .اختيار نداشتند
 

بلي امروز روز جـهـانـي کـارگـر،          
ميدان هلوي سقز، شاهد صف آرايـي  
صدها نفر از نيروهاي حافظ سرمايـه  
و کارفرمايان در مقابل نيروي کـار و    
رنج بودند که هر لحظه آمـاده بـودنـد      

 .تا از منافع طبقاتي خود دفاع کنند
نيروي کار با لبخـنـد و بـا شـادبـاش            
گفتن به هم طبقه هاي خود در جـلـو       
داروخانه دکتر اسماعيلي تجمع کرده 
بودند. نيروهـاي لـبـاس شـخـصـي و              
انتظامي با نگاه هاي خشـمـگـيـن و         
عبوس و بـا تـيـز کـردن دنـدان هـاي               
خود، به کارگران تذکر مي دادنـد کـه     
هر گونه تحرک شـان بـرابـر اسـت بـا              

 .مرگ
 

 
اين صحنه براي مردم شهر کـه در ان      
مسير در حـال عـبـور بـودنـد قـابـل                  
تحسين بود که چطور کارگـران شـهـر      
در مقابل اين همه نيرو ايستاده و از     
روز خود دفاع مي کنند. بـه هـمـيـن          
دليل مردم شهر و جوانان هـم از مـا         
حمايت کردند و به ما شاد باش مـي    

کارگران شهر در اين روز، بـه       .گفتند
فراخوان هم طبقه هـاي خـود پـاسـخ           
مثبت داده بـودنـد و هـر لـحـظـه بـه                
تجمع شان اضافه مي شد به شـکـلـي    
که فرمانده نيروهاي لباس شخـصـي،   
توان ديدن آن لحظه ها را نداشت و به 
ناچار به طرف جمعي از کارگران آمد 
که من هم (مـحـمـود صـالـحـي) در            

  .ميان آن دسته از کارگران بودم
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فرمانده نيروي لبـاس شـخـصـي:       
 .آقاي صالحي لطفا تجـمـع نـکـنـيـد        

براي چي ما که مزاحم کسي نشديـم؟  
 .آقاي صالحي لطفا تجـمـع نـکـنـيـد        

جناب يـعـنـي چـه، مـا کـه جـرمـي                   
آقاي صالحي با مـن   .مرتکب نشديم

مـا جـايـي       .بحث نکنيد، لطفا برويـد 
نمي رويم. ما که اين جا ايستاده ايـم     
براي کسـي مـزاحـمـت و يـا جـرمـي                

ايـن بـار فـرمـانـده           .مرتکـب نشـديـم     
نــيــروهــاي لــبــاس شــخــصــي رو بــه            
مردمي کرد که همگي نظاره گر ايـن    

 .صحبت هاي مابين من و او بـودنـد  
فرمـانـده: شـمـا مـردم چـرا ايـن جـا                    
ايستاده ايد سريع اين مـحـل را تـرک        
کنيد و تجمع نکنيد. او اين جملـه را     
ده ها بار تکرار کـرد. امـا کسـي بـه            
صحبت هاي ايشـان گـوش نـکـرد و           
کارگران محکم بر جايشـان ايسـتـاده      

 .بودند
 

در اين اثـنـا، کـارگـران تصـمـيـم            
گرفتند که به شکل راهـپـيـمـايـي بـه           
طرف مسجد جامعه حرکـت کـنـنـد.       
همگي کارگران در يک صف منسجـم  
به طرف سه راه جامعه حرکت کـردنـد   

 ٥ و در سـه راه جـامـعـه، بـه مـدت                   
دقيقه در مورد اول ماه مه صـحـبـت      
کرديم و نيروهاي لبـاس شـخـصـي و         
انتظامي بدون اين که دخالت کنند از 
تجمع کنـنـدگـان فـيـلـم بـرداري مـي               

کارگران، به طرف ميدان هـلـو    .کردند
آمدند و مـامـوران لـبـاس شـخـصـي            
سيدعلي حسيني را احضار کردنـد و    
چند نفر از مـامـوريـن ايشـان را در               
محاصره خود گرفتند. از سـيـدعـلـي       

 .مي خواستند که اين جا را ترک کند
سيدعلي هم در جـواب مـي گـفـت:             
امروز روز جهاني کارگر است و ما به 

مناسبت اين روز تجمع کرديم و هيچ 
گونه جرمي هم مرتکب نشديم تا اين 

 ...محل را ترک کنيم و
 

ما هم به طرف آنان رفتيم و سيـد  
علي حسيني را از دست آنان گرفتيـم  
و باالتر از آزمايشگـاه مـهـر تـجـمـع           

دقيقه تجمع در آن    ١٥ بعد از  .کرديم
محل، بـه طـرف بـازار بـاال حـرکـت               
کرديم و از بازار باال به طرف خيـابـان   
فــخــر رازي رفــتــيــم و در آن مــحــل              
(ميدان کارگران ساختماني) تـجـمـع        
ديگري برگزار نمـوديـم. مـن در ايـن            
ميدان، براي کـارگـر سـاخـتـمـانـي و              
مردمي کـه در آن حضـور داشـتـنـد              
ــردم              .ســـــخـــــنـــــانـــــي ايـــــراد کـــ

نيروهاي انتظامي و لباس شخـصـي،   
همواره ما را تعقـيـب مـي کـردنـد و            
مــرتــبــا بــا گــوشــي هــاي خــود بــه               
مقامات باالترشان پيام مي داند کـه    
کارگران تجمع کرده انـد سـريـع نـيـرو          
بفرستيد و... تـجـمـع کـنـنـدگـان بـه                  
شکل راهـپـيـمـايـي از راسـتـه بـازار               
اردالن گذشتند و در مقابل سينـمـاي   
انصاري تجمع کردند. در اين جا نـيـز    
مــن يــک بــار ديــگــر در مــورد روز               
جهاني کارگر و تهديد نيروهاي لباس 
شخصي و انـتـظـامـي بـراي تـجـمـع                 

  .کننندگان صحبت کردم
 

دقــيــقــه، تــجــمــع         ١٥ بــعــد از      
کنندگان به شـکـل راهـپـيـمـايـي بـه               
طرف ميدان هلو برگشتند و ايـن بـار     
در مقابل پاساژ آدمي تجمع نمـودنـد   
و در اين تجمع، شرکت کنـنـدگـان بـا       
موبايل هاي خود سرود اول مـاه مـه       
کــه تــوســط کــريــم احــمــدي (کــريــم             
قالگاه) ديکلمه شده بود براي حضـار   
و شرکت کنندگان پخـش کـردنـد کـه         

مورد استقبال کارگران و مردم حاضر 
تـجـمـع     .در آن مـنـطـقـه قـرار گـرفـت           

کنندگان مراسم روز جهاني کارگر در 
شهر سقز، بعد از يک و نيـم سـاعـت،      

دقيقـه شـب      ٣٠/٨ يعني در ساعت 
با پخش شيريني و شکالت در ميـان  
شــور و شــوق حــاضــران بــه شــکــل              
راهپيمـايـي بـه طـرف مـيـدان امـام                
(برگاراژ) حرکت کردند و در آن نقطه   
پايان تجمع و راهپـيـمـايـي را اعـالم          

قابل ذکر است که نـيـروهـاي       .نمودند
لباس شخصي در طول اين تجمعـات  
و راهپيمايي مرتبا با چنـد دسـتـگـاه       
دوربين از ما کارگران فـيـلـم بـرداري         

 .مي کردند
 

اين جا الزم مي بينم که بنـده بـه     
عنوان يک کارگر که سال ها در محل 
کار و زيست با شـمـا کـارگـران سـقـز           
زندگي کرده ام از شما عـزيـزان بـراي        
شرکت در مـراسـم اول مـاه مـه روز               
جهاني کارگر تشکر کنم و امـيـدوارم     
که در سال هاي آينده بتوانيم با اتـکـا   
بــه نــيــروي خــود تــمــام خــواســت و              
مطالبات خود را بـه کـارفـرمـايـان و          

بـه   .دولت حامي آنان تحمـيـل کـنـيـم       
اين ترتيب، کارگران سقز عزم خود را   
جزم کرده بودند که در هر شـرايـطـي،      
مراسـم روز کـارگـر خـود را بـرگـزار                 
کنند. تصـمـيـم بـر آن بـود کـه اگـر                      
نيروهاي انتظامي و لباس شـخـصـي      
به صفوف کارگران حمله کردنـد، يـک     
نفر عقب نشيـنـي نـکـنـد و بـا عـزم                
راسخ بـه بـرگـزاري تـجـمـعـات خـود                 
ادامه دهند. به ايـن شـکـل، مـراسـم           
روز جهاني کارگر در ميان شديدترين 
تدابير امنيتي در شهر سـقـز بـرگـزار         

ــد مــحــمــود صــالــحــي مــورخ              .ش
 ١٧/٢/٩٣ 
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