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 بحران عراق و سياست جمهوري اسالمي

             
   
    
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران           
 

بــا بــحــران عــراق هــمــپــيــمــانــان         
جمهوري اسالمي که دولت بـغـداد را     
در دست داشتند شکست سـخـتـي را      
تجربه کرده و در موقعيـت شـکـنـنـده        
اي قرار گرفته اند. مراجع شـيـعـه در         
نجف فتوا صادر کردنـد و جـمـهـوري         
اسالمي بـا تـمـام امـکـانـاتـش وارد                
ميدان جـنـگ عـراق شـد، بـه امـيـد                
اينکه بتواند مالکي را مثل اسـد در      

 قدرت نگهدارد.

جمهوري اسـالمـي نـه تـنـهـا بـا                
حمايت سياسي از مالکـي بـلـکـه بـا          
ارسال نيـروي نـظـامـي و امـکـانـات              
تسليحاتي و لجستيکي و... به عراق    
عمال به بخشـي از جـنـگ مـذهـبـي             
عــراق تــبــديــل شــده اســت. جــريــان             
تروريستي داعش و بازماندگان حزب 
بعث عـراق هـم اعـالم کـرده انـد کـه                 
جنگ آنها با "صفويها" مـنـظـورشـان       
ــت، و                ــي اسـ ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ

 دستنشاندگانش در عراق است.
 

اين جنگ فرقـه اي کـه بـتـدا در             
سوريه آغاز شد و آن کشـور را ويـران       
چند پارچه کردند، اکنون عراق ويـران    
شده به سيله ارتش آمريکا را يک بـار    
ديگر به کام خود کشيده است. هـدف   
دو طرف اسالمي جنـگ، تسـلـط بـر         
مقدرات اين جامعه و دسـتـرسـي بـه         

 تکدي گري جنايي نيست!
  جمهوري اسالمي مسبب فقر و فالکت است!

  گلگشت در حمايت از رضا شهابي و کارگران دربند

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 

 ۲ صفحه                   

  آيا براي دفاع از شهروندان کردستان عراق هنوز ابهامي وجود دارد؟

 درد دل هاي غم بار يک کارگر زن!

 ۸ صفحه 

برگزاري مراسم گل گشت  
 حمايت از رضا شهابي در سنندج

 
تـعـدادي    ۲۰/۴/۹۳ روز جمعه 

از اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران 
و کميته هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه              
ايجاد تشکل هاي کارگري بـه هـمـراه      
جمع کثيري از کـارگـران و فـعـالـيـن               
کارگري شـهـر سـنـنـدج در يـک گـل                  
گشت حمايتي، پشتيباني خود را از     

خواسـت هـاي رضـا شـهـابـي اعـالم                
نمودند. و خواهان رسيدگي فـوري بـه      
مطالبات قانوني و آزادي بي قـيـد و       
شرط وي و ديگـر فـعـالـيـن کـارگـري            

 ۹ دربند شدند.  مراسم رأس ساعـت     
صبح ابتدا با يک دقيـقـه سـکـوت بـه          
ياد تمامي جان باختگان راه آزادي و     
ــا ســرود                   ــس ب ــپ ــاز، س ــري آغ ــراب ب
انترناسـيـونـال، سـرود هـمـبـسـتـگـي               

شهر مريـوان مـوقـعـيـت خـود           
ويژه اي دارد. شهري زيبا با درياچه  
اي کوچک و با صـفـا، جـنـگـلـهـاي          
سبز و چشمه هـاي آب و مـردمـي          
مهربان و پر تحرک. بـا سـابـقـه اي            
انقالبي و راديکال، مبتکرين ده ها 
اقدام ابتکاري و تـوده اي. در ايـن          
شهر زيبا و با ايـن مـردم مـهـربـان          

مشکالت عديده اي نهفـتـه اسـت.      
مسالـه کـارگـران کـولـبـر و خـيـل                 
عظيـم کـارگـران بـيـکـار يـکـي از                 
معضالت مـهـم ايـن شـهـر اسـت.             
ــفــر در مــرزهــا کــولــبــر              هــزاران ن
هستند. ايـنـهـا اسـيـر کـار مـزدي              
تعدادي از سرمايه داران حريـص و    

 قربانيان نظام فاشيسم اسالمي. 
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 کارگر شهرداري سنندج اخراج شدند ۲۰۰ 
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 ۱ از صفحه

قدرت و ثـروت و مـنـابـع آن اسـت.                
مردم تحت حاکميت ايـن دو نـيـروي          
اسالمي تروريست در عراق و سـوريـه   
زنــدگــيــشــان بــا تــرور و کشــتــار و               
خونريزي و خانـه خـرابـي بـيـرحـمـانـه             

 همراه شده است.
 

اگرچه سياستهاي ميليتاريسـتـي   
آمـريـکـا ابـتـدا آتـش ايـن جـنـگ و                    
ويراني را در عراق روشـن کـرد، امـا          
شکست آمريکا باعث شد کـه هـمـه        
جريانات و دولتهاي منطقه به نبرد و   
رقابت تندي با هـمـديـگـر بـپـردازنـد.          
چنانچه اکنون حتي اگر آمـريـکـا هـم       
بخواهـد قـابـل کـنـتـرل نـيـسـتـنـد و                    
هيچکدام از آنها حـتـي عـربسـتـان و          
قـطــر هــم خــود را وامـدار آمــريــکــا             

 نميدانند.
 

اما از بعد از سـرنـگـونـي صـدام          
حسين جمهـوري اسـالمـي يـک پـاي            
ثابت اجراي اين کشتار و تخريـب در    
عراق بوده اسـت. اکـنـون جـمـهـوري              
اسالمي نه تنها در عـراق و سـوريـه            
بلکه در لبنان و فلسطين هم در حـال    
روشن کردن آتش جنگ ديگري اسـت  
که بتواند از اين کانونهاي بـحـران بـه      
ــد و                   ــرداري کــن ــهــره ب ــع خــود ب ــف ن
معامالت پشت پرده خود با "شيطان  
بزرگ" را هم بـه سـرانـجـام بـرسـانـد.               
يـکـي از بـرگـهـاي بـرنـده جـمـهــوري                  
اسالمي براي بده بسـتـان بـا رقـبـا و            
دشمنان داخلي و خارجيش هـمـيـشـه     

 ايجاد بحران و جنگ بوده است.
 

امــا بــا ايــن بــحــران در عــراق،             
ــحــدان              ــهــوري اســالمــي و مــت جــم
عراقيش نه تنها از رقـبـاي اسـالمـي       
خود ضربات سختي را متحمل شـده    
اند، بلکه آينده روشني در انتظارشـان  
نيست. در مقابل اين شکسـت غـيـر       
مترقبه، استراتژي آنها بجز گسـتـرش   

قتل و تحميـل فـقـر و          کشتار، ترور،
خانه خرابي بـه مـردم چـيـز ديـگـري               
نيست. جريانـات اسـالمـي خصـلـت           
ميکروبهايي را دارند که در لـجـنـزار      
رشد ميکنند. اکنون دو طرف جنـگ   
(شاخه هاي جنبش اسـالم سـيـاسـي          
سني و شيعه) با تمام تـوان در حـال          
تخريب جامـعـه عـراق وکشـتـارهـاي           
بيرحمانه مردم منتسـب بـه سـنـي و           

  شيعه هستند.
با اين حال دامنه اين بـحـران در       
کردستان عراق کمي متفاوت است و   

به همين دلـيـل سـيـاسـت جـمـهـوري             
اسالمي هم منطبق بـا ايـن شـرايـط           
پــيــش بــرده مــيــشــود. تــمــام تــالش           
جــمــهــوري اســالمــي ايــن اســت کــه          
احزاب حاکم در کردستان عراق را بـه    
حمايت از مـالـکـي و دولـت بـغـداد               
وادار کند. در ايـن راسـتـا اتـحـاديـه              
ميهني طبق سنت و دوستي ديـريـنـه    
با جمهوري اسالمي بدون مـقـاومـت      
پذيرفته است که مثل سالـهـاي قـبـل       
متحد جمهوري اسالمي و يـک پـاي         
ــزب                 ــاشــد. ح ــداد ب ــغ ــکــومــت ب ح
نوشيروان (گوران) هـم مشـکـلـي بـا            
سياست جمهوري اسالمي ندارد و بـه  
دليل نداشتن نيروي نظـامـي چـنـدان       
جايگاهـي نـزد جـمـهـوري اسـالمـي              

 ندارد.
امـا در مـورد حـزب دمـکــرات             
کردستان عراق بـه رهـبـري بـارزانـي            
داستان متفاوت است. اين حـزب در     
يارگيـريـهـاي مـنـطـقـه اي، خـود را                 
دوست ترکيه ميداند و رابطه گسترده 
و مـحـکـمـي از لـحـاظ سـيـاسـي و                    
اقتصادي با ترکيه دارد. بـه هـمـيـن            
دليل از دايره نفوذ جمهوري اسالمـي  
تاحدي دور شده است. عالوه بـر ايـن        
بارزاني يکي از رقبا و مخالفان جدي 
مالکي است و اعالم کرده اسـت کـه       
خواهـان اسـتـقـالل کـردسـتـان عـراق               

 است.
جمهوري اسـالمـي مـيـدانـد کـه           
متحدين او در بغداد اخـيـرا بـوسـيلـه        
رقباي هم جنس خود ضربات سختي 
متحمل شده اند و اگر کردسـتـان هـم      
مستقل بشود نه تنها معني شکست 
متحدان جمهوري اسالمي در بـغـداد   
را تعميق ميـکـنـد، بـلـکـه اتـحـاديـه              
ميهني در کردستان هم از دايره نفـوذ  
او ممـکـن اسـت خـارج بشـود. ايـن                
تـحـوالت بـراي جـمـهـوري اسـالمـي               
بسيار سخت و نگران کننده است. بـه   
همين دليل اگر در جـنـوب عـراق بـا         
اعزام مسـتـقـيـم نـيـروي نـظـامـي و                  
تسليحاتي به عراق بـه فـکـر جـبـران            
شکـسـت مـتـحـدان خـود اسـت، در                
کردستان با تـحـت فشـار قـرار دادن             
اتحاديه ميهني تـالش مـيـکـنـد کـه           
آنها از بارزاني فاصله بگـيـرنـد و در        
جريان استقـالل کـردسـتـان عـراق بـا             

 بارزاني همراه نشوند.
 

کارتهاي فشار جمهوري اسالمي 
عليه اتحاديه ميهني تنهـا سـيـاسـي       
نيست بلکه با بستن مرز و مـمـنـوع        

اعالم کـردن مـبـادالت کـاال عـمـال               
منطقه تحت نفوذ اتحاديـه مـيـهـنـي        
بيشترين ضرر را متحمل ميـشـود و     
اين کار را آغاز کرده است. عالوه بـر     
اين به عنوان تهديـد از مـرز اسـتـان           
کرمانشاه تا نزديک رضائيه نيروهـاي  
نظاميش را به تحـرک در آورده و بـا           
اعزام نيروهاي نظامي خود بسـيـاري     
از پــايــگــاهــهــاي دوران جــنــگ در            
مناطق مرزي را احيا کرده و نـيـروي     
نظامي مستقر کرده است. بـويـژه در       
مناطق مـرزي اسـتـان کـردسـتـان و               
آذربايجان غربي اکـثـر پـايـگـاهـهـاي          
ــح                  ــل ــزب مس ــا اح ــگ ب ــن دوران ج
کردستان دوباره احيا شـده و کـنـتـرل         
شديدي در اين مناطق اعـمـال کـرده        
اســت. در عــيــن حــال تــعــدادي از                
مقامات امنيتي و نظامـي خـود در       
اين مناطق مرزي را جابـجـا کـرده و        
افــراد ديــگــري را بــراي اجــراي ايــن            
سياست تعيين کـرده اسـت. بـا ايـن              
حال جمهوري اسـالمـي مـيـدانـد کـه           
جدال اصليش با رقبايي مانند ترکيـه  

 و عربستان سعودي است.
مردم کردستان عراق و ايـران در      
عين حال بـه عـيـنـه مـيـبـيـنـنـد کـه                  
پ.ک.ک و پــژاک بــا ايــن ســيــاســت               
جمهوري اسالمي هماهنگ شده و از 
اتـحـاد اسـد، مـالـکـي و جـمـهــوري                 
اسالمي استقبال ميکننـد. پ.ک.ک       
و پژاک در شرايطي کـه مشـغـول بـده         
بستان با دولت ترکـيـه هسـتـنـد ايـن           
کــارت بــازي يــعــنــي هــمــراهــي بــا             
جمهـوري اسـالمـي را مـيـخـواهـنـد               
تقويت کنـنـد. زيـرا آنـهـا بـه قـول و                   
قرارهاي اردوغـان هـنـوز اطـمـيـنـان              

 ندارند.
 

اما ايـن بـحـران و تـحـوالت در              
منطقـه مسـلـه گـذرا و مـحـدود بـه                  
سوريه و عراق نـيـسـت. دامـنـه ايـن              
بحران مـيـتـوانـد کشـورهـاي ديـگـر                
منطقه را کم و بيش تحت تاثير قـرار    
بدهد. بويژه جـمـهـوري اسـالمـي کـه            
خود بخشـي از ايـن نـيـروهـاي ضـد               
جامعه و مخرب است عمال زمـيـنـه      
گسترش اين بحران را بيش از پـيـش       

 فراهم کرده است.
متاسفانه نيروي که بتوانـد هـمـه      
اين جريانات ارتـجـاعـي اسـالمـي و          
قومي را در عراق و سوريه حاشيه اي 
کند اکنون در ميدان نيسـت و مـردم       
عراق و سوريه در عـرصـه سـيـاسـت            
بوسيله هيچ نـيـروي قـابـل تـوجـهـي              
نمايندگي نميشوند. با ايـن حـال در          

 ايران فضا کامال متفاوت است.

متفاوت است زيرا در ايران هيـچ  
جريان مذهبي و اسالمي شانس اينرا 
ندارد که از مردم سربـازگـيـري کـنـد.        
مردم بيش از سه دهـه اسـت کـه در            
ايران يک حکومت اسالمي را تجـربـه   
کــرده و مــيــدانــنــد هــمــه جــريــانــات          

از" تند رو و ميانـه رو"       اسالمي اعم
جرياناتي تروريست هستند. مردم از    
هــر نــوع جــريــان اســالمــي مــتــنــفــر          
هستند. اين يک تجـربـه مـهـم مـردم           
ــپ و                      ــران چـ ــت. در ايـ ــران اسـ ايـ
ــم             ــوالريسـ ــکـ ــي و سـ ــواهـ ــخـ آزاديـ
جنبشهايي قوي و اجتماعي هستند. 
حزب کمونيست کارگري در عـرصـه       
سياست مردم معترض را نماينـدگـي   
ميکند و تـا حـد قـابـل تـوجـهـي از                

و فعاليت مـيـدانـي بـه           طريق رسانه

ــي                 ــرس ــت ــردم دس ــوش و چشــم م گ
با سرنگوني جمهوري اسالمي   دارد. 

مردم دنيا و منطقه خواهند ديـد کـه       
اسالم و مـذهـب در ايـران کـمـتـريـن              

 جايگاهي ندارد.
با توجه به فاکتورهاي فوق بـايـد     
تالش کرد مردم آزاديخـواه عـراق در       
مقابل اين جريانات اسالمي قد علـم  
کنند و قدرت را به نمايندگان واقعـي  
خود بسپارند. اما بـراي پـايـان دادن         
قطعي و همه جانـبـه بـه ايـن بـحـران             
منطقه اي و براي پايان دادن به جنگ 
تروريستهاي اسالمي و تـامـيـن يـک         
زندگي مرفه و آزاد براي مردم ممکن 
ترين و کـوتـاهـتـريـن راه سـرنـگـونـي              

 جمهوري اسالمي است.

  بحران عراق و ...

 ۲۰/۴/۹۳ روز جـــمـــعـــه           
تعـدادي از اعضـاي اتـحـاديـه آزاد              
کارگران ايران و کميته هـمـاهـنـگـي        
براي کمک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي             
کارگري به همراه جمعي از کـارگـران   
و فعالين کارگري شهـر سـنـنـدج در         
يک گل گشت حمايتي، پشـتـيـبـانـي      
خود را از خواست هاي رضا شهابي 
اعالم نمودند. و خواهـان آزادي بـي        
قيد و شـرط وي و ديـگـر فـعـالـيـن                

 .کارگري دربند شدند
صـبـح      ۹ مراسم راس سـاعـت         

ابتدا با يک دقيقـه سـکـوت بـه يـاد            
تمامي جان بـاخـتـگـان راه آزادي و           
ــا ســرود                ــري آغــاز، ســپــس ب ــراب ب
انترناسيونال، سـرود هـمـبـسـتـگـي             
جهاني طبقه کارگر ادامه يافت. در    
ادامـه يـکـي از فـعـالــيـن کـارگــري                
شرکت کننده با خواندن بيـانـيـه اي،      
به وضعيت رضـا شـهـابـي و ديـگـر             
فعالين کـارگـري دربـنـد پـرداخـت.              
سپـس تـعـدادي از حـاضـريـن طـي                
سخناني، مبـارزات مسـتـمـر رضـا          
شــهــابــي را ارج نــهــاده، و تــحــقــق             
خــواســتــه هــاي وي را مــنــوط بــه              
مبارزات متحدانه و پيگـيـر طـبـقـه        
کارگر ايران دانسـتـنـد و خـواسـتـار             

همبستگي جنبش کـارگـري    اتحاد و
شدند. در ميان مباحث مطرح شـده    
از طرف جمع موضـوعـات ديـگـري       
نيز در ارتباط با مشکالت و موانـع  
پيشارو نظير پـراکـنـدگـي در مـيـان           
کارگران و جـنـبـش کـارگـري ارائـه               

 گرديد.
 

کــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب        
کمونيست کارگـري دسـت تـک تـک           
شرکت کنندگان در اين گلگـشـت را     
بگرمي مي فشارد، به آنـان خسـتـه        
نباشيد مي گويد و اطـمـيـنـان دارد       
کـه تــالش فــعـالــيـن و تشـکــلـهــاي              
کارگري مي تواند فشار بر نهادهـاي  
حکومت را در قامتـي گسـتـرده تـر         
سازمان دهد. کميته کردستان حزب  
از همه مردم مي خـواهـد فـعـاالنـه،        
مــتــحــد و هــمــبــســتــه، در اشــکــال          
مختلف براي آزادي فعالين کارگـري  
دربند به ميـدان بـيـايـنـد. کـارگـران             
زنداني و همه زندانيان سياسي بدون 

 قيد و شرط بايد آزاد شوند.
کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

   ۹۳ تير  ۲۰ 
 ۲۰۱۴ ژوئيه  ۱۱ 

 گلگشت در حمايت از رضا شهابي  
  و کارگران دربند
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پديـده ديـگـر در شـهـر مـريـوان                
وجود تعداد زيادي از کسـانـي اسـت        

مشغولند. »  تکدي يا گدايي« که به 
اخيرا نهادهـاي جـمـهـوري اسـالمـي           
براي جلوگيري از وجـود افـرادي کـه            

هستند تالش کـرده انـد     »  تکديگر« 
از طريق همه پرسي و جمع آوري آراي 
مردم در شهـر، وجـود ايـن افـراد در             
شهر را کم کنند. تكدي گري مسـالـه     

ي است كه اگر چه در تـمـامـي ادوار         ا
تاريخي گذشته جوامع بشـري وجـود       
داشته است امـا بـر حسـب عـوامـل            
مختلف در هر جامعه از گستردگـي،  
تنوع و ابـعـاد مـتـفـاوتـي بـرخـوردار             

ــان          .اســت ــم ــع، ه ــه        در واق طــور ك
هــاي اجــتــمــاعــي بــه داليــل            آســيــب

آيـنـد و از          وجـود مـي       مختلفـي بـه       
طرفي، عوامل مختلـف فـرهـنـگـي،        
سياسي، اجتماعي و اقتصادي نقـش  

ها دارند،  بسيار مهمي در بروز آسيب
گري نـيـز از ايـن قـاعـده             پديده تكدي

  .مستثنا نمي باشد
 

با اين وجود متاسفانه ديده مـي    
شود که در ايران پديـده تـکـدي گـري         
بسيار رواج پيدا کرده است و در هـر        

از شهرها که پا بگذاريم، حتـمـا      نقطه
تعدادي از اين افراد را خـواهـيـم ديـد       
اما سوال اساسي ايـن اسـت کـه چـه             
ــده             ــاعــث افــزايــش پــدي عــوامــلــي ب
نابهنجار تکدي گـري در ايـران شـده          
است؟ فقر و فالکت، بيکاري و عـدم      
امــنــيــت اقــتــصــادي بــراي تــامــيــن          
معيشت روزانـه زنـدگـي از عـوامـل            
مهم اجتماعي ايـن پـديـده در ايـران             
تحت حاکميـت فـاشـيـسـم اسـالمـي            
ــط               ــگــر، شــراي ــارت دي ــعــب اســت. ب
نامساعد اشتغال در يک جامـعـه، از     
کار افتادگي، اعتياد، مـعـلـولـيـت و        
ــوادگــي و             ــل خــان ــمــاري، مســائ ــي ب

به شهرهاي ديگر، فـرهـنـگ     مهاجرت
عــمــومــي مــردم و... هــمــگــي از                 

عواملي است که باعث نـابسـامـانـي     
شـود. هـمـه ايـن           اقتصادي مردم مي

گـري افـراد        تـوانـد تـکـدي       شرايط مي
هـا     درگير و حتي اعضاي خانـواده آن   

  .را به دنبال داشته باشد
 

متکديان »در مريوان ميگويند:  
زيادي در شـهـر مـريـوان بـه صـورت             

تـکـديـگـري مـي            فصلـي و دائـمـي       
کنند، عـده اي بـا الـتـمـاس و جـلـو                  
انداختن بچه هاي کم و سن و سـال و      
عـده اي ديـگـر بـا پـوشـيـدن لـبـاس                    
سربازي به تحريک احسـاسـات مـردم      

تـکـدي   »حل پايـه اي       .«مي پردازند
ازدياد فشار و دسـتـگـيـري و            «گري

بسيج مردم براي مقـابلـه اخـالقـي و         
احساسي نيست. اينها روش و شـيـوه    
هاي شوم و غـيـر انسـانـي اسـت کـه             
نــهــادهــاي جــمــهــوري اســالمــي در          
مريوان در پيش گرفتـه انـد. در ايـن           
نظام فاشيست اسالمـي مصـائـب و        
ناهنجاري هاي اجتمـاعـي نـاشـي از         
فقر و نابرابري مطـلـق بـجـاي ايـجـاد           
نهادهاي اجتماعي و کمک رسـانـي و     

تامين حداقل تـامـيـن زنـدگـي بـراي           
بيکارها و کار افـتـاده هـا، جـنـايـي             
کردن اين مصائب اسـت. اعـتـيـاد و          
تن فروشي جنايي مـيـشـود. تـکـدي           
ــن هــا از                   ــي اســت. اي ــاي گــري جــن
خصــوصــيــات هــاي بــنــيــادي نــظــام        
سرمايه داري و دولت هاي فـاشـيـسـم     
اسالمي در ايران است. در کشورهاي 
زيادي تعدادي از افـراد تـکـدي مـي           
کـنـنـد. امـا هــمـزمـان در سـاخـتــار                  
اجتماعي جامعه نهادهاي حمايتي و 
کمک رسـانـي بـراي تـامـيـن حـداقـل               
امکانات زندگي، تاميـن سـرپـنـاه و         
تامين معيشت روزانه وجـود دارد و      
از طرف جامعه و نهادهاي مردمي و 
دولتي تحقير و اذيت و آزار و بسـيـج     
ارا افکار عـمـومـي جـرم مـحـسـوب            

 ميشود. 
مردم مريوان و بـويـژه جـوانـان و         
دانشجويان که در طرح ضد انسـانـي     
شهرداري و نهادهاي امنيتي ـ پليـس  

تـکـدي   « جمهوري اسـالمـي عـلـيـه            
بسيج شده اند بايد هوشيارانه »  گري

به اين مسائل توجه کنند. در شبـکـه    

تحقير و زير پـا گـذاشـتـن حـرمـت و             
کرامت انسانهايي که در دام فـقـر و           
تکدي گري هستند، نيفتند. دولـت و     
نظام حاکم مسئول تامين زندگي اين 
افراد است. شهروندان ساکن مـريـوان    
زنان و جـوانـان ايـن شـهـر اقـدامـات              
بسيار بااليي از ابتکارات تـوده اي ـ      
انــقــالبــي و انســانــي  را در طــول                  
حاکميت جنايتکارانه رژيم اسـالمـي     
بـه نــمــايــش گــذاشــتــه انــد. از کــوچ              
تاريخي شهر مريوان و سـازمـانـدهـي     
امور زندگي آنها تا دفاع از مـحـيـط      
زيست و حـمـايـت از کـودکـانـي کـه                
گرفتار مريضي سرطان هسـنـد و ده         
ها مـورد  ديـگـر. بـکـارگـيـري ايـن                  
تجارب و اتخاز راه حلهاي انساني بـه  
ابتکار مردم شهر، ايجاد کـانـونـهـاي     
ــتــي، کــمــک هــاي مــالــي و                حــمــاي
راهنمايي هـاي صـمـيـمـانـه راه حـل              
ارتباط با کساني است که بـه تـکـدي      

 گيري مشغولند.   
   ١٣٩٣ تير٢٢  
 ۲۰۱۴ ژوئيه ۱۵ ـ 

 

 ۱ از صفحه
 تکدي گري ...

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان            
 

"گفته ميشود دفاع از اسـتـقـالل       
کردستان عراق ناسيوناليسـم کـرد را       
تقويت مي کند لذا نبايد از آن دفـاع      
کرد." اگـر مـواضـع و سـيـاسـتـهـاي                 
چنين درک و نـگـرشـي را بـپـذيـريـم،              
بنابر اين و با اين حساب اعتراضـات  

 ۲۰۰۳ و    ۱۹۹۱ بين المللي در سال 
مردم جهان عليه سياستهاي جـنـگـي    
آمــريــکــا در عــراق را هــم بــايــد در              
حمايت از حکومت صدام حسـيـن و       
تقويت ناسيونالـيـسـم عـرب بشـمـار           
آورد؟!. هـمـانـگـونـه کـه ضـديـت بـا                  
تهديد سياست جنگي آمريکا در سـه  
سال قبل در ايران معنايش حمايت از 
جمهوري اسالمي نبـود، ضـديـت بـا         
سياست کشتار، ترور و بمـب گـذاري     
توسط دولتهاي منـطـقـه و جـانـوران          
اســالمــي در کــردســتــان عــراق نــيــز          

معنايش دفاع از ناسيوناليـسـم کـرد      
 نيست.

اما احساس مسئوليت مـردم و     
افکار بين المللي عليه جنگ و خانـه  
خرابي مردم در آن دو دوره در عـراق،    
و ضديـت آنـان بـا تـهـديـد نـظـامـي                  
آمــريــکــا در ايــران نــه در دفــاع از                
ــن،              ــعــث صــدام حســي حــکــومــت ب
نـاســيـونــالـيــسـم عـرب و جــمـهــوري             
اسالمي بلکه در دفاع از مردم عـراق  
و ايران بود. مورد عراق را مردم دنيا  
شاهدند که اکنون به ايـن روز افـتـاده        

 است.
 

آنزمان بشريت متـرقـي و مـدرن        
جهان در اعـتـراض بـه سـيـاسـتـهـاي             
جنگي آمريکا در عراق، تـرديـدي بـه      
خود راه ندادند که بـايـد بـه دفـاع از             
مدنيت و جـان و مـال مـردم عـراق                 
ــچ انســان آراده و                   ــي ــد. ه ــزن ــي ــرخ ب
شــرافــتــمــنــدي ذره اي در ايــن شــک            
نداشت کـه دفـاع از مـردم عـراق و                 
اعتراض عليه تـروريسـم اسـالمـي و         
دولتي، ترجمانش دفاع از حـکـومـت      

 بعث و ناسيوناليسم عرب باشد. 
 

قابل درک است که در آن ايـام از      

آنجا که مستقيما آمريـکـا يـک پـاي         
اصلي جنگ در حمله به عـراق بـود،       
چپ ضد امپريالست از موضـع ضـد     
آمـــريـــکـــايـــي گـــري خـــود در آن               
اعتراضات و صرفا بـا مـعـيـار ضـد          
امــپــريــالــيــســتــي گــري اش شــرکــت         
داشت. قطعا امروز نيز اگر آمـريـکـا       
مســتــقــيــمــا خــط و نشــانــي عــلــيــه           
استقالل کردستان عراق مي کشـيـد،     
عرق ضد امپرياليستي اين چپ حکم 
ميکرد با همان مواضع گذشـتـه اش     

 ابراز وجود کند.
 

امروز نيز در همين جغرافيا و بـا  
بروز تحوالت اخير، اين سناريو دارد   
به شکل ديگري تکرار مي شـود. بـا        
اين تفاوت که اينبار نه آمريکا بطـور  
ــه                 ــطــر حــمل ــکــه خ ــل ــم، ب ــي ــق مســت
الشخورهاي منطقـه نـظـيـر داعـش،          
جمهوري اسالمي، عربستـان، دولـت     
مالکي و غيره ، بر سر جنازه اي لـت    
و پار شده بنام عراق و مردم عراق که 
توسط سياستهـاي شـکـسـت خـورده          
آمريکا به اين حال و روز انداخته شـد  
است، براي سهم بري هر چـه بـيـشـتـر        
سياسي، اقتـصـادي و قـلـدرمـنـشـي            
خود در منطقه، مي خواهند بـا بـراه       
انداختن فاجعه انساني ديگـري، آنـرا     

 از اين هم که هست بدتر کنند.
 

ــقــالل کــردســتــان عــراق و             اســت
حمايت از آن، قبل از هر چيز دفاع از 
جان و مال مردم و کليه شهروندان در 
ــجــز                کــردســتــان عــراق اســت کــه ب
شهروندان بومي، دههـا هـزار انسـان        
منتسب به عرب، آسوري، کـلـدانـي،      
مســلــمــان، و چــنــديــن هــزار کــارگــر          
مهاجر از کشورهاي آسيا و آفريقـا و    
دهها هزار آوره در آنجا کار و زندگـي  
مــي کــنــنــد. کــدام نــيــرو و جــريــان              
مسئولي مي تواند بخود اجازه بدهـد  
که بخاطر اهداف فرقه اي  و مواضـع  
ايدئولوژيکي خود نسبت به سرنوشت 
 اين مردم بي تفاوت و القيد باشد؟. 

 
ــه کــه اعــتــراضــات           ــگــون هــمــان
ميليـونـي و جـهـانـي عـلـيـه جـنـگ                   

و    ۹۱ آمــريــکــا در عــراق در ســال             
در دفاع از مردم عـراق بـود،        ۲۰۰۳ 

دفاع امـروز از اسـتـقـالل کـردسـتـان              
عـراق نـيــز، مــعـنــايـش حـمــايـت از               
مدنيت، انسانيت و تالشي براي جلـو  
گيري از تحميل جنگ و خانه خرابـي  
و آوارگي از سوي دولتها و جريـانـات   
مرتجع منطقه به شهروندان ساکن در 

 کردستان عراق است.
در صــورت اعــالم اســتــقــالل              
کردستان عراق از طـريـق رفـرانـدم و           
آراي مردم و برسيميت شناخته شـدن    
آن از سـوي نـهـادهـاي رسـمـي بـيـن                 
المللي، قدرتهـاي مـرتـجـع مـنـطـقـه             
نظير جمهوري اسـالمـي، حـکـومـت          
ــکــي، تــروريســتــهــاي           مــرکــزي مــال
اسالمي و غيره بـراحـتـي نـخـواهـنـد          
توانست به جغـرافـيـايـي کـه تـوسـط            
مردم آنجـا اعـالم اسـتـقـالل کـرده و               

 مشروعيت قانوني پيدا کرده است 
 

لشکر کشي کنند و تباهي بـبـار     
آورند. استقالل کردستان عـراق بـرگـه      
اي رسميت يافته و قـانـونـي از نـظـر            
عرف و موازين بين المللي اسـت کـه     
مي توانـد بـدرجـات بسـيـار بـااليـي              
امنيت و زندگي شهـرونـدان آنـجـا را         
تضميـن کـنـد. خـاصـيـت اسـتـقـالل                 
کردستان عراق همين است و بس. بـا   
تــوجــه بــه ايــن، آيــا بــراي دفــاع از                
شـهــرونــدان کـردســتــان عـراق هــنــوز          

 ابهامي وجود دارد؟
 ۲۰۱۴ ژوئيه  ۱۰ 

 آيا براي دفاع از شهروندان کردستان عراق
  هنوز ابهامي وجود دارد؟ 
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 عبدل گلپريان
 

بــدعــوت    ٥٨ تــيــرمــاه       ٢٣ در روز     
اتحاديه دهقانان مريوان و گروهـهـاي   
ســيــاســي مــخــتــلــف عــمــدتــا چــپ،         
تظاهراتي در رابـطـه بـا سـانسـور و                
تـبــلــيـغــات زهـرآگــيــن عــلــيـه مــردم           
کردستان در مقابل راديو تـلـويـزيـون       
مريوان براه افتاد. تـظـاهـرکـنـنـدگـان           
مرکب از مـردم مسـلـح و اعضـاي                
اتحاديه دهقانان مـريـوان در اطـراف        
مــدرســه قــرآن مــفــتــي زاده، عــلــيــه           
پاسداران محلي و همکاري نيروهـاي  
حــزب دمــکــرات کــردســتــان عــراق          
مسعود بارزاني که به"قياده مـوقـت"      
معروف بوده و در ساخـتـمـان سـاواک       
مريوان مستقر بودند شروع به شـعـار   
دادن مــيــکــنــنــد.جــمــعــيــت از آنــان          

 ميخواهند تسليم شوند. 
 

سرکرده پاسداران محلي قول تسـلـيـم      
شدن ميـدهـد. هـمـيـنـکـه جـمـعـيـت                 
بطرف ساختمـان حـرکـت مـيـکـنـنـد             
افراد مکتب قرآن و پاسداران محـلـي   
مســتــقــر در آن، بســوي جــمــعــيــت             
تيراندازي مـيـکـنـنـد کـه دو نـفـر از                 
اعضاي اتحاديه دهقانان و يـک نـفـر          
کارگر شهرداري کشته ميـشـونـد. بـا        
مشاهده اين وضع مردم خشـمـگـيـن       
همراه با نيـروهـاي مسـلـح اتـحـاديـه            
دهقانان به مقر مکـتـب قـرآن حـملـه          
ميکنند و تمامي اسلحه و مـهـمـات    
ــدســت مــردم و                درون ايــن مــرکــز ب
اتحاديه دهقانان ميافتـد. رژيـم ايـن         
واقــعــه را دســتــاويــزي بــراي يــورش           
جديدي به کردستان قرار ميـدهـد. از      
طريق هوا شروع به اعـزام نـيـروهـاي         
نظامي به مريوان ميکند. در مسـيـر    
مريوان به سـنـنـدج واحـدي از افـراد            
مسـلـح جـمـعـيـت دفـاع از آزادي و                  

انقالب را خـلـع سـالح و دسـتـگـيـر                  
 ميکنند.  

 
فواد مصـطـفـي سـلـطـانـي رهـبـر و                  
سازماندهنده اتحاديه دهقانـان بـراي     
جلوگيري از تحميل جنگ ديگري بـه  
مردم کردستان و اين بار در مـريـوان،   
اعالم ميکند "اگر نيروهاي رژيـم بـه        
داخل شهر مريوان بيايند ما از شـهـر   

 کوچ خواهيم کرد".
 

تـيـر مـاه         ٣٠ بدينترتيب غـروب روز   
کوچ تاريخي مردم مريـوان بـراي      ٥٨ 

جلوگيري از ترفندهاي جنگ افروزانه 
خمـيـنـي بـه مـنـطـقـه اي ديـگـر در                     
کردستان آغاز ميشود. مردم مسـلـح    
و نيروهاي اتحاديه دهقانان به اطراف 
روستاي"کاني ميران" در کنار درياچه 
ــراي                 ــنــد. ب ــار" کــوچ مــيــکــن ــب "زري
جلوگيري از چـپـاول و غـارت امـوال           
مردم در داخل شهر توسط نـيـروهـاي    
رژيم و پاسداران مـحـلـي، واحـدهـاي        
مسلحي بر بلنديهاي مشرف بر شهـر  
مريوان مستقر ميشوند. نمايـنـدگـان     
دولت موقت هراسناک از کوچ مـردم    
مريوان براي مذاکره به مـريـوان مـي        

 روند. مذاکرات بي نتيجه ميماند.
 

همزمان با اعزام نيروهاي سرکـوبـگـر    
ــم                  ــوان، رژي ــه مــري ــي ب از راه هــواي
اسالمي براي تقويت اين نـيـروهـا از        
طريق زميني يک ستون از نـيـروهـاي      
نظامي مکانيزه خود را از کرمانشـاه  
عازم مريوان ميکند. اين ستون براي  
رسـيــدن بــه مــريـوان مـيــبـايســت از             
کامياران عبور ميکرد. خـبـر اعـزام         
اين نيرو توسط فعالين سـيـاسـي در        
مــحــل بــه اطــالع مــردم کــامــيــاران          
ميرسد. مردم کاميـاران در گـرمـاي         

، خود را بـه  ٥٨ طاقت فرساي تيرماه 
جاده مسير ستون مـيـرسـانـنـد و بـر             
ــالـــــــت بســـــــت                  ــفـــــ روي آســـــ
مينشينند.فرمانده ستون را متوقـف   
ميکند و به ميان جمعيت ميـرود تـا     
علت را جويا شود. نمايندگـان مـردم      
ميگويند ما نخواهـيـم گـذاشـت کـه          
شما براي کشتار مردم مريـوان عـازم     
آن منطقه شـويـد. اگـر قصـد رفـتـن                
داريد بايد از روي جنازه هاي مـا رد      

 شويد. 
 

فرمانده ستون دستور به بـازگشـت و       
عقب نشيني به کرمانشاه را ميدهد. 
اين اقدام انقالبي و جسـورانـه مـردم          
کامياران يک پيروزي بزرگ محسوب 
و در سرتاسر کردستان با تـمـجـيـد از       
آن ياد شد و بر روحيه مبارزاتي مردم 
کامياران و شهرهاي ديگر کردسـتـان   

 اثر گذاشت.
 

مردم کوچ کرده مـريـوان در اردوگـاه          
اطراف روستاي کاني دينار و درياچـه  
مريوان سـکـنـي گـزيـدنـد. تـيـم هـا،                 
کميته ها و مسئوليتهـاي مـتـعـددي       
براي رفاه حال مردم در ايـن اردوگـاه         
سازماندهـي شـد. مـردم مـحـکـم و                
اسـتـوار بـر خـواسـتـهـاي خـود و بــا                   
شعارهايي که بر روي چادرهـا نصـب     
شده بود عزم و اراده خود را بنمـايـش   
ميگذاشتنـد. سـراسـر کـردسـتـان از              
جمله اوضاع سنندج، جنـگ نـقـده و        
کوچ مردم مريوان به خارج از شهر در 

 يک حالت بالتکليفي قرار داشت. 
 

رژيم براي تکميل سناريوي حـملـه بـه      
کردستان مجددا اقدام به اعزام نـيـرو     
از راه زميني به مريوان کرد. اين بـار    
هــم ســتــونــي وســيــعــتــر از قــبــل از             

کرمانشاه و از مسـيـر کـامـيـاران را            
بحرکت در آوردند. مـردم کـامـيـاران        
که بار اول توانسته بودند ستون قبلـي  
را زمينگير و وادار به عقب نشـيـنـي    
کنند، اينبار جمعيتي وسيعتـر بـراي     
ممانعت از عبور ايـن سـتـون، جـاده         
کامياران به مريوان را با نشستـن بـر     
روي آسفالت داغ و سـوزان بسـتـنـد.           
مــذاکــرات بــيــن فــرمــانــده ســتــون و          
نماينـدگـان مـردم بـمـدت چـنـد روز                
ادامه داشت. فرمانده ستون هيـئـتـي     
را براي ديدار و مذاکره با سازمانهاي 
سياسي به سنندج فرستـاد تـا مـردم        
کامياران را متقاعد سازند کـه جـاده     
را تخليه کنند. مذاکره و گفـتـگـو بـه        

 نتيجه نرسيد. 
 

همزمان تعدادي از عشـايـر مسـلـح           
مــنــطــقــه کــه هــيــچ ضــبــط و ربــط             
سازماني و مردمي نداشتـنـد اعـالم      
کرده بودند که به اين ستـون نـظـامـي       
شبيخون خواهنـد زد. سـازمـانـهـاي           
سياسي مسـلـح در کـردسـتـان بـراي             

جلـوگـيـري از يـک فـاجـعـه انسـانـي                  
 نشستهايي با هم برگزار کردند. 

 
نتايج اين گفـتـگـو هـا ايـن بـود کـه                
تـحـصـن مـردم در وسـط جـاده يــک                 
حرکت سياسي و توده اي است از اين 
رو نـبـايـد بـه نـيـروهـاي اعـزامـي و                  
طرحهاي جنگ افـروزانـه حـکـومـت          
ضد مردمي تازه بقدرت رسيده بهانـه  
داد. از سويي نگراني از تهديد افـراد     
مسلح وابسطه به عشاير منطقه ايـن    
نگراني را بيشتر دامن ميـزد کـه در       
صورت حـملـه ايـن افـراد بـه سـتـون                
مستقر در جـاده، کشـتـار وسـيـعـي               
توسط ستون نظامي و زمـيـنـگـر در         
سه کيلومتري کامياران روي خـواهـد   

شـبـانـروز مـردم          ١٥ داد. با ايـنـکـه       
مبارز و انقالبي کامـيـاران مـانـع از         
عبـور ايـن سـتـون شـده بـودنـد امـا                   
نـيـروهـاي سـيـاسـي بـا قـدردانـي از                  
فداکاريهاي مردم از آنهـا خـواسـتـنـد        

 که به تحصن خود پايان دهند. *
 

 

اطالع يافتيم کـه روز شـنـبـه           
تيرماه خانم شـريـفـه شـريـفـي            ۲۱ 

معروف به شريفه خانم مادر رفقا، 
منصور، ايرج، کيان (کـيـومـرث)     
و مـظـفـر فـرزاد بـعـد از دو سـال                  
مريضي در فقدان مـنـصـورعـزيـز،      
در ســنــنــدج درگــذشــت. شــريــفــه          
شــريــفــي هــمــچــون هــزاران مــادر         
جسور و فداکار در جريان انـقـالب     

و مــبــارزات مــردم فــعــاالنــه          ۵۷ 
شرکت داشت. حضور و شرکت در    
اعتراضات و مناسبتهاي مختلف 
ــاد           ــداشـــت يـ ــيـ ــرامـ ــد گـ ــنـ ــانـ مـ
جانباختگان و ديـگـر تـالـشـهـا و             
فداکاريهاي او، روحيه استقامت و 
ــر دوري از                ــاطـ ــخـ ــداري بـ ــايـ پـ
فرزندانش، بعنوان مادري نمونه و   
شخصـيـتـي صـمـيـمـي و دوسـت               
داشتني و قابل احـتـرام در مـيـان         

شناختـه شـده بـود.         مردم سنندج 
شريفـه خـانـم اسـم آشـنـاي مـردم                
بخشهاي زيادي از کردستان بـويـژه   
مردم سنندج بود. پـديـده مـادران         

سنندج و مادران در کردستان يـک    
پديده بسيار مـوثـر در مـبـارزات           
مــردم کــردســتــان بــوده اســت کــه          
شريفه خانم يکي از برجسته تـريـن   
شخصيتهاي آن بـود. او خـود را              
مادر همه مبارزان و کمونيسـتـهـا    
ميدانست و در اهداف و سـيـاسـت    
جنبش چپ در کردسـتـان خـود را        

  شريک و فعال آن ميدانست. 
ــزب             ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کارگري ايران درگذشـت  
شريفه خانم را به رفقا، ايرج، کيـان  
و مظـفـر فـرزاد و هـمـچـنـيـن بـه                  
خانواده، و همه بستگان او و مردم 
سنندج تسليت مي گويـد. يـادش      

 گرامي باد!
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۹۳ تير  ۲۳ 
 ٢٠١٤ ژوئيه  ١٤ 

 برگي از تاريخ بمناسبت درگذشت شريفه خانم 
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جهاني طبقه ي کارگر ادامـه يـافـت.      
در ادامه يکي از اعضاي کـمـيـتـه ي       
هماهنگي با خواندن بيـانـيـه اي، بـه         
بيان بخشي از مـواضـع کـمـيـتـه ي               
هماهنگي در قـبـال وضـعـيـت رضـا           
شهابي و ديگر فعالين کارگري دربند 
پرداخت. سپس تعدادي از حـاضـريـن     
طي سخناني، مبارزات مستمر رضا 
شهابي را ارج نهاده، و تحقق خواسته 
هــاي وي را مــنــوط بــه مــبــارزات              
متحدانه و پيگير طبقه کـارگـر ايـران      
ــت                ــوي ــق ــار ت ــت ــواس ــد و خ ــن دانســت
همبسـتـگـي و هـمـگـرايـي تـمـامـي                 
نيروهاي مـوجـود در درون جـنـبـش              
کارگري شـدنـد. در مـيـان مـبـاحـث               
ــع،                 ــمـ ــده از طـــرف جـ مـــطـــرح شـ
موضوعات ديگري نيز در ارتباط بـا  

مشکالت و موانع پيشاروي کارگران 
و جنبش کـارگـري ارائـه گـرديـد کـه               
شرايط موجود را نتيجه پـراکـنـدگـي       
طبقه کـارگـر و نـبـود تشـکـل هـاي                  
مستقل و طبقاتي کارگران دانستند. 
در پايان حـاضـريـن ضـرورت انـجـام             
اقدامات عملي تر را در حـمـايـت از        
رضا شهابي خواستـار شـده، و لـزوم          
پشتيباني تمامي کارگران و فعـالـيـن    
کارگري و تشکل هاي مدافع حـقـوق     
کارگر ايران و جـهـان را در رسـيـدن               
رضا شهابي به خواسته هاي برحقـش  
گامي مثـبـت بـرشـمـردنـد. کـمـيـتـه                
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ٩٣ تير  ٢٠  تشکل هاي کارگري
 

 

 رضا شهابي ازاد بايد گردد
بيانيه فراوت شده در گل  
 گشت حمايت از رضا شهابي

 
کارگران، زحمتکشان، همـرزمـان   

گونه که مي دانـيـد بـه       گرامي! همان 
دنــبــال يــورش ســازمــانــدهــي شــده           

زنـدان     ۳۵۰ عوامل سرمايه به بـنـد     
اويـن و ضـرب وشــتـم وحشــيـانـه ي                
زندانيان سياسي محبوسِ در آن، کـه    
     عمال سياست هـاي ضـددر راستاي ا
انساني و سراپا گنديده نظام سرمـايـه   

ــت        ــرف ــاري از      داري صــورت گ بســي
زندانيان بي دفاع و آسـيـب ديـده بـه             
سلول هاي انفرادي منتقل گشته و از 
بديهي ترين و ابتدايـي تـريـن حـقـوق          
حقه زندانيان سياسي محروم گشتند. 
در اين ميان کارگر مبارز و خستگي 
ناپذير رضا شهابي بيـش از ديـگـران        
مورد قهر و کينه حـامـيـان سـرمـايـه         

قرار گرفته و در ادامه همان سيـاسـت   
هـــاي ضـــد انســـانـــي در تـــاريـــخ               

به زندان رجـائـي شـهـر          ۱۱/۳/۹۳ 
کرج تبعيد گرديد. در پي اين تبـعـيـد     
غير قـانـونـي، کـارگـر زنـدانـي رضـا               
شهابـي بـالفـاصـلـه در يـک حـرکـت                 
اعتراضي به طرح مطالبات برحـق و    
ــونــي خــود پــرداخــتــه و اعــالم               قــان
اعتصاب غذاي نامحدود نمود تا بـا    
اين حرکت اعتراضي مخالفـت خـود     
را بـا تـمـامـي سـيـاسـت هـاي ضــد                   
انساني و ضد کارگري موجود اعـالم  

 نمايد.  
ــطــي               هــم اکــنــون مــا در شــراي
اعتراضِ خود را نسـبـت بـه اعـمـال              
سياست هاي کارگر ستيزانه سرمـايـه   
ساالران ابراز و اعالم مـي داريـم کـه        
رضا شهابي وارد چهل و دوميـن روز    
اعتصاب غذاي خود شده و بـيـش از     

کيلوگرم از وزن خود را از دسـت       ١٥ 

داده است. وي در طـول ايـن مـدت               
چندين بار بيهوش و به بهداري زنـدان  
انـتــقــال يــافــتــه اســت؛ امــا بــاز هــم             
کارگزاران و مسئوالن زندان نه تـنـهـا    
کوچک تريـن تـوجـهـي بـه وضـعـيـت               
بسيار وخيم وي نکرده اند، بلـکـه وي     
را مورد تهديد نـيـز قـرار داده انـد و             
اقدامات خـود را مـنـوط بـه پـايـان               
بخشيدن اعتصاب غذاي وي نـمـوده       
اند؛ که اين رويه غير مسئوالنه خطـر  
را بيش از پيش متـوجـه جـان عـزيـزِ          

اکنون سؤال رضا شهابي نموده است.  
اصلي ما رو بـه افـکـار عـمـومـي و               
وجدان هاي بيدار جهان اين است کـه:  
آيا جاي انسـان هـاي شـرافـتـمـنـد و                
خوش نامي همچون رضـا شـهـابـي،         
شاهرخ زماني، محمد جراحي، بهنام 
ابراهيم زاده، رسول بـداغـي، مـحـمـد        

 ۶ صفحه  

ديدار مسعود بارزاني از  
 ترکيه  

 
طبق اخـبـار مـنـتـشـر شـده روز              
دوشــنــبــه چــهــارده جــوالي مســعــود        
بارزاني رئيس اقـلـيـم کـردسـتـان بـه              
همراه هيتي بلند پـايـه از مـقـامـات          
حکـومـت اقـلـيـم و از جـملـه قـبـاد                    
طالباني معاون حکومت اقلـيـم وارد     
خاک ترکيه شدند و بـا عـبـداهللا گـل             
رئيس جمهور و رجب تـيـب اردوغـان      
نخست وزير آن کشور ديدار و گفتگو 
کردند. اين ديدار در شرايطي صورت  
مي پذيرد که اوضاع عراق بـه شـدت     
نابسامان است و کشورهاي مـرتـجـع    
منطقه هر يـک دنـبـال مـنـافـع خـود              
هستند و گرچه اخبار زيادي از نتيجه 
اين مالقاتها منتشر نشده، اما همـه  
ميدانند که ترکيه به شدت بـه دنـبـال      
به فروش رساندن نفت اقليم کردستـان  
ــکــي از مــوارد                  ــرا ي اســت و ظــاه
مذاکرات نيز همين چگونگي فـروش    
نفت بوده که در اين باره سفين دزه ي   
سخنگوي حکومت اقليـم کـردسـتـان       
اعالم کرده که " در باره فروش نفت از  
طريق ترکيه بحث شد و بـر تـعـهـدات       
خودمان و قـرار داد قـبـلـي تـاکـيـد                  
کرديم و همچنين در اين بـاره بـحـث        
کرديم که بتوانيـم فـروش نـفـت سـال            

هزار بشـکـه در روز        ۴۰۰ آينده را به 
 برسانيم. 

سفير پيشين امـريـکـا در عـراق         
اعالم کرده" دولت کرد به دنيا خواهد  

 آمد" 
زلماي خليلـزاد سـفـيـر پـيـشـيـن             
امريـکـا در عـراق از بـوجـود آمـدن                 
دولت کردي صحبت کـرده و گـفـتـه"           
اگر رهبران عـراق نـتـوانـنـد در بـاره               
تشکيل يک حکومت ملي با نخسـت  
وزيري جديد به توافق برسـنـد، آنـگـاه       
تقسيم عـراق قـطـعـي خـواهـد بـود.                
خليلزاد اشـاره کـرده کـه اگـر دولـت                
عراق  نتواند با شروط اقليم کردستان 
کــه آزادي کــرکــوک، فــروش نــفــت و            
اختالف بودجه است را بدست بياورد 
آنگاه تشکيل دولـت کـردي قـطـعـي            
است و بايد آمريکا و کشورهاي دنيا 

 بتوانند با اين واقعيت بسازند. 
 

نوري مالکي نخست وزير  
عراق بارزاني را به همکاري با  
گروه تروريستي داعش متهم  

 کرد!
نخست وزيـر عـراق در سـخـنـان            

جـوالي بــه       ۱۱ هـفـتـگـي خـود روز            
حکومت اقليم کردستان حمله کـرد و    
گــفــت" اربــيــل بــه مــرکــز داعــش و              
تروريستها تـبـديـل شـده و بـا آنـهـا                  
همکاري مي کنند" بعد از حمله گروه 
تروريستي داعش به  موصل دوميـن  
شهر بزرگ عراق و پـيـشـروي سـريـع            
آنها به بقيه مناطق عراق، شايـعـاتـي    
مبني بر همـکـاري حـزب دمـکـرات          
کردستان به رهبري مسعود بـارزانـي     
با گـروه داعـش در جـريـان بـود کـه                   
مالکي به اين صـورت بـا حـملـه بـه              

اربيل آنها را به همـکـاري بـا داعـش         
 متهم مي کند.  

 
حکومت اقليم اعالم کرد که  
اوائل ماه جاري دستمزد تمام  
کارکنان دولتي را پرداخت  

 خواهند کرد
 

سفين دزه ي سخنگوي حکومـت  
اقليم کردستان هفتـه گـذشـتـه اعـالم          
کرده که در چند روز آتي حـقـوق مـاه        
شش تمام کارمندان دولـت پـرداخـت        
خواهد شد و به زودي حقوق ماه هفتم 
را نـيـز پـرداخـت خـواهـيـم کـرد. در                  
ماههاي گذشته بـدلـيـل اخـتـالفـات           
دولـت مــرکـزي و حـکــومــت اقــلــيــم            
کردستـان بـارهـا حـقـوق کـارمـنـدان               
دولت با تاخير پرداخت شده و سفـيـن   
دزه اي در اين باره گفته بـود" تـاخـيـر        
خواهد بود، اما در نهات پـول تـمـام        
کارمندان را از پـول فـروش نـفـت و               
ديگـر درآمـدهـا پـرداخـت خـواهـيـم               

 کرد" . 
دو تن از رهبران اتحاديه  
ميهني ناچار شدند اعالم کنند  

که آنها مخالف استقالل نبوده و  
 در مخالفت چيزي نگفته اند.  

 
روز دو شنبه چهارده جوالي ابتدا 
کسـرت رسـول عـلـي مـعـاون رهـبــر                
اتحاديه ميهني و بـعـد عـادل مـراد           
رئيس انجمن اتـحـاديـه مـيـهـنـي در            
بيانيه هاي جداگانه اي اعالم کـردنـد     
که، آنها در باره اسـتـقـالل کـردسـتـان         
صحبتي نکرده اند و آنها نـيـز مـثـل         
اتحاديه ميهني هميشه خواهان حـق    

تعين سرنوشت براي مردم کـردسـتـان    
بوده اند. الزم به ذکر است که بعـد از     
بحثها و جدلهاي که در باره استـقـالل   
کردستان عراق وجود دارد، اتـحـاديـه    
ميهني بيشتر سياسـتـي پـاسـيـو در          
مورد اسـتـقـالل کـردسـتـان عـراق را              
پيشه کرده و غير مستقيم آطـالعـيـه      
هاي کـوسـرت رسـول و عـادل مـراد              
حمله به حزب دمـکـرات بـه رهـبـري            
مسعود بارزانـي اسـت کـه خـواهـان            

 رفراندم و استقالل کردستان شده بود.   
زنداني ناپـديـد شـده       ۴۰۰ اعالم 

 در اقليم کردستان!
 

روز چهارده جوالي سوران عـمـر،     
رئيس هيت حقوق بشر پارلمان اقليـم  
کردستان اعالم کـرده کـه " اسـامـي              
چهارصد زنداني ناپديد شده در دوران 
جنگ داخلي را در دسـت دارنـد، او         
گفت ناپديد شدگان هيچ اسـامـي در       
زندانهـاي عـلـنـي اقـلـيـم کـردسـتـان                 
ندارند، به همين خاطر ما فـکـر مـي      
کنيم که زندانهاي مخـفـي در اقـلـيـم          
کردستان وجود داشته باشد" . الزم به 
ياد آوريست که در چـنـد دور جـنـگ         
داخلي بين اتحاديه ميهنـي و حـزب       
دمکرات کردستان عراق در سالـهـاي   
اوليه قدرت گيريشان صدهها نـفـر از     
دو طرف کشته شدند و هم اکنون هـم    
اين گزارش تاکـيـد بـر نـاپـديـد شـدن              
بيش از چهار صد نفر را دارد که تنها 
بخش کوچکي از جنايـتـي اسـت کـه         
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم در        
ــيــه مــردم و                کــردســتــان عــراق عــل

مخالفين خود انجام داده اند، چرا که 
ــهــاي             ــدان ــودن زن امــروزه مــخــوف ب
حکومت اقليم و احزاب حاکم زبـانـزد   
خاص و عام است و مردم آنهـا را بـا       
زنــدانــهــاي حــکــومــت بــعــث عــراق          

 مقايسه مي کنند. 
 

هشيار زيباري اعالم کرد  
جايگزين کردن سمت او توسط  
 نوري مالکي برايش مهم نيست

 
بعد از سخنان تند نوري مالـکـي   
نخست وزير عراق خطـاب بـه اقـلـيـم          
کردستان در رابطه با همکاري آنها با 
گروه داعش، وزراي کرد زبـان دولـت       
عراق و از جمله هوشيار زيباري وزيـر  
امور خارجه دولت مالکي، حکومت 
مالکي را بايکـوت کـردنـد و اعـالم           
کرده اند تا گرفتن دستور از اقليم در   
جلسات کابينه دولت مالکي شرکـت  

 نخواهند کرد. 
اختالفات اتحاديه ميهني بر  

سر جايگزيني براي پست رياست  
 جمهوري عراق

بنا بر خـبـرهـاي مـنـتـشـر شـده،             
اتــحــاديــه مــهــيــنــي تــالش دارد تــا           
جايگزيني را بـراي جـالل طـالـبـانـي           
بنعوان رييس جمهور عراق انـتـخـاب      
کند و همين امر باعث اختالفاتي در 
درون اين سازمان شده، بطوري که هم 
اکنون برهم صالح و نجمدين کريم هر 
يک به دنبال جمـع آوري راي هـر چـه            
بيشتري هسـتـنـد تـا خـود بـتـوانـنـد                

 جايگزين جالل طالباني شوند. 
 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۱ از صفحه
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مــوالنــائــي، واحــد ســيــده، يــوســف          
آبخرابات، افشيـن نـديـمـي و ده هـا              
فعال کارگري ديـگـر کـه در انـتـظـار             
اجراي احکام خود مي باشند و تنـهـا   
به جرم دفاع از حقـوق خـود و ديـگـر           
کارگران و هم طبقه اي هايشان جهت 
ايجاد زنـدگـي در خـور شـأن انسـان              
امروزي مي بـاشـد زنـدان اسـت؟ بـه            
راستي چرا بايد اينان سال هاي عـمـر   
گرانمايه ي خـود را در پشـت مـيلـه             
هاي زندان سپري نمايند؟ به باور مـا    
کارگـران، اگـر قـرار اسـت کسـي بـه                 
زندان افـکـنـده شـود، ايـن بـاعـث و                
بانيان وضع موجود هستند که بـايـد     
زنداني شوند؛ آناني که هستي و بقاي 
کارگران و زحـمـتـکـشـان را قـربـانـي             
سودپرستي نظم سرمايه مي نماينـد،  
نه کساني همـچـون رضـا شـهـابـي و             
ديگـر فـعـالـيـن کـارگـري کـه تـنـهـا                    
تالشـشـان کـمـک بـه ارتـقـاي سـطـح                  
آسايش و رفـاه کـارگـران و از مـيـان              
بردن استثمار و نابرابري در جـامـعـه        

بي ترديد، *** همزنجيريان!     است 
اين خصلت نظـام سـرمـايـه داري در           
سرکوبِ طبقه کارگر و پيشروانـش را    
تنهـا در يـک مـبـارزه ي پـيـگـيـر و                     
مــتــحــدانــه مــي تــوان بــه شــکــســت          
انجاميد، همچنان که بارها حامـيـان   
سرمايه را وادار به عقب نشيني کرده 
ايم. براي نمونه در هـمـيـن اواخـر بـا             
مــقــاومــت و رزمــنــده گــي شــاهــرخ          
زماني جهت دستيـابـي بـه خـواسـتـه           
هـايـش، و پشـتـيــبـانـي گسـتـرده ي                 
کــارگــران و تشــکــل هــاي مســتــقــل          
کارگري و نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق            
کارگر ثابت نموديم که نمـي تـوان بـا        
سرکوب و فشار صداي حق طلبانـه و    
برابري طلبانه کـارگـران را خـامـوش           
ــذا مــا اعضــاي کــمــيــتــه                نــمــود. ل
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري به هـمـراه جـمـع         
کثيري از کارگران و فعالين کـارگـري     
شهر سنندج، تحميل اين همه فشار و 
سرکوب بر کارگران زنداني و زندانيان 
سياسي را به شدت محکوم نموده، و   
خواهان رسيدگي بـه خـواسـتـه هـاي            
رضا شهابي و ديگر کارگران زنـدانـي   
مي باشيم، و اعـالم مـي داريـم هـر             
گونه آسيب جسماني ئي که در نتيجه 
اين اعتصـاب غـذا سـالمـتـي رضـا             
ــدازد،                 ــان ــي ــه خــطــر ب ــي را ب شــهــاب
مسئوليتش را مسـتـقـيـمـاً مـتـوجـه             
مقامات قضـائـي و امـنـيـتـي مـي                

دانيم، و در پايان خواهـان آزادي بـي       
قيد و شرط تمامي کارگران پيشرو و   
فعالين کارگري و زندانيان سياسي از 
جملـه رضـا شـهـابـي از زنـدان مـي                  

 باشيم.
اعضاي کميته هماهنـگـي بـراي      
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري      

 ۹۳/۴/۲۰ سنندج 
  

کارگران فوالد زاگرس  
دست به تجمع در مقابل اداره  

 کار سنندج زدند
 

بدنبال اعالم انحالل غير قانونـي  
ــرکــت فــوالد زاگــرس از ســوي                  ش
کارفـرمـا و شـکـايـت کـارگـران ايـن                 
شرکت به هيئت تشخيـص اداره کـار       
شهرستان قروه که با راي اين هـيـئـت      
بر عليه کارگران همـراه بـود آنـان در          
اعتراض به اين راي، شکايتـي را در      
هيئت حـل اخـتـالف اداره کـار ايـن                
شهرستان مطرح کردند اما با گذشت 

روز از رسيدگي به شکـايـت ايـن       ٢٠ 
کارگران در اين هيئت، هنوز جـوابـي     

بنا بر اظـهـار    .به آنان داده نشده است
کارگران ايـن کـارخـانـه هـيـئـت حـل               
اختالف اداره کار شهرستان قـروه در      
همدستي با کارفرما در پي آن اسـت      
تـا بـا خـريــد زمــان بــراي کــارفـرمــا               
فرصت الزم را جهت سند سازي غيـر  

انـحـالل     قانوني با هدف نهائي کردن
کارخانه فراهم آورد. به همـيـن دلـيـل        
صبح امروز نزديک به يکصد نـفـر ار       
کارگران فوالد زاگرس با عزيـمـت بـه      
ــه تــجــمــع                شــهــر ســنــنــدج دســت ب

 .اعتراضي در مقابل اين نهاد زدنـد   
بنا بر گزارشهاي رسيده بـه اتـحـاديـه         
آزاد کارگران ايران بدنبال اين تـجـمـع      
اعتراضي مسئولين اداره کار سنندج 
طــي نشــســتــي بــا نــمــايــنــده هــاي             
کارگران، با اعالم اينکه از مـوضـوع     
بي اطالع هستند از کارگران تـا آخـر     
تير ماه فرصت خواستند تا موضـوع  
انحالل شرکت و اعتراض کارگـران را    
مورد بررسي قـرار بـدهـنـد. در ايـن               
جــلــســه هــمــچــنــيــن تــوافــق شــد تــا           
کـمـيــسـيـون کـارگــري بـراي بـررســي              
شکايت کارگران با حضـور نـمـايـنـده        

اتـحـاديـه آزاد       .هاي آنان برگزار شـود 
 ١٣٩٣ تير مـاه     ١٧  -کارگران ايران 

درهمين رابطه: صـبـح امـروز حـدود           
نفر از کـارگـران شـرکـت ذوب              ۱۰۰ 

آهن فوالد زاگرس با تجمع در مقابـل  
اداره کل تعاون کار ورفاه اجـتـمـاعـي     

استـان کـردسـتـان نسـبـت بـه وجـود                 
ابهاماتي در آگهي مربوط به انحـالل  
رسمي اين کارخـانـه و بـالتـکـلـيـفـي             

بـه   .کارگر واکنش نشـان دادنـد     ۲۷۴ 
تيرايلنا،يکي از کـارگـران       ١٧ گزارش

حــاضــر در تــجــمــع امــروز کــارگــران          
کــارخــاه فــوالد زاگــرس در تشــريــح           
جزئيات تجـمـع امـروز گـفـت: بـراي              
چندمين باراست که کارگران کارخانه 
فوالد زاگرس در اعتراض به انـحـالل     
غير قانوني کارخانه دست به تـجـمـع      

وي بـابــيــان ايـنــکــه تــجــمــع          .انــد   زده
کــنــنــدگــان از قــروه راهــي ســنــنــدج           

اند، گفت:اما متاسفانـه بـعـد از          شده
تجمعات صورت گرفته نه مسـئـوالن   
دولتي و نه مالـکـان کـارخـانـه هـيـچ            
عکس العملي بـراي پـاسـخ دادن بـه           

او  .دهنـد  اعتراض کارگران نشان نمي
گفت: در آگهي انحالل کارخانه که در  
روز نامه رسمي منـتـشـر شـده اسـت          
اين شرکت به عنوان سهـامـي خـاص      
معرفي شده است اين در حاليست که 

 ۱۳۹۲ تا    ۱۳۷۷ اين شرکت از سال 
به عنوان يک شـرکـت سـهـامـي عـام           

وي در    .مشغول به فعاليت بوده است
عين حال يادآور شد: از آنـجـا کـه در         
آگــهــي انــحــالل از کــارخــانــه فــوالد           
زاگرس به اشتباه به عنوان يـک واحـد     
صنعتي سهامي خاص نامبرده شـده    
است، ضروري است تا طـبـق قـانـون         
اين اشتباه از طريق انـتـشـار مـجـدد          
آگهي رسمي درست تصحيح شـود و      

 ۲۱۰ تا آن زمـان بـايـد طـبـق مـاده               
قانون تجـارت مـطـالـبـات کـارگـران            

به گفته وي، بر اسـاس     .پرداخت شود
اي از    مصوبه دولت درصد قابل توجه

سهام اين کارخانه بابت بدهـي دولـت     
به صـنـدوق بـازنشـسـتـگـي کشـوري             

ايـن کـارگـر       .بازپرداخـت شـده اسـت       
هــمــچــنــيــن درخصــوص وضــعــيــت         
کارگران بيـکـار شـده شـرکـت فـوالد             
زاگرس گفت: از يک ماه قبل ازنـوروز   

کارگران اين واحد توليـد بـيـکـار        ۹۳ 
بـوده واز وضــعـيــت بــد مــعـيــشـتــي             

اين کـارگـر ادامـه         .برخوردار هستند
داد: دستمزد کارگران تنها تـا پـايـان        

پرداخت شده است در حالـي   ۹۲ سال 
که طبق قانون تجارت بايد تا تـاريـخ     

ارديبهشت يـعـنـي زمـان اعـالم           ۲۰ 
رسمي به کارگران دستـمـزد پـرداخـت       

ايــن کــارگــر بــا بــيــان ايــنــکــه           .شــود
معوقات کارگران به تازگي پـرداخـت     
شده است ادامه داد: کـارگـران فـوالد      

هشت ماه دستـمـزد    ۹۲ تا پايان سال 
هـا از       اند کـه طـلـب آن        معوقه داشته

کــارخــانــه بــا وســاطــت اســتــانــداري         

کردستان طي دو نوبت در ارديبهشت 
بـه گـفـتـه ايـن کـارگـر               .پرداخت شـد   

اي با  حاضر در تجمع هم اکنون جلسه
حضور نمايندگان کارگـري کـارخـانـه       
فوالد زاگري و آقاي باغباني، رئـيـس   
اداره کل کار اسـتـان در سـنـنـدج در            
محل ساخـتـمـان ايـن اداره در حـال              
برگزاري است وکارگران ي کـه خـارج       
از ساختمان هستند منتظر دريـافـت     
اطـــالعـــات جـــديـــد در خصـــوص            

اتـحـاديـه آزاد         .مشکالتشان هستند
 کارگران ايران

 
عدم پاسخگويي و کارشکني  
کارفرماي شرکت سقز سازي ون  

 کردستان
 

بنا به گـزارش رسـيـده کـارگـران            
شرکت ون طي نامه اي به کارفـرمـاي   
خود خواهان تعيين نماينده از طـرف    
کارگران، براي رسيدگي به مشکـالت  
خود و معرفي به اداره کار شدند. در    
پي اين درخواست کـارفـرمـا آنـان را           
تهديد کرده است اگر ايـن مسـئلـه را        
پيگيري کنند سبد کااليي را که قـرار  
است به عنوان کمک غـيـر نـقـدي بـه            

 .کارگران داده شود قطع خواهد کـرد   
در پي عدم پاسـخـگـويـي کـارفـرمـا،          
يکي از کـارگـران بـه نـمـايـنـدگـي از               
طرف ديگر کارگران براي پيگيري بـه    
اداره کــار مــراجــعــه کــرده و اداره                
مربوطه بـه آنـان قـول داد کـه بـراي                  
بازديد به مـحـل کـارخـانـه خـواهـنـد             
آمد. متاسفانه کارشناسـان اداره در       
مراجعه به کارخانه به هـيـچ وجـه بـه           
کارگران مراجعه نکرده اند و فقط بـا    

 .کارفرما مالقاتي داشته اند
 

به گفته کارگـران ايـن کـارخـانـه،          
ــت از                  ــعـ ــانـ ــمـ ــا مـ ــا بـ ــرمـ ــارفـ کـ

نــمــايــنــده ســعــي دارد از            انــتــخــاب
پيگيري خواستها و مطالباتي مانند 
سخـتـي کـار و طـرح طـبـقـه بـنـدي                    
مشــاغــل.... جــلــوگــيــري نــمــايــنــد.           
همچنين کارفرما مدتي است کـه بـا     
درخواست چنـد نـفـر از کـارگـران بـا               
ســابــقــه بــراي اســتــفــاده از مــزايــاي           
مشاغل سخت و زيان آور مـخـالـفـت     
کرده و با انتقال آنان بـه بـخـش هـاي         
ديگر کارخانه و جايگـزيـنـي آنـان بـا          
کارگران جديد سعي در مـمـانـعـت از       
برقراري قانون مشاغل سخت و زيـان  

کـمـيـتـه ي        .آور در اين کارخانه دارد  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ١٣٩٣ تير١٤ تشکل هاي کارگري
 
 

 
کميته   ١٨ اطالعيه شماره 

 دفاع از فعالين کارگري مهاباد
 

کارگران، مـردم آزاده و تشـکـل            
هـاي کــارگــري؛ مــحــمــد مــوالنــايــي         
کارگر بازنشسته شهرداري مـهـابـاد،      
ــه                 ــت ــمــي ــت در ک ــام عضــوي ــه ــه ات ب
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

هـاي کـارگـري و شـرکـت در                 تشکـل 
مجامع عمومي اين تشکل، بـه يـک     
سال زنـدان تـعـزيـري در شـعـبـه اول                  
دادگاه انقالب مهاباد محکوم شـد و    
در حال سپري کردن احکام ناعادالنـه  

مــحــمــد  .مســئــوالن قضــايــي اســت     
ساله کـه از       ٧٧ موالنايي اين کارگر 

نـظــر جســمــي در وضـعــيــت بســيــار           
وخيمي بسر مي برد، مدتي است بـه    
دليل عدم رسيدگي پزشکي در زنـدان  
مـريضـي ايشــان تـجـديــد شـده و از                
دردهاي شديد آتروز، کمردرد، فشـار    
خون و نارحتي روده رنـج مـي بـرد و          
حتي در چند روز گذشته دچـار خـون       
ريــزي ادراري شــده و چــنــد بــار بــه               
مسئوالن زندان مراجعه کرده است تا 
ايشــان را نــزد دکــتــر بــبــرنــد. امــا                
مسئوالن زندان هر بار با بهانـه هـاي     
غير منطقي از فرستادن ايـن کـارگـر      

خـانـواده     زنداني سرپيچي مي کنند. 
اين کارگر زنداني تا امروز ده ها بـار    
نزد دادستان مهاباد رفته و وضعـيـت   
وخيم جسمي آقاي موالنايي را بـراي    
مسئوالن قضايي تشريح کردند. امـا   
با توجه به ايـنـکـه کـلـيـه مسـئـوالن               
زندان و قضايي مهاباد از وضـعـيـت      
جسـمـي مــحـمـد مــوالنـايـي اطــالع             

 .دارند، هيچ گونه اقدامي نمي کنند
مــا اعضــاي کــمــيــتــه دفــاع از           
کارگران دستگير شده مهاباد، ضمـن  
محکوم کردن بي توجهـي مسـئـوالن      
قضايي به وضعيت بيـمـاري مـحـمـد        

کـنـيـم کـه هـر             موالنايي، اعالم مـي 
گونه مشکل جسمي که براي محـمـد   
موالنايي پيش آيـد، مسـئـولـيـت آن          
برعهده مسئوالن زنـدان و دسـتـگـاه           

ما خـواسـتـار مـداواي        .قضايي است
فــوري و آزادي بــدون قــيــد و شــرط              
محمد مـوالنـاي و خـواسـتـار آزادي            
کليـه کـارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان                 

کـمـيـتـه دفـاع از           .سياسـي هسـتـيـم      
 کارگران دستگير شده مهاباد

 
بيانيه جمعي از فعالين  

کارگري مريوان در حمايت از  
 رضا شهابي

کارگران، زحـمـتـکـشـان ، مـردم           

 

 ۷ صفحه  

 ۵ از صفحه
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مبارز! همچنـان کـه مسـتـحـضـريـد             
فعال کارگري در بند، رضـا شـهـابـي         
عضو هيئت مديره سنديکاي شرکـت  
واحد اتوبوسراني تهران و حومه بـراي  
چهارمين بار در اعتراض به وضعيت 
غــيــر انســانــي حــاکــم بــر زنــدان و                
پافشاري بـر حـقـوق بـرحـق خـود در               
ــن روز                ــيــ ــمــ ــلــ ــهــ ــه چــ ــانــ ــتــ آســ

غذايش به سر مي برد و با   اعتصاب
وجود وضعيت وخيم جسـمـانـي ايـن         
فعال کارگري و بيهوشي پـي در پـي         
ايشان، هيچ اقدام جدي در درمان يـا    
اعزام رضا به يک بيمارستان در خارج 
از زندان رجايي شهر صورت نگرفـتـه   

اين فعال کارگري اعالم نـمـوده    .است
که تا رسيدن به خواسته هاي زيـر بـه       

-١ اعتصاب غذا ادامه خواهد داد:    
-  ٢ اويــن   ۳۵۰ بــازگشــت بــه بــنــد         
مرخصي استعـالجـي جـهـت عـمـل            

 ديسک کمر بدور از تدابـيـر امـنـيـتـي        
قـانـون جـديـد          ۱۳۴ اجراي ماده  -٣ 

اجـراي قـانـون       -٤   مجازات اسالمي
در حـــمـــايـــت از        .  آزادي مشـــروط   

مـطـالــبـات ايـن فـعــال کــارگـري در               
بسياري از کشورها فعالين و تشکـل  
هاي کارگري دست به اقدامات وسيع 
و اعتراضي زده اند و طـبـقـه کـارگـر          
ايران نيز با وجود فضـاي اخـتـنـاق و         
سرکوب ، باز با برگزاري گل گشتـهـا   
و صــدور بــيــانــيــه هــاي مــخــتــلــف،          
پشتيباني خود را از رضا شـهـابـي و      

کارگري زنـدانـي اعـالم        ساير فعالين

نموده است. ما جمـعـي از فـعـالـيـن            
کارگري مريوان با اعالم حمايت خود 
از خواسته هاي برحق و انساني رضـا  
شهابي و اظهار نگراني عميق نسبت 
به سالمت ايشان خواستار اقـدامـات   
فوري مسئوالن زنداني رجايـي شـهـر      
در انتقال اين کارگر در بـنـد بـه يـک             
بــيــمــارســتــان در خــارج از زنــدان و             
مداواي سريع ايشان بـوده و از آقـاي         
رضا شهابي مي خواهيـم کـه جـهـت         
نجات زندگـي پـرافـتـخـار و سـراسـر              
پيکار طبقاتيش به اعتصـاب غـذاي     
خود پايان دهد. جمعـي از فـعـالـيـن           

 ۱۳۹۳ تير  ٢٠  کارگري مريوان
Formularbeginn 

 
کميته دفاع   ١٧ اطالعيه شماره 

از کارگران دستگير شده مهاباد
جان رضا شهابي در خطر   -

 است
کارگران، مـردم آزاده و تشـکـل            
هاي کارگري؛ رضا شهابـي يـکـي از        
کارگران معترضي است کـه بـه جـرم          
دفاع از حقوق کارگران و پايمال شـدن  
حقوق آنان به مبارزه برخواسته است. 
اين کارگر مبارز بـه اتـهـام دفـاع از             
کــارگــران و عضــويــت در تشــکــل              
کارگري( سـنـديـکـاي شـرکـت واحـد             

/٢٢ تــهــران و خــومــه) در تــاريــخ             
توسط نيروهاي امنيـتـي    ٨٩ خرداد/

بازداشت و مـدت زيـادي در سـلـول             
هــاي انــفــرادي تــحــت شــديــد تــريــن           
بازجوي بـود رضـا شـهـابـي بـعـد از                

سپري کردن آيام بالتکلـيـفـي در يـک         
سال زندان محکـوم شـد      ٦ دادگاه، به 

و از ان تاريخ در حـال سـپـري کـردن             
امـا بـا      .احکام ناعادالنه خـود اسـت    

توجه به اينکه رضا شهابي در مقابل 
اين احکام مرعوب نشد و مرتبا" در    

با پيـام و يـا اطـالعـيـه              داخل زندان
دخيل در جنبش کارگري ايران بوده و 
هست، مسئوالن امنـيـتـي کشـور و         
زندانبانان هر روز بـراي ايـن کـارگـر             

 .مبارز مشکالتي ايجاد مي کـنـنـد   
رضا شهابي در طـول زنـدانـي شـدن             
خود چند بار به اعتراض به وضعـيـت   
موجود در داخل زنـدان و وضـعـيـت           
ــه                 ــدام ب ــود اق ــي شــخــص خ جســم

همـچـنـان     .اعتصاب غذا نموده است
کــه هــمــه اطــالع دارنــد، نــيــروهــاي           

 ٣٥٠ امنيتي در بهار امسال به بنـد    
زندان اويـن حـملـه کـردنـد و تـعـداد                  
زيادي از زندانيان را مـورد ضـرب و       

براي تعداد ديگري   شتم قرار دادند و
از زندانيان پرونده سـازي کـردنـد، از          
جمله بهنام ابراهيم زاده که تـا امـروز     
چند بار ايشان را جهت محـاکـمـه بـه       

در اين راستا  .دادگاه احضار کرده اند
رضا شهابي را نيز از زنـدان اويـن بـه        

 .زندان گوهر دشت تبعيـد کـرده انـد       
رضا شهابي در مقابل ايـن ظـلـم در          

ــخ      ــاريـ ــه         ١١/٣/٩٣ تـ ــدام بـ اقـ
اعــتــصــاب غــذا کــرده و تــا امــروز             
همچنان اعتصاب اين کارگر مـبـارز     

 .ادامه دارد
 

مــا اعضــاي کــمــيــتــه دفــاع از           
فــعــالــيــن کــارگــري مــهــابــاد ضــمــن        

محکوم کردن تبعيد رضا شـهـابـي و      
حمله مامـوران امـنـيـتـي بـه مـنـزل               
کارگر مبارز بهنام ابـراهـيـم زاده، از        
تمام انسانهاي انقالبي و تشکل هـاي  
کارگري مي خواهيم که به هر وسـيلـه   
اعتراض خود را نسـبـت بـه ايـن بـي            
عدالتي مسئوالن امنيـتـي در ايـران        

ما اعضاي کميـتـه دفـاع       .ابراز دارند
مـهـابـاد رسـمـا"            از فعالين کارگري

اعـالم خــواهـيــم کــرد کـه هـر گـونــه                
عواقب ناخوشـايـنـد در مـورد رضـا            
شهابي به عهـده مسـئـوالن قضـايـي          
مي باشد و همچنان اعـالم خـواهـيـم       
کرد که خـودمـان را بـراي هـر گـونـه               
اعتراض آماده کرده و همراه خـانـواده   

 . اين کارگر مبارز هستيم
 

عزت گلپري پور، ميعاد :  سنندج
احمدي و شاهو حيدري از سوي شعبە 

دادگاە انقالب شهرسنندج بە اتهـام   ٤ 
اقدام عليە امنيت ملي و ارتـبـاط بـا      
يکي از احزاب مخالف رژيم بە حبـس  

 و جريمە نقدي محکوم شدند.  
 

ــراخــوان بــراي تــجــات جــان                ف
حامـد احـمـدي،      زنداني به اسامي، ٤ 

کمال ماليي، جـمـشـيـد دهـقـانـي و              
ــدان            جــهــانــگــيــر دهــقــانــيــي، در زن

زنداني به مدت ٤ قزلحصار کرج. اين  
بيش از چهل روز است در اعـتـصـاب    
غذا هستند و اعالم کرده اند تا لـغـو     
احکام اعدام به اعتصاب غذاي خـود  

 ادامه ميدهند.   
 
 

 قتلهاي مشکوک
 

ي ساکن يـکـي از      ساله ٣٢ جوان 
هـاي شـهـر اشـنـويـه کـه قـبـال                   محله

توسط يک فرمانده سپاه تهـديـد شـده      
 .بود به طرز مشکوکـي جـان سـپـرد        

جسد "مصطفي ريزي" فـرزنـد رسـول          
 .در محله سيدآباد اشنويه کشف شد

مصطفي ريزي در چـنـد سـال اخـيـر              
بارها از سوي نهادهاي امـنـيـتـي بـه        
دليل اختالف و نزاع با فـردي بـه نـام        

بـه   .پنـاه" بـازداشـت شـده بـود             "جليل 
پناه فرمـانـده    گفته همين منبع، جليل

  .سپاه اشنويه است
 

ساله از اهالي   ٢٠ کارگري 
سنندج در حادثه کار جان  

 باخت
 

اي    سالـه  ٢٠ جوان تير اربيل:  ٢٢ 
به نام يادگار درويشي اهـل روسـتـاي      
اندر از توابع شهرستان سنندج بر اثـر    

 .جان سپرد  گرفتگي برق
 

ميليون کارگر   ٤ بيکاري  
فصلي به دليل تعطيلي پروژه  

 هاي عمراني
 

تيـر: تـعـطـيـلـي پـروژه هـاي                ١٨ 
ميليون کارگـر فصـلـي را         ٤ عمراني 

 ١٦ بـيــکــار و امــرار مــعــاش بــراي             
  .ميليون نفر را دشـوار کـرده اسـت           

ميليون کارگر فصلي بـرابـر   ٤ بيکاري 
 ١٦ بـا ايـجـاد مشـکــل در زنـدگـي                 

ميليون نفر از کارگران و خانواده هاي 
 آنان است. 

 

اوضاع کسب و کار در   شهرخبر: 
کشور مدت هـا اسـت کـه مـنـاسـب             
نيست و اين نامناسبي تا انجا پيـش  
رفته که کارفرمـايـان بـه خـود اجـازه            
مي دهند به هر طريقي شده و از راه       
هــاي غــيــر قــانــونــي کــارمــنــدان و             
کارگران خود را استثمار کنـنـد. ايـن       
روزها اينگونـه بـاب شـده اسـت کـه              
کارفرمايان مي گـويـنـد: چـيـزي کـه            

و     فراوان است، بيکار متقاضي کار! 
ــران و                   ــارگ ــان ک ــن ده ــمــي ــراي ه ب
کارمندان محتاج کـار دوخـتـه شـده           
اســت و بــه حــقــوق قــانــونــي خــو د               
اعتراضي نمي کنند چرا که مـمـکـن      
است اخراج شـونـد و ايـن شـغـل بـا                 

 .حقوق اندک را هم از دست بدهند
بـراسـاس       اين در حالي است کـه 

قانون کار حداقل دست مزد در سـال      
تومان پـيـش بـيـنـي         ٦٠٨٩٠٠ ، ٩٣ 

شده است با اضافه شدن حق مسکـن  
و اوالد به اين حقوق در مورد خانواده 
هاي دو فرزند به بـاال، دريـافـتـي تـا            

 .باالي يک ميليون تومان مي رسد
  

از نــظــر قــانــون کــار، کــارگــران           
مشمول اين قـانـون کـلـيـه اشـخـاص            
حقيقي هستند کـه در ازاء دريـافـت          
اجرت به دستور کارفرما انـجـام يـک        
فعاليت جسمي و يا فکري را عـهـده       
دار مــي شــونــد و در صـورت بــروز              
اختالف رسيدگي بـه ايـن مسـئلـه و           
تشخيص شمول قانون کار بـر رابـطـه        
کارگري و کارفرمائي و با هـيـأتـهـاي     
تشخيص و حل اختالف مسـتـقـر در      
واحد کـار و امـور اجـتـمـاعـي مـي                  

 .باشد
 

طبق مصوبه شوراي عـالـي کـار      
هر کارگر در سال جاري بايد حـداقـل     

تومان براي يکماه  ٩٠٠ هزار و  ٦٠٨ 
 .کار دستمزد دريافت کند

 
از سويي طـبـق اسـتـانـداردهـاي           
موجود هر نفر نيروي مشمول قـانـون     

سـاعـت و در          ٤٤ کار بايد در هفته   
سـاعـت، کـار انـجـام             ١٧٦ ماه نيـز    

 .دهد
اينجاست که نه تـنـهـا        اما نکته

كارگاه هاي کوچک کمـتـر از ده نـفـر           
كارگر بر اساس آييـن نـامـه اجـرايـي          

قانون کار مصوب هيـات   ١٩١ ماده 
وزيران از شمول قانون کار مستـثـنـي    
شده اند، بلکه نظارت اجرايي بـر ايـن     
قانون انقدر پايين اسـت کـه هـر روز            

مشکالت تازه اي بـراي کـارگـران بـه         
خصوص زنان کارگر که بعضا حـقـوق   

هزار تومان دارند پيش مي  ٥٠٠ زير 
آيد و تا اعتراضي هم صورت بگيـرد  

 .نتيجه کار اخراج است
 

اين در حالـي اسـت کـه زنـدگـي            
براي خانوار هايـي کـه مـالـک خـانـه             
نيستند سال به سال سخـت تـر شـده،        
بخش بزرگي از درآمد خانوار صـرف    

 .تامين اجاره خانه مي شود
 

اين دغدغه همراه با نبودن هـيـچ     
برآوردي از ميزان افزايش نـرخ کـرايـه      
براي سال بعد، امنيت مالي و روحـي  
گروه بزرگي از خانواده ها را به خـطـر     

 .انداخته است
در گذشته کارفرماها با استفـاده  
از قراردادها کـوتـاه مـدت و تـرفـنـد             

هايي در قرارداد نويسي به نحـوي از    
زير قانون کـار فـرار مـي کـردنـد تـا                 
رابطه شان با کارگر مشـمـول قـانـون         
کار نباشد؛ مجبور به پرداخت حداقل 

 .حقوق و بيمه کردن کارگر نشوند
اين روزها امـا ايـن تـرفـنـد هـم               
مورد استفاده قرار نـمـي گـيـرد چـرا            

کارفرمـاهـا بـه فـرمـول تـازه اي                 که
رســيــده انــد ؛ايــنــکــه الزم نــيــســت             
ــراردادي نــوشــتــه شــود. آنــقــدر                  ق
متقاضي در بازار کار وجود دارد کـه  
مي توان بدون نوشتن قرارداد کـارگـر   
استخدام کرد، اين مسئلـه در مـورد       

 !زنان کارگر بيشتر اتفاق مي افتد
 

محدثـه کـارگـر زن يـک کـارگـاه               
قالي بافي به خبرنگار شهرخبـر مـي     

بعد از ظهر در  ٦ صبح تا  ٨ گويد: از 

 درد دل هاي غم بار يک کارگر زن!

 ۸ صفحه  

 ۶ از صفحه
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و بـا هـواي سـنـگـيـن             کارگاه کم نور
قاليبافي کـار مـي کـنـد امـا تـنـهـا                 

 .هزار تومان حقوق مي گيرد ٤٥٠ 
 

او که در يکي از شهرهاي اطراف 
تهران زندگي مي کند و مشـغـول بـه        

تاکيد مي کند: نـه بـيـمـه          کار است،
و از حـقـوق     اي دارد و نه حق فرزندي

خــود هــم تــا قــبــل از صــحــبــت بــا               
 .خبرنگار شهر خبر بي خبر بوده است

محدثه در ادامه به شهرخبر مـي  
گويد: در شهر کوچک مـحـل زنـدگـي        
ما آنقدر زن مـحـتـاج بـه کـار وجـود             

دارد که اگر کوچکترين اعتراضي نـه    
به حقوق و دستمزد بلکـه بـه فضـا و          
مــحــيــط کــار هــم بشــود، نــتــيــجــه            
بــالفــاصــلــه اخــراج اســت و بــس و              
بالفاصله کارگـر جـديـدي اسـتـخـدام           

 .خواهد شد
محسن کارگر ساختماني نيز بـه    
شهر خبر مي گويد روز مزد اسـت و      

هزار تومان دسـتـمـزد مـي        ٣٠ روزي 
اي دارد و نــه            گــيــرد و نــه بــيــمــه        

 .قراردادي
ــا               او ادامــه    مــي دهــد: اگــر ب

شرايطي که ارفرما انتظـار دارد کـار       

نکنيم از يک لقمه نان حـالل هـم بـاز          
مي مانيم و زن و بچـه مـان گـرسـنـه          

 .مي مانند
از اين دست نمونـه هـا در جـاي          
جاي کشور به خصوص پايتخت زياد 
است و مساله مهم اينجاست که ايـن  
نوع بي توجهي به حقـوق کـارگـر هـر         
روز بيشتر از ديروز باب مي شـود و      
ــديشــيــده                 ــراي آن ان اگــر چــاره اي ب
نشودجيب کـارفـرمـاهـا روز بـه روز              
بزرگتر خواهد شد و جـيـب کـارگـران         

 .زحمتکش تنگ تر
 

اتحاديه آزاد کارگران بر گرفته از 
 ايران

 

 

  ۷ از صفحه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درد دل ها...

 کارگر شهرداري سنندج اخراج شدند ۲۰۰   

نفر از کارگران روز مـزد   ٢٠٠ 
شهرداري سنندج در روزهاي اخير 

 از کار خود ، اخراج شدند
طبق اخبار رسيده به اتحاديـه  
آزاد کارگران ايران اين کارگران که 

چند سال سابقه کار دارنـد    همگي
 ، از طرف شهرداري اخراج شدند

الزم بــه ذکــر اســت کــه ايــن            
کـارگـران در طـي ايـن سـالـهـا ،                  

قــرارداد روز مــزد بــا شــهــرداري           
داشتند و در صورتي که کـارگـران   
، در ايام تعطيل و يا روزهايي کـه  
به سر کار خود حاضر نميشدند از 
حقوق و مزايا و بيمه محروم بـوده  

 اند
اين کارگران به مدت سه مـاه    

خـود را     ميباشد که حقوق هـاي      
و شــهــرداري    دريــافــت نــکــردنــد      

سنندج سه ماه از بيمـه هـاي ايـن        
کارگران را نيز به تامين اجتماعي 

 واريز ننموده است
کارگران در روزهاي آيـنـده در     
اداره کار سننـدج طـرح شـکـايـت          

 خواهند کرد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٩٣ تير  ٢٤ 
 

  


